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Abstract 
The sales of shoes have increased over the years and the industry is today one of the most 

globalized industries. Environmental considerations and eco labeling have risen in 

popularity when it comes to clothing. But the supply of eco-labeled shoes is inadequate 

and the shoe industry has not been as hard criticized as the textile industry.     

 

Swedens largest shoe company is NilsonGroup with 276 stores in Sweden, Finland, 

Norway and Denmark. Together with Naturskyddsföreningen, NilsonGroup hope for a 

development of a Bra Miljöval-marking for shoes. This new eco- label will be an easier 

to achieve eco-label, with lower demands than the one that exists today. NilsonGroup 

wants to have the possibility to mark some of their own shoes with this new label. But 

still the question is, how interested are the customers of this initiative? The purpose of the 

study is to find out if NilsonGroups existing customers are interested in eco-labeled 

shoes.  

     

The research is based on interviews with NilsonGroups existing customers. The study is 

of qualitative method since the purpose is to create a larger understanding of how the 

company’s customers deliberate and think. To be able to understand the problem, we 

have used a lot of benchmarking that refers to describe the shoe industry and eco-labels. 

In the chapter about previous research, eco-labeled clothes, models about consumer 

behavior and research about which advantages the company gets through working with 

environmental issues are being used. 

 

The result of the research shows that NilsonGroups customers seems to be interested in 

buying eco-labeled shoes if the shoes are comparable to the shoes that the customers 

usually buy. The customers are positive about paying a bit more for a shoe that is eco-

labeled and the majority has a positive attitude about developing an eco-label together 

with Naturskyddsföreningen. By selling eco-labeled shoes there is a possibility for the 

company to change their customer’s attitude towards the company. The customers have 

little knowledge about shoe production today and about how it affects the environment. A 

lot of them don’t know that it exists an eco-labeled shoes and therefore there is a weak 

demand for them. It would probably be of more importance to the customers if they knew 

more about the shoe production and how it effects the environment. 

 

Keywords: Shoe production, eco-labeled shoes, eco-label, consumer-behavior 
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Sammanfattning 
Försäljningen av skor ökar stadigt år för år och skobranschen är idag en av de mest 

globaliserade industrierna. Miljöhänsyn och miljömärkningar har blivit mer och mer 

viktigt när det kommer till kläder. Men utbudet av miljömärkta skor är bristfälligt och 

skoindustrin har inte blivit lika hårt kritiserad och granskad som textilindustrin. 

   

Det största svenska skoföretaget är NilsonGroup med sammanlagt 276 butiker i Sverige, 

Finland, Norge och Danmark. Tillsammans med Naturskyddsföreningen hoppas 

NilsonGroup på att kunna utveckla en Bra Miljövalmärkning för skor som kommer vara 

ett mellanting mellan den miljömärkning som finns för skor idag och de lagkrav som 

finns, så att de ska kunna märka några av de skor som de producerar själva med 

miljömärkningen. 

 

Företaget har en strävan efter att börja sälja miljömärkta skor men frågan är hur 

intresserade deras kunder är av att de börjar göra det. Syftet med studien är att ta reda på 

om det finns ett intresse hos företaget NilsonGroups befintliga kunder för att en 

miljömärkning för skor utvecklas.  

 

Undersökningen är baserad på intervjuer med NilsonGroups befintliga kunder. Studien är 

av kvalitativ metod då syftet är att skapa en större förståelse för hur företagets kunder 

resonerar och tänker. För att förstå problemet används bakgrundsinformation som syftar 

till att beskriva skoindustrin och miljömärkningar. I kapitlet som behandlar tidigare 

forskning används forskning om miljömärkta kläder, modeller om konsumentbeteende 

samt forskning om vilka fördelar företagen tilldelas genom att arbeta med miljöarbeten.  

 

Resultatet av undersökningen visar på att NilsonGroups kunder tycks vara intresserade av 

att köpa miljömärkta skor om de skorna är av samma standard som de skor 

konsumenterna brukar köpa. Konsumenterna är positiva till att betala lite mer för en sko 

som är miljömärkt och majoriteten av NilsonGroups kunder har en positiv inställning till 

att de ska utveckla en miljömärkning tillsammans med Naturskyddsföreningen. Genom 

att börja sälja miljömärkta skor skulle många konsumenters attityd till företaget 

förändras, då de skulle börja se företaget som ett mer engagerat och miljömedvetet 

företag. Konsumenterna har idag lite kunskap om skoproduktionen och om hur den 

påverkar miljön. Många känner inte till att det finns miljömärkta skor och det är en svag 

efterfrågan på dem från kunderna. De flesta tror att om de visste mer om skoproduktionen 

skulle de troligen tycka att det var viktigare med miljömärkta skor.   

 

Nyckelord: Skoproduktionen, miljömärkta skor, miljömärkning, konsumentbeteende  
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1 Inledning 
 

I inledningen beskrivs skobranschen och de problem som finns i branschen då det gäller 

miljöpåverkan samt försäljningen av miljömärkta varor beskrivs. Därefter följer en presentation 

av företaget NilsonGroup och de olika miljömärkningarna som kan förekomma på kläder och 

textil. Efter det följer en redogörelse för vilken miljömärkning NilsonGroup kommer att arbeta 

med samt en kort beskrivning av de miljömärkta skor som finns på marknaden idag. Tillsist 

presenteras problemdiskussionen, avgränsningar, syfte och studiens upplägg.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Det har blivit allt vanligare med miljömärkningar och miljövänliga alternativ i flera olika 

branscher. En bransch som har kommit långt med att få konsumenterna att köpa miljömärkta 

varor är livsmedelsbranschen. Andra branscher som klädbranschen är inte riktigt där än. Tittar 

man vidare på skobranschen ser man att denna bransch enbart är i uppstartsfasen när det gäller 

miljömärkningar och granskningen av den miljöpåverkan skoproduktionen har. Dock är det så att 

mycket som vi konsumerar i vår vardag som mat, möbler, kläder och skor produceras på ett sätt 

som påverkar miljön på olika sätt. Skillnaden för konsumenter när det kommer till kläder och 

skor i jämförelse med mat är att kläder och skor innefattar mer individuella aspekter, ett 

personligt uttryck är viktigare, vilket också gör det svårare att attrahera konsumenten att köpa 

miljömärkta kläder eller skor om inte de tillfredställer konsumenten stilmässigt. När det gäller 

mat ses ofta den miljömärkta varan som en bättre produkt gentemot den konventionella varan. 

Men när det kommer till det textila utbudet har man inte nått samma nivå med de miljömärkta 

textilierna då de produkter allt för ofta inte nått upp till kraven på design och pris. Det kommer 

allt mer miljömärkta kläder och många av de stora företagen har börjat med mindre kollektioner i 

miljövänliga material. Miljöhänsyn och kläder börjar gå ihop, det går att producera snygga och 

funktionella kläder utan att förstöra miljön och intresset hos konsumenterna för miljömärkta 

kläder ökar. Men var finns de miljövänliga skorna och finns det också något intresse för dem?  

 

1.1.1 Skobranschen 

 

I rapporten Svenska skor ger spår i miljön – en granskning av miljöeffekter från garverier i Syd 

skriver Engvall (2009) att konsumtionsbeteendet i Sverige under de senaste åren har förändrats 

och försäljningen av skor har de senaste åren ökat stadigt. Det förändrade konsumentbeteendet 

som tyder på att följa med i modets snabba växlingar och köpa nytt allt oftare för att vara modern, 

istället för att det är utslitet, är en bidragande faktor till att vi konsumerar mer och mer skor. 

Skobranschen är idag en av de mest globaliserade industrierna, precis som klädbranschen. Vidare 

skriver Hök (2009) i rapporten Kemikalier in på bara skinnet, Plastskor från hela världen om att 

klädbranschen har under de senaste åren granskats och kritiserats för hur kläderna producerats, 

detta avser både på sociala och miljömässiga faktorer. Det har bidragit till att fler konsumenter 

har blivit mer medvetna om de miljöproblem som finns i textilproduktionen och många 

klädföretag har börjat se över sin produktion och arbetar numera aktivt för att få till en 

förändring. Kläd- och skobranschen har i princip lika stor negativ effekt på miljön då 

produktionen består av liknande processer. Det är höga insatser av olika kemikalier, vatten och 
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energi, samt att produktionen ger stora utsläpp av förorenat vatten. Men trots det har inte 

skobranschen utsatts för en lika stor granskning som textilbranschen. 

 

1.1.2 Skoförsäljningen 

 

Lönnqvist och Rolander (2008) berättar i rapporten Hur skor vi oss att under den första delen av 

1900-talet växte skoindustrin i Sverige snabbt. Innan syddes skorna hos lokala skomakare men nu 

började industrin mekaniseras och bli mer storskalig. Importen av skor släpptes fri på 1950-talet 

och fler skoföretag började importera billigare skor från de länder på den tiden som var 

låglöneländer. Många svenska skotillverkare tvingades lägga ned under 1960- och 1970-talet då 

de inte klarade konkurrensen från de billiga importerade skorna. 

 

Hök (2009) redovisar statistik från Sveriges statistiska centralbyrå som säger att importen av skor 

ökar hela tiden och mellan 1998 och 2008 ökade importen av skor till Sverige från 9 miljarder 

kronor till nästan 12 miljarder, motsvarande 42 349 ton 1998 till 55 815 ton 2008. Idag 

importeras de flesta skor till Sverige från Kina, men även från Vietnamn och Indien. 

 

1.1.3 Skomaterialens miljöpåverkan 

 

Skorna tillverkas till största del av läder, plast och tyg. Läder eller skinn är en råhud som har 

blivit garvad, vilket är en process som skinnet eller lädret måste genomgå för att kunna användas 

till skoproduktionen. Garvning av skinn är en process som är till för att göra råhudar mer smidiga 

och hållbara. Denna process består av flera steg där det krävs stora mängder vatten, energi och 

kemikalier. För att tillverka 250 kilo läder krävs det ungefär 500 kilo kemikalier, 15 000- 50 000 

liter vatten och ett ton råhudar (Engvall, 2009). 

 

De svenska företagen importerar idag varje år drygt 9000 ton läderskor. Garverier ligger i 

riskklass 2 i Naturvårdsverkets riskklassificering av industrier. Andra industrier i samma 

riskklass är textilindustrin, oljeraffinaderier, tillverkning av bekämpningsmedel och färgindustrin. 

Detta visar tydligt vilka miljöeffekter verksamheten är förknippad med. Vid garvning av hudar är 

det största miljöproblemet förbrukning och förorening av vatten. Det är de våta processerna som 

bidrar mest till utsläpp av vatten, vilket är de steg då lädret tvättas och förbehandlas inför 

gravningen samt då lädret garvas och färgas. Detta avloppsvatten har höga koncentrationer av 

bland annat syreförbrukade ämnen, lösa partiklar, salter och tungmetaller (Engvall, 2009). 

 

Det sker även stora mängder utsläpp av fast avfall som ofta deponeras utanför garverierna eller på 

flodbankerna. Det fasta avfallet är rester från hudarna och slam från reningsverken. Vid regn 

lakas sedan innehållet ut och förs vidare ned i marken och förorenar grundvattnet. Garverierna 

skapar även utsläpp till luft i form av illaluktande och skadliga substanser som till exempel 

sulfider, ammoniak och lösningsmedel och många av gaserna som bildas är både hälsofarliga, 

brandfarliga och ger negativa miljöeffekter (Engvall, 2009). 

 

Skor som är tillverkade i plast och gummi innehåller olika kemikalier och det används flera olika 

sorters farliga kemikalier i tillverkningen av skorna som bland annat ftalater, tennorganiska 

föreningar och tungmetaller. Dessa kemikalier kan orsaka miljöproblem när skorna slits och när 
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de slängs. Kemikalierna kan även skapa hälsoproblem för de personer som arbetar med skorna då 

kemikalierna kan ge upphov till skador och även hälsoproblem för den som köper och använder 

skorna (Hök, 2009). 

Kemikalier kan tillsättas för att ge råvaran en speciell egenskap och vid infärgning används det 

hjälpkemikalier som till viss del stannar kvar i skorna. En efterbehandling med exempelvis 

antibakteriella ämnen kan förekomma. Lim som ofta innehåller härdningsmedel och 

lösningsmedel används för att limma ihop skorna. Detta lösningsmedel kan vara hälsofarligt både 

för den som arbetar med produkten och för den som använder den. Det kan även finnas rester av 

lösningsmedel kvar i produkten när den kommer ut i butik. Ftalater används som mjukgörare i 

vissa plaster och skor som består av plast kan således innehålla ftalater. Genom tester på djur har 

det visat sig att en del ftalater kan orsaka missbildningar, sänkt funktion på testiklar samt 

minskad födelsevikt. Människan får i sig ämnet genom inandning men kan också få i sig det 

genom kontakt med huden.  Ftalater finns i mängder av produkter och när det kommer till skor 

används det främst i plastdelar av skon. Hela tillverkningen av skor, användningen och till sist 

när den slängs påverkar kemikalierna miljön (Hök, 2009). 

I rapporten Kemikalier in på bara skinnet, plastskor från hela världen redovisas resultatet från en 

undersökning gjord av Naturskyddsföreningen som visade att just plastskor innehåller mängder 

av kemikalier, många av kemikalierna fanns i höga halter och var miljöfarliga. Det visade sig att 

av 27 undersökta skor innehöll 17 ftalater, alla skor innehöll tungmetaller, kvicksilver och 

kadmium. Krom hittades också i vissa av de undersökta skorna. Plast av dålig kvalitet kräver en 

mix av kemikalier för att bli bättre. De olika kemikalierna är olika farliga och ger effekter för 

miljön och människan. Krom är i värsta fall cancer- och allergiframkallande. Kvicksilver kan ge 

skador på nervsystemet och på njurar. Tungmetaller är farligt för vattenlevande organismer och 

för vattenmiljön (Hök, 2009). 

När det gäller det tredje materialet, således skor i textil, är det svårare att utröna vilket 

textiltmaterial som finns i skon. I textilskon specificeras enbart det som textiltmaterial. Olika 

material har sina olika processer vid tillverkning och även olika kemikalier för att förbättra 

materialet. En undersökning som gjordes 2005 innan förslaget om REACH
1
 antagits skrev 

kemikalieinspektionen att konsumenterna inte ställer några högre krav på innehållsförteckning 

när det gäller kläder och skor. Konsumenterna är inte tillräckligt medvetna för att bry sig om vad 

skor och kläder innehåller. Hade konsumenterna vetat vilka kemikalier skorna innehåller kanske 

de hade varit mer angelägna om en innehållsförteckning i textilskorna (Torp, 2005). 
 

1.1.4 Ökad försäljning av miljömärkta varor 

Vi köper idag allt mer miljömärkta varor och vi blir mer medvetna om de miljöproblem som 

finns idag. Förra året med lågkonjunkturen och tuffare ekonomiska tider förutspåddes det att 

konsumenterna inte skulle köpa det ekologiska sortimentet som oftare är dyrare. Men 

försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med 18 % procent i Sverige. Året innan, 2008, var 

ett rekordår med en ökning på 36 procent av ekologiska livsmedel (Johansson, 2010). 

                                                 
1
 Kemikalieförordningen i EU  
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Engvall (2008) skriver i rapporten Den blinda klädimporten, Miljöeffekter från produktionen av 

kläder som importeras till Sverige att anledningen till att det är mer livsmedel som är miljömärkta 

och inte lika mycket kläder är på grund av att tillverkningen av just ett plagg innefattar en rad 

olika processer. I klädindustrin måste textilfibrer genomgå en lång process för att det tillslut ska 

bli ett färdigt plagg. Första steget i processen är då fibern kardas och spinns till garn, därefter 

vävs eller stickas garnet till tyg eller trikå som sedan antingen bleks, färgas eller trycks beroende 

på färg och mönster på tyget för att tillslut sys ihop till ett plagg. Dessa olika steg gör att 

miljömärkningen av kläder blir mer komplicerad. 
 

Vidare beskriver Carlsson-Kanyama, Lindém & Lundell (2006) i fallstudien Miljöpolitik och 

styrmedel att det är ofta korta produktionscykler med nya kollektioner flera gånger om året. Detta 

gör det svårt för producenterna att hantera miljömärkning av kläder. Det beror på de licenser som 

krävs för att miljömärka en produkt är knutna till en viss vara och om de då har en kort livstid blir 

investeringen stor. Då importföretagen av kläder byter leverantörer ofta och även ibland flyttar 

tillverkningsenheterna mellan olika länder blir det svårt att skaffa den nödvändiga kunskapen om 

verksamheten som behövs för att ansöka om licensiering för miljömärkning. Om man vill 

certifiera sina produkter innebär det ett betydande administrativt arbete för företaget, då 

licenssökandet kan bestå av en ansökningsavgift och en avgift som är relaterad till omsättningen 

på produkten(exemplet gäller Svanen). Dessa kostnader kan upplevas som betydande för 

företaget. 
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1.1.5 Presentation av NilsonGroup2 

 

NilsonGroup är i dag det största svenska skoföretaget med 276 butiker i Sverige, Finland, Norge 

och Danmark. NilsonGroup arbetar med fem affärsområden som är DinSko, Nilson, Skopunkten, 

Jerns och Radical Sports. År 2008 kom mer än var fjärde sko som såldes i Sverige från någon av 

Nilsongroups butiker. Det året sålde företaget över nio miljoner par skor och omsatte därmed mer 

än 2 miljarder kronor (Hållbarhetsrapport, NilsonGroup, 2009 s.7). 

 
 

Skopunkten erbjuder skor till låga priser för hela familjen. Det ska vara enkelt att handla på 

Skopunkten då det finns gott om plats, tydlig kommunikation, helpar finns i butik och det går 

snabbt att betala. Skopunkten har erbjudandet att om kunden handlar tre par skor får de det 

billigaste paret på köpet året runt. Skopunkten är ett modernt lågpriskoncept som etableras på 

sekundära ytor i köpcentrum i lågprisområden. 

 

DinSko är NilsonGroups största affärsområde med 157 butiker i Skandinavien som gör att det 

även blir Skandinaviens största skomodekedja. DinSko erbjuder ”aktuella och prisvärda skor i 

modern miljö”
 
och vänder sig till människor i alla åldrar som är modeintresserade. Nio av tio 

                                                 
2
 Där ingen annan källa anges bygger detta avsnitt på uppgifter från NilsonGroups hemsida 

(http://www.nilsongroup.com) 

http://www.nilsongroup.com/
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svenskar känner till DinSko-butikerna vilket tyder på att det är ett välkänt varumärke och 

butikerna etableras i större köpcentrum i stadskärnor. 

 

På Nilson handlar kunder som vill ha högaktuella produkter där kvalitet och passform ger valuta 

för pengarna. ”För medvetna kunder som söker mode, design och aktuella varumärken.”
 

Målgruppen som Nilson är starkast i är män och kvinnor i 20-35 år och butikerna ligger i större 

städer på de bästa affärslägena.  

 

Hos Ecco ska produkten vara i fokus där kvalitet och komfort i skorna är viktigast. Ecco är ett 

franchisekoncept som NilsonGroup driver. Jerns består av varumärken som är klassiskt moderna 

och tidlösa. Jerns erbjuder kvalitet och service och riktar sig till kunder som betalar lite mer för 

att få hög kvalitet och passform. Radical sports erbjuder en kombination av mode och funktion 

och har det senaste sportsortimentet.  

 

NilsonGroup arbetar med omkring 100 leverantörer som är lokaliserade i Kina, Vietnamn, Indien, 

Indonesien, Spanien och Portugal. Den största inköpsmarknaden står Asien för med cirka 94 % 

av deras totala parvolym (Hållbarhetsrapport, NilsonGroup, 2009 s.11). 

 

Sedan 2005 är NilsonGroup medlemmar i BScI(Business Social compliance Initiative).  

 

”Initiativet är ett samarbete mellan i huvudsak europeiska företag som tillsammans 

arbetar med en gemensam uppförandekod gentemot sina leverantörer. Koden baserar 

sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om barns 

rättigheter och avskaffandet av all form av diskriminering mot kvinnor, FN:s Global 

compact initiative, ILO:s kärnkonventioner och OEcd riktlinjer för multinationella 

företag” (Hållbarhetsrapport, NilsonGroup, 2009 s.12). 

 

NilsonGroup arbetar för en långsiktig, resultatinriktad och personlig relation med alla sina 

leverantörer. Syftet är att få igång ett bra samarbete med en ömsesidig och god kommunikation. 

Det är viktigt med en öppen relation då varje leverantör är unik och varje land skiljer sig i lagar 

och förordningar. NilsonGroup strävar efter förbättringar och genom att samarbeta med 

leverantörerna blir det lättare att åstadkomma dessa förbättringar. NilsonGroup arbetar med 

långsiktiga och förtroende skapande åtgärder. Ständiga och rimliga förbättringar som sker steg 

för steg genererar i ett mer hållbart resultat i fabrikerna istället för att försöka skapa snabba och 

stora förbättringsåtgärder (Hållbarhetsrapport, NilsonGroup, 2009 s.12-13). 

 

NilsonGroup arbetar konstant med att försöka göra mer miljövänliga val i sin verksamhet och de 

arbetar inom fem huvudområden när det kommer till miljö som är produkt, energi, transport, 

förpackning och medvetenhet. Företagets syfte med sitt miljöarbete är att öka sin egen och sina 

medarbetares kunskap om miljöfrågor i alla led och alla områden i verksamheten. Efter att den 

första miljöutredningen genomfördes 2004 startades företagets miljögrupp som ansvarar för 

utveckling, samordning och uppföljning inom de fem huvudområdena (Hållbarhetsrapport, 

NilsonGroup, 2009 s.18).  

 

NilsonGroup ställer vissa krav på sina leverantörer utifrån sina egna restriktionslistor där det 

specifikt står vad produkterna och produktionen får respektive inte får innehålla. Det är viktigt att 

produkterna är tillverkade under bra förhållanden både för miljö och för människor samt att de 

håller hög kvaliet. NilsonGroups egna kvalitetskontrollanter som arbetar utifrån deras 
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produktionskontor i Kina och Vietnamn utför interna inspektioner på plats i fabrikerna för att 

kontrollera material, kvalitet och hållbarhet. Det utförs även stickprovskontroller hos externa 

laboratorier (Hållbarhetsrapport, NilsonGroup, 2009 s.13-14).  

 

NilsonGroup arbetar efter REACH:s kandidatlista som är EU:s kemikalielagstiftning och avser 

att minska användandet av farliga kemikalier vid tillverkningen och i den slutgiltiga produkten. 

Företaget följer upp och kontrollerar att det inte finns några kemikalier i deras produkter eller i 

tillverkningen av dem som står med listan (Hållbarhetsrapport, NilsonGroup, 2009 s.20).  

 

1.1.6 Beskrivning av REACH 

 

REACH är en kemikalielagstiftning som utformats för EU och började gälla den 1 juni 2007. 

REACH betyder Registration, Evaluation, Authorisation och Restriction of chemicals.
3
 

Registration innebär att kemikalier som överskrider ett ton i vikt som företaget producerar eller 

importerar, måste registreras och information om kemikalien måste tas fram. Evaluation betyder 

utvärdering och det är industrin som ska utvärdera sina kemikalier. Authorisation är en 

tillståndsprövning där det finns möjlighet för industrin att få tillstånd för att under kontrollerade 

former använda sig av de mest farliga kemikalierna med en säker hantering. 
4
 

 

REACH innebär att de redan etablerade och nya kemikalierna måste registreras, bedömas och ges 

tillstånd för att användas. Industrin bör ersätta farliga ämnen med mindre farliga alternativ om det 

finns tillgängligt. Vidare innebär REACH att företag måste vara försiktiga i sin 

kemikalieanvändning så att ingen fara för människans hälsa eller för miljön kan åstadkommas I 

det stora hela innebär REACH att ett tydligt ansvar läggs på industrin att registrera kemikalier, 

riskbedöma och hantera kemikalierna. REACH ska öka kunskapen om de existerande 

kemikalierna på marknaden.
5
  

1.2 Beskrivning av dagens miljömärkningar 

 

Det finns idag en rad olika märkningar som säger olika saker om produkten. Inom livsmedel kan 

listan på olika märkningar göras otroligt lång. De vanligaste som används för att märka produkter 

presenteras här, för att förstå vad de symboliserar.  

 

 

Fairtrade bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för anställda och 

odlare i utvecklingsländer. Fairtrade står för en världshandel som främjar en 

bättre framtid för miljö och människa och som grundar sig på respekt för 

mänskliga rättigheter. Kriterierna syftar till ekonomisk utveckling och ökad 

miljöhänsyn och är baserade på de grundläggande ILO-konventionerna för 

mänskliga rättigheter. Kriterierna är att anställda och odlare får förbättrade 

ekonomiska villkor, barnarbete och diskriminering motverkas, 

                                                 
3
 http://www.kemi.se/templates/Page____4676.aspx 

4
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/Kemikalier/REACH.pdf 

5
 http://www.sweden.gov.se/sb/d/6043 

http://www.kemi.se/templates/Page____4676.aspx
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organisationsrätten och demokratin understödjas, utveckling av lokalsamhället socialt och 

ekonomiskt samt att ekologisk produktion och miljöhänsyn främjas.
6
 

 

 

 

 

Oeko-Tex® Standard 100 märkningen finns på textilier som är inte 

påverkar hälsan och kom till i början av 1990-talet. Konsumenterna visade 

på ett behov av textilier som inte vara farliga för hälsan då det vid den 

tiden var vanligt med negativa rubriker om gift och kemikalier som fanns i 

textiler och i dess tillverkningsprocess.
7
 

”Oeko-Tex® Standard 100 är ett globalt enhetligt provnings- och certifieringssystem för textila 

råvaror samt mellan- och slutprodukter genom alla bearbetningsleden.” 
8
 Oeko-Tex® Standard 

100 märkningen tar även hänsyn till textilindustrins produktionsvillkor som global organisation, 

starkt internationell arbetsfördelning och olika inställning till användning av potentiellt skadliga 

ämnen. Märkningen står för att produkten är tillverkad av humanekologiskt riskfria 

textilprodukter och det är en tillförlitlig produktmärkning för konsumenter som efterfrågar 

textilier som är ofarliga för hälsan.
9
 

Oeko-Tex® Standard 1000 är en komplettering till Oeko-Tex® Standard 100. Den fungerar som 

ett revisions-, provnings-, och certifieringssystem längs den textila kedjan och företagen måste 

uppfylla fasställda kriterier med hänsyn till miljövänlig tillverkningsprocess, och minst 30 % av 

den totala produktionen måste redan vara certifierad enligt Oeko-Tex® Standard 100. 
10

  

 

EU Ecolabel, på svenska kallad för EU-blomman, fungerar på 

samma sätt som svanen och är det gemensamma europeiska 

miljömärket. Produkterna måste klara av de krav som ställs på miljö, 

hälsa och funktion. Syftet med märkningen är att främja produkter 

med minskad miljöpåverkan under hela sin livscykel. 
11

  

 

För att få märka sina produkter med EU-blomman måste företagen 

uppfylla en rad miljö-, hälso-, och kvalitetskrav och det betyder att 

det ställs krav på produktionen från den första processen, som är 

framställningen av råvara, till den slutliga produkten. Det betyder 

även att det ska tas hänsyn till hälsan hos dem som arbetar i 

produktionen och hos konsumenterna som använder produkterna. Detta görs genom tillämpning 

av gränsvärden och förbud mot en lång rad kemiska produkter, färgämnen och tungmetaller som 

kan vara skadliga för människor och miljö. Krav ställs även på textiliernas färgbeständighet och 

                                                 
6
 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/593.htm#vadarrattvisemarkt 

7
http://www.oeko-

tex.com/xdesk/preview/470/content5.asp?area=hauptmenue&site=gruendefuereinfuehrung&cls=21 
8
 http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview/470/content4.asp?area=hauptmenue&site=ziele&cls=21 

9
 http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview/470/content4.asp?area=hauptmenue&site=ziele&cls=21 

10
 http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview/470/content5.asp?area=hauptmenue&site=oekotexstandard1000&cls=21 

11
 http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=blomman%20om&menuItemID=7104 

http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview/470/content5.asp?area=hauptmenue&site=oekotexstandard100&cls=21
http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/593.htm#vadarrattvisemarkt
http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview/470/content4.asp?area=hauptmenue&site=ziele&cls=21
http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview/470/content4.asp?area=hauptmenue&site=ziele&cls=21
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=blomman%20om&menuItemID=7104
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krympning, vilket säkerställer att produkterna håller en hög kvalitet. Miljömärkningen är 

uppbyggd i olika delar som är en del för produkt och en del för produktionen. 
12

 

 

 

 

 

 

 

KRAV-märket är idag den mest kända symbolen i Sverige för ekologiskt 

producerad mat. Produktionen av livsmedlet som har ett KRAV-märke har 

skett på ett etiskt och miljövänligt sätt. Verksamhetsidén för KRAV 

innebär att arbeta för en ökad produktion och konsumtion av råvaror från 

ekologiskt jordbruk, vattenbruk och fiske och av ekologiska livsmedel. KRAV står för bra miljö, 

god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. 
13

 

 

 

Naturskyddsföreningens märkning Falken är detsamma som Bra Miljöval och 

är ett av föreningens verktyg för att försöka nå ett samhälle som är i balans 

med naturen. En produkt som är märkt med Bra miljöval lever upp till de 

krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier, dessa krav är hårda men 

de är inte omöjliga att nå. Efter hand skärps kraven istället och successivt 

utvecklas produkterna och blir mindre skadliga för miljön. Märkningen gäller 

inte för bara ett företag utan alltid för en produkt. Idag finns det kriterier för 

Bra Miljöval för värmeenergi, fjärrkyla, elenergi, textil, kemiska produkter, godstransporter, 

persontransporter, livsmedelsbutiker, blomsterbutiker och papper, men inte någon för skor. 

Kriterierna för varje produkt skiljer sig åt men de bygger på samma grunder som säger att vi 

måste spara på naturresurserna. Materialen ska antingen kunna återföras till naturens kretslopp, 

återvinnas eller användas på nytt, och människans hälsa får inte hotas samt den biologiska 

mångfalden får inte hotas. Bra Miljöval är en miljömärkning som är en del av 

Naturskyddsföreningens ”Handla miljövänligt-arbete”.
14

  

 

1.2.1 NilsonGroups utveckling av miljömärkningen Falken 

 

Jonna Burman
15

 från NilsonGroup berättar att när det gäller de krav som EU-blomman har som 

finns för slutprodukten så följer NilsonGroup redan idag många av dessa. Men när det kommer 

till produktionskraven som EU-blomman har, gällande vattenförbrukning, utsläpp från 

produktion, avloppsvatten etcetera har företaget svårt att följa upp dessa då de inte har egna 

fabriker, då företaget måste kunna kontrollera detta direkt hos fabriken. NilsonGroup har tittat 

noggrant på kraven och funnit att i dagsläget skulle företaget ha mycket svårt att åstadkomma en 

sådan märkning, då de i princip måste äga sina egna produktionsenheter för att kunna utföra alla 

de mätningar som krävs. De har idag inte möjlighet att kontrollera vilka underleverantörer deras 

leverantörer använder sig av vilket också försvårar arbetet med att kontrollera var och hur de 

                                                 
12

 http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaDetail&pgr=39&menuItemID=7050 
13

 http://www.krav.se/Om-KRAV/Krav-market/ 
14

 http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/bra-miljoval/ 
15

 Jonna Burman, Quality Coordinator Nilson Group AB, mailkontakt 2010-04-08 

http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaDetail&pgr=39&menuItemID=7050
http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/bra-miljoval/
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olika materialen tillverkas, samt vad dessa fabriker i sin tur släpper ut. NilsonGroup arbetar 

ständigt med att informera sina leverantörer och utbilda de i miljötänkande och att de måste 

leverera säkra produkter som har mindre miljöpåverkan, även vid fabrikerna. 

 

NilsonGroup har idag krav på sina leverantörer när det kommer till kemikalieinnehåll samt 

fysikaliska egenskaper på deras skor som de följer upp med stickprovstester hos externa 

ackrediterade laboratorier. Dessa krav är i många fall lika de som finns i miljömärkningarna men 

för att kunna miljömärka sina varor krävs det att de har en annan typ av kontroll än den de har 

idag vilket skulle innebära mer och fler resurser. NilsonGroup måste kunna vara 100 procent 

säkra på att alla krav följs och kunna bevisa det med testrapporter för alla de material som ingår i 

skorna. NilsonGroup hoppas på att i samarbete med Naturskyddsföreningen kunna utveckla en 

märkning som har de kriterier som är rimliga för NilsonGroup att leva upp till i dagsläget. De 

hoppas på en framtid med miljömärkta skor. (Burman, 2010) 

 

Burman berättar att NilsonGroup tillsammans med flera andra skoföretag har startat ett samarbete 

som förhoppningsvis kommer att leda till ett falkmärke för skor. I dagsläget kan inte 

NilsonGroup säga någonting om hur märkningen kommer att utformas exakt då de fortfarande är 

på informationssamlarstadiet i processen. Med hjälp av Naturskyddsföreningen hoppas företaget 

på att kunna komma fram till en märkning, som kommer vara ett mellanting mellan de lagkrav 

som finns idag och EU-blomman. 

 

1.2.2 Falkens historia - bevis på att miljömärkning fungerar 

 

Den Svenska Naturskyddsföreningen är Sveriges största ideella och demokratiska 

miljöorganisation och 1987 var året då de började med miljömärkning. Anledningen vara att göra 

det enklare för konsumenter att handla miljövänligt och göra det svårare för företag som har en 

negativ effekt på miljön. Föreningens märkning Bra Miljöval, även kallad Falken, finns idag på 

flera tusen produkter som lever upp till föreningens krav. Den första produkten som märktes med 

Bra Miljöval var papper. Det var på slutet av 80-talet då klorutsläppen fick stor uppmärksamhet, 

då stora mängder klor användes för att bleka pappersmassan. Livet i sjöar och vattendrag 

förstördes främst av de stora klorutsläppen från pappersindustrin. Svenska 

Naturskyddsföreningen utarbetade tillsammans med miljöförbundet miljökrav på papper och de 

papper som klarade kraven sattes upp på en lista. Klorutsläppen från massaindustrin halverades 

från 1990-1993 genom att fler och fler konsumenter började använda sig av listan när de 

handlade och papperstillverkarna insåg att det faktiskt var klorfritt papper som konsumenterna 

ville ha. Detta var ett tecken på den makt som konsumenterna har och vilka processer som kan 

sättas igång med hjälp av miljömärkning. Framgången har lett till att inget papper i Sverige idag 

tillverkas med klorgasblekning. 

 

Batterier innehöll från början kvicksilver men när Svenska Naturskyddsföreningen pekade ut den 

sämsta tillverkaren av batterier började de introducera kvicksilverfria batterier och på sex 

månader så försvann kvicksilver från i princip alla batterier på den svenska marknaden. 

 

Idag är mellan 90 och 100 procent av alla tvättmedel i Sverige miljömärkta genom att 

Naturskyddsföreningen arbetade fram en miljömärkning som ledde till att fler och fler tillverkare 

fick ändra sig. Genom ett samarbete med tre stora handelskedjor hotade kedjorna med att inte 

köpa in tvättmedel som inte klarade kraven för Bra Miljöval, då de stora tillverkarna först inte var 
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intresserade av att miljöanpassa sina produkter. Krav ställdes på tillverkarna att förbättra sina 

produkter och för att överleva var de tvungna att bli miljömärkta. Detta är ännu ett exempel där 

konsumenten ställt krav på produkten och företagen har lyssnat och därigenom förändrat sina 

produkter.  

 

Den runda Bra Miljöval-märket med pilgrimsfalken lanserades 1992 och producenterna fick 

möjlighet att sätta det på sina förpackningar om de når upp till kraven. 
16

 

 

1.2.3 Utbud av miljömärkta skor i Sverige 

 

Utbudet av ekologiska skor är inte stort idag. Det finns ett fåtal varumärken som tillverkar 

ekologiska och miljömärkta skor. Merparten av dessa finns på Internet, en del köps in hos 

butikerna och säljs bland alla de andra skorna och en del av dem säljs i mer avlägsna butiker. 

Några Nilsonbutiker säljer ekologiska skor som är från ett märke som heter Simpleshoe. De 

ekologiska skor som vi presenterar ligger på en högre prisnivå jämfört med många konventionella 

skor, de är inte lika tillgängliga samt att de inte är så pass trendkänsliga som skorna från de stora 

skokedjorna. 

Simpleshoe är ett märke som strävar efter 100 procent hållbarhet. Företaget grundades 1991 och 

arbetar hela tiden med målet att producera mer och mer hållbara produkter. De arbetar med en 

metod som de kallar ”Green Toe” där de försöker hitta material och processer som gör deras 

produkter hållbara. Simpleshoe använder sig enbart av ekologiska och återvunna material till sina 

produkter.
17

 

Ett annat märke som säljer ekologiska skor är Dockta. Skorna är gjorda i vegetabiliskt garvat 

läder i Uppland i Sverige. Ekologisk garvat läder ger ett naturligt läder som andas och åldras 

naturligt. Hudarna kommer från skandinaviska kor och garvas endast med vegetabiliska tillsatser. 

Till färgningen av lädret används bara färgämnen som är miljö- och hudvänliga. Lädret innehåller 

inga farliga substanser och inte något krom samt att det har ingen negativ effekt på miljön och är 

tillverkat på ett sätt som inte förorenar miljön. Lädret är komposterbart och är hudvänligt och 

speciellt anpassat för känslig hud. 
18

 

Veja är ett företag som arbetar utifrån principerna att använda ekologiska material som Fairtrade 

bomull och latex och ekologiskt läder samt att respektera arbetarnas värdighet. Veja har skapat en 

global kedja som betonar solidaritet och miljöomtänksamhet, från producenterna i Brasilien till 

butikerna i Europa.
19

 

                                                 
16

 http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/bmv-historien.pdf 
17

 http://www.simpleshoes.com/info/index.aspx?g=info 
18

 http://www.dockstasko.com/products.php?cat=6) 
19

 http://www.veja.fr/#/projets/VISION-26 
 

http://www.dockstasko.com/products.php?cat=6
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1.3  Problemdiskussion och syfte 

Att handla miljömärkta livsmedel är idag inte någon svårighet då de flesta stora 

livsmedelsbutikerna erbjuder miljömärkta varor som oftast kostar några kronor mer. Många stora 

matkedjor satsar på miljömärkta produkter och det kommer hela tiden fler. Utbudet av 

miljömärkta kläder har blivit större och flera av de stora klädkedjorna som till exempel H&M, 

Lindex och KappAhl har börjat sälja miljömärkta kläder. Men än så länge finns det inte mycket 

miljömärkta skor, de är svåra att hitta och de är oftast lite dyrare. 

Genom att klädbranschen har granskats och uppmärksammats för dess stora miljöpåverkan har 

konsumenter och samhället börjar reagera och efterfråga mer miljömärkta kläder. Det har bidragit 

till att fler företag har börjat arbeta med att göra sin produktion av kläder mer miljövänlig och 

även börjat med att sälja hela plagg som är miljömärkta. Idag är konsumenterna mer medvetna 

om att textilproduktionen har miljöpåverkande element och att det även är viktigt att tänka på 

miljön i produktionen av textilier. Bredvid textilbranschen finns skobranschen som har kommit i 

skuggan av textilbranschen. Det är mer på senare år som det har börjat skrivas om att 

skobranschen inte är så bra den heller. Det var först när organisationen Rena kläder kom ut med 

sin rapport Hur skor vi oss 2008 som ämnet började uppmärksammas. Utbudet av miljömärkta 

skor finns inte alls i lika stor utsträckning som miljömärkta kläder, detta trots att skor och kläder 

går hand i hand och att följa dagens trender handlar lika mycket om att hålla sig uppdaterad med 

nya skor som med nya kläder. 

  

NilsonGroup har en ambition att börja sälja miljövänligare skor men hur intresserade är deras 

kunder av att de eventuellt skulle börjar sälja miljömärkta skor? Genom att få en större förståelse 

för vad företagets kunder idag anser om miljömärkningar och skor kan företaget se om det finns 

något intresse hos kunderna och hur stort det i så fall är. Då NilsonGroup är ett stort företag med 

vitt skilda butikskoncept är det av intresse att se skillnader eller likheter hos de olika butikernas 

kunder när det kommer till skokonsumtion och attityder till miljömärkt. Det är även av stor vikt 

att reda ut hur mycket kunskap kunderna har om skoproduktionen och miljömärkta skor för att 

förstå varför konsumenternas åsikter är som de är. Med detta kan NilsonGroup gå vidare i arbetet 

med att producera miljömärkta skor och se hur de på bästa sätt ska arbeta med projektet.  

 

NilsonGroup har idag inte någon uppfattning om hur deras kunder ser på miljömärkta skor och 

hur de förhåller sig till ämnet. De har följaktligen inte klart för sig vad deras kunder i de olika 

butikerna anser om att de börjar sälja miljömärkta skor eller hur intresserade de är av detta. Det är 

dags att även skobranschen och skoföretagen börjar ta sitt ansvar över miljön och att de börjar 

sälja miljömärkta skor. Skobranschen kommer antagligen att bli lika uppmärksammad och 

kritiserad som textilbranschen. Troligen kommer de företag som ligger i framkant med att arbeta 

med miljöfrågor dra fördelar av detta, då den tiden kommer som konsumenterna börjar 

uppmärksamma och kritisera skobranschens miljöpåverkan. Det blir därför intressant att utforska 

vilken uppfattning konsumenterna har om skoproduktionen, miljömärkta varor och miljömärkta 

skor samt om NilsonGroup kan dra dessa fördelar av att vara tidiga med att börja producera 

miljömärkta skor. 

 

Undersökningen är utförd på uppdrag av företaget NilsonGroup och syftet med denna studie är 

att ta reda på om det finns ett intresse hos NilsonGroups befintliga kunder att en miljömärkning 
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för skor utvecklas. Syftet blir vidare att se vad för attityder som finns hos dessa konsumenter för 

att ge hjälp åt Nilson Group att hantera ämnet. Studien avser även till att få en uppfattning om hur 

företagets kunder resonerar och tänker då de köper skor. Avsikten är att få reda på hur dessa 

kunder förhåller sig till ämnet miljömärkta skor. Då NilsonGroup eventuellt ska utveckla en 

miljömärkning vill de först se om intresset finns att göra detta. Vi undersöker de tre största av 

företagets butiker var för sig för att se om det eventuellt går att urskilja någon skillnad i resultatet 

från kundundersökningarna i de olika butikerna. Vidare vill vi även se om konsumenterna 

kommer se på företaget på ett annorlunda sätt om de börjar sälja miljömärkta skor och vad deras 

kunder har för åsikter om att de utvecklar en miljömärkning för skor.  

 

1.4 Problemformulering 

 

Huvudproblem 

På vilket sätt är NilsonGroups kunder intresserade av miljömärkta skor? 
Finns det något intresse hos Nilson Groups kunder av att köpa miljömärkta skor, hur ser detta 

intresset ut i så fall och hur stort är det?  

 

Delproblem 1 

Hur konsumerar Nilson Groups kunder? 

Kan vi se några skillnader i hur de olika butikernas kunder handlar och resonerar när det kommer 

till köp av skor? 

 

Delproblem 2 

Vad anser konsumenterna om att företaget börjar sälja miljömärkta skor och hur förhåller 

de sig till detta? 

 

1.5 Avgränsning 

 

Undersökningen är avgränsad genom att endast intervjua NilsonGroups idag befintliga kunder, 

det vill säga fokus ligger inte på att intervjua potentiella kunder som företaget eventuellt skulle 

kunna få genom att börja sälja miljömärkta skor. För studiens frågeställning är enbart 

NilsonGroups kunders attityder intressanta att undersöka, därför kommer enbart intervjuobjekt att 

bestå av de kunder som genomför ett köp i butiken. Geografisk avgränsning utförs genom att 

konsumenter i butikerna i Göteborg intervjuas. Denna avgränsning sker naturligt då vi, 

författarna befinner oss i närhet till Göteborg. Göteborgskonsumenten representerar i den här 

undersökningen de resterande av NilsonGroups kunder.  Studien fokuserar enbart på 

Skopunktens, Nilsons och DinSkos kunder då dessa är de tre största butikerna som ingår i 

NilsonGroup koncernen samt att det är dessa som det eventuellt skulle vara intressant att sälja 

miljömärkta skor i.  

 

Det är endast en märkning för miljö som är aktuellt i studien. Därmed kommer inte frågor 

angående sociala förhållanden eller mänskliga rättigheter att behandlas. Dock tas begreppet etiskt 

tillverkade produkter upp i en tidigare rapport samt Fairtrade märkta produkter i en annan, dessa 

begrepp syftar till att de är tillverkade på ett miljöanpassat samt ett socialt ansvarsfullt sätt. Även 

om intervjuobjekten inte kommer tillfrågas om attityder till Fairtrade och etiskt ansvar, behandlas 
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som sagt ändå ämnet i tidigare forskning. Genom tidigare kunskap och egen förståelse för ämnet 

antar vi att konsumenter reagerar och resonerar på liknande sätt både när det kommer till 

produkter som är Fairtrade märkta och produkter som är miljömärkta, det ena innefattar ofta det 

andra. 

 

1.6 Fortsatt läsning 

 

Kapitel 2: Metod och genomförande 
I kapitlet beskrivs och motiveras studiens olika metodologiska tillvägagångssätt samt genomförandet 

av undersökningen och uppsatsskrivningen.   

 

Kapitel 3: Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning om miljömärkningar och Fairtrade märkningar på kläder och 

textilier. Samt hur konsumenterna förhåller sig till märkningarna. Begreppet konsumentbeteende 

presenteras och exempel på vilka fördelar som företag kan tilldelas genom att arbeta med 

miljöarbete förklaras. 

 

Kapitel 4: Empiri 

I empirikapitlet följer svaren från intervjuerna med konsumenterna från de tre olika butikerna. 

Svaren från respektive butik är uppdelade under varje intervjufråga för att tydligare kunna se de 

eventuella skillnaderna i resultat från de tre butikerna. 

 

Kapitel 5: Resultat och diskussion  
Här sammanfattar vi resultatet från konsumentundersökningen och diskuterar kring de olika 

frågorna kopplat till den tidigare forskningen. Slutligen följer en kort och konkret 

sammanfattning av resultatet. 

 

Kapitel 6: Avslutande diskussion 

I detta kapitel uttrycker vi våra reflektioner kring hur arbetsprocessen har gått och kritiserar våra 

källor. Tillsist ger vi förslag till vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
 

I kapitlet beskrivs och motiveras studiens olika metodologiska tillvägagångssätt samt genomförandet 

av undersökningen och uppsatsskrivningen.  

 

2.1 Undersökningsmetod 

 

De metoder som kan användas i undersökningar för att redovisa data kan vara kvantitativ eller 

kvalitativ. Kvantitativ metod används mer vid statistiska undersökningar med en stor kvantitet av 

tillfrågade. Kvalitativ metod används främst för att ge en djupare förståelse för de som studeras 

och innefattar ett mindre antal av respondenter. Metoden är dock mer tidskrävande men har 

fördelen att den kan visa en mer nyanserad bild av svaren. Med en kvantitativ undersökning 

används ett större antal undersökningsenheter och informationen från varje enhet blir mindre 

djupgående (Andersen, 1998 s 24). 

 

Studien är i stort av kvalitativ metod då undersökningen syftar till att skapa en större förståelse 

för hur NilsonGroups kunder resonerar. Genom att göra en kvalitativ studie finns det möjlighet 

att göra djupare, längre och mer ingående intervjuer med chans att förklara och specificera de 

frågor där det krävs. Detta gör i sin tur att det blir möjligt att ställa följdfrågor för att verkligen få 

svar på det som frågas, och att det säkerställs vad de tillfrågade faktiskt menar och svarar på. Då 

djupare förklaringar och citat från kunderna söktes skulle detta inte bli möjligt att få genom 

enbart en kvalitativ studie. Däremot finns det några frågor i intervjuerna som bara besvarades 

med en siffra eller ett ord som bidrar till att undersökningen får inslag av den kvantitativa 

metoden. Några svar redovisas i kvantitativa variabler men mestadels av svaren redovisas i 

kvalitativa variabler. En blandning mellan kvantitativ och kvalitativ metod är gjord i 

undersökningen för att belysa problematiken från olika håll och för att förtydliga det som den 

kvalitativa mer ingående metoden visar. Frågorna ställdes utifrån ett standardiserat frågeformulär 

där svaren på intervjuerna är inspelade samt nedskrivna. Detta beskrivs som ett exempel på 

kvalitativ data (Andersen, 1998 s. 24).  

 

Enligt Holmberg (1987) finns det två vägar att för att få kunskap om mänskligt beteende eller 

samhället, dessa två är deduktion och induktion. Deduktion innebär att redan befintliga teorier 

ska utforskas med hjälp av undersökningar att dra slutsatser om enskilda händelser. När det i 

stället utgår från en enskild händelse för att sen gå vidare och finna lämpliga teorier är det 

induktion som används (Holmberg 1987 se Andersen 1998, s. 28-29).  

 

I studien har främst en induktiv ansats tillämpats. Först har ett antal forskningsobjekt studerats 

och utifrån empirin har teorier växt fram. Med teorier är det främst tidigare forskning som har 

används för att stötta resultatet från undersökningen. Genom att börja med att vara väl insatt med 

tillräcklig bakgrundsinformation kunde välformulerade frågor ställas så att relevant information 

kunde utläsas från de tillfrågade konsumenterna. Med denna empirigrund söktes det efter tidigare 

forskning eller studier som kunde stödja eller motbevisa resultatet av intervjuerna.   
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2.2 Metod och datainsamlingsteknik 

 

Det finns olika metoder att samla in svar till undersökningar. Valet beror självklart på vad syftet 

med studien är. Enligt Andersen (1998) finns det olika metoder att genomföra intervjuer på och 

dessa är informantintervjun, den öppna intervjun, den delvis strukturerade intervjun, 

fokusgruppsintervjun, den standardiserade intervjun och enkäter. (Andersen 1998, s.161-163) 

 

Mycket av det vi använt oss av liknar den delvis strukturerade intervjun men samtidigt finns 

många likheter med den standardiserade intervjun. Det som kan liknas med den här 

undersökningen i den delvis strukturerade intervjusituationen är ett innehav av mycket tidigare 

kunskap. Detta är ett krav för att kunna få ut så mycket så möjligt av respondenterna och att 

likväl vara öppen för nya synvinklar. Det som liknar den standardiserade intervjun är att frågorna 

bestämts på förhand, de är i samma följd samt att frågorna är lika för alla. Dock är det så att den 

standardiserade intervjun används i kvantitativa studier och denna studie är kvalitativ. Vi 

använder inte tillräckligt med respondenter för att den ska kallas för en kvantitativ undersökning 

samt att redovisningen av resultatet inte sker i siffror utan i text. 

 

Den standardiserade intervjun kan också genomföras som en enkätundersökning. Valet för  

den här studien är dock intervjuer, då fördelarna med intervjuer är fler för denna studie. Delvis 

genom de färre respondenterna men också för att få bättre svar, fler svar samt mer valida svar. 

Intervjuer ger även möjlighet att konstatera brister och utvärdera svaren då intervjusituationen 

sker ansikte mot ansikte (Andersen 1998, s. 164). 

 

Intervjuerna bestod av femton frågor med öppna svar på plats i butik. Hälften av 

intervjutillfällena skedde under förmiddagen, den andra hälften under eftermiddagen. Vidare 

skedde intervjuerna på olika dagar i veckan. Två frågor hade förbestämda skalor, som 

specificerades innan de tillfrågade fick placera sig, för att inte få några missförstånd. En intervju 

tog i genomsnitt 10 minuter. En diktafon användes vid alla intervjuer med konsumenterna för att 

få med alla svar, även de mer utförliga. Även anteckningar fördes. I de frågor där begreppen kan 

tolkas olika av olika respondenter förklarades frågan med alternativa förklaringar eller 

förbestämda följdfrågor, detta för att säkerställa att respondenten svarade på det som frågan syftar 

till. Det är av stor vikt att definitionerna på frågorna är samma mellan intervjuaren och 

respondenten innan svaret ges. 

 

Intervjufrågorna formulerades på så sätt att de svarade på huvudfrågan och de två delfrågorna. 

Dessa provades på en ett antal testpersoner för att säkerställa att frågorna var rätt formulerade och 

inte var svårförståeliga. 

 

Datainsamlingsmetoden påverkas av tillgänglighet av relevant data samt möjlighet att samla in 

data. Primärdata blir den data som forskaren samlar in på egen hand och sekundärdata blir 

därmed data som samlas in i andra hand exempelvis tidigare studier eller data insamlat av 

institutioner (Andersen 1998, s. 149). Bakgrundinformationen består mestadels av sekundärdata i 

form av tidigare studier, rapporter och undersökningar. Den bakgrundsinformation som är 

primärdata är det som berör intervju med personal från NilsonGroup. Den tidigare forskningen 

består av rapporter och böcker, dessa kvalificeras som sekundärdata. Intervjuerna med 

konsumenterna är primärdata. 
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2.3 Urval av tillfrågade 

 

Det finns många olika tillvägagångssätt att göra urval av tillfrågade, det som väljs ska vara det 

som bäst stärker validiteten och reliabiliteten i en undersökning. Genom att välja en 

delundersökning undersöker man en del av populationen och i en totalundersökning undersöker 

man alla i en population. Att dra slutsatser från en del av populationen till alla i populationen 

kallas för inferens. De tre urvalsmetoderna som beskrivs är enkelt slumpmässigt urval, stratifierat 

urval och klusterurval. (Halvorsen 1992, Riley 1963, se Andersen s. 121-124) 

  

En delundersökning av NilsonGroups kunder har genomförts, då intervjuer med 45 kunder gjorts. 

Fokus i undersökningen ligger på de tre största butikskoncepten, Dinsko, Nilson och Skopunkten. 

En jämn fördelning av tillfrågade uppnåddes genom att intervjua femton kunder från varje butik. 

Resultatet från dessa intervjuer har därmed fått representera alla NilsonGroups kunder, detta 

kallas för inferens.  

 

Då forskningsfrågan specificerar att det är NilsonGroups kunder som är objekten att studera är 

det av största vikt att de tillfrågade verkligen passar in på den definitionen. Genom att enbart 

intervjua kunder som har genomfört ett köp av minst ett par skor i butiken blir det säkerställt att 

det blir en befintlig kund hos NilsonGroup som blir tillfrågad. Alla som genomförde ett köp 

tillfrågades om att medverkan i undersökningen.  Därmed fick alla befintliga kunder en chans att 

vara med i undersökningen. Efter det slumpmässiga urvalet i butik visade det sig att spridningen i 

ålder var 16-65 år. Fördelningen mellan män och kvinnor var olika i de tre butikerna. Av de 

tillfrågade ifrån Din Sko var tre män och tolv kvinnor, ifrån Skopunkten var två män och tretton 

kvinnor, ifrån Nilson var sju män och åtta kvinnor. Genom att besöka butikerna vid olika 

tidpunkter och dagar visade det sig att även spridningen av sysselsättning blev tillfredställande. 

 

2.4 Tillförlitligheten 

 

Enligt Winter (1992) anger reliabiliteten i vilken grad resultatet från en undersökning har 

påverkats av tillfälligheter. Reliabiliteten visar på hur säkert och noggrant vi mäter det som vi vill 

mäta (Winter, 1992 se Andersen, 1998 s. 85). Reliabiliteten i en studie är god om liknande 

resultat redovisas av en annan forskare vid ett annat tillfälle. Reliabiliteten i undersökningen kan 

ha påverkats av tillfälligheter genom att undersökningen utfördes under tre dagar med 15 

respondenter från varje butik. För att öka reliabiliteten kunde möjligtvis fler respondenter 

intervjuas i fler städer under en längre tid. Dock visade det sig att många av svaren liknade 

varandra och ett tydligt mönster visade sig ändå. Att de tillfrågade inte skulle påverkas av yttre 

omständigheter var en av anledningarna att intervju valdes framför enkät, det är lättare att se om 

det finns tillfälligheter eller störningsmoment i en intervju situation.  

 

Validitet står för giltighet och relevans. Validiteten blir hög i en studie genom att endast mäta 

resultat som är relevant för studien. Det är viktigt att de frågor som ställs är relevanta för studiens 

frågeställning (Halvorsen 1992:42 se Andersen 1998, s. 85). Genom att mycket 

bakgrundsinformation inhämtats och välutarbetade frågor ställdes anses validiteten vara hög. 
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Detta kan ses genom att undersökningen mäter det som syftet och problemformuleringen avser att 

mäta. 
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3 Tidigare forskning 
 

Här presenteras tidigare forskning om miljömärkningar och Fairtrade märkning på kläder och 

textilier och hur konsumenter förhåller sig till dem. Fairtrade är relevant här då det innefattar 

både miljötänk och socialt ansvar och paralleller kan dras mellan hur konsumenter förhåller sig 

till miljömärkningar. Begreppet konsumentbeteende presenteras och exempel på vilka fördelar 

som företag kan tilldelas genom att arbeta med miljöarbete beskrivs. 

 

3.1 Tidigare forskning om kunders attityd till miljömärkta varor 20 

 

I rapporten Mode under ansvar presenteras en konsumentundersökning från 2007 om 

konsumenters attityd till etiska textilier. Rapporten innehåller även uttalanden från föreläsare, alla 

med olika perspektiv på etik och etisk konsumentinformation i produktion av kläder, skor och 

textilier. 
 
Resultatet från undersökningen visar på att det finns ett intresse hos mer än hälften av de 

tillfrågade konsumenterna att betala mer för varor som har producerats under etiskt godtagbara 

villkor, men det får inte innebära att man gör avkall på andra aspekter på varan. Med det menas 

att när man handlar textilier och skor så får det inte innebära att det är en lägre modegrad på 

varan, sämre kvalitet, allt för högt pris eller sämre service i butiken där varan finns. 

Konsumenterna vill ha både miljövänligt producerade varor och alla de andra värdena.  

 
Undersökningen visar på att ungefär hälften av konsumenterna tycker att det är viktigt att få 

information om etiska aspekter när de handlar produkter, men en majoritet anser även att de inte 

får tillräckligt med information om det för kunna göra ett medvetet val när de handlar textilier, 

kläder och skor. Men det var ändå cirka 20 procent som uppgav att de faktiskt gjort medvetna val, 

antingen valt bort eller istället medvetet valt andra varor som de vet ansåg var etiska varor, trots 

att det saknas information.  Med detta kan sägas att mer information behövs angående 

produkterna och dess produktion samt att det finns en hyfsat stor skala konsumenter som 

medvetet väljer att handla varor som anses vara bättre ur miljösynpunkt. 

 

Det visade sig dock vara relativt få som själva söker efter information om etiska aspekter då de 

anser att det inte är de som har ansvar för sådan information, utan ansvaret för att denna 

information ska förmedlas ligger hos företagen, anser de flesta konsumenterna. Av de som 

faktiskt hade försökt söka den information som de ville ha fann de flesta inte vad de sökte, vilket 

visar på att de finns ett behov av bättre och mer tillgänglig information.   

Av de tillfrågade i undersökningen svarade en klar majoritet att de föredrog att få information om 

etiska aspekter genom en märkning av varan. Detta beror på att det är i köpsituationen som man 

gör sitt val och det är då som man vill ha informationen, vilket kan fås genom en märkning på 

varan.  
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 Där ingen annan källa anges bygger detta avsnitt på uppgifter från rapporten Mode under ansvar författad av 

Beurling, Billington, Jacobsen, Roland och Pétursdóttir, 2008. 
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En fråga som ställdes i undersökningen var ”Vad är viktigt när vi handlar?”. Resultatet visade på 

att etik inte är så viktigt utan det är främst kvalitet som är det viktigaste tillsammans med priset. 

”Mode” ansåg mindre än hälften att det var mycket viktigt, men det analyserades senare och 

troddes bero på att ordet mode var fel formulerat då det har en speciell klang som är svår, istället 

skulle man använt ordet ”stil”. Man menar att konsumenterna säkerligen vill att kläderna ska vara 

snygga och av god kvalitet även de som är etiskt producerade.  

 

Det finns ett intresse för etiskt producerade varor bland konsumenterna visar undersökningen, 

som till exempel i form av extra betalningsvilja. Men det saknas reella möjligheter till att göra 

etiska val. Enligt konsumenterna så bär företagen ansvar att förbättra informationen på området 

till konsumenterna och denna information är bäst att få i form av en märkning.  

 

3.2 Tidigare forskning om kunders attityd till Fairtrade märkta kläder 
21 

 

Rapporten Fashion victim: the impact of fair trade concerns on clothing choice belyser 

svårigheterna Fairtrade har att nå ut till den breda massan av konsumenter och vilka hinder som 

stoppar eller hindrar dem i sina beslut att köpa Fairtrade kläder. Rapporten visar på att det finns 

en mängd olika anledningar till varför konsumenter inte väljer Fairtrade inom klädsektorn i lika 

stor utsträckning som de konsumerar Fairtrade märkta livsmedel. Man har i rapporten utgått från 

konsumenter som har ett uttalat intresse för miljö och etiska frågor. 

 

Författarna skriver att det finns flera olika konflikter när det gäller valet av att köpa Fairtrade 

kläder. Ett exempel på en konflikt kan vara att vardagliga produkter så som en Fairtrade märkt t-

shirt innebär mycket mer tid och engagemang att införskaffa. Med detta menar författarna att man 

kan se att även om en konsument har ett uttalat intresse att köpa Fairtrade så finns det konflikter 

som gör att konsumenten i slutändan ändå inte väljer det 

  

Rapporten visar på att det finns delar av ett klädköp som är viktiga för konsumenterna. Dessa 

”viktiga” delar är också en del av varför konsumenterna väljer bort Fairtrade. Kläder signalerar 

tillhörighet och främjar personers självkänsla. Undersökningen visar på att många konsumenter 

som vill handla Fairtrade kläder anser att dessa kläder inte fyller den funktion som de är ute efter, 

dessa funktioner är för viktiga i valet av kläder. Detta resulterar i att de i stället väljer att köpa de 

kläder som de tycker mest om och som bäst framhäver deras personlighet. För många är det av 

stor betydelse att vara fashionabel och detta är en för viktig del för att välja bort. När det gäller 

kläder finns det underliggande värden som handlar om att visa en persons sociala status.  

 

Författarna drar också paralleller mellan matbranschen och klädindustrin. Inom matsektorn har 

man lyckats få en större andel konsumenter att välja ekologiskt och Fairtrade. Problemet här 

ligger i att inom mat och livsmedel får man oftast samma smak, vara och värde, men när det 

gäller kläder varierar produkterna så pass mycket i utseende och budskap. Så även om 

konsumenterna har en uttalad vilja att köpa etiskt riktiga kläder kan det vara så att problem 

uppstår vid själva inköpet. Författarna menar att det knappast är konstigt då marknaden erbjuder 

begränsad produkt-information, tillgänglighet och ett begränsat utbud.  
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 Där ingen annan källa anges bygger detta avsnitt på uppgifter från  rapporten Fashion victim: the impact of fair 

trade concerns on clothing choice författad av Shaw, Hogg, Wilson, Shui och Hassan, 2006. 
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Detta leder in på nästa problem för Fairtrade nämligen tillgängligheten. Rapporten visar på att 

detta också är ett hinder för konsumenterna. Fairtrade återförsäljarna finns främst på Internet och 

dessa företag har i många fall blivit kritiserade för att inte ta hänsyn till det rådande modet. De 

menar här även att om konsumenterna värderar företag som arbetar med Fairtrade högt, så leder 

det inte nödvändigtvis till att de köper något från dessa företag eller slutar köpa från de företag 

som inte är Fairtrade.  

 

Rapporten visar på att det fortfarande är en begränsad nisch marknad att tillhandahålla etiska 

alternativ i sin klädlinje. Forskning inom detta ämne menar på att konsumenter kan vara mindre 

villiga att verkligen stötta Fairtrade inom klädsektorn då det inom denna sektor oftast är andra 

delar som är viktigare. Att svara på en ökad efterfrågan av etiska kläder är något som företagen 

bör överväga och för vissa kan detta vara en viktig del i deras strategiska beslutfattande. Men 

man bör också vara medveten om vilka etiska faktorer som är viktiga samtidigt som man måste 

förstå vad kunden lägger störst värde i, detta både i sin nisch och strategiska marknadsföring. Via 

sin undersökning kom författarna fram till följande slutsatser, att det fanns en svårighet att hitta 

Fairtrade produkter det vill säga utbudet är begränsat. Sen såg man att konsumenterna saknade 

kläder med hög modegrad. Den sista delen visade på ett problem i det högre priset.  

 

När det gällde tillgängligheten så visade undersökningen på att över hälften av konsumenterna 

hade problem med att hitta Fairtrade kläder.  Bristen på fashionabla kläder visade på att 

konsumenterna i stället fick välja mellan Fairtrade och stil, där stil i de flesta fallen vann. Vidare 

frågade författarna var kunden letar information angående Fairtrade och man kunde därefter 

utröna fyra vanliga tillvägagångssätt. Undvika vissa företag som man tror/vet inte är etiskt 

riktiga, eller titta på vilket tillverkningsland varan har. De två andra sätten var att verkligen kolla 

upp företagets etiska bakgrund eller att bara köpa kläder från pålitliga företag med ett uttalat 

etiskt intresse. Undersökningen visade vidare på att vissa konsumenter ibland bojkottade de 

företag som hade ett rykte om sig att ha dåliga tillverkningsförhållande, men i praktiken kunde 

konsumenterna se genom fingrarna med detta då tillgängligheten, priset eller brist på andra val 

gjorde att de ändå köpte produkter från dessa företag. De företag som hade ett rykte om sig att 

vara mer etiska eller mindre företag valdes om man skulle välja att handla etiskt. Vissa av de 

tillfrågade kunderna hade mindre pengar och valde därför bort Fairtrade kläder på grund av detta. 

 

I denna undersökning visar författarna på vilka hinder som finns och hur stora dessa är då 

konsumenter ska köpa Fairtrade kläder, samt vad kunden lägger mer eller mindre vikt vid i deras 

köpprocess. Fairtrade kläder måste också uppfylla alla de krav som kunderna har på kläder i 

största allmänhet, som tillgänglighet och stil. De menar också att detta kan visa på vägar som 

etiska tillverkare kan ta för att undvika att bara vara en nisch produkt och istället bli mer en 

allmän vara som i produktstandard inte skiljer sig från andra produkter, mer än i tillverkning och 

produktion.  

 

3.3 Tidigare forskning om konsumentbeteende 

 

Kajsa Ellegård och Lennarts Sturesson beskriver i sin bok Konsumenterna och makten hur 

konsumtion kan ses som en process där man kan urskilja fyra steg. Det första steget är själva 

köpet där det är inkluderat alla förberedelser. Här kan man se på köpet ur olika perspektiv. Ett är 
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inhämtningen av kunskap om den produkt som ska köpas. Ett annat perspektiv handlar om 

köpbeteende med hur man handlar, var man handlar, om man betalar kontant eller på kredit och 

så vidare. Att se på köpet som mer än en del i konsumtionen är ett tredje perspektiv, att man har 

handlandet som ett nöje, det är en social aktivitet som man gör tillsammans med sina vänner eller 

familj och inkluderar någonting mer än konsumtion utan även något socialt, det skulle kunna 

tolkas som en livsstil. Den andra delen i processen är den processen då den köpta processen förs 

in på den plats där det är tänkt att den ska vara, om det är hemmet eller arbetsplatsen eller annat. 

Här blir produkten ett konkret föremål och produkten ges en plats där den ska används, den blir 

en del av de dagliga rutinerna. En produkt kan i slutändan ges en annan mening och definieras 

om från vad det var tänkt från början. 

 

Processens tredje steg är då produkten används. Här får produkten en symbolisk innebörd och 

genom att använda den utrycker vi vår identitet genom den. Vi berättar för vår omgivning vem vi 

är eller vad vi står för genom våra särskilda kombinationer av produkter. Det fjärde steget i 

processen kallas förbrukningen i konsumtionsbegreppet, det vill säga då vi äter upp brödet, då vi 

förbränner bensin under färden, då resterna av produkten ska göras av med i soptunnan och så 

vidare (Ellegård & Sturreson 2003, s. 9-11). 

 

För företag är det viktigt att veta svaren på frågor som vad, var, hur, hur mycket, när och varför 

kunderna köper. Företag kan genom försäljningssiffror ta reda på vad, var, hur mycket och när 

deras kunder handlar. Men att ta reda på varför kunder handlar är svårare då detta beror på flera 

olika saker som finns i kundernas beteende och inre. 

För att reda ut vart det kan gå fel och hur kunderna kan tänka i processen då de handlar har en 

köprocess modell utarbetas. Detta för att kunna se till hela processen i stället för enbart köpet. 

(Kotler et al., 2005) 

 

Köpprocessen börjar med att en kund identifierar ett behov eller ett problem, detta behov kan 

skapas av inre delar som exempelvis hunger eller törst. Eller så kan det skapas av yttre delar som 

bilder och reklam som gör att kunden känner ett behov. Därefter inleds en informations sök 

process där kunden antingen aktivt söker efter information eller blir mer uppmärksam på saker. 

Efter informations sökandet sker en utvärdering av de olika alternativen, där kunden jämför olika 

märken för att hitta rätt vara eller service som tillfredställer just det behovet som finns. Efter detta 

sker själva köpbeslutet, där kunden förhoppningsvis genomför köpet, detta kan påverkas av 

vilken risk kunden uppfattar att produkten har.  Köpet är inte slut efter själva inköpet utan 

efterköps processen, här kan kunden antingen vara tillfredställd eller otillfredsställd. Det 

avgörande här är om kundens förväntningar på produkten överrensstämmer med hur produkten 

eller servicen faktiskt upplevs. Det är viktigt att kunden i efterköpsprocessen är tillfredställd för 

att få återkommande kunder (Kotler et al. 2005). 
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3.4 Vad företagen får ut av miljöarbete22 

Många företag påverkar miljön på ett eller annat sätt genom sin verksamhet och en del gör det 

mer än andra. Dessa företag är en del av problemet men där med också en del av lösningen, då 

företag kan ta fram produktionsmetoder, produkter och tjänster som har en mindre påverkan på 

miljön. Olika fördelar som ett företag kan få av att arbeta med miljö beskrivs i kommande stycke. 

Fyra speciellt viktiga delar att tänka på poängteras då det gäller hur företag bör arbeta med miljö, 

för bästa resultat. Det första är att se till att miljöarbetet integreras med alla delar i företaget då 

det inte bör bedrivas som en separat del. Det andra är att se till att miljöarbetet och 

miljöinsatserna värderas utifrån behov, nytta, kostnad, risk och effekt för att medvetna beslut 

fattas. Tredje delen innebär att se till, att dialogen och kommunikationen med intressenterna som 

företaget har både inom och utanför företaget förs på ett systematiskt och öppet sätt. Det fjärde är 

baserat på miljöarbete under en längre tid, då det är bättre att det blir väl genomfört men tar 

längre tid än att det blir halvbra men åstadkommes fort. 

Det finns vissa anledningar till varför företag bör ta miljöfrågor på allvar. En anledning är att 

företaget skapar affärsmöjligheter då de attraherar nya kunder men även hos de redan befintliga 

kunderna kan nya möjligheter uppstå. Vidare är en anledning till att arbeta med miljöfrågor, att 

minska riskerna genom att göra riskanalyser för företagets olika produkter och verksamheter. 

Förebyggande åtgärder kan då tas fram och sättas in tidigare, vilket kan minska riskerna att 

negativ uppmärksamhet riktas mot företaget. Företaget skyddar även sitt varumärke genom att 

minska riskerna för att en negativ händelse ska få stora effekter. Genom att vara förebered kan 

man i så fall hantera situationen bättre och risken för att varumärket och dess rykte ska ta skada 

minimeras. Slutligen, och det mest självklara som hela miljöarbetet grundar sig på, är att 

företaget minskar belastningen på miljön.  

En del företag tycks göra mer miljöarbete än vad som behövs, det vill säga mer än att uppfylla de 

miljölagar som behövs. Detta liknas vid en höjdhoppställning där ribban kan läggas på olika 

nivåer. Lägsta nivån är lagstiftningarna och allteftersom de skärps höjs ribban, men det finns 

företag som vill testa en högre nivå och höjer därmed ribban. Detta slutar med att den höjda 

ribban blir den nivå att ta sig över, företag som har höjt ribban kan alltså få fördelar genom att 

göra mer än det som krävs.  

Det pekas på tre olika ansatser med miljöarbetet. Den första är Defensiv ansats, här nöjer sig 

företaget med att uppfylla de grundläggande kraven i miljölagstiftningen därför att företaget inte 

ser marknadsmöjligheter i miljöfrågorna och heller inga möjligheter till förbättringar. Det andra 

är Offensiv ansats, företaget inser här att miljöförbättringar måste genomföras därför att 

efterfrågan på företagets produkter kan påverkas av miljöfrågorna. Den tredje är Innovativ ansats, 

här försöker företaget hinna före sina konkurrenter och därmed stärka varumärket genom att vara 

steget före. Företaget måste här skapa innovativa produkter och en trovärdighet i miljöarbetet. 

                                                 
22

 Där ingen annan källa anges bygger detta avsnitt på uppgifter från boken Miljöarbetet stärker affärerna författad 

av Richard Almgren, Torbjörn Brorson och Magnus Enell, 2008, från sidan 8 - 31. Om en annan källa används 

refereras det löpande i texten. 
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Om ett företag erbjuder produkter som är producerade med miljöhänsyn, kan dessa ge det 

mervärde som företaget kan behöva för att slå ut en konkurrent, som inte har dessa 

miljöanpassade produkter. Miljöanpassningen som produkterna har kan bli en konkurrensfördel. 

Att ha en tydlig personlighet, mod och våga vara annorlunda är enligt Per Hedlund vad som krävs 

för att bli ett framgångsrikt företag. I hans bok När kunden bestämmer förklarar han varför det är 

så viktigt för ett företag att ha en egen personlighet. Det är viktigt för att kunden ska kunna känna 

igen och tycka om företaget för vad det är. Företagen idag liknar varandra och erbjuder liten 

variation, därför är det enormt viktigt att uttrycka en personlighet som gör att kunden känner en 

association med vad företaget står för. Det räcker inte idag med att bara skrika högre än 

konkurrenterna, för att kunderna ska välja ens företag, utan istället försöka skaffa en intressant 

och tilltalande personlighet (Hedlund 2008, s. 38-41). 
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4 Empiri 
 

Nedan följer svaren från intervjuerna med de slumpmässigt utvalda kunderna, det vill säga de 

kunder som genomfört ett köp i någon av de tre butikskoncepten. Svaren från respektive 

butikskoncept är uppdelade under varje intervjufråga för att ge en tydligare bild. För att utläsa 

resultatet korrekt bör extra försiktighet läggas vid utläsandet av värdet på axlarna i diagrammen. 

Fortsättningsvis kommer de utvalda kunderna refereras till som antingen respondenter eller 

tillfrågade. 

 

4.1 Resultat från intervjuer med kunder 

 

Fråga 1. 

Brukar du tänka på att handla miljömärkt mat? 

Brukar du tänka på att handla miljömärkta kläder? 

Respondenterna fick först svara på om de handlar miljömärkt mat och därefter fick de svara på 

om de handlar miljömärkta kläder. För att en enkel jämförelse ska kunna göras, läggs svaren i 

diagram under varandra. 

 

Din Sko 
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Orsaker till att de tillfrågade valt att handla miljömärkt mat var att de var måna om miljön. De 

säger bland annat att det är ”bra för miljön”, ”det är bättre för mig” och det är ”ett bättre 

alternativ”. Det visade sig att fem av de elva tillfrågade som svarat att de köpt miljömärkt mat 

inte sa något om att priset var viktigt i deras val. De resterande sex kommenterade att det till viss 

del beror på priset om de väljer miljömärkt mat. När det gäller de tillfrågade som svarade att de 

köper miljömärkta kläder, sa majoriteten av dessa att det bara sker om de ”springer” på 

miljömärkta kläder. På frågan om varför de köper miljömärkt mat och inte kläder, svarade de 

flesta att det är för att mat finns mer lättillgängligt. 
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Skopunkten 
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Av de tillfrågade som svarade att de inte handlar miljömärkta varor sa fem av dessa att detta 

berodde på att det miljömärkta alternativet var dyrare. De som svarade att de köper miljömärkt 

mat sa att de gör detta när det finns tillgängligt och när priset är rätt, samt för att de vill veta vad 

de ”stoppar i sig” och för att ”se till framtiden”. Anledningarna till att majoriteten köpte 

miljömärkt mat och inte kläder berodde på sämre utbud och tråkigt utseende. Av de två personer 

som svarade att de köper miljömärkta kläder ibland eller att ”de brukar tänka på det”, svarade 

bägge att de även köper miljömärkt mat.  

 

Nilson 

 

 
 

Av dem som svarade ibland, sa dessa att de köper miljömärkt mat när det finns lättillgängligt och 

om det inte kostar så mycket mer. De som svarade nej sa att den främsta anledningen var att det 

ofta var dyrare och att det inte alltid fanns i den butiken som man brukar handla i. De som 

svarade ja brukar tänka på att handla ekologiska varor, främst matvaror då det är lättare att hitta 

och man kan lätt se vad som är ekologiskt och inte. På frågan om de handlar miljömärkta kläder 

sa respondenterna att de inte brukar tänka på det då det är svårt att hitta. Anledningar till att 

respondenterna handlar miljömärkta varor är bland annat ”för att det känns bra”, ”man gör lite 

mer”, att det är viktigt att man försöker ”ta sitt ansvar”.  
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Fråga 2. 

Hur många skor köper du per år till dig själv och hur mycket pengar lägger du ner på skor 

till dig själv på ett år? 

 

Din Sko 

 

 
 

 
 

Skopunkten 
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Nilson 
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Fråga 3. 

Vad är viktigast för dig när du köper skor? 

 

I denna fråga fick respondenten säga en eller flera saker som de tyckte var viktiga. Den lodrätta 

axeln representerar inte antal respondenter utan representerar här hur många gånger respektive 

kriterium har nämnts. Vilket innebär att om en respondent svarade utseende, bekvämlighet och 

pris så har alla dessa kriterier fått varsin markering. Definition av utseende är att skon är snygg, 

tilltalande design och stil. Definition av bekvämlighet är att den är skön att använda och att den 

känns bra på foten. 

 

Dinsko 

 

 

Skopunkten 

 

 

Nilson 
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Fråga 4. 

Vet du någonting om den miljöpåverkan som skoproduktionen har idag? 

 

Din Sko 

  

Två av de tillfrågade svarade att de visste något om skoproduktionen och dess miljöpåverkan, 

dessa två antog att detta kunde vara ett problem. Resterande tretton svarade nej på frågan. 

 

Skopunkten 

 

En av de tillfrågade svarade ja på frågan. Två svarade att de antog att det var en ganska 

miljöfarlig process att framställa skor, resterande tolv svarade nej. 

 

Nilson 

 

En respondent jämförde skoproduktionen med den i respondentens tycke miljöpåverkande 

klädproduktionen. Resterande tillfrågade visste ingenting om den miljöpåverkan som 

skoproduktionen har idag. 
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Fråga 5. 

Har du någon gång sett eller hört talas om miljömärkta skor? 

 

Din Sko 

 

  
 

Alla som svarade att de sett eller hört något, säger att detta enbart varit i förbifarten och att de 

sedan inte lagt så mycket energi på det. I två av fallen var det kataloger som skickats ut och 

intrycket av de miljömärkta skorna var negativt. 

 

Skopunkten 

 

 

 

De tre som svarade att de sett eller hört något om miljömärkta skor, hade även här gjort detta i 

förbifarten. I ena fallet var det barnskor som var miljömärkta och detta gav respondenten ett 

positivt intryck. De två resterande svarade att skorna de sett hade ett tråkigt miljövänligt utseende 

och därigenom blev intrycket negativt.   

 

Nilson 

 

  
 

De sju som svarade att de sett eller hört något om miljömärkta skor hade sett detta i butik och 

reklam i tidning. Två av dessa svarade att reagerat med förvåning men ändå positivt på att det 

fanns ekologiska skor. Dock svarade enbart en att detta resulterat i ett köp. De resterande fem 

som hade hört talas om miljömärkta skor eller sett dem hade främst reagerat på att de kostade för 

mycket. Fem stycken av de som hade sett miljömärkta skor hade fått ett negativt intryck av dessa 

då det tycket att de hade sett tråkiga och ”typiskt ekologiska” ut, de var beiga och väldigt dyra.  
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Fråga 6. 

Har du någon gång undrat varför det inte finns så mycket miljömärkta skor? 

 

Din Sko 

 

 

 

Två svarade att de satt skoindustrin i relation med klädesindustrin och därefter undrat över varför 

miljömärkta skor inte syns eller finns. En av dessa två undrade också över varför skor inte är 

miljömärkta, när så mycket annat är det. 

 

Skopunkten 

 

 

 

Av de fyra som uttryckte att de tänkt på utbudet av miljömärkta skor sa tre att de undrat varför 

inte utbudet var större. En svarade att tankarna funnits där någon gång ibland.  

 

Nilson 

 

 

 

De två som svarade att de undrat över miljömärkta skor, sa att ”allt annat är miljömärkt varför 

inte skor också”. 
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Fråga 7. 

Hur intresserad är du av att köpa miljömärkta skor? 

 

Respondenterna placerade sig själva på en skala från ett till fem, där 1=totalt ointresserad, 2=inte 

intresserad, 3=vare sig intresserad eller ointresserad, 4=intresserad, 5=jätte intresserad. 

 

Din Sko 

 

 

Av de tillfrågade sa sex att de är intresserade men att beslutet om att köpa miljömärkta skor 

berodde på priset. Fyra av de tillfrågade uttalade även att utseende påverkade intresset av att köpa 

miljömärkta skor. 

 

Skopunkten 

 

 

Sex av de tillfrågade uttryckte ett intresse men att detta också berodde på priset. En av de 

tillfrågade placerade sig som en fyra, men sa sen att om priset är för högt så placerade sig 

respondenten som en etta i stället. 
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Nilson 

 

 

Av de tillfrågade svarade sju stycken att de har ett intresse av att köpa miljömärkta skor, det 

vanligaste svaret här var att det beror på hur de ser ut, men om de ser ut som de skor som man 

brukar köpa så är de intresserade av att köpa dem.  
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Fråga 8. 

Hur intresserad är du idag av miljömärkta skor? 

 

Respondenterna placerade sig själva på en skala från ett till fem, där 1=totalt ointresserad, 2=inte 

intresserad, 3=vare sig intresserad eller ointresserad, 4=intresserad, 5=jätte intresserad. 

 

Din Sko 

 

 

De tillfrågade som placerade sig som en etta eller en tvåa, sa att de placerat sig där för att de inte 

tidigare tänkt på miljömärkta skor och antog att de då inte var intresserade. 

 

Skopunkten 

 

 

Flera av de tillfrågade som placerade sig lågt svarade att det berodde på att de inte tidigare tänkt 

på miljömärkta skor. ”Det man inte vet finns, är svårt att vara intresserad av” 
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Nilson 

 

 
De som placerade sig lågt på denna fråga resonerade att eftersom de faktiskt inte tänkt på det 

innan eller efterfrågat det så måste det ju bli en låg siffra. Två stycken svarade att eftersom de 

inte hört talas om det innan så har de ju inget intresse idag egentligen alls. En annan sa att 

eftersom jag inte tänkt innan på det så har jag ju egentligen inget intresse.  
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Fråga 9. 

Nilson Group ska troligen utveckla en miljömärkning för skor tillsammans med 

Naturskyddsföreningen. Det finns idag en miljömärkning som har enormt höga krav, vilket 

gör att det blir svårt för företaget att leva upp till dessa. Denna nya miljömärkning kommer 

vara ett mellanting mellan de lag krav som finns idag och den miljömärkning för skor som 

redan finns, alltså en mildare miljömärkning. Vad anser du om att detta? 

 

Din sko  

 

På denna fråga svarade samtliga att de var positivt inställda till detta. Fyra uttryckte att det var 

positivt för att ”man måste börja någonstans”. Tre av de tillfrågade tyckte att en mildare 

miljömärkning var bra men att det var viktigt att veta vad den faktiskt stod för. 

 

Skopunkten 

  

Elva av de tillfrågade tyckte att den mildare miljömärkningen var ett positivt initiativ. ”Ett steg 

på vägen” och ett bra initiativ tyckte de flesta. Några av de positivt inställda svarade att detta i så 

fall måste kommuniceras för att bli riktigt bra. Två av de tillfrågade tyckte att denna märkning 

var fusk. Resterande hade ingen åsikt. 

 

Nilson 

 

Tolv av de tillfrågade svarade att de var positivt inställda. Majoriteten av dessa svarade att det är 

bättre än ingenting och att det är en bra första början, en respondent svarade att det är bra men det 

måste finnas en tydlig förklaring som säger vad miljömärkningen står för. Två var tveksamma, de 

var inte helt säkra på om de tyckte att det var bra initiativ. En respondent svarare att det är lite 

fusk, men okej ändå. 

 



 

42 

Fråga 10. 

Om skon som du precis har köpt även visade sig vara miljömärkt, du visste inte detta från 

början utan upptäckte det senare, skulle detta skapa ett mervärde för dig? Hade du känt 

dig mer nöjd?  

 

Din Sko  

 

Alla femton sa att de hade blivit mer nöjda och fått en positiv reaktion. Några av de tillfrågade 

uttryckte att det hade blivit ”dagens goda gärning” och några att de omedvetet gjort ett bättre val 

och därför blivit mer nöjda. Två av de tillfrågade svarade också att de ibland har dåligt samvete 

då de konsumerar, så en miljömärkning skulle hjälpa att ta bort lite av det dåliga samvetet. 

 

Skopunkten 

 

Femton av de tillfrågade sa att de skulle känna sig mer nöjda och positivt överraskade. Trots detta 

uttryckte två att det kanske inte hade varit något avgörande för reaktionen då de redan brukar 

vara mycket nöjda efter köpen i vanliga fall också. Men att det kanske hade fått dem att bli extra 

nöjda. 

 

Nilson 

 

Alla femton svarade att de fått en positiv reaktion och blivit mer nöjda. Några av reaktionerna var 

att de hade känt sig ”väldigt glada”, att de hade ”gjort en insats”, att det ”hade känt bra”.  
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Fråga 11. 

Om Nilson/ DinSko/ Skopunkten skulle ha miljömärkta skor i sitt sortiment, tror du att din 

syn på butiken hade förändrats? På vilket sätt? 

 

Din Sko 

 

 
 

Av de respondenter som svarade att de trodde att de skulle få en mer positiv inställning sa några 

att detta beror på att miljömärkta skor i sortimentet tyder på att företaget försöker och blir 

därigenom ett bättre företag. Eller att företaget tagit initiativ till en bra sak och att engagemang 

alltid är bra. Av de respondenter som svarade nej sa en utav dessa att synen på Din Sko inte 

skulle förändras, de andra två var osäkra och visste inte men trodde antagligen inte att deras syn 

på butiken skulle förändras.  

 

Skopunkten 

 

  
 

Av de åtta tillfrågade som svarade att deras syn hade förändrats till de positiva, var en av 

anledningarna att man får ett bättre intryck av företag som jobbar mot en bättre miljö. En av de 

tillfrågade som svarade ja sa att det är bra om Skopunkten försöker, för just nu förknippades inte 

Skopunkten med miljöarbete. De tillfrågade som svarade att deras inställning inte hade förändrats 

sa också att detta berodde på att de inte vet så mycket om miljöpåverkan nu. Två av de tillfrågade 

som svarade nej, sa att synen inte hade förändrats, för de har redan ett bra intryck av Skopunkten.  
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Nilson 

 

 

 

Av de tio respondenter som trodde att de skulle få en mer positiv bild av företaget sa tre att det är 

positivt med företag som tar initiativ och gör något åt miljön och inte bara vill tjäna pengar. När 

det gäller de som var tveksamma var det främsta skälet att utseendet på skorna som styrde 

intrycket av företaget. De fem som svarade nej sa att det inte spelat någon roll för dem. 
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Fråga 12. 

Tror du att du hade handlat mer av dina skor i just Nilson/ DinSko/ Skopunkten om de 

hade miljömärkta skor i sitt sortiment? 

 

Din Sko  

 

 
 

På denna fråga svarade fem att de inte visste, att det beror på utseende och pris. Tre svarade att de 

antagligen skulle handla mer i Din Sko. Av de sju som sa att de inte skulle handla mer svarade tre 

av dessa att de antagligen inte skulle handla mer skor. 

 

Skopunkten 

 

 

 

Fem av de tillfrågade svarade ja på frågan men tre av dessa lade också till att det berodde på 

kvalitet och utseende på sortimentet i stort. Tio svarade nej på frågan och en av anledningarna var 

att Skopunkten ska vara billiga och att det är därför de handlar där. Fyra av dessa tio, svarade att 

de redan handlar mycket på Skopunkten och kommer att fortsätta göra det även om det inte finns 

miljömärkta skor i sortimentet. Dock sa två av dessa, att det samtidigt hade kunnat ändras om det 

kommer fram exakt hur mycket och på vilket sätt miljömärktaskor är bra. 

 

Nilson 

 

 

 

Ingen svarade att de hade handlat på Nilson om inte skorna motsvarade förväntningarna. Alla 

tillfrågade uttryckte att det beror på hur skorna ser ut och vad de kostar. Respondenterna utryckte 
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att det är svårt att svara ja på frågan, utan att veta vad det är för skor, vad de kostar och hur de ser 

ut. 
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Fråga 13. 

Hade du varit villig att betala lite mer för miljömärkta skor? I så fall, hur mycket mer? 

 

Din Sko 

 
 

Tre av de tillfrågade hade svårt att definiera en gräns för hur mycket mer de var villiga att betala. 

Det berodde på vad de kostade från början, eller vad det var för sko men det var ändå positiva till 

att betala lite mer. 

 

Skopunkten 

 

  
 

Fyra av de tillfrågade kunde inte definiera en gräns, men sa att de kunde tänka sig att betala lite 

mer, beroende på hur mycket skon kostade från början. Två gav exemplet 10 % mer för en sko 

som är miljömärkt, men kunde inte placera sig i de givna intervallerna.  

 

Nilson 

 

 

Här svarade alla tillfrågade att de hade kunnat tänka sig att betala lite mer för en sko som de 

visste var miljömärkt.  

 



 

48 

Fråga 14. 

Hur vill du att de miljömärkta skorna ska vara och se ut för att du ska vilja köpa dem? 

 

Alla tillfrågade från de tre butikerna ville ha miljömärkta skor som var likvärdiga med andra 

skor, utseendemässigt och bekvämlighetsmässigt. Samma utbud av skor som vanligt, alla 

uttryckte att de inte ville kompromissa för mycket för en sko som är miljömärkt. En av de 

tillfrågade svarade att det däremot samtidigt är viktigt att klart och tydligt veta att hela produkten 

är miljömärkt. Alla respondenter förväntar sig exakt samma saker av de miljömärkta skorna som 

av de andra skorna i sortimentet, alltså att de anledningarna som de köper skor i vanliga fall, 

exakt samma anledningar måste uppfyllas för de miljömärkta skorna.  
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Fråga 15. 

Om du hade vetat att sko produktionen är en stor miljöbov och skorna som du har på dig 

har påverkat miljön och kanske till och med dig själv, hade då din attityd till miljömärkta 

skor ändrats? Hade det då varit viktigare att det fanns miljömärkta skor?  

 

Din Sko 

  
 

Om de tillfrågade hade vetat mer om skoproduktionen och hur miljöfarlig den är svarade samtliga 

att detta hade förändrat deras syn och attityder mot miljömärkta skor, i den mån att de då blivit 

viktigare med miljömärkta skor. Två svarade att med mer information så hade de haft mer 

förståelse för varför en miljömärkning behövs. Två sa att de då i större mån valt affärer som hade 

miljömärkta skor om det var möjligt. 

 

Skopunkten 

 

 

 

Av de tolv som svarade att deras attityd hade förändrats sa åtta av dessa absolut ja. De resterande 

fyra som svarade ja, sa att deras attityder hade förändrats lite, men att de kanske inte hade handlat 

annorlunda. 

 

Nilson 

 

 

 

Alla utom en respondent sa att deras attityd hade förändrats, det hade blivit viktigare med 

miljömärkta skor. Tre av de tillfrågade beskrev att de hade tänkt mer på det och också letat efter 

miljömärkta skor i en viss utsträckning. Medan tre av de tillfrågade också sa att de hade tänkt mer 

på det, men de hade inte letat efter miljömärkta skor. 
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5 Resultat och diskussion  
 

Här sammanfattas resultatet från undersökningen med NilsonGroups kunder och de olika 

frågorna diskuteras med koppling till den tidigare forskningen. Diskussionen sker kring de tre 

problemformuleringarna. Slutligen följer en kort och konkret sammanfattning av resultatet.  

 

5.1 På vilket sätt är NilsonGroups kunder intresserade av miljömärkta skor? 

 

Finns det något intresse hos Nilson Groups kunder att köpa miljömärkta skor, hur ser detta 

intresset ut i så fall och hur stort är det?  
 

Då skor fortfarande är ett ganska outforskat område, när det gäller kunders köp och åsikter till 

just miljömärkningar, om man jämför med mat och kläder. Då blir det intressant att se hur stor 

skillnad det är mellan konsumenters köp av mat och kläder som är miljömärkta. Genom att fråga 

konsumenterna om de brukar tänka på att handla miljömärkta varor kunde just skillnader ses i 

köpbeteende mellan mat och kläder, därefter kan tendenser ses i kunders vilja att köpa 

miljömärkta skor.  

 

Svaret på frågan om konsumenterna köper miljömärkta varor blev att 60 % (27/45) av de 

tillfrågade köper miljömärkt mat, men då det gällde miljömärkta kläder blev det skillnad i 

resultatet då ca 18 % (8/45) uttryckte att de ibland köpt miljömärkta kläder. Skillnaderna är så 

pass stora är det intressant att se vad som ligger bakom dessa skillnader, speciellt eftersom 

miljömärkta skor mer kan liknas vid miljömärkta kläder än vid mat i egenskaper. I rapporten 

Fashion victim: the impact of fair trade concerns on clothing choice visade det sig att det finns 

stora skillnader i attribut mellan mat och kläder. Det är lättare att få samma sak när man köper 

miljömärkta matvaror än om man köper miljömärkta kläder. Kläder varierar mer i uttryck och 

stil, det finns fler olika värden när det gäller kläder (Shaw et al. 2006). Vidare beskrivs även det 

som NilsonGroups kunder uttryckte var det främsta skälet till att de inte köpte miljömärkta 

kläder, just tillgång och utbud. Då skor som sagt är mer lika kläder kan slutsatsen dras att tillgång 

och utbud är viktiga framgångsfaktorer för miljömärkta skor, så väl som för kläder. 

 

Intresset för att köpa miljömärkta skor klassas som relativt högt i undersökningen. Det var endast 

ca 7 % (3/45) som placerade sig som 1-2 här, alltså inte intresserade. 44 % (20/45) av 

respondenterna säger sig vara intresserade eller mycket intresserade av att köpa miljömärkta skor. 

Majoriteten placerar sig i mitten av skalan, ca 49 % (22/45) är varken mer eller mindre 

intresserade. Viktigt att notera här är, att många av respondenterna i undersökningen har svarat 

att pris är viktigt, i hur intressant det är att köpa miljömärkta skor.  

 

Om vi gör en jämförelse mellan vad som är viktigast när NilsonGroups kunder köper skor i 

allmänhet och intresset av att köpa miljömärkta skor ses en stor skillnad. Undersökningen visade 

att priset blir en viktig faktor när det gäller att köpa miljömärkta skor, medan detta inte var en 

viktig faktor då frågan kring varför man köpte skor i allmänhet ställdes. NilsonGroups kunders 

viktigaste anledningar när de köper skor är enligt undersökningen bekvämlighet och utseende. 

Kan denna skillnad bero på att kunderna är mer priskänsliga än de ger uttryck för eller är det så 

att pris är viktigare på miljömärkta skor än på skor i allmänhet?  
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Undersökningen visade på att de kunder som hade sett miljömärkta skor hade en negativ bild av 

dessa, det negativa var till stor del att de var dyra. Det kan antas att anledningen till att pris blev 

en viktigare faktor hos miljömärkta skor, än det är vid köp av konventionella skor, är att 

konsumenterna troligen har förutfattade meningar om att miljömärkta skor är mycket dyrare. 

Undersökningen stödjer det faktum att pris faktiskt är en viktigare faktor vid köp av skor än vad 

svaret på frågan om vad som är viktigast när kunden köper skor visade, där priset inte var en 

särskilt viktigt faktor. Då ett intresse i att köpa miljömärkta skor kan ses och att kunderna faktiskt 

är beredda att betala lite mer för miljömärkta skor, blir resultatet att majoriteten av NilsonGroups 

kunder är intresserade av att köpa miljömärkta skor om de finns tillgängliga till rätt pris för 

kunden. 

     

Resultatet från frågan ”hur intresserad är du i dag av miljömärkta skor”, blev annorlunda mot 

resultatet från frågan ”hur intresserad är du av att köpa miljömärkta skor”. En del av skillnaden i 

det annorlunda resultatet kan ligga i att kunderna lägger olika mening i vad som menas med att ha 

ett intresse. Detta bekräftades också av vad kunderna i undersökningen sa kring intresset. De 

tillfrågade uttryckte att om det inte tidigare funnits någon kunskap om skoproduktionen, eller om 

det inte funnits någon antydan att tänka på miljömärkta skor, då kan inte intresset vara stort 

heller. Detta bekräftas av svaren på de frågor som berör just detta. Sammanlagt kunde endast ca 

13 % (6/45) svara att de visste någonting om den miljöpåverkan som skoproduktionen har idag. 

Majoriteten av dessa antog att produktionen var miljöpåverkande. Av de tillfrågade var det 33 % 

(15/45) som någon gång sett eller hört talas om miljömärkta skor. På frågan om hur stort intresset 

var av miljömärkta skor placerade sig 44 % av respondenterna på nivå ett eller två i skalan och 27 

% (12/45) placerade sig på nivå tre. 

 

Jämför man med svaren kring intresset av att köpa miljömärkta skor blev som sagt skillnaderna 

stora. Då majoriteten av de tillfrågade inte vet någonting om den miljöpåverkan som 

skoproduktionen har idag och inte heller undrat varför det inte finns så många miljömärkta skor, 

kan de tillfrågade inte heller säga att de har ett intresse. De som undrat varför det inte finns så 

många miljömärkta skor var sammanlagt 18 % (8/45). Då de inte vet varför det ska finnas 

miljömärkta skor efterfrågar de dem inte och därmed är intresset väldigt litet. Det som visar sig 

när man summerar detta är att det inte finns tillräckligt med kunskap om skoproduktionen för att 

uttala ett intresse, men fanns tillgången till miljömärkta skor så är NilsonGroups kunder 

intresserade av att köpa miljömärkta skor.  

 

När det gäller priskänslighet hos NilsonGroups kunder sa endast 4 % (2/45) att de inte skulle 

kunna tänka sig att betala mer för ett par skor som var miljömärkta, dessa två var från 

Skopunkten. 53 % (24/45) svarade att de kunde betala 50-100 kronor mer och 33 % (11/45) 

svarade att de skulle kunna betala 100-200 kronor mer. Hur mycket de skulle kunna betala extra 

berodde på hur mycket den kostade från början men framgick det tydligt att den var miljömärkt 

och det var därför som den kostade lite mer så skulle de mycket väl kunna betala ett högre pris. 

 

91 % (41/45) av alla respondenterna tror att deras attityd till miljömärkta skor hade förändrats om 

de visste mer om skoproduktionen. De hade troligen tyckt att det var viktigare med miljömärkta 

skor om de bara hade mer kunskap om produktionen idag. Det handlar helt enkelt om 

kunskapsbrist och dålig information. Däremot sa respondenterna även att deras attityd troligen 

ändrats men de vet inte om de hade agerat annorlunda, skorna måste finnas lättillgängliga i så 

fall. Rapporten Mode under ansvar talar just om bristen på information som finns om produkter 
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och dess miljöpåverkan. NilsonGroups kunder bevisar detsamma som rapporten uttrycker, det vill 

säga att konsumenter idag tycker att det är viktigt att få information om miljöaspekter, men det är 

väldigt få som själva söker efter den informationen. Rapporten säger det som precis har blivit 

bevisat av NilsonGroups kunder att mer information behövs angående skor och dess produktion.  

 

Rapporten Mode under ansvar och Fashion victim: the impact of fair trade concerns on clothing 

choice förklarar vad det är som styr konsumenterna när de konsumerar kläder. Det resultat som 

redovisas i de två rapporterna stämmer väl överens med det resultat som erhållits från 

NilsonGroups kunder, att miljö inte är så viktigt när det väl kommer till kritan. Det finns faktorer 

som är viktigare för konsumenterna, som visar på att de som vill handla miljövänligt, istället 

köper de skor som de anser fyller den funktion som de är ute efter. NilsonGroups kunder vill 

främst att skorna är snygga och bekväma och inte att förglömma, rätt pris. Det finns ett stort 

intresse hos konsumenterna att betala mer för ett par skor som är miljömärkta, vilket 

överensstämmer med rapporten Mode under ansvar som bevisade detsamma. Det är alltså större 

chans att NilsonGroups kunder köper miljömärkta skor om de är lite dyrare än om de är 

obekväma och inte lika snygga som andra skor. Pris går att kompromissa med men inte utseende 

och bekvämlighet. 

 

5.2 Hur konsumerar NilsonGroups kunder? 

 

NilsonGroup består av olika skobutiker som erbjuder olika koncept och också antagligen 

attraherar olika kundsegment. Det finns ett intresse i att se om kunderna i de olika 

konceptbutikerna handlar och fungerar annorlunda. Genom att se skillnader eller likheter i hur de 

konsumerar så kan det sen utforskas, om det finns skillnader i kundernas intresse i de olika 

koncepten för miljömärkta skor. 

 

Din Sko kunden handlar olika och det finns en bredd på antalet skor de handlar och hur mycket 

pengar de lägger på skor. Respondenterna från Din Sko köper både många/få skor per år och 

handlar skor från 0 kronor/6000 kronor per år. När det gäller Skopunktens kunder kan man se att 

en majoritet handlar fyra par skor eller mer varje år och de lägger 4000 kronor eller mindre på 

skorna på ett år. Detta stämmer väl överens med Skopunktens koncept som erbjuder skor till låga 

priser och som har erbjudanden som säger att ju fler skor kunden handlar desto mer rabatt får 

kunden. Skopunktens kunder uttryckte i undersökningen att de i många fall enbart köper sina skor 

där och att alla skor de handlat under året var på Skopunkten. Detta ger en stor skillnad i 

jämförelse med de andra butikerna. När det gäller Nilson som har ett helt annat koncept än 

Skopunkten kan man se en helt annan trend. Nilson kunden handlar ungefär lika många skor per 

år, fyra par eller mer. De spenderar mer pengar än Skopunktens kunder trots samma antal par 

skor. Nilsons kunder spenderar 2000-6000 kronor. Detta visar att NilsonGroup har de kunder i 

butikerna som de har riktat sig mot. När det gäller Din Sko kunderna är det så att detta koncept 

ligger mellan Skopunktens och Nilsons koncept och är därför inte lika självklara i gränserna. 
 

Under undersökningens gång blev det tydligt att det är en majoritet av kvinnor i butikerna dock 

fanns det skillnader mellan de tre olika butikerna. Koncepten för de olika butikerna säger 

ingenting om vilket kön de främst riktar sig till. Detta syns dock i undersökningen då färre 

respondenter var män. Det fanns mest män i Nilsonbutikerna och det är även där de flesta 

männen är representerade i undersökningen.  
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När NilsonGroups kunder köper skor är det främst skons utseende och att den är bekväm som är 

det viktigaste. Svaren från respondenterna var näst intill detsamma från de tre olika butikerna. 80 

% (70/87) av anledningarna till att köpa skor var bekvämlighet och/eller utseende. 

 

NilsonGroups kunder har i det stora hela ingen kunskap om den miljöpåverkan skoproduktionen 

har idag, skillnader mellan de olika butikerna kunde inte ses, det var låga siffror kring kunskapen 

överlag.  

 

När det gäller frågan om NilsonGroups kunder har sett eller hört talas om miljömärkta skor har 

33 % (15/45) gjort detta någon gång. Av Din Sko kunderna hade 33 % (5/15) sett eller hört talas 

om miljömärkta skor, Skopunktens kunder låg siffran på 20% (3/15) skillnaden låg i Nilsons 

kunders svar, 47% (7/15) hade sett eller hört om miljömärkta skor. Detta kan bero på att Nilson 

har den miljömärkta skon Simple Shoe i sortimentet, men ingen av de tillfrågade svarade att det 

var där de hade sett just dessa miljömärkta skor. I stället kan variationen bero på att Nilsons 

kunder handlar i flera olika skoaffärer och kanske även över nätet.  

 

18 % (8/45) av NilsonGroups kunder utrycker i undersökningen att de någon gång undrat över 

miljömärkta skor, varför det inte finns så mycket miljömärkta skor. 14 % (2/15) av det tillfrågade 

i Din sko butikerna hade undrat över miljömärkta skor, samma siffra gällde för Skopunkten. När 

det gällde Nilsons kunder så visade undersökningen att 28 % (4/15) hade undrat över miljömärkta 

skor någon gång.  

 

Det är alltså så att NilsonGroups kunder inte vet så mycket om skoproduktionen och dess 

miljöpåverkan. De har inte heller undrat i någon större utsträckning över miljömärkta skor. När 

det gäller frågan kring om kunderna sett eller hört något om miljömärkta skor visade det sig att 

enbart ett fåtal hade gjort detta, dock kan en liten avvikelse ses hos Nilsonkunderna där de i större 

utsträckning sett miljömärkta skor.  

 

5.3 Vad anser konsumenterna om att företaget börjar sälja miljömärkta skor 

och hur förhåller de sig till detta? 

 

Enligt NilsonGroup är redan ett samarbete med Naturskyddsföreningen i gång, när det gäller en 

miljömärkning för skor. 87 % (39/45st) av alla respondenter var positivt inställda till att företaget 

skulle utveckla en miljömärkning tillsammans med Naturskyddsföreningen som då ska vara lite 

mildare än den miljömärkning som finns för skor idag. Undersökningen visade på åsikter som var 

att det är bättre än ingenting och att det är ett bra initiativ. Det verkar alltså inte finnas några 

hinder i att utveckla denna miljömärkning, det verkar som att företaget kan få samma fördelar 

som om den nuvarande hårdare miljömärkningen hade använts. NilsonGroup kan fortfarande 

uppfattas som ett företag som vill göra mer än att bara tjäna pengar även om företaget använder 

sig av den mildare miljömärkningen. 

 

Om Nilson och Din Sko började sälja miljömärkta skor skulle synen på de båda butikerna 

förändras hos majoriteten av deras kunder. 67 % (10/15) av Nilsons kunder och 80 % (12/15) av 

Din Skos kunder trodde att deras uppfattning hade ändrats till det positiva. Av Skopunktens 

kunder svarade 53 % (8st) att deras syn på företaget hade förändrats om de började sälja 
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miljömärkta skor. I den tidigare forskningen beskrivs det att företag kan komma att skapa 

affärsmöjligheter då de framstår som ett bättre företag hos sina redan befintliga kunder och kan 

med detta kanske locka nya kunder om de har en tydlig miljöprofil. Detta stämmer med vad 

undersökningen av NilsonGroups kunder visade, att fördelar kan fås i kundernas uppfattning av 

företaget genom att ha miljömärkta skor i sortimentet. Den ansats som kan appliceras på 

NilsonGroup är den Innovativa ansatsen (Almgren, Brorson & Enell, 2008). NilsonGroup kan 

stärka sitt varumärke genom att vara steget före och visa att de har en ambition att bli bättre.  Om 

NilsonGroup börjar producera skor som är miljömärkta kan dessa skapa ett mervärde som kan 

resultera i att de blir starkare än sina konkurrenter, som inte erbjuder miljömärkta skor. Därmed 

kan miljömärkta skor bli en konkurrensfördel och ett övertag genom att vara först kan uppnås. 

Hedlund (2008) poängterar hur viktigt det är för ett företag att ha en stark personlighet som 

kunden kan identifiera sig med. Genom att börja sälja miljömärkta skor kommer troligen Nilson 

Group få en ny personlighet, de kommer ses som ett miljöengagerat företag. 

  

Det som över har beskrivits är fördelar som kan fås bara genom att ha och visa på en miljöprofil 

dessa fördelar handlar om fördelar i varumärke och rykte. Det som vidare är intressant är svaret 

på frågan om NilsonGroups kunder hade handlat mer skor om NilsonGroup hade miljömärkta 

skor i sortimentet. Svaren i undersökningen skiljde sig mellan butikerna, 20 % (3/15) av Din 

Skos kunder svarade att de troligen hade handlat mer. 33 % (5/15) av Skopunktens kunder 

svarade att de tror att de hade handlat mer, men det är samtidigt de kunder som verkar vara mest 

lojala. Största skillnaden ligger i Nilsons kunder där ingen svarade att de hade handlat mer. 

Tappar Nilson fördelarna med att ha miljömärkta skor om de inte innebär att kunderna köper mer 

skor i butiken? 

 

Det svåra i denna fråga var att respondenterna ville veta hur de miljömärkta skorna skulle vara 

för att kunna svara ja på frågan om att de skulle handla mer. Att såpass många från Nilson 

svarade nej kan tolkas efter Nilsons koncept som säger att butikerna ligger centralt och kunden 

söker mode, design och aktuella varumärken där kvalité och passform är det som ger valuta för 

pengarna, då kanske inte en miljömärkning är avgörande för var kunden handlar. Ett annat sätt att 

tolka Nilsons resultat är att trots ett uttalat intresse att köpa miljömärkt beror det ändå i de flesta 

fall på hur produkten i sig ser ut och är, i alla fall när det kommer till kritan (Shaw et al. 2006). 

Nilsons kunder verkar vara mer noga med de andra delarna av skon än en miljömärkning, även 

detta beskrivs som ett hinder i rapporten Fashion victim: the impact of fair trade concerns on 

clothing choice då konkurrensen mellan miljömärkning och stil är en fajt som stil nästan alltid 

vinner. Svaret på om NilsonGroup tappar sina fördelar i rykte och varumärke om inte en 

miljömärkning innebär att fler handlar skor hos dem, blir att om de miljömärkta skorna inte håller 

måttet stilmässigt så kan det resultera i en negativ uppfattning och i slutändan också påverka 

ryktet och varumärket. 

 

Genom att ställa frågan om NilsonGroups kunder hade känt sig extra nöjda över sitt köp om det 

visade sig att produkten var miljömärkt, framgick det ett resultat att en miljömärkt produkt skapar 

ett mervärde för konsumenten. Det var inte någon respondent inte skulle bli extra nöjd. Detta kan 

kopplas till efterköps processen som säger att det är viktigt att kunden är tillfredställd för att den 

ska komma tillbaka (Kotler et al. ). Undersökningen visar på att tillfredställelsen blir större än i 

ett vanligt köp av skor och därmed ökar deras positiva känsla till butikens produkter.  

 

På frågan om intrycket av butikerna hade förändrats om de erbjöd miljömärkta skor svarade ca 68 

% (30/45) att de skulle få ett mer positivt intryck av företaget. Enbart ca 26 % (13/45) sa att deras 
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intryck inte hade förändrats från i dag. Genom en koppling mellan intrycket och mervärdet av 

miljömärkta skor ses vissa fördelar för NilsonGroup. Både i efterköps processen i fallet med en 

sko som visade sig vara miljömärkt och med fallet att bara ha miljömärkta varor i sortimentet, att 

detta bildar en positiv känsla för företaget. Detta beskrivs i boken Miljöarbetet stärker affärerna 

där fördelarna med att ett företag har en miljöprofil är att minska negativ press och därigenom 

skydda och stärka sitt varumärke (Almgren, Brorson & Enell 2008). Övriga fördelar som beskrivs 

är att man som företag, genom att göra mer än konkurrenterna när det gäller miljön kan få 

fördelar. Detta visade även undersökningen av NilsonGroups kunder, det är ett faktum att 

miljömärkning av skor ger företaget fördelar i rykte och välvilja mot företaget. Slutsumman bli 

att NilsonGroups kunder tycker att miljömärkta skor skapar ett bättre intryck av företaget, vare 

sig man köpte skon som råkade vara miljömärkt eller att en del av sortimentet var miljömärkt. 

 

5.4 Slutsats 

 

Diskussionen visar på problematiken i ämnet, det är svårt att utläsa entydiga, enkla svar på 

frågeställningen. Dock visar det sig att vissa paralleller och slutsatser kan dras. 

 

Efter genomförandet av intervjuer och den efterföljande diskussionen kan vissa tendenser ses då 

det gäller intresset för miljömärkta skor hos NilsonGroups kunder. I början av intervjun ställdes 

frågor kring intresset av miljömärkta varor och miljömärkta skor, både intresset av att köpa dessa 

och intresset rent allmänt. Det finns ett relativt stort intresse hos NilsonGroups kunder att köpa 

miljömärkta skor, om företaget hade börjat sälja det, men idag har inte kunderna något större 

intresse av miljömärkta skor.  

 

Kring frågan om vad som är vikigast för kunderna då de köper skor i allmänhet, visade det sig att 

pris inte var en av de viktigare faktorerna. Dock var det så att just pris påverkade mycket på 

frågan om hur intresserade kunderna är av att köpa miljömärkta skor. Om dessa två faktorer 

kopplas samman med det faktum att det visade sig att NilsonGroups kunder kan tänka sig att 

betala lite mer för miljömärkta skor kan slutsatsen dras att pris är en viktig faktor att få rätt. 

   

Då NilsonGroups kunder inte har någon kunskap om skoproduktionen och inte i någon större 

utsträckning tänkt, sett eller undrat över miljömärkta skor visade det sig som sagt att intresset för 

miljömärkta skor var lågt. Dock kan kundernas attityd förändras om kunskap och information fås, 

om den miljöpåverkande skobranschen. Intervjuerna tillsammans med tidigare forskning visade 

att även om NilsonGroups kunder får upp ögonen om skoproduktionen, kan ändå viktigare 

faktorer som utseende och utbud bli avgörande. Intresse finns alltså inte allmänt just nu för 

miljömärkta skor hos NilsonGroups kunder men detta kan komma att ändras om det 

uppmärksammas hur skoproduktionen påverkar miljön. NilsonGroups kunder behöver mer 

information om skoproduktionen och varför en miljömärkning hade varit bra, för att kunna göra 

ett val i att köpa miljömärkta skor. 

 

Slutsatsen kring intresset hos NilsonGroups kunder för miljömärkta skor, blir att det är viktigt att 

mer kunskap finns att tillgå kring miljömärkta skor och varför detta behövs. Tillsammans med 

information om skoindustin, rätt pris och utseende så kunde inga hinder hittas när det gäller en 

miljömärkning för skor. Det är som sagt större chans att NilsonGroups kunder köper miljömärkta 
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skor om de är lite dyrare än om de är obekväma och inte lika snygga som andra skor. Pris går att 

kompromissa med men inte utseende och bekvämlighet. 

 

Efter intervjuerna med urvalet av NilsonGroups kunder skulle det visa sig att kunderna i de olika 

butikerna konsumerar olika och i vissa delar även tänker olika kring miljömärkta skor. När det 

gällde antal köpta skor och antal kronor spenderade på skor under ett år visade det sig att svaren 

passade bra in på de olika butikernas koncept. NilsonGroup verkar nå ut till de kunderna de vill 

nå med de olika koncepten. När det gällde hur NilsonGroups kunder tänker kring miljömärkta 

skor så visade det sig att kunderna i alla butiker inte överlag hade någon kunskap om 

skoindustrin. Det kan sägas om NilsonGroups kunder att de inte heller i någon större utsträckning 

sett eller undrat över miljömärkta skor. 

 

Undersökningen visade inte på några hinder i att NilsonGroup utvecklar den mildare 

miljömärkningen. NilsonGroup kan vid utvecklandet av en sådan miljömärkning uppfattas av 

kunderna som ett bra företag och ett företag som gör mer än att bara tjäna pengar. Vilket kan bli 

positivt för företaget. 

 

Det visade sig att det finns mycket att vinna för NilsonGroup i rykte och välvilja, men det är 

osäkert om det finns fördelar att vinna i ökad konsumering. Det är här som ytterligare en 

dimension i svaren uppstår, det visade sig att en miljömärkt sko i sortimentet inte hade inneburit 

någon ökad försäljning. NilsonGroups kunder skulle överlag inte handla mer bara för att det finns 

miljömärkta skor. Det visade sig istället, att om de miljömärkta skorna hade avvikit för mycket i 

pris och utseende så hade företaget istället kunnat förlora kunder och även gå miste om det 

förbättrade ryktet. För att få de kunder som är intresserade av att köpa miljömärkta skor att 

faktiskt handla, måste företaget tillfredställa det som kunderna efterfrågar i utseende och pris.  

 

Undersökningen visar på att tillfredställelsen blir större i ett köp av miljömärkta skor än i ett köp 

av konventionella skor. Slutsumman bli som sagt att NilsonGroups kunder tycker att miljömärkta 

skor skapar ett bättre intryck av företaget, vare sig man köpte skon som råkade vara miljömärkt 

eller att en del av sortimentet var miljömärkt. Dock krävs försiktighet i utseende och pris, alltså 

att företaget inte kompromissar med dessa för kunden viktiga delar. Annars kan företaget 

misslyckas i utvecklingen och introduceringen av miljömärkta skor. Främst vinns det fördelar i 

kundernas uppfattning av företaget. Speciellt om det är som vi tror, att utvecklingen går mot att 

skobranschen snart är lika granskad som klädbranschen. Då ligger Nilsongroup ett steg före.  
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6 Avslutande reflektion 
 

I detta kapitel uttrycker vi våra reflektioner kring hur arbetsprocessen har gått och kritiserar 

våra källor. Tillsist ger vi förslag till vidare forskning. 

6.1 Reflektioner kring arbetsprocessen 

 

Med facit i hand är vi ganska nöjda med vår studie. Arbetet har flutit på bra då vi var väldigt 

säkra på var det var vi skulle göra från början. Det har varit lärorikt och intressant att fördjupa sig 

i skoproduktionen och miljömärkningar som vi själva inte var så insatta i. Det som blev ganska 

tydligt var att det finns mycket lite tidigare forskning kring just miljömärkta skor och hur 

konsumenterna ser på detta ämne. Antagligen är detta ett ämne som snart kommer upp till ytan 

och att det troligen om tio år finns mer forskning kring ämnet. Vi hoppas även att vår 

uppdragsgivare NilsonGroup är nöjda med resultatet och att de anser att vi uppfyllt deras 

förväntningar. Det som växte fram under studiens gång som hade kunnat ge ytterligare en 

dimension är intervjuer med butikspersonal för att se om de kunde säga någonting om hur de 

uppfattar konsumenterna och vad de tror om att börja sälja miljömärkta skor.  

 

Intervjuerna gick förvånansvärt bra då vi trodde att det skulle vara svårare att få konsumenter att 

svara. Till stor hjälp hade vi presentkorten som vi lockade med vilket underlättade i många fall. 

Dock verkade det som att de flesta tillfrågade var intresserade av att svara och gjorde det på ett så 

bra sätt som möjligt. Även butikspersonalen i de butiker som vi genomförde intervjuerna i var 

tillmötesgående och detta hjälpte också till att göra intervju processen smidig. Tillförlitligheten i 

arbetet hade till viss mån förbättrats genom att ett större antal respondenter hade tillfrågats, men 

ett tydligt mönster kunde redan utläsas på de respondenter som deltog. Vi anser att det i intervju 

situationen kunde utläsas om kunderna svarade det som de trodde var rätt svar, genom att befinna 

sig ansikte mot ansikte blev det enklare att styra kunderna rätt och också släppa de respondenter 

som var stressade eller inte förstod vad vi efterfrågade. 

 

Undersökningens resultat anser vi visar på att det är ett komplext ämne och att det är svårt att 

veta säkert att konsumenterna faktiskt gör det som de säger att de ska göra. Det är många delar 

som ska funka för att få konsumenterna intresserade och villiga att köpa miljömärkta skor. 

 

Vi tycker att det har varit mycket givande att få genomföra studien i ett för oss otroligt viktigt och 

intressant ämne att studera. 

 

6.2 Källkritik 

 

De källor vi använt oss mest av är relativt nya. Den äldsta elektroniska källa som vi använt är från 

2005, dock är detta det enda som vi finner om innehållsförteckningar i skor vilket vi därmed 

tolkar som att det inte kommit några nya bestämmelser eller regler angående det. Rapporten 

Fashion victim: the impact of fair trade concerns on clothing choice som är från 2006 kan 

möjligen uppfattas som äldre, men den belyser Fairtrade-märkta kläder som vi anser att vi kan 

koppla till miljömärkta skor idag då Fairtrade-märkta kläder blev mer uppmärksammade för 



 

58 

några år sedan. Vi anser att där Fairtrade-märkta kläder befann sig för fyra år sedan är där 

Miljömärkta skor befinner sig idag. 

 

Vi anser att de källor vi använt har varit tillförlitliga och relevanta för vårt arbete. Vi önskar att vi 

hade haft med någon tidigare underökning om skor och miljö som vi hade kunnat koppla till och 

jämföra med men vi fann tyvärr ingenting. Vi har därför valt att arbeta med tidigare 

undersökningar om miljömärkta textilier och kläder som vi anser ligger nära skor.  

 

Den trycka källan som vi använt oss av som är äldst är från 2003, men då denna behandlar 

konsument beteende och beskriver en process anser vi att detta överensstämmer med hur 

konsumenter beter sig även idag.     

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Om en miljömärkning arbetas fram och Nilson Group börjar sälja miljömärkta skor skulle det 

vara intressant att följa upp detta. Studera hur försäljningen av skorna går, vilken butik som säljer 

dem och vad detta har inneburit för butiken. Intressant hade varit att studera hur konsumenter 

skulle svarar på de frågor vi ställt i denna studie när företaget har sålt skorna ett tag och se hur 

resultatet på intervjuerna hade sett ut då.   
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http://www.simpleshoes.com/info/index.aspx?g=info
http://www.dockstasko.com/products.php?cat=6
http://www.veja.fr/#/projets/VISION-26
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Bilaga 1- Intervjufrågorna 

 
1. Brukar du tänka på att handla miljömärkt mat? Brukar du tänka på att handla miljömärkta 

kläder? 

 

2. Hur många skor köper du per år till dig själv och hur mycket pengar lägger du ner på skor 

till dig själv på ett år? 

 

3. Vad är viktigast för dig när du köper skor? 

 

4. Vet du någonting om den miljöpåverkan som skoproduktionen har idag? 

 

5. Har du någon gång sett eller hört talas om miljömärkta skor? 

 

6. Har du någon gång undrat varför det inte finns så mycket miljömärkta skor? 

 

7. Hur intresserad är du av att köpa miljömärkta skor? 

 

8. Hur intresserad är du idag av miljömärkta skor? 

 

9. Nilson Group ska troligen utveckla en miljömärkning för skor tillsammans med 

Naturskyddsföreningen. Det finns idag en miljömärkning som har enormt höga krav 

vilket gör att det blir svårt för företagen att leva upp till dessa. Denna nya miljömärkning 

kommer vara ett mellanting mellan de lagkrav som finns idag och den miljömärkning för 

skor som redan finns, alltså en mildare miljömärkning. Vad anser du om att detta? 

 

10. Om skon som du precis har köpt även visade sig vara miljömärkt, du visste inte detta från 

början utan upptäckte det senare, skulle detta skapa ett mervärde för dig? Hade du känt 

dig mer nöjd?  

 

11. Om Nilson/ DinSko/ Skopunkten skulle ha miljömärkta skor i sitt sortiment, tror du att 

din syn på butiken hade förändrats? På vilket sätt? 

 

12. Tror du att du hade handlat mer av dina skor i just Nilson/ DinSko/ Skopunkten om de 

hade miljömärkta skor i sitt sortiment? 

 

13. Hade du varit villig att betala lite mer för miljömärkta skor? I så fall, hur mycket mer? 

 

14. Hur vill du att de miljömärkta skorna ska vara och se ut för att du ska vilja köpa dem? 

 

15. Om du hade vetat att sko produktionen är en stor miljöbov och skorna som du har på dig 

har påverkat miljön och kanske till och med dig själv hade då din attityd till miljömärkta 

skor ändrats, hade det då varit viktigare att det fanns miljömärkta skor?  
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Kandidatexamen från Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 

2010: 2010.1.5
 

 
 
INSTITUTIONEN TEXTILHÖGSKOLAN 
Textilhögskolan i Borås är Sveriges enda 
textilhögskola och tillhör det fåtal högskolor och 
universitetsutbildningar i världen som har en egen 
textilindustriell fullskalemiljö. 
 
Borås har en lång textil tradition och är ett naturligt 
centrum för produktutveckling, design och handel, 
vilket gör att studenterna får en bra kontakt med 
branschfolk. 

 

 
 
 
HÖGSKOLAN I BORÅS 
Högskolan i Borås är nationellt rekryterande och 
spelar samtidigt en viktig roll i regionens utveckling. 
Högskolan i Borås växer och ett spännande 
campus tar form mitt i stadskärnan. År 2007 
studerar 11 000 studenter här. 
 
Högskolan i Borås bedriver utbildning och forskning 
inom sex huvudområden: Biblioteks- och 
informationsvetenskap, ekonomi och data, 
lärarutbildningar och pedagogik, teknik, textil samt 
vård och omsorg. 
 
Flera av utbildningsprogrammen är unika och 
studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden. 
En ny undersökning visar att 95 procent får arbete 
inom sex månader efter examen inom de områden 
de utbildats till. 
 
Läs mer på högskolan hemsida: www.hb.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Postadress: 501 90 Borås 
Besöksadress Bryggaregatan 17 

Tel: 033-435 40 00 vxl 
Fax: 033-435 40 09 
E-post: Info@hb.se 

Internet: www.hb.se/ths 

http://www.hb.se/
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