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Abstract 

The interest in environment and ecology are bigger than ever today and the market for organic 
products expands. We therefore investigate how textile products can be communicated as 
environmentally friendly to consumers. The idea is to look at how independent labels could 
enhance the fashion business communications of their environmental and sustainability work. 
Furthermore, we feel that it lacks a comprehensive image and awareness of the textile eco-
labels that exist today. 
 
The purpose of this paper is to highlight and emphasize textile labels, as well as an 
understanding how a future independent textile eco-label can be used to promote sustainable 
development. It is also our aim to prove that the concept of ecology and sustainability among 
consumers in the long run also to a large extent may include textiles. We have in our study 
chosen to work from a business perspective, which means that we had a limited perspective of 
the consumer. 
  
We have carried out a qualitative study in which we have aimed to increase our understanding 
of our problems. The empirical material consisted out of interviews with fashion companies 
as Indiska, Acne, KappAhl and Minimarket. We have also chosen to interview a person from 
the project Green Threads operated by Konsumentverket to get an angle on the consumer 
perspective of our interviewed companies. We believe that the different characters of our 
interview companies, has given us a broader spectrum and we have been able to get multiple 
perspectives on the environmental aspect. 
  
In our theoretical framework we have used three different marketing communication models 
by Fill, Solomon and Rabolt, and Grant. We have also used three models of consumer 
behavior by Antonides and van Raaij, Solomon and Rabolt, and Hwang et al. The models 
have focused on green marketing and communication, and green consumer behavior. We have 
implied the empirical data to the theory and used the result as the basis of our analysis. 
  
In our interpretation and analysis of the results, it was clear that independent labels are too 
complex and that companies need to work from a broader perspective of sustainability and 
communicate it to consumers. We have in our study found that independent labels could help 
to communicate sustainability perspective, but ultimately it is a symbiosis that must be 
achieved by both businesses and consumers. We have concluded that knowledge and 
information is the foundation for sustainable fashion. Both companies and consumers need to 
be trained in the subject to take on sustainability at the consumption of fashion and clothing. 
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Sammanfattning 

Intresset för miljö och ekologi är större än någonsin idag och marknaden för ekologiska 
produkter expanderar. Vi vill därför undersöka hur textila produkter kan kommuniceras som 
miljövänliga ut till konsumenterna. Tanken är att titta närmare på hur en oberoende 
miljömärkning skulle kunna stärka modeföretagens kommunikation av sitt miljö- och 
hållbarhetsarbete. Vidare upplever vi att det saknas en heltäckande bild och medvetenhet om 
de textila miljömärkningar som finns idag. 

Syftet med vår uppsats är att uppmärksamma och lyfta fram textil miljömärkning samt få 
förståelse hur en framtida textil miljömärkning kan användas för att främja hållbar utveckling. 
Det är även vårt mål att styrka att synen på ekologi och hållbarhetsperspektiv hos 
konsumenterna på sikt även till stor del kan komma att innefatta textilier. Vi har i vår 
undersökning valt att arbeta utifrån ett företagsperspektiv vilket medfört att vi har ett 
begränsat konsumentperspektiv. 

Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har siktat på att öka vår förståelse för vårt 
problem. Det empiriska materialet har bestått utav intervjuer med modeföretagen Indiska, 
Acne, KappAhl och Minimarket. En intervju har även utförts med en person från projektet 
Gröna Trådar som drivs av Konsumentverket för att få en infallsvinkel på våra 
intervjuföretags konsumentperspektiv. De olika karaktärerna på våra intervjuföretag anser vi 
har gett oss ett bredare spektra med flera infallsvinklar på miljöperspektivet. 

I vår teoretiska referensram har vi använt oss utav tre olika 
marknadskommunikationsmodeller. Modellerna har fokuserat på grön marknadsföring och 
kommunikation samt grönt konsumentbeteende. Empirin har vi applicerat på teorin och 
använt som grund till vår analys. Modellerna har noga valts ut för att passa vårt syfte att öka 
vår förståelse för hur grön marknadsföring kan kommuniceras ut av ett företag. Modellerna 
har dels ökat vår förståelse för hur ekologiska och gröna produkter kan kommuniceras på 
marknaden. Dels har de också ökat vår förståelse för hur konsumentens beteende gällande 
gröna produkter skiljer sig från beteende gällande vanliga produkter.  

Vid tolkning och analys var det tydligt att en oberoende miljömärkning är alldeles för 
komplex och att företagen behöver arbeta utifrån ett vidare hållbarhetsperspektiv och 
kommunicera det till konsumenterna. I vår undersökning har vi kunnat konstatera att en 
oberoende miljömärkning skulle kunna hjälpa till att kommunicera hållbarhetsperspektivet 
men på sikt är det en symbios som måste uppnås av både företag och konsument. Vi har 
dragit slutsatsen att kunskap och information är grunden för hållbart mode. Såväl företag som 
konsumenter behöver utbildas i ämnet för att kunna ta till sig ett hållbarhetsperspektiv vid 
konsumtion av mode och kläder. 

 

 

Nyckelord: Miljömärkning, Hållbar utveckling, Grön marknadsföring, Konsumentbeteende. 
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1. Inledning 
__________________________________________________________________________________ 

I uppsatsens inledande del presenteras bakgrunden till uppsatsen. Vårt problem diskuteras 
ingående i en problemdiskussion och därefter presenterar vi vår problemformulering, syfte, 
perspektiv och relevans samt uppsatsens avgränsningar. 
__________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Den första gröna vågen uppstod på 1970-talet och det blev modernt att leva medvetet, 
diskutera kapitalismen och gå tillbaka till ett enklare liv och odla egna grödor. Den andra 
gröna vågen uppstod på 1990-talet och handlade om återvinning och att försöka reducera 
människans negativa miljöpåverkan genom att minska utsläpp av gödning och gifter. Under 
den här tiden ökade intresset för miljömärkningar som Svanen och Bra Miljöval som kunde 
guida konsumenten till ett bättre och mer etiskt handlande. Idag sägs vi befinna oss i en tredje 
grön våg som anses ha kommit igång på allvar hösten 2006 då Al Gores film ”En Obekväm 
Sanning” hade världspremiär. Filmen handlar om hur vår värld, miljö och vårt klimat 
påverkas av människan och inte minst av företag och industrier. Sedan dess har många företag 
fått frågor om sin klimatpåverkan och kraven på hållbar utveckling har ökat markant. Den 
gröna våg vi befinner oss i nu handlar om att minska utsläpp av såkallade växthusgaser men 
har med tiden växt till att handla om människans totala påverkan på vår planet. (Grankvist, 
2009) 

Detaljhandeln visar på rekordsiffror samtidigt som kraven på hållbarhet och ekologi blir 
alltmer framträdande. Vi konsumerar alltså allt mer och efterfrågan på ekologiska produkter 
ökar. Enligt statistik från SCB år 2008 kom 3,4 % av all försäljning av livsmedel och 
alkoholfria drycker från ekologiska varor (www.scb.se). Det är en tydlig ökning sedan 2004 
då siffran var endast 1,9 % och sedan dess har den ekologiska försäljningen också ökat 
betydligt mer än andelen ekologiska produkter i sortimenten (www.scb.se). Konsumenterna 
konsumerar inte bara mer livsmedel utan också mera kläder och mode. Hopen (2009) skriver i 
Göteborgsposten att modeindustrin idag omsätter 74 miljarder SEK och står för drygt 5 % av 
Sveriges BNP.  

1.1.1 Textilindustrins miljöpåverkan 
I en studie av Engvall (2007) i samarbete med Naturskyddsföreningen fastställs det att 
textilindustrin är en av de tre största miljöförorenarna tillsammans med garverier och 
pappersmassafabriker. Textilproduktionen påverkar både vatten, mark och luft. 
Vattenanvändningen är en av de största miljöbovarna inom textilindustrin och vattnet blir 
bland annat förorenat av starka kemikalier som används vid beredning av textilier. Det 
handlar även om de stora mängder vatten som krävs under produktionen av textilier och ofta 
tas vattnet ifrån grundvattenreservoarer. Utsläppen till marken kommer ofta ifrån 
slaggprodukter som blir kvar från avloppsreningen.  

Vidare konstateras det i studien att tillväxten inom textilindustrin har resulterat i en ökning av 
utsläpp från industrierna. Tre stora textilproducenter är Kina, Indien och Bangladesh. I Kina 
är en tredjedel av landets vattendrag grovt förorenade och den biologiska mångfalden är 
hotad. En ytterligare aspekt på miljöpåverkan är att tillverkningsstegen för ett plagg ofta sker i 
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olika länder och transporteras då fram och tillbaka mellan länder över hela världen. (Engvall, 
2007) 

Studien presenterar också fakta som visar att den samlade världshandeln med textilier år 2007 
uppgick till 2 670 miljarder SEK per år vilket utgör ungefär 6 % av den totala omsättningen 
av varor i världen. Över 70 % av de textiler som produceras exporteras till västländerna och 
majoriteten går till EU och USA. Stora delar av befolkningen i bland annat Kina och Indien 
lever fortfarande i fattigdom men länderna har en mycket snabb ekonomisk tillväxt vilket har 
lett till ökad välfärd för delar av befolkningen. Med välfärd kommer även nya 
konsumtionsmönster som har allvarliga miljökonsekvenser. De här två länderna och många 
andra står inför stora utmaningar med att ta sig ur fattigdom under så lite miljöpåverkan som 
möjligt.(Engvall, 2007)  

1.1.2 Kort om textila miljömärkningar 

Det finns en rad olika miljömärkningar på marknaden inom textil: bland annat Svanen, EU-
blomman, Öko-Tex och GOTS. På Öko-Tex hemsida står det beskrivet om Öko-Tex Standard 
1000. Öko-Tex Standard 1000 fokuserar på kemikalieinnehållet i slutprodukten och är 
egentligen inte en renodlad miljömärkning utan en hälsomärkning för slutkonsument 
(www.oko-tex.com).   

Svanen och EU-blomman har liknande kriterier. Svanen har två tilläggskrav som är att 
växtfibrerna ska vara ekologiskt odlade och att grundläggande sociala krav ska uppfyllas av 
licenstagaren. Förutom de två tilläggen i Svanenmärkningen fokuserar de två 
miljömärkningarna på samma sak: Det ska finnas en plan för hur energi-, vatten-, och 
kemikalieanvändningen ska minskas. De ställer även krav på produktionen och hur den kan 
anpassas efter internationella direktiv gällande arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Kraven 
innefattar även förbud mot olika farliga kemikalier som används vid tillverkningen av 
textilier. (Engvall, 2007) 

GOTS står för Global Organic Textile Standard. Den introducerades år 2006 och målet med 
GOTS var att samordna olika miljöstandarder som finns globalt under ett märke. GOTS 
omfattar bland annat krav på ekologisk råvara, ekologisk förädling, en grön certifierad 
produktionskedja samt avfallshantering. Målet är att kunna försäkra konsumenterna att varan 
är ekologisk genom större delen av produktlivscykeln och att GOTS ska accepteras på de 
stora marknaderna. (www.global-standard.org) 

1.1.3 Inställning till textila miljömärkningar; historik 

I en rapport från 1999 gjord av Grolink på uppdrag av SIS Miljömärkning, Konsumentverket, 
KRAV och Naturskyddsföreningen presenterades att den ekotrend inom kläder som slog 
igenom under tidigt 1990-tal hade stagnerat. Ett 70-tal textil- och modeföretag i Sverige, 
Danmark, Norge och Finland svarade på en enkät gällande miljömärkningar och 
konsumentens intresse för dem.  Enkäten visade att företagen ansåg att den svaga efterfrågan 
var det avgörande problemet. Det ekologiska utbud som fanns uppfattades ha en 
förhållandevis låg modegrad och stämpel som ”präktigt”. Företagen menade att konsumenten 
främst prioriterade mode, form, färg, kvalitet och pris vid inköp av ett plagg och att 
miljöargumenten vägde lätt i det ögonblick som konsumenten gjorde inköpet ifråga. Det fanns 
heller inga starka skäl för konsumenten att klassa textilier som miljö- och hälsofarliga i 
samma utsträckning som livsmedel då textilierna inte gick att direkt relatera till den egna 
hälsan och omgivningen. Svensk natur påverkades exempelvis inte av den textila 
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tillverkningsprocessen då den skedde i fjärran Östern. Det smala utbudet av ekologiska kläder 
samt svenska konsumenters avsaknad av kunskap och medvetenhet om textilers 
miljöpåverkan anses vara orsaken till den svaga efterfrågan och det hade i sin tur lett till att 
utvecklingen av miljömärkning av textilier stagnerat. (Grolink, 1999) 

I studien framkom att systemet för miljömärkning hade ett orealistiskt regelverk med för 
många kontrollorgan och svag internationell förankring. Processen att miljömärka ansågs för 
långsam och förlänga ledtiderna och flera företag ansåg att miljömärkning av textilier kräver 
en enhetlig EU-standard eller globala system för att kunna bli effektivt. Höga kostnader var en 
annan faktor då företagen menade att ekologiska produkter innebar dyra råvaror och 
halvfabrikat samt höga kontroll- och inspektionskostnader. Många ansåg också att det fanns 
en viss förvirring gällande miljömärkningarna och att det var för mycket med tre 
kontrollorgan; ett närmare samarbete mellan Bra Miljöval, KRAV och Svanen efterlystes. 
Istället för miljömärkning satsade många företag på att nå upp till branschens minimikrav, 
utbilda personal, miljöanpassa den egna verksamheten samt införa miljöledningssystem som 
ISO 14001. (Grolink, 1999) 

För att kunna utveckla miljöanpassade textilier ansåg de flesta företagen att det krävs massiv 
marknadsföring, fortbildning av kunderna samt upplysning om miljömärkning av textilier på 
den svenska marknaden. (Grolink, 1999) 

Idag, tio år senare, anser vi att utbudet av miljömärkta kläder fortfarande är relativt begränsat. 
Som tidigare nämnts är intresset för ekologiska livsmedel större än någonsin och även 
intresset för ekologiska textilier har ökat hos konsumenterna. Det avspeglas inte minst i att allt 
fler större klädkedjor som H&M och Lindex gör gröna kollektioner. Lindex introducerar på 
sin hemsida (www.lindex.com) Organic Cotton som en märkning i sina kläder och H&M tar 
steget längre. På H&Ms hemsida (www.hm.se) presenteras The Garden Collection där 
samtliga plagg har producerats av miljöanpassade material, återvunna PET-flaskor och 
tygrester. 

Återigen är alltså frågan om miljövänliga textilier på tapeten och under 2010 kommer 
organisationen Sveriges Konsumenter, enligt sin hemsida, att driva projektet Gröna Trådar 
finansierat av Konsumentverket.  Det drivs i syfte att granska textil- och modeföretagens 
utbud och hållbarhetsarbete samt hur det marknadsförs och exponeras för konsumenten. 
Projektet syftar till att uppmuntra företag inom klädbranschen att informera och göra det lätt 
för konsumenten att välja hållbara alternativ i butikerna. (www.sverigeskonsumenter.se) 

1.2 Centrala begrepp 

Vi anser att det finns mycket kvar att lära om miljömärkningar och marknaden där 
miljömärkningar kan bli och är relevanta. Idag anser vi att det finns en relativt liten kunskap 
om konsumenters, företag och institutioners inställningar till miljömärkningar inom textil och 
vill med vår uppsats få en ökad kännedom om ämnet.  Tanken är att påvisa att en textil 
miljömärkning kan förtydliga företagets miljöarbete för konsumenten och därmed bidra till en 
hållbar utveckling. 

För att underlätta för läsaren har vi utifrån oss själva och vår uppsats definierat de centrala 
begrepp som kommer att beröras i uppsatsen. Miljö står enligt Nationalencyklopedin (2010) 
för: ”omgivning och omgivande förhållanden; genom jordens växande befolkning och 
accelererad resursanvändning har trycket på miljön ökat, och miljöproblemen har fått en ökad 
uppmärksamhet”. Med miljö avser vi alltså miljöaspekter inom det textila området och dess 
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eventuella negativa påverkan på vår omgivning och miljö. Faktorer inom det textila området 
som negativt kan påverka miljön är energi, kemikalier, vattenanvändning samt transporter. 

Vi är medvetna om att miljömärkningar är ett brett begrepp därför avser vi endast textila 
miljömärkningar när vi benämner miljömärkningar i uppsatsen. Generellt kan miljömärkning 
definieras som: ”en positiv märkning i syfte att dels underlätta konsumentens val av produkter 
som är mer skonsamma mot miljön än jämförbara produkter, dels stimulera till 
produktutveckling. Märkningen kan avse effekterna av produktens användande, men även 
andra delar av dess livscykel” (Nationalencyklopedin, 2010). Här syftas till miljömärkningar 
inom det textila området som Svanen, Öko-Tex, Bra Miljöval och EU-blomman. Ett annat 
begrepp som behandlas i uppsatsen är Corporate Social Responsibility (CSR) - CSR handlar 
om att bedriva företagsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt som skapar värde inte endast för 
organisationen utan även för övriga intressenter och samhället där det är verksamt. CSR 
omfattar fem huvudområden: miljön, samhället, de anställdas välfärd, finansiellt resultat samt 
corporate governance. (Mårtensson 2009 s. 41) Vi anser att begreppet är av vikt för uppsatsen 
då det blir en alltmer vanlig del av företagskulturen i Sverige. 

Vår tanke är att textil miljömärkning ska leda till hållbar konsumtion och med hållbar 
konsumtion menar vi användandet av varor och tjänster som svarar mot grundläggande behov 
och förbättrar livskvalitén, som samtidigt minimerar användandet av naturliga resurser, så att 
inte kommande generationers behov riskeras (Grankvist, 2009). 

Huvudsyftet med vår uppsats är att undersöka hur företag kan kommunicera sitt miljöarbete ut 
till konsumenterna därför vill vi också nämna kommunikation som ett av våra centrala 
begrepp. Med kommunikation syftar vi på marknadskommunikation där kommunikationen 
sänds ut av ett företag eller organisation i syfte att påverka sin omgivning i allmänhet, och 
marknaden i synnerhet. Kommunikationen syftar till att föra mottagaren genom olika stadier 
av köpprocessen samt skapa medvetenhet om att en produkt eller tjänst finns och ge viss 
kunskap därom. Kommunikationen kan medverka till att mottagaren får en positiv inställning 
till produkten samt medverka till att övertyga mottagaren att köpa produkten. (Fiske, 1997. 
s.12) Eftersom vi utgår från ett företagsperspektiv anser vi att det är av betydelse att förstå hur 
konsumenter agerar vid gröna inköp och därmed nämner vi också konsumentbeteende. Här 
syftar vi på ett likartat sätt som konsumenter konsumerar på under en längre tid vilket kan 
ändras på sikt. Reflekterar konsumentens livsstil. (Solomon et al. 2006). Här syftas således till 
konsumtion av varor inom kläder och mode på den svenska marknaden. 

1.3 Problemdiskussion 

Leire och Thidell (2005) påvisar i en artikel att vår konsumtion av produkter och deras 
påverkan på vår miljö har fått stor politisk uppmärksamhet de senaste två decennierna. Det 
har resulterat i återvinningssystem, pantsystem, regelverk och inte minst informativa åtgärder 
i form av miljömärkningar. Miljömärkningarnas information kan vara obligatorisk eller 
frivillig. Obligatorisk information förekommer till största delen på kemikalieprodukter. 
Frivillig information kan vara neutral eller positiv, information med positiv inriktning kan 
skapa goodwill och peka ut för konsumenten att en produkt är att föredra framför andra 
likvärdiga produkter. Neutral information ger istället konsumenten möjlighet att själv relatera 
produktens miljöpåverkan till sina egna prioriteringar och värderingar. Tanken är att den här 
typen av miljöinformation ska, tillsammans med positiva attityder och värderingar gentemot 
miljö och hållbarhet, leda konsumenten till att göra ett inköp baserat på medvetenhet och 
kunskap. Det har konstaterats att brist på den här typen av miljöinformation varit det största 
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hindret för hållbar konsumtion och det har blivit allt mer högprioriterat att influera och 
stimulera den här formen av konsumentbeteende inom EU. 

Konsumenter i de nordiska länderna är generellt sett relativt medvetna om att konsumtion och 
produkter påverkar miljön, till viss del på grund av att de under lång tid exponerats för 
miljömärkningar och miljörestriktioner. Det har påvisats att konsumenter i Norden har god 
kännedom om miljömärkningar, ungefär 90 % av de tillfrågade i en undersökning kände 
exempelvis till miljösymbolen Svanen. Symbolen ansågs också tillförlitlig till skillnad från 
andra mindre kända miljösymboler som exempelvis EU-blomman. Dock noterades 
motsättningen i att det finns så många miljömärkningar på marknaden att de därför till slut 
kan tappa sin tillförlitlighet. (Leire och Thidell, 2005) 

Artikeln av Leire och Thidell (2005) visar också att även om många konsumenter har god 
kännedom om miljömärkningar så är det också så att flera konsumenter inte är införstådda 
med vad miljömärkningarna står för. En del konsumenter gör ingen skillnad på miljö, hälsa 
och säkerhet utan tolkar dem holistiskt som något som ger mervärde till produkten. Det 
främsta skälet för att köpa ekologiska produkter anges vara den egna hälsan. Produkternas 
kvalitet anges oftast som likvärdig konventionella produkters och priset som något högre, 
dock är de flesta av konsumenterna villiga att betala det. Konsumentens kännedom om 
produktens faktiska påverkan på miljön kan också anses som mindre och studier visar att 
konsumenter i allmänhet har svårt att relatera miljöproblem till produkter, göra skillnad på 
ekologiska och konventionella produkter samt förstå de fördelar för miljön som en miljömärkt 
produkt ger. Det krävs att konsumenten har en stor förförståelse för miljö och miljörelaterade 
problem vilket leder till att konsumenten behöver ledning och träning i att förstå problemen.  

Kunskap om hur informationen tas emot och hur den används av konsumenten är essentiell 
vid skapandet av miljöpolicys. Den internationella standarden ISO kan användas vid 
miljömärkning av produkter och den kan delas upp i tre nivåer som ser till delar av eller hela 
produktlivscykeln. Företag kan bli certifierade enligt ISO men företagen kan också agera och 
skapa egna ekologiska produkter som ett led i att differentiera sig på marknaden. De här 
systemen bör vara effektiva verktyg för att nå de flesta konsumenter men ändå har det 
påvisats att konsumentens vilja och förmåga att ta emot informationen inte är stor nog. 
Informationen går då till spillo och kan inte nå ut i sin fulla kommunikationskapacitet. 
(Leire&Thidell, 2005) 

Vi vill föra en diskussion kring hur miljömärkningar kan kommuniceras ut med en enkelhet 
som tilltalar konsumenten. Hittills har miljömärkningar för livsmedel såsom KRAV och 
Svanen rönt stora framgångar men fortfarande anser vi att miljömärkningar inom textil 
befinner sig i en marknadsföringsmässig gråzon. Även om företag arbetar med 
kvalitetsledningssystem för miljö och utför ett omfattande miljöarbete så är det i många fall 
upp till konsumenten själv att ta reda på den informationen.  Vår erfarenhet säger oss att ofta 
säger inte själva plagget mycket om tillverkning och miljöpåverkan. En tydlig miljömärkning 
skulle kunna underlätta för konsumenten att konsumera textil mer medvetet. 

En del företag har dock redan upptäckt att det finns stora förtjänster i att kommunicera sitt 
miljöansvar ut till konsumenterna. Några exempel är klädföretagen Uniqlo och Boomerang 
samt elbolaget GodEl och smoothietillverkaren Innocent. (Grankvist, 2009) 

Japanska klädjätten Uniqlo producerar liksom H&M och Zara stora volymer och måste aktivt 
arbeta för att sälja så mycket som möjligt för att så lite som möjligt av produkterna ska reas 
ut. Därför arbetar företaget med en kampanj där kunderna två gånger om året får ta med sina 
gamla Uniqlo-kläder och återvinna dem i butikerna. Det skapar merförsäljning då kunderna 
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ofta samtidigt köper ett nytt plagg och med gott samvete kan bli av med sina gamla. Kläderna 
återvinns och blir arbetskläder eller isoleringsmaterial. Svenska Boomerang har istället siktat 
in sig på andrahandsmarknaden och erbjuder sina kunder en rabatt på ett nytt inköp om 
kunden samtidigt lämnar in en gammal Boomerangprodukt. Företaget bedriver sedan en 
andrahandsförsäljning i sina butiker och vill på så vis uppfattas som miljömedvetna samt att 
deras kvalitet är så hög och design så tidlös att den kan säljas om och om igen. Företaget 
förlorar dessutom ingenting på projektet. (Grankvist, 2009) 

Elbolaget GodEl har som affärsidé att ge hela sin avkastning till välgörande ändamål. När 
företaget lanserades år 2005 var det många som var kritiska men genom att GodEl erbjöd ett 
lite bättre alternativ till de stora elbolagsjättarna så hade GodEl tre år efter starten 70 000 
abonnenter och de lojalaste kunderna i branschen enligt Svenskt Kvalitetsindex. 
Smoothieföretaget Innocent gjorde en liknande karriär och lanserade smoothies utan tillsatser, 
bara ren frukt. Idag är företaget väletablerat på marknaden och har trängt ut många av sina 
konkurrentprodukter på produkthyllan, trots att innehållet i Innocents produkter inte ens är 
100 % ekologiskt. Det här visar på att företag egentligen inte behöver göra något som är helt 
miljöanpassat, utan det räcker att göra något för att företaget ska uppfattas på ett positivt sätt 
av konsumenten. (Grankvist, 2009) Här anser vi att en textil miljömärkning kommer in i 
bilden. Även om företag som Uniqlo, Boomerang, H&M och Lindex arbetar med miljö på 
olika sätt eller lanserar gröna kollektioner och Organic Cotton så anser vi att det finns ett 
behov av vägledning i den djungel av ekologiska och miljövänliga produkter som finns. En 
miljömärkning skulle kunna ge en garanti för att produkten har tillverkats på ett visst sätt eller 
haft så liten miljöpåverkan som möjligt. Många företag gör bevisligen en insats för miljön 
men en miljömärkning skulle kunna locka fler företag att öka sina ansträngningar att bidra till 
en bättre värld. 

Ytterligare skäl enligt oss för att lyfta fram textil miljömärkning är att Leire och Thidell 
(2005) påvisar att konsumenter reagerar negativt på information som kommer ifrån 
producenten eller information som inte kommer från en tredje part. De flesta konsumenter 
föredrar information som blivit verifierad av en oberoende part. Vi menar att en textil 
miljömärkning skulle kunna öka trovärdigheten hos produkten. 

Leire och Thidell (2005) pekar på att det är av stor vikt att kunna motivera konsumenten att 
välja ekologiska alternativ och försöka utbilda konsumenten i miljö och hållbar utveckling. På 
så sätt kan konsumenten lättare ta till sig informationen och acceptera den som viktig. Det är 
också viktigt att konsumenten anser miljömärkningen som tillförlitlig och kan relatera 
produktens miljöpåverkan till sina egna preferenser. Många konsumenter har kännedom om 
och litar på miljömärkningarna, men brister i kunskap om hur miljön påverkas och vilka 
organisationer eller företag som ligger bakom dem. De flesta konsumenter efterfrågar enklare 
budbärare som exempelvis miljösymbolerna och de skulle kunna underlätta för konsumenter 
att göra mer medvetna textila inköp. Fokus bör alltså ligga på att sända ut information och 
kunskap om miljömärkningarna och påverka konsumentens värderingar och inställning till 
hållbar utveckling. 

Vår problemdiskussion visar att det finna många skäl att arbeta för textil miljömärkning och 
hållbar utveckling. Vi anser att ansvaret för att marknadsföra textil miljömärkning ut till 
konsumenterna ligger dels hos staten och EU men att det också är företagens ansvar att bidra 
till en hållbar utveckling. Därför vill vi nu undersöka närmare hur en sådan miljömärkning 
skulle kunna kommuniceras ut till konsumenterna.  
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1.4  Problemformulering 

Bristen på textila miljömärkningar på den svenska marknaden anser vi är ett hinder för hållbar 
konsumtion. Konsumenter i de nordiska länderna är generellt sett relativt medvetna om 
konsumtion och hur det påverkar vår miljö på grund av att de under lång tid exponerats för 
miljömärkningar. Det anser vi är en mycket aktuell fråga inom modebranschen där kunskapen 
om de textila produkternas påverkan på miljön idag inte är utbredd. Utifrån de här frågorna 
har vi kommit fram till vårt huvudproblem.  

Hur kan en oberoende miljömärkning stärka ett modeföretags sätt att kommunicera 
hållbar utveckling? 

Klimatfrågan idag är så aktuell att många företag börjat titta på miljö och hållbar konsumtion. 
CSR och miljö är en del av många företags organisation idag och vi vill undersöka hur de 
arbetar med att kommunicera ut sitt arbete till konsumenterna. Det har lett oss fram till vårt 
första del problem. 
  

 Hur arbetar företagen idag med att kommunicera ut sitt miljöarbete? 

Det är också viktigt att kunna motivera konsumenterna att välja ekologiska alternativ och 
försöka utbilda konsumenten i miljö och hållbar utveckling. Utifrån den ståndpunkten 
formulerar vi vårt sista delproblem. 
 

 Hur kan företag påverka konsumenter att konsumera hållbart och efterfråga 
hållbart mode? 

1.5 Syfte 

Syftet är att uppmärksamma och lyfta fram miljömärkning samt få förståelse hur en framtida 
miljömärkning kan användas för att främja hållbar utveckling. Vårt mål är att styrka att synen 
på ekologi och hållbarhetsperspektiv hos konsumenterna på sikt kommer att innefatta även 
textilier. 

1.6 Perspektiv och relevans 

Ämnet för uppsatsen är miljömärkning inom det textila området och hur en sådan kan 
kommuniceras till konsumenten. Vårt huvudperspektiv är empiriskt då vi anser att det belysta 
området baseras på en samtidssyn på miljö och hållbarhet. Det centrala temat för uppsatsen är 
att ta kontakt med konfektionsföretag och organisationer verksamma inom området och 
undersöka deras inställning till miljömärkningar inom textil idag. Vi har även undersökt hur 
de ser på möjligheter att kommunicera ut miljömärkningarna till slutkonsument. Tanken är att 
vår uppsats ska ha praktisk relevans för och bidra med kunskap och information till företag 
såväl som till kunder. Informationen är tänkt att öka kunskapen om vad miljömärkning kan 
innebära och hur den kan leda till en hållbar utveckling. Den teoretiska relevansen kommer 
huvudsakligen att representeras då vi tar fram olika modeller och teorier inom 
marknadskommunikation och konsumentbeteende som relaterar till vårt valda område. 

Utifrån vårt resonemang anser vi att det är viktigt att aktivt marknadsföra miljömärkningar ut 
till konsumenter såväl som företag för att bidra till ett hållbart samhälle.  En oberoende 
miljömärkning kan innebära marknadsföringsmässiga såväl som miljömässiga fördelar för 
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konfektionsföretagen. Vår studie utgår ifrån ett företagsperspektiv, alltså hur de berörda 
företagen kan kommunicera ut en oberoende miljömärkning som i sin tur kan stärka ett 
modeföretags sätt att kommunicera ut hållbar utveckling. 

Vi har även undersökt om det finns ett effektivt sätt att göra konsumenter uppmärksammade 
på textilier och dess miljörelaterade problem och därmed skapa ett starkare intresse för krav 
på miljömärkta textilier. I sin tur har vi även undersökt om företag kan påverka konsumenter 
att konsumera och efterfråga hållbart mode. 

1.7 Avgränsning 

Vi väljer att inrikta oss på kläder och därmed kommer inte uppsatsen att innefatta hemtextiler 
eller tekniska textiler, exempelvis textiler som används inom bilindustrin eller 
infrastrukturindustrin. Uppsatsen avgränsas till textiliers påverkan på miljön och kommer 
därmed inte att fokusera på den eventuella negativa påverkan kläder kan ha på kroppen.  

Vi väljer att enbart arbetet utifrån ett företagsperspektiv och har därmed valt att inte direkt ta 
kontakt med konsument. Däremot har vi bland annat kontaktat konsumentverket för att få 
insikt i konsumentbeteende som är relevant utifrån ett företagsperspektiv. Sändaren blir de 
valda företagen och mottagaren väljer vi att se som modeföretagens kunder. Då det finns 
åtskilliga företag som arbetar inom det textila väljer vi att fokusera på företag som producerar 
och säljer kläder. Den svenska marknaden kommer att ligga till grund för uppsatsen.Vi 
kommer i huvudsakligen fokusera på den traditionella marknadskommunikationen. Det är när 
företag kommunicerar med konsumenterna, så kallad business to consumer (B2C) Mårtensson 
(1998).  
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 2. Metod  
___________________________________________________________________________ 

I nedanstående text presenterar vi uppsatsens metodologiska del. Här presenteras och 
motiveras metodval som sedan ligger till grund för det empiriska studieområdet.   
___________________________________________________________________________          

2.1 Ontologiskt förhållningssätt  

Det ontologiska förhållningssättet ser verkligheten i sin natur som narrativ och respondenterna 
återger alltså en form utav berättelse. Det ger en möjlighet att fokusera på tematiska 
kännetecken i respondenternas berättelser. Individen konstruerar och kommunicerar genom 
berättelsen sin uppfattning om världen, sig själv och andra. I berättelsen gör respondenten 
värderingar och formuleringar som blir uppslag till individens uppfattning om sin egen 
verklighet (Johansson, 2005). Vi har haft ett ontologiskt förhållningssätt inriktat mer mot 
idealism eftersom vårt studieobjekt är företag och hur de uppfattar och värderar 
miljömärkningar. Miljömärkningarnas värde är alltså beroende av hur de uppfattas och tas 
emot av mottagaren samt hur de är tänkta att utformas av sändaren. Vi har utfört 
djupintervjuer där en person ur de valda företagen har representerat hur företaget ser på 
miljömärkningars värde.  

2.2 Epistemologiskt förhållningssätt 

Epistemologi handlar om kunskapsuppfattning och kunskapsteori. Det finns två sidor av det 
epistemologiska förhållningssättet. Dels finns det rationalistiska förhållningssättet vilket 
innebär att kunskap baseras på människans förnuft och egna logiska tänkande. Dels finns 
också det empiriska förhållningssättet som baseras på sinneserfarenheter och det är individen 
som definierar vad kunskap är (Esaiasson et al. 2004). Vår åsikt är att relevant kunskap för 
vårt ämne är av empiriskt slag och har således uppnåtts genom erfarenhet då vårt ämne bygger 
på en samtidssyn på miljömärkningar och hållbar utveckling. Då arbetet baserats på det 
empiriska förhållningssättet har vi ansett det är av stor vikt att till bästa möjliga mån samla in 
material både från respondenter i företagen som är så insatta i miljöfrågan. I vårt fall har det 
varit viktigt att ta in en stor mängd material om miljömärkningar för att få en bred kunskap 
om ämnet.  

2.3 Hermeneutiskt synsätt 

Två olika framstående forskningsinriktningar är positivism och hermeneutik. Positivism går 
kort ut på att vetenskaplig kunskap är sådan att det går att använda sannolikhet för att uttolka 
framtida händelser. Det grundar sig på logisk analys och sinnesdata och den ska vidare kunna 
översättas till ett vetenskapligt språk och definieras som möjliga genomförbara operationer. 
Positivism lämpar sig för bland annat naturvetenskaplig forskning. (Patel & Tebelius. 1987) 

Det hermeneutiska forskningsidealet betonar vikten av att se helheten och tolka både helheten 
och dess olika delar som den består utav. Tyngdpunkten ligger på just tolkning och innebär ett 
möte mellan den som tolkar och en text eller ett intervjuobjekt. Den hermeneutiska 
forskningen är subjektiv och forskaren utgår ifrån sin förförståelse och använder medvetet 
sina värderingar i processen. Förförståelse kan vara både empatisk och rationell, det vill säga 
förmågan att leva sig in i en annan individs situation eller ha kunskap om människans villkor. 
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Forskaren måste ställa frågor som kan besvaras av texten eller intervjuobjektet och kunna 
tolka svaren. Det kan öka förståelsen för människors livssituation genom att visa på 
allmängiltiga mönster i de enskilda upplevelserna. Beteendevetenskaplig forskning har också 
en hermeneutisk inriktning som ser till människors föreställningsramar och vad de betyder för 
människors handlande. Samhället skapas alltså genom människors sociala överenskommelser 
och därav är människors handlande i en given situation intentionell. (Patel&Tebelius. 1987)  

Utifrån vår problemformulering och syfte där vi har haft en viss förståelse för hur en 
oberoende miljömärkning kan stärka ett modeföretags sätt att kommunicera hållbar utveckling 
så anser vi att hermeneutiken varit lämpligast för vår uppsats. Det har funnits flera sätt att 
tolka de svar vi fått och flera sätt att förstå en företeelse som exempelvis konsumentbeteende. 
Den information vi samlat in har vi tolkat på ett så subjektivt sätt som möjligt och utifrån det 
försökt att förklara vad vi funnit. Under processen gång har vi försökt att närma oss ämnet 
både från ett en helhetssyn när vi bland annat diskuterat fram och tolkat olika generella 
lösningar efter intervjuer samt efter instuderande av litterärt material. Samtidigt har vi 
fördjupat oss i olika delar av textila miljömärkningar som exempelvis studier i befintliga 
märkningar för att kunna tolka delar av helheten.   

2.4 Abduktiv ansats 

Deduktiv ansats och induktiv ansats är båda begrepp för slutledning. Deduktiv ansats innebär 
att bevisa något och slutledningsmetoden är alltså att gå från allmänna principer till enskilda 
företeelser. Induktiv ansats innebär istället att upptäcka något och slutledningsmetoden 
innebär att utifrån enskilda fall sluta sig till en princip eller allmän lag. En abduktiv ansats 
innebär istället ett samspel mellan induktion och deduktion och har båda utgångspunkterna. 
(Patel & Tebelius. 1987)  

Abduktiv ansats har varit den ansats vi arbetat utefter en då vi först införskaffat oss teoretiska 
förkunskaper för att sedan ha genomfört empiriska undersökningar och slutligen jämfört 
empirin med vår valda teori. Vi har behandlat vår insamlade data i form av 
forskningsdokument utifrån en utgångspunkt där vi har granskat material förutsättningslöst 
för att se vad det kan ge. Sedan har vi samlat in verbal information i form utav djupintervjuer 
för att slutligen kommit fram till en mer allmängiltig slutsats. Vi är medvetna om att vi har 
haft en förhandsuppfattning om fenomenet och för att kunnat vidga vår förståelse och 
teoretiska kunskap så har vi ämnat undersöka hur fenomenet uppträder beroende på i vilket 
teoretiskt perspektiv det setts ur. 

2.5 Kvalitativ metod 

Två olika typer utav forskning är kvantitativ metod och kvalitativ metod. Kvantitativ metod 
har ett utifrånperspektiv och använder sig utav hypoteser för att testa hypotesens eventuella 
validitet. Metoden beskriver och förklarar det som mätningar har gett och symbolformen som 
används är siffror. Test och statistik är bland annat en undersökningsform som lämpar sig för 
kvantitativ metod. Kvalitativ metod har ett inifrånperspektiv och bygger istället på 
förutsättningen att vi genom språket kan kommunicera med andra individer och tolka data. 
Symbolformen som används är ord, exempel på lämpliga undersökningsformer är intervjuer, 
enkäter och observationer. (Patel & Tebelius. 1987) 

Utifrån de tidigare val vi gjort såsom hermeneutiskt synsätt och abduktiv ansats så har det 
varit naturligt för oss att använda oss utav kvalitativ metod i vår uppsats. Under uppsatsens 
gång har vi arbeta explorativt och samlat in data i form utav både intervjusvar och insamling 
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av forskningsdokument. Undersökningsmetoden har varit intervjuer med företag och 
organisationer där vi kunnat få en djupare förståelse för ämnet ifråga. Vi har velat ha en så 
pass nyanserad beskrivning av hur företag tänker gällande hur en oberoende miljömärkning 
skulle kunna stärka ett modeföretags sätt att kommunicera ut miljömärkning som möjligt. 
Därför har vi utfört både en expertintervju i form av konsumentverkets ansvarige för projektet 
Gröna trådar samt djupintervjuer med representanter från Indiska, KappAhl, Acne och 
Minimarket som varit relevanta för att klargöra sambandet mellan företag och kontext. Vi 
anser att de insamlade materialet av tidigare forskning och data på området etablerat vår ethos 
och positionerar vår uppsats på önskad nivå.  

2.6 Avgränsning av empiriskt material 

Avgränsningar av vårt empiriska material har skett på följande sätt: Intervjuer har endast skett 
med respondenter som arbetat med frågor inom ämnet. Vi har utfört expert- och 
djupintervjuer med personer på företag som är kunniga på området miljömärkningar och 
hållbarutveckling. Frågorna i de utförda djupintervjuerna har inte varit standardiserade utan vi 
har ställt vissa frågor och försökt tolka svaren så nyanserat som möjligt. Insamlingen av 
forskningsdokument har gjort det möjligt att belysa situationen idag och därför har vi försökt 
att samla in så uppdaterad forskning som möjligt. 

2.7 Urval 

Då vi utfört en kvalitativ undersökning har vi använt oss av olika typer av aktörer som rör sig 
inom kläd- och modebranschen. De företag vi har tagit kontakt med är: Indiska, KappAhl, 
Acne och Minimarket. Vi har även varit i kontakt med ansvarig för konsumentverkets intiativ 
Gröna Trådar. Vi har noga valt ut respondenter ur företagen som varit kopplade eller 
engagerade i miljöarbetet på företaget. Vi har valt företagen på grund av dess likheter såväl 
som olikheter. Exempel på likheter är att alla är svenska klädföretag. Det som bland annat 
skiljer företagen emellan är dess storlek och produktsortiment. Då företagen har olika 
produktsortiment kan det tänkas att de har olika kunder med skilda benägenheter att 
konsumera miljömärkt som i sin tur påverkar de budskap som sänds ut av företagen. På grund 
av bredden på de olika företagens storlekar har vi också fått en bred syn på hur branschen ser 
på frågan. Vi ville se vad både små märken samt större kedjor ansåg om miljömärkningar. Vi 
är medvetna om att resultaten vi kommit fram till är mer en fingervisning om hur det ser ut  på 
marknaden snarare än ett faktum. För att få en ännu bättre bild av ämnet ger vi som förslag att 
kontakta ännu fler företag och för det krävs ytterligare tid och resurser. Vi har haft begränsat 
med tid och resurser vilket också har begränsat vårt urval. Dock anser vi valet av företag och 
dess respondenter har bidragit till reliabiliteten samt validiteten av uppsatsen.     

2.8 Datainsamlingsmetod  

Det är av stor betydelse hur insamlandet av data sker och det finns vissa svårigheter med det 
(Patel & Tebelius 1987). Data som samlas in kan delas upp i två kategorier: primärdata och 
sekundärdata. 

2.8.1 Primärdata och sekundärdata 
Holme (1997 s.132) beskriver primärdata samt sekundärdata som sådan ” I vilket förhållande 
står nedtecknaren till det innehåll han berättar om? Har han själv upplevt det, har han deltagit 
i eller sett det han beskriver eller har han fått höra det av andra? I det första fallet talar vi om 
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förstahandskälla eller primärkälla (…) I det senare fallet talar vi om en andrahandskälla eller 
sekundärkälla.” Den primärdata vår undersökning består av är insamlat material från 
respondentintervjuer. Primärdata som vi samlat in ser vi som en fördel då vi har fått djupa, 
fullständiga och direkta svar på just våra specifika frågor angående området. Genom att utföra 
djupintervjuer har vi fått en bred och uppdaterad helhetssyn på problemområdet. Vi är 
medvetna om att det funnits vissa risker med utförandet av de personliga intervjuer, som 
exempelvis intervjufrågornas påverkan på respondentens svar. Därför har vi i bästa mån 
förberett oss inför och vid själva intervjutillfället. Vid intervjun med KappAhls 
miljöansvarige skedde kontakten via e-mail i enlighet med deras eget önskemål. Vi hade 
föredragit en personligintervju eller en telefonintervju men då det inte fanns möjlighet valde 
vi en e-postintervju. Det har inte enligt oss påverkat trovärdigheten i undersökningen negativt, 
dock är vi medvetna om att en personlig intervju kunde ha gett oss ytterligare mer djupgående 
information. 

Vi träffade Renée Andersson personligen på Indiskas huvudkontor. Eftersom vi använde oss 
utav ostrukturerade frågor så fick vi också varierande svar. I fallet med Renée Andersson 
visade det sig att hon inte var insatt i just marknadskommunikation men hade en mycket bred 
kunskap inom området miljö, CSR och textil. På så vis fick vi en god grund att stå på i vårt 
fortsatta arbete med uppsatsen. 

Både Acne och Minimarket intervjuades per telefon och vi anser att vi fick en god inblick i 
hur företagen arbetar med miljö och kommunikation. Även fast intervjun skedde över telefon 
som kan vara en begränsning anser vi att de båda respondenterna kunde uttrycka sig fritt på 
grund av vi ställde ostrukturerade frågor.     

Vi träffade även Christin Holm på Konsumentverkets kontor och intervjun gav oss nya 
infallsvinklar ur både företagens och konsumenternas perspektiv. På så vis fick vi möjlighet 
att få en vidare bild av hur det ser ut på den textila ekologiska marknaden.  

Sekundärdata som ligger till grund för undersökningen är litteratur och tidigare forskning 
inom vårt problemområde. Information angående företag och organisationer är även inhämtad 
ifrån sekundärdata i form av broschyrer och företagens hemsidor.  När sekundärdata samlas in 
är det av stor betydelse att vara källkritisk till det insamlade materialet (Patel & Tebelius. 
1987). Vi har gjort vårt yttersta för att försöka ställa oss kritiska till insamlad data. Eftersom 
vi till största del använt oss av databaser för akademiska artiklar anser vi att det kan säkra att 
sekundärdata vi samlat in är tillförlitlig. Självklart har vi granskat data från databaser kritiskt 
innan vi använt oss av den.    

2.9 Validitet och reliabilitet 

Patel och Tebelius. (1987) för ett resonemang angående den vetenskapliga problematiken. De 
menar att historiskt är begreppen validitet och reliabilitet kopplade till kvantitativ bearbetning 
som grundar sig i mättekniska problem. Därför kan det uppstå en viss förvirring när de här 
begreppen ska presenteras i ett kvalitativt sammanhang. (Patel & Tebelius. 1987) Vi har 
därför valt att fokusera på de motsvarande begreppen inom en kvalitativ ansats, som enligt 
Patel och Tebelius (1987) är trovärdighet och rimlighet. Anledningen till det är som tidigare 
nämnts att vi har utfört en kvalitativ uppsats. Vi har även berört innebörden av validitet samt 
reliabilitet.   

Trovärdighet innebär att forskaren inte bygger sina tolkningar på stereotypa uppfattningar, 
förutfattade meningar eller självklara slutsatser. Istället är utgångspunkten hur informationen 
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samlats in under processens gång, det är viktigt att vidta åtgärder som visar att 
insamlingsmetoden är trovärdig. (Patel & Tebelius. 1997). Validitet är nära kopplat med 
begreppet trovärdighet. Validitet menas med att forskaren verkligen undersöker vad forskaren 
ämnar undersöka och att det finns ” en överensstämmelse mellan teoretisk definition och 
operationell indikator” (Esaiasson et. al. 2004 s. 63). Esaiasson (2004) preciserar även att god 
validitet innebär frånvaro av systematiska fel. Genom våra val av de specifika företagen samt 
organisationer som presenterats stärker vi trovärdigheten i uppsatsen. Vi anser att de insatta 
respondenterna vi varit i kontakt med har bidragit till en god validitet. Som tidigare nämnts 
hade flera respondenter från andra företag kunnat bidra till en mer nyanserad bild av ämnet. 
Under hela arbetsprocessen har problemformuleringarna legat som en grund. Samtidigt har 
problemformuleringarna funnits vid uppförandet av den teoretiska referensramen samt det 
utförda empiriska arbetet. Vi anser således att arbetet har en god validitet och vi menar på att 
vi undersöker de vi har ämnat undersöka.  

Den kvalitativa forskningens uppfattning om mänskligheten kännetecknas av att mänskligt liv 
är föränderligt, på grund av det här måste forskaren ta i beaktning att informationen är 
betingad och kan variera i överensstämmelse med den verklighet som forskaren vill beskriva. 
Det är viktigt att kunna påvisa graden av rimlighet i informationen och visa på att tolkningen 
bygger på ett rikt material och är tillämplig i flera former. (Patel & Tebelius 1997). Patel och 
Tebelius (1987 s. 79) menar även att ”rimligheten i tolkningarna kan bedömas efter hur 
informationens mångfald och variationsbredd utnyttjas .” Rimlighet är i betydelse liknande 
reliabilitet. Reliabilitet menas med enligt Esaiasson et. al (2004) att det inte ska finnas 
slumpmässiga eller osystematiska fel vid insamling av information. Det kan till exempel 
handla om att det förts ett slarvigt eller oläsligt protokoll vid en intervju som resulterar i 
misstolkningar av det insamlade materialet. (Esaiasson et. al, 2004) Genom våra val av både 
företag samt organisationer anser vi stärker rimligheten då vi har haft en bred empirisk bas att 
arbeta utifrån. Samtidigt har vi genomgående under processen gång försökt till det yttersta att 
insamla information på ett så korrekt och noggrant vis som möjligt för att ha en hög 
reliabilitet och validitet på uppsatsen.    
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3. Teoretisk referensram 
 

I nästkommande del presenterar vi teorier som ligger till grund för uppsatsen. Vi presenterar 
teorier och modeller inom konsumentbeteende och marknadskommunikation. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Marknadskommunikation 

Idag har marknadskommunikation en väsentlig roll i samhället. Det är svårt att undvika den, i 
princip omöjligt. Alla människor kommer i kontakt med marknadskommunikation, vare sig 
man vill eller inte. (Mårtensson 2009) Marknadskommunikation uppgift för företag, menar 
Mårtensson (2009), är att skapa de rätta associationer till företagets varumärke och ge 
varumärket en unik karaktär. Med andra ord vill företag skapa mervärde för företagets tjänster 
och produkter genom marknadskommunikation. Mårtensson (2009 s. 18) anser även att 
”associationer och attityder till varumärkena skall vara starka, fördelaktiga och unika i nu 
nämnd ordning.” En ytterligare aspekt av marknadskommunikation, enligt Mårtensson 
(2009), är att den ska upprätthålla en medvetenhet om varumärket så att det inte glöms bort på 
marknaden. Vidare diskuteras att ”marknadsföring är en strid om upplevelser” (Mårtensson 
2009 s.18).  

Marknadskommunikation kan innebära flera aspekter idag och det kan först fastslås att 
marknadskommunikationens innebörd ständigt ökar. Marknadskommunikation avser alla 
typer av kommunikation och kontakter som företag oftast har med sin kundgrupp och dess 
intressenter. Det innebär att kommunikationen på något vis direkt eller indirekt påverkar 
marknaden. Marknadskommunikation ämnar även skapa ett intresse för företagets produkter 
eller tjänster. Det handlar också om att få ett anseende på marknaden. Inom den här 
varumärkesbyggande aktiviteten kan företag satsa på något som heter ”live the brand”. Det 
menas med att den anställda ska få förståelse för betydelsen av varumärket, denne ska 
motiveras av varumärkets vision samt bli införstådd med betydelsen av deras agerande vid 
kundmötet. (Mårtensson, 2009) 

Mårtensson (2009) diskuterar vidare om konsumenters åsikter angående företagens aktiviteter 
som kommit att bli allt starkare. De här aktiviteterna kan bland annat handla om att bojkotta 
specifika produkter eller göra parodier på företagens varumärken. Företeelsen kallas 
consumer to business (C2B). Det är svårt för företag att skydda sig mot konsumenters åsikter 
om varumärket. Idag är det av stor vikt för företag att visa att de är goda samhällsmedborgare. 
Anledningen är att de flesta konsumenter föredrar att handla från företag som det respekterar 
och gillar. Varumärket kan ses som företagets värdefullaste tillgång samtidigt som varumärket 
kan vara en sårbar punkt för företaget. Granskande medier och Internet sätter större press på 
företagen idag. De granska och ifrågasätter hur företag idag följer miniminivåer av etik och 
moral. Idag krävs det mer av företagen än att de enbart följer lagstiftningar. (Mårtensson 
2009)  

3.1.1 Linjär kommunikation 
Marknadskommunikation kan ses som en dialog mellan en sändare och en mottagare (Fill 
2002). För att förstå den här kommunikationsprocessen tydligare kommer vi att presentera en 
grundläggande kommunikationsmodell, omarbetad utifrån Fill (2002 s. 32) i kommande 
stycke. Modellen består utav sju komponenter.  
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1. Sändare 
2. Kodning 
3. Signal 
4. Avkodning 
5. Mottagare 
6. Feedback 
7. Brus 
 

Den linjära modellen tydliggör överföringen av bland annat information, idéer, attityder eller 
känslor från en person eller grupp till en annan person eller grupp främst genom olika typer av 
symboler. Modellen är enkel men kvaliteten av länkarna mellan de olika komponenterna 
utröner huruvida kommunikation kommer att bli framgångsrik eller inte. (Fill, 2002)    

 

Figur 3.1 Linjär kommunikationsmodell 

Källa: Fill (2002 s 32) 

1 & 2. Sändare och kodning 
En sändare kan vara en individ eller en organisation som identifierar ett behov att överföra ett 
budskap.  Utefter identifieringen av att framföra ett budskap startas kodningsprocessen, där 
sändaren utformar ett relevant budskap. Den så kallade kodningen kan bestå av exempelvis 
ord, symboler eller bilder. Kodningens syfte är att göra budskapet förståligt för mottagaren. 
(Fill, 2002)    

3. Signal 
När kodningen är skedd måste sändaren vara klar med hur budskapet bör avkodas av 
mottagaren. Budskapet måste vara möjligt för mottagaren att omvandla. Kanalen mellan 
sändare och mottagare kan både vara personlig eller ickepersonlig. Personligt budskap kan till 
exempel vara word-of-mouth som många gånger är oerhört effektivt. En icke personlig 
kontakt karaktäriseras ofta av massmedia av något slag som riktar sig till en större publik. 
(Fill, 2002)    
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4 & 5. Avkodning och mottagare 
Avkodning är processen när budskapet omvandlas och tolkas till en tanke. Processen influeras 
av hur stor förförståelse mottagaren har. Förförståelsen påverkas av mottagarens erfarenheter, 
perceptioner, attityder och värderingar. Desto större förförståelse mottagaren har av sändaren 
desto större chans är det att mottagaren avkodar budskapet så som sändaren ämnade 
budskapet att tolkas. (Fill, 2002)    

6. Feedback och respons 
Reaktionen och agerandet efter att mottagit budskapet i skepnad av exempelvis sett, hört eller 
läst budskapet kallas för respons. Ett köp kan vara ett exempel på en responsaktivitet. 
Feedbacken är momentet när responsen når sändaren. Denna process är väsentlig för en 
lyckad marknadskommunikation. Det är av vikt att se om budskapet nått fram men även hur 
budskapet mottagits. (Fill, 2002)    

7. Brus 
Andra budskap som kommer från andra sändare kallas brus och kan skapa komplikationer för 
budskapet. Det är vikigt för marknadsföringsledare att försöka minimera bruset. Brus kan 
även innebära att kodningen skedde på ett opassande vis som resulterade i att budskapet var 
svårt att avkoda för mottagaren. En telefon som ringde under själva budskapsmottagandet kan 
vara ett ytterligare exempel på ett brus.  (Fill, 2002)    

3.1.2 Marknadskommunikation inom mode 
Efter presentation av en generell marknadskommunikationsmodell anser vi det viktigt att även 
belysa hur företag kan marknadsföra sig inom modebranschen.     

Enligt Solomon och Rabolt (2004) är modemarknadsföring mestadels visuell eller icke verbal. 
Konsumenter intar ofta den här informationen från media i skepnad av till exempel 
modetidningar eller Internet. De får även information från personer i sin omgivning, 
inkluderande deras familj, vänner, butikspersonal eller ibland från de mest viktiga, personer 
på gatan. Mycket av modekommunikation sker genom just personlig kommunikation, både 
verbal och icke verbal, mellan en sändare och en mottagare. Sändaren och mottagaren kan till 
exempel vara två vänner eller kollegor. Modekommunikation är även när två modeorienterade 
personer talar med varandra om de senaste trenderna eller de bästa butikerna att handla i just 
nu. Det har även påvisats att opinionsledare inom mode har en stor betydelse och inverkan på 
andra i sin omgivning. I en studie som gjorts bland kvinnor visade sig att runt två tredjedelar 
av kvinnor som gjort några slags modeändringar var på grund av influenser från personer i 
deras omgivning. Till största del handlar det om diskussioner som handlar om mode med 
personer i samma ålder och sociala klass. (Solomon & Rabolt, 2004)      

Synliga observationer är lika viktiga som verbal kommunikation när det handlar om 
modekommunikation. Medvetet eller omedvetet observerar vi människor vi träffar eller bara 
ser i vår omgivning. Massmedia kan även påverka oss både direkt med sin reklam men även 
på ett icke reklammässigt vis. Vid den här typen av kommunikation via massmedia såsom; 
TV, film, reklam eller tidningar visas ett något mer subtilt budskap. Produkter placeras in i en 
visuell kontext. Som exempel kan det vara kändisar som påverkar konsumenten genom att ha 
en stil eller något plagg på sig i en TV-serie. Klassiska exempel på den här typen av 
kommunikation är stilikoner och deras karakteristiska plagg som Katherine Hepburn’s byxor, 
Audrey Hepburn’s ”lilla svarta klänning” och Diane Keatons med sin androgyna stil i filmen 
”Annie Hall”. (Solomon och Rabolt, 2004)    
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3.1.3 En uppdaterad modell: Interaktiv kommunikation         
Idag blir konsumenter matade med budskap från företag genom bland annat reklammejl, i det 
fallet kan konsumenten aktivt själv välja vilka budskap han eller hon vill se (Solomon och 
Rabolt, 2004). Solomon och Rabolt (2004) menar att den traditionella 
kommunikationsmodellen, som tidigare presenterats i kapitlet, inte är fel men inte heller tar in 
alla aspekter med tanke på hur konsumenter har blivit mer dynamiska och interaktiva. 
Solomon och Rabolt (2004) anser att konsumenter har en större kontroll över vilka 
marknadsbudskap de vill ta in. Den traditionella markandskommunikationen är utformad för 
att förstå masskommunikation, med TV, tryck och radio som typiska verktyg. Den typen av 
budskap sänds ofta ut till kund för att påverka honom eller henne att göra ett köp. Budskapet 
repeteras ofta under en tid för att sedan försvinna och lämna plats till nya kampanjer. 
(Solomon & Rabolt, 2004) 

 

Figur 3.2 Interaktiv kommunikationsmodell 

Källa: Solomon och Rabolt (2004, s 328) 

Förespråkare för så kallade nytta och tillfredställningsteorier menar, till skillnad från den 
traditionella kommunikationsmodellen, att konsumenter är aktiva och en målinriktad publik 
som använder massmedia som en källa till tillfredställelse. Istället för att fråga vad media gör 
för människor, frågar sig de vad människor gör med media. Enligt nytta och 
tillfredställningsteorin betonas det att media konkurrerar med andra källor som kan 
tillfredställa människor behov. Behoven inkluderar både variation och underhållning men 
även information. Det innebär att skillnaden mellan marknadsföringsbudskap och 
underhållning inte alltid är tydlig. Tydliga exempel på det är att företag hela tiden måste 
utforma mer attraktiva butiker, kataloger eller webbsidor för att fånga upp kunder. Ett 
exempel är Levis butiker i USA som är utrustade med diverse högteknologiska apparater samt 
teknikleksaker. De erbjuder bland annat konsumenten kameror som de kan styra för att se vad 
som händer på de olika våningsplanen. Idag har även själva reklamen i sig blivit något 
eftertraktat. (Solomon & Rabolt, 2004)         

Teorierna kring nytta och tillfredställningsteorierna tvingar marknadsförare att tänka om 
angående passiva konsumenter då människor nu har en allt mer proaktiv roll inom 
kommunikation. Konsumenter kan komma att bli en del av kommunikationsprocessen. Deras 
inputs hjälper att skapa ett budskap som de själva och andra gillar att ta emot. Vidare söker 
även kunder mer aktivt dessa budskap än att enbart sitta framför TVn och vänta på att den ska 
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komma. Den uppdaterade approachen till interaktiv kommunikation är illustrerad nedan. 
(Solomon & Rabolt, 2004) 

Nivåer av interaktivt mottagande 

Nyckeln till att förstå det dynamiska med interaktiv marknadskommunikation är att verkligen 
förstå innebörden av mottagandet. En tidig syn inom marknadsföring var att feedback innebar 
att kunden, efter sett reklamen, gick ut och köpte produkten. Det finns dock olika typer av 
möjligt budskapsmottagande hos kunden. Resultatet kan också vara varumärkeskännedom, 
infrormation angående egenskaper hos en produkt, påminnelse om att köpa en ny förpackning 
när den gamla är slut och, kanske det viktigaste, bygga långvariga relationer. I nedan stycke 
kommer två lika typer av mottagande presenteras. (Solomon & Rabolt, 2004) 

Första mottagande är direktreklam så som TV, tidningar, webbsidor och kataloger. En lyckad 
reaktion på ett sådant budskap är exempel ett köp av kunden. Andra mottagande innebär att 
marknadskommunikationen inte får en direkt reaktion av kund. Där kan den interaktiva 
marknadsföringen resultera i exempelvis ett köp vid ett senare tillfälle. Det kan innebära att 
marknadsföraren frågar kunden om den vill ha mer information om en produkt eller service. 
(Solomon & Rabolt, 2004) 

3.2 Grön marknadsföring 

Idag ställs allt högre krav på företag att ta ett större miljömässigt ansvar, något som diskuteras 
senare i avsnittet. Vi menar att för att skapa ett starkt och gångbart varumärke i 
modebranschen idag krävs det ytterligare ansträngningar i både företaget och i dess 
marknadsföring. Så kallad ”grön marknadsföring” är något som vi anser intressant för företag 
i modebranschen att ta ställning till.  

John Grant (2008) menar att klimatförändringen kännetecknas av extrem omfattning och av 
brådskande karaktär. Därför måste företag ta drastiska åtgärder när det gäller både 
tillverkning, distribution, råmaterial, energi användning, med mera. Om inte företag agerar i 
de här frågorna, menar Grant (2008) kommer de både att halka efter genom hårda 
lagstiftningar men även på grund av de hårdnade kraven från kunder. Vidare menar Grant 
(2008) att det otvivelaktig finns en betydande del av konsumenter som är villiga att 
gynna grönare produkter och tjänster. Nedan presenteras en matris som förklarar hur företag 
kan tänka vid grön marknadsföring omarbetad utifrån Grant (2008). 
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Figur 3.3 Grön marknadsföringsmodell 

 

 

               

 

 

 

 

 

Källa: Grant (2008 s.26). 

För att ha möjlighet marknadsföra sig som ett ”grönt” och ansvarsfullt företag räcker det 
självklart inte med att enbart marknadsföra sig som ett. Det gäller att integrera ett nytt synsätt 
som genomsyrar hela organisationen. Det finns flera fördelar att välja grönare alternativ, stark 
konkurrensfördel, kostnadsreducering samt varumärkesbyggande fördelar (Grant, 2008).  

Grant (2008) talar om fyra huvudgrenar som företag bör ta i beaktning när de vill 
marknadsföra sig som ett ”grönt” företag. De är följande: 

1. Gröna varumärken 
2. Fastställande av nya standarder 
3. Alla gör sin del 
4. Nätverk som bidrar 

 

Gröna varumärken 
Företag som använder sig av gröna varumärken är företag som kan erbjuda något som gör en 
signifikant skillnad både miljömässigt och på ett engagerande vis. Varumärket är tänkt att 
bidra till att kunden sparar pengar, bidrar till kundens hälsa och stärker kundens status. Om de 
här komponenterna uppfylls menar Grant (2008) att ett företag kommer att lyckas och bli en 
vinnare på marknaden. Idag är konsumenter villiga att både återvinna och dra ner värmen för 
att spara energi och pengar. I framtiden kan konsumenter komma att gör större ansträngningar 
för miljön genom tillexempel allt från att dela hiss till att mer utbrett odla sina egna grönsaker. 
(Grant, 2008). 

För företag finns det två alternativ för att bli ett framgångsrikt grönt varumärke: 

1. satsa på alternativ teknologi: eller 

2. företag som drivs efter gröna principer 

Ett grönt varumärke har inte något imagevärde så som ”trendigt” eller ”klassigt” utan det är 
en faktisk utvärdering gjort av en allt mer skeptisk publik. Det är en utvärdering baserad på 
trovärdiga historier. (Grant, 2008). 
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Fastställande av nya standarder 

En vanlig uppfattning av konsumenter angående grön marknadsföring är att uppföra en ny 
standard är likvärdigt med en grön approach inom marknadsföring. Det finns en risk genom 
att enbart tydliggöra sitt miljöarrangemang genom att då tillexempel uppföra nya standarder 
eller nya arbetssätt, även fast det är genuint finns det personer som inte anser att företag bör 
tjäna pengar på detta vis. Därför är det av stor vikt att väga av sin marknadsföring och 
kommunicerar ut en bra och ärlig bild som indikerar på ett genuint intresse. (Grant, 2008) 
Vidare menar även Grant (2008) att den här företeelsen kan innebära att vara ett gott exempel 
för de andra inom branschen och på det viset kan var ett sätt att marknadsföra sig.          

Att bidra med sin del 

En trend som vi kan se idag inom marknadsföring är att engagera konsumenter i både märket 
och i varandra. Om det appliceras på grön marknadsföring kan företaget och kunderna 
gemensamt gör en skillnad för miljön. Som exempelvis Mercedes gjorde när de uppmanade 
sina bilanvändare att ta cykeln istället vid kortare resor. Eller att få folk att samåka istället. 
Den här typen av grön marknadsföring har ökat i popularitet de senaste åren. Den senaste i 
raden är tvättmedelstillverkaren Ariel som uppmanar sina användare att dra ner tvätt 
temperaturen till 30C då det både sparar på miljön och kläderna. Det är en inte helt 
sanningsenlig bild att små förändringar kommer att hindra den globala klimatförändringen, 
det krävs en märkbar förändring. (Grant, 2008)  

 
Nätverk som bidrar 
Den stora utvecklingen inom företag de senaste decennierna har varit nya nätverksystem som 
har ökat effektiviteten inom företag som exempelvis Internet. Internet har tagit konsumtionen 
till en ny nivå, idag går det i princip att handla var som helst och när som helst tack vare 
Internet. Utifrån ett grönt perspektiv har även Internet bidragit till en ökad 
andrahandsmarknad. Genom internt kan även konsumenten hitta var han eller hon kan hyra 
och laga produkter. På långsikt kan det få positiva miljökonsekvenser i konsumentbeteenden 
och mönster. Därför kan det vara något att satsa på för företag som vill marknadsföra sig som 
gröna. (Grant, 2008)   

3.3 Konsumentbeteende 

Konsumentens beteende innefattar flera olika aspekter. Det mest basala är mentala och fysiska 
handlingar som kännetecknar ett beteende och inkluderar handlingarnas motiv och orsaker. 
Konsumentbeteende avser både individer och mindre grupper och ser till hela 
konsumtionscykeln, det vill säga orientering, inköp, användning, underhåll och slutligen ner i 
soptunnan. Inköpet syftar på produkter eller tjänster från marknadssektorn, den offentliga 
sektorn eller den privata sektorn. Inköpet ska också leda till någon form av funktionalitet och 
leva upp till konsumentens mål och värderingar. Produkten eller tjänsten bör också inte bara 
leda till att konsumenten blir nöjd och får ökat välbefinnande, utan också se till både 
kortsiktiga och långsiktiga effekter på miljön samt individuella och sociala konsekvenser. 
(Antonides & van Raaij, 1998) 

Å ena sidan kan konsumentbeteende ses som något konkret och fysiskt som går att observera. 
Å andra sidan så inkluderar människans beteende mentala aktioner som inte går att observera 
direkt utan istället måste de förutsägas. Visst beteende är baserat på vana, annat på instinkt, 
känslor eller utifrån olika motiv. Om inköpet uppfyller konsumentens värderingar är det 
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sannolikt att konsumenten köper produkten igen. Det är också viktigt att se till att människor 
lever i grupp och lyssnar på andra individer och härmar beteenden. (Antonides & van Raaij, 
1998) 

Leire och Thidell (2005) skriver om ett antal studier om segmentering som angav att mellan 
20 och 50 % av de tillfrågade konsumenterna prioriterade ekologiska produkter. Andra studier 
visar på att många konsumenter hävdar att de har intentioner att köpa ekologiska produkter 
under vägledning av miljömärkningar samtidigt som rapporter visar att det är stora avvikelser 
mellan konsumentens intentioner och faktiska beteende. Konsumenter överskattar ofta sin 
användning av miljörelaterad information och inköp av ekologiska produkter. Orsaker till att 
konsumenten inte väljer miljömärkta produkter kan vara att andra aspekter som pris, kvalitet 
och vana prioriteras. Många konsumenter saknar tid och engagemang för att söka och 
undersöka miljöinformation under själva inköpet. 

Traditionellt sett har marknadsföring och teorier om konsumentbeteende enligt artikeln 
grundats på att konsumenten aktivt skaffar sig kunskap om produkten, handlar rationellt och 
därmed gör medvetna inköp. Modeller som skildrar beslutsprocessen har idag en något 
förenklad syn på inköpet och det krävs att nya infallsvinklar kommer in för att kunna integrera 
grönt konsumentbeteende i modellerna. (Leire & Thidell. 2005) 

3.3.1 Motivation och behov 
Motivation är ett centralt begrepp inom psykologi och konsumentbeteende och kan fungera 
som en aktivering eller skäl för att skapa ett visst beteende. Motivationen bestämmer styrkan 
och riktningen på konsumentens beteende. Människor kan vara motiverade att fly från 
problem men de kan också vara motiverade att agera så att deras liv blir bättre, mer positivt 
och intressant. Positiv motivation är riktad mot att göra något bättre och att lägga till värde till 
något. Modellen ”Kontext av motivationsteorier” beskriver motivationsförloppet: (Antonides 
& van Raaij, 1998) 

3.3.2 Kontext av motivationsteorier 
Enligt den här teorin motiveras människan till handling av olika faktorer under olika stadier.  
För att lära känna sin kund är det viktigt för företaget att känna till vad som motiverar just 
deras kund och hur företaget ska agera därefter. 
 
Figur 3.4 Kontext av motivationsteorier 

       Intern Motivation                    Process/Utveckling                                        Extern motivation 

                            Kognitiv Motivation 

 

     Individuell Motivation 

 

Källa: Antonides, Gerrit & van Raaij (1998 s.65) 
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Intern motivation 

På en primitiv nivå är det instinkten och människans inre drivkrafter som motiverar och de är 
biologiskt bestämda. De är huvudsakligen interna motivationer och säger inte mycket om om 
de behov och mål som människan har gällande sin omgivning, hunger och törst är exempel på 
intern motivation. Känslor såsom ångest eller lycka kan motivera ett beteende. Känslor 
kommer oftast i samband med ett speciellt problem, händelse eller situation. Känslor kan leda 
till ytterligheter som att individen blir mycket aggressiv eller deprimerad. I många fall 
uttrycks känslor dock mindre direkt och en del konsumenter kan underlätta frustration eller 
skuldkänslor med shopping. Andra ser shopping som något som ökar välbefinnandet och 
shoppar av den anledningen. (Antonides & van Raaij, 1998) 

Process/utveckling 
Kognitiv motivation innebär olika sätt att tänka som kan leda till ett beteende. Exempelvis kan 
oregelbundenheter i värderingar och beteende leda till att konsumenten vill reducera 
oregelbundenheterna och uppnå en balans. Då anpassas antingen värderingar eller beteende 
för att uppnå balans. Det finns även såkallad kognitiv dissonans där konsumenten måste ändra 
på något för att kunna bortse från motsägelser. Exempelvis en rökare som inte vill dö, men är 
medveten om att rökning leder till lungcancer. Då gäller det för rökaren att antingen bortse 
från information om att rökning dödar eller att sluta röka. Människor är också hela tiden 
motiverade att försöka förstå sitt eget och andra människors handlande. Det finns ett behov av 
att utvärdera andra individer och försöka förstå deras beteende. (Antonides & van Raaij, 
1998) 

Individuell motivation kan innebära olika koncept som är viktiga för konsumentbeteende. Ett 
exempel är en tendens att individen tar framtiden i egna händer istället för att passivt vänta på 
vad som ska ske. Det kan också vara tvärtom där individen helt lägger sitt liv och handlande i 
andras händer, exempelvis personer med psykiska problem eller stora ekonomiska skulder. 
Det är också viktigt för individen att uppnå mål i livet och att hela tiden utvecklas och ständigt 
förbättras. Det kan kännetecknas av konsumenter som hela tiden letar efter bästa pris eller 
kvalitet. Individen vill också förverkliga sig själv och uppfattningen om det egna jaget. Många 
individer bevakar också ständigt det egna beteendet för att kunna anpassa det till andra 
individers beteende och därmed agera i grupp. Alla faktorerna bidrar till att skapa en identitet 
hos individen som han eller hon kan relatera till och se sin roll i samhället. (Antonides & van 
Raaij, 1998) 

Extern motivation 
Varor, personer, situationer och beteenden kan vara attraktiva och därmed motiverande. 
Konsumenter vill äga vissa föremål, åka till vissa resmål eller imitera vissa personer. Det här 
förvandlas till en ”pull”-faktor och varan eller tjänsten som säljs anses öka välbefinnandet och 
blir därmed attraktiv. En liknelse kan vara barns sätt att lära genom imitation och uppmuntran, 
på samma sätt önskar konsumenten vara som någon eller äga något för att känna sig som en 
lyckad del av samhället. (Antonides&van Raaij, 1998) 

3.3.3 ABC-modell för attityder 
Begreppet attityd definieras av Solomon och Rabolt (2009) som en bestående och generell 
värdering av dels andra människor (inklusive den egna personen), och dels föremål, reklam 
eller problem. När en individ tycker någonting om exempelvis ett föremål så uppstår en 
värdering vilken leder till att individen har en attityd gentemot föremålet. En attityd är 
bestående eftersom den tenderar att sträcka sig över en längre tidsrymd och den är generell 
eftersom den går att implementera på mer än en specifik situation. Konsumenter har en stor 
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mängd olika attityder gentemot olika attitydföremål som kan vara produktspecifika (som att 
välja Kelloggs Cornflakes istället för butikskedjans eget märke) eller mer generella (till 
exempel ifall konsumenten avskyr att köpa kläder alternativt älskar att köpa kläder). Attityder 
hjälper till att fastställa exempelvis vilken musik en person lyssnar på eller huruvida han eller 
hon kommer att återvinna gamla kläder. (Solomon & Rabolt, 2009) 

Attityder är relaterade till personlighet och hjälper till att beskriva individens livsstil och 
konsumtionsmönster. Det finns statistiska verktyg som identifierar attityder relaterade till 
kläder och att köpa kläder. Exempelvis har sådan forskning visat på att det i USA finns en 
mer positiv attityd gentemot inhemskt producerad bomull. Attityder gällande ekologi och 
miljö har påvisats påverka specifika attityder gällande ekologiskt och miljövänligt mode. 
(Solomon & Rabolt, 2009) 

En attityd kan beskrivas som att den innehåller tre komponenter: påverkan, beteende och 
kognition. Påverkan syftar till hur konsumenten känner inför ett föremål. Beteende involverar 
konsumentens intentioner att agera gällande föremålet och kognition refererar till vilken 
uppfattning konsumenten har om föremålet. De här tre komponenterna kan sammanfattas i en 
så kallad ”ABC-modell för attityder”. Den här modellen betonar relationerna mellan att veta, 
känna och göra. Även om alla tre komponenterna är viktiga så varierar deras relevans 
beroende på vilken nivå av motivation som konsumenten har inför föremålet. Forskare har 
utvecklat konceptet ”hierarkiska effekter” för att försöka förklara attitydens relevans: 
(Solomon & Rabolt, 2009) 

3.3.4 Hierarkiska effekter 
Konsumentens beteende baseras på vilka attityder konsumenten har till produkten ifråga. Det 
är därför viktigt för företaget att nischa sin marknadsföring utefter vilken attityd konsumenten 
kan tänkas ha gentemot den produkt som företaget erbjuder. Nedan följer en modell som 
presenterar konsumenters inställningar och attityd gentemot olika typer av produkter. 
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Figur 3.5 Modell för hierarkiska effekter 

 

Källa: Solomon & Rabolt (2009) s. 282 

Hierarki för standardinlärning 

De flesta konsumenter antas konstruera sina attityder genom den här processen. Det val av 
produkt som konsumenten gör hanteras som en problemlösande process. Konsumenten formar 
en uppfattning om en produkt genom att ta till sin kunskap gällande produktens attribut. 
Exempel på sådan kunskap kan vara att ”jeanstyg är slitstarkt”. I nästa steg så utvärderar 
konsumenten sin uppfattning och formar sen en känsla för produkten vilken sedan kommer att 
påverka konsumentens beteende. Är känslan positiv, såsom att jeansen är snygga och sköna, 
så faller konsumenten in i ett beteende som resulterar i att konsumenten köper produkten. Den 
här urvalsprocessen resulterar också ofta i att kunden blir lojal mot produkten och inte gärna 
vill experimentera med andra märken. Processen förutsätter att konsumenten är mycket 
engagerad i inköpsprocessen. (Solomon & Rabolt, 2009) 

Hierarki för lågt engagemang 
Hierarkin innebär att konsumenten inte har några starka band till något särskilt varumärke 
utan handlar istället utefter en limiterad kunskap om produkten och värderar den därefter. 
Attityden är kopplad till beteende och konsumenten lär sig vartefter han eller hon får goda 
eller dåliga erfarenheter utav produkten. Möjligheten att en konsument faktiskt inte bryr sig 



 

25   

vilken produkt han eller hon köper är viktig att uppmärksamma eftersom den påvisar att 
influerande uppfattningar och noggrant kommunicerad information från företagens sida kan 
bli bortkastad. Det är alltså troligt att en del konsumenter kommer att ägna sig åt stimulans – 
responsköp, exempelvis ett plagg på rea där inköpsbeslutet går mycket snabbt. Det finns 
motsättningar här eftersom att ju mindre viktig en produkt blir för konsumenten, desto mer 
energi måste företaget lägga på att marknadsföra den. Mode är generellt sett produkter som 
genererar ett högt engagemang och varumärken är viktigt för konsumenten. Däremot skulle 
underkläder och baskläder kunna passa in i den här hierarkin. (Solomon & Rabolt, 2009) 

Experientiell hierarki 
Forskare har börjat uppmärksamma vikten av emotionell respons som en central aspekt av en 
attityd. Den innebär att konsumenten agerar utefter en emotionell reaktion och pekar på att en 
attityd starkt kan påverkas av exempelvis design på en förpackning, reklam eller varumärkets 
namn. Attityden påverkas av hur produkten får konsumenten att känna sig eller hur rolig 
produkten är att använda. Mode kan appliceras på den här hierarkin eftersom mode är mycket 
känslomässigt och inte alltid rationellt. Modeorienterade kunder följer inte nödvändigtvis ett 
visst beteende för att komma över en produkt som de absolut vill köpa. (Solomon & Rabolt, 
2009) 

3.3.5 Inköp hos Gröna Konsumenter 
I artikeln av Hwang et al. (2010) diskuteras gapet mellan attityd och beteende hos 
konsumenter som anser sig själva bry sig om miljöfrågor. Konsumenten försöker att 
kompensera sitt miljösamvete genom att konsumera miljövänliga produkter. Studien 
undersökte ”gröna tekniska produkter” och presenterar modellen ”Green Consumer 
Purchasing”. Modellen beskriver varje steg i inköpsprocessen för en grön konsument. Hwang 
et al. (2010) menar att inköpets socioekonomiska, infrastruktur och kulturella kontext är av 
stor vikt, dock togs inte det med i modellen på grund av tids- och resursbrist. Studien visade 
dock att de individuella inköpen ofta är situationsbetingade. Exempelvis när behovet av en 
produkt uppstår i en speciell situation så är det viktigt att gröna produkter finns tillgängliga i 
detaljhandeln och på ett nära avstånd. Är tillgängligheten limiterad så kan det uppstå hinder 
för konsumenten att köpa en grön produkt. Hwang et al. (2010) menar att modeller för grönt 
konsumentbeteende måste ta in flera aspekter. Det hela beskrivs som en cirkulär process 
bestående av fem element där konsumenten hela tiden blir mer och mer medveten i sina 
inköp. 
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Figur 3.6 Gröna Inköp hos Konsument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Hwang et al (2010) s. 28 

1. Generella gröna värderingar och kunskap 
Det första elementet består av konsumentens gröna värderingar. Här avmäts konsumentens 
motivation att följa gröna kriterier. Motivationen i sin tur påverkas av konsumentens kunskap 
om de miljöproblem som viss konsumtion innebär. Det krävs alltså att konsumenten har en 
förförståelse gällande ekologi och hållbarhet. Olika erfarenheter från föregående inköp 
påverkar också konsumenten. (Hwang et al., 2010) 
 

2. Gröna kriterier för inköp 
Det andra elementet består av att välja det gröna kriterie som gäller för det individuella köpet. 
Konsumenten bör ha ett antal gröna alternativ att välja mellan, det vill säga miljömärkta 
produkter. När konsumenten har bestämt sig för att undersöka en viss produkt inför ett 
eventuellt inköp, formas primära och sekundära gröna kriterier. De formas utifrån 
konsumentens research av produkten och tillverkaren genom att tala med familj och vänner 
alternativt Internet eller detaljhandeln. Studien visade också på att många konsumenter, 
oavsett gröna värderingar, generellt sett oftast ansåg att det endast var viktigt hur produkten 
direkt påverkar miljön. Endast ett fåtal såg till ett vidare hållbarhetsperspektiv och krävde inte 
bara en grön produkt utan även grön tillverkare och grön återförsäljare. Konsumenten väljer 
sällan bort sina primära gröna kriterier, dock kan sekundära gröna kriterier väljas bort om det 
finns olika typer av hinder eller så kallade barriärer. (Hwang et al., 2010) 
 

3. Barriärer – Underlättare 
Det tredje elementet påvisar att konsumenten kämpar mot olika hinder för att köpa produkten, 
såsom okunskap, otillräcklig information eller otillgänglighet. De här barriärerna kan delvis 
förklara gapet mellan attityd och beteende. Det finns också faktorer som underlättar för 
konsumentens gröna kriterier att påverka beslut om ett inköp. Faktorerna bekräftar de gröna 
kriterierna, exempelvis bekräftar nyheten om att solenergi är mer miljövänligt än ett fossilt 
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bränsle för konsumenten att fortsätta investera i solceller. Den gröna konsumenten influeras 
av både barriärer och underlättande faktorer under hela inköpsprocessen. (Hwang et al., 2010) 
 

4. Inköp av produkt 
Det fjärde elementet pekar på att inköp som gjorts av en grön konsument, med hänsyn till de 
aspekter som diskuterats, är olika varje gång. (Hwang et al., 2010) 

5. Feedback  
Det femte och sista elementet påvisar att erfarenheten av produkten och den kunskap som 
konsumenten fått under inköpsprocessen (även skuldkänslor för att inte ha köpt den grönaste 
produkten) matas tillbaka in i konsumentens gröna värderingar. Det kan i sin tur leda till fler 
gröna inköp i framtiden. (Hwang et al., 2010) 

Nyckelfaktorer som kan hjälpa gröna konsumenters inköp av gröna produkter är: 

• Konsumenten har starka gröna värderingar 
• Konsumenten har erfarenhet av inköp 
• Konsumenten har gott om tid för research och beslut 
• Konsumenten har god kännedom om miljöproblem och gröna kriterier 
• Gröna produkter finns tillgängliga 
• Konsumenten har råd med produkten och är beredd på ett eventuellt högre pris 

 
Om någon av de här faktorerna är svaga eller negativa kan det sänka konsumentens 
sannolikhet att välja ett grönt alternativ vid det slutgiltiga köpet. Hwang et al. (2010) drar 
slutsatsen att staten, företag och organisationer bör arbeta aktivt för att stärka de här 
nyckelfaktorerna för att minska gapet mellan attityd och beteende. Det kan också vara av stor 
vikt för just företag som vill marknadsföra gröna produkter. För att genomföra förändringar i 
konsumenters inköpsbeteende så bör konsumenters gröna värderingar stärkas genom 
utbildning innan något annat i modellen kan fungera. För att konsumenten ska ha god 
kännedom om miljöproblem och gröna kriterier så krävs det att specialistinformation finns 
tillgänglig såväl som miljömärkningar. Miljömärkningar som reglerats statligt alternativt av 
oberoende part kan förhindra såkallad ”greenwash”. Det innebär att företag marknadsför sina 
produkter som gröna, speciellt gällande klimatförändringar, något de emellertid inte har något 
belägg för. Studien visar att miljömärkning kan användas som en genväg när det gäller för 
konsumenten att besluta om att köpa en produkt eller inte. Hwang et al. (2010) föreslår att 
specialiserade miljömärkningar (som exempelvis textila miljömärkningar) bör utvecklas och 
ge specifik information om produktens påverkan på miljön så att konsumenten kan 
koncentrera sig på att ta hänsyn till de största och viktigaste miljöproblemen. Studien visar 
också att konsumenter köper gröna produkter om det finns ett varierat utbud, den påvisar 
också att konsumenter tenderar att lita på större kedjor som säljer gröna produkter än på 
mindre återförsäljare. (Hwang et al., 2010) 
 
Studien visar även att många konsumenter inte har den tid och engagemang som krävs för att 
undersöka marknaden och köpa gröna produkter och det kan vara en stor barriär. Hwang et al. 
(2010) menar att konsumenter behöver hjälp från staten i form utav motivering för gröna 
inköp samt miljömärkningar. I dagens hektiska samhälle kan det vara svårt för konsumenten 
att ta sig tid att vara en grön konsument. Därav dras slutsatsen att staten bör satsa på policys 
om hållbar produktion och konsumtion och inte bara ge gröna råd till konsumenterna. (Hwang 
et al., 2010) 
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4. Empiri 
 
I följande del presenterar vi vår empiri i form av intervjuer med modeföretagen Indiska, 
Acne, KappAhl och Minimarket samt projektet Gröna Trådar på Konsumentverket. 
 

4.1 Indiska 
Indiska är ett klädföretag och har som affärsidé ”unik mix av mode och inredning med 
inspiration från Indien, som tilltalar många”. Företaget startades redan 1901 av Matilda 
Hamilton men köptes av Åke Thambert på 1950-talet. Sedan dess har företaget styrts av 
familjen Thambert i tre generationer. Indiska sysselsätter idag cirka 600 personer varav de 
flesta är anställda i företagets 87 butiker i Norden. (www.indiska.com) 

Nedan följer en sammanfattning av intervju med Renée Andersson1, etik- och miljöansvarig 
på Indiska. 

Renee Andersson, som idag är miljö- och etikansvarig på Indiska, har en gedigen karriär inom 
CSR bakom sig. Mellan 1999 och 2001 arbetade hon med ett pilotprojekt tillsammans med 
Indiska, H&M, Lindex, KappAhl och kampanjen Rena Kläder. Projektet gick ut på att hitta en 
form för att kunna implementera en fungerande uppförandekod. Utredningen gällde 
huvudsakligen de leverantörer som fanns i Kina, Indien och Bangladesh. I projektet 
engagerades också inhemska fackföreningar och organisationer verksamma inom branschen. 

Indiskas nuvarande uppförandekod antogs år 1998 och omfattar bland annat regler mot 
tvångsarbete, barnarbete och diskriminering. Den innefattar också arbete för 
organisationsfrihet, säkerhet och hälsa. Under projektet som Andersson ledde så lades också 
till regler om human behandling och vikten av att följa nationella lagar. Själva projektet 
uppstod i att även om en uppförandekod sattes in så fanns det fortfarande mycket kvar att göra 
när det gällde att också kunna omvandla uppförandekoden i praktiken. 

Sedan pilotprojektet avslutades har Andersson som nämnt gått över till Indiska på heltid för 
att arbeta med etik- och miljöfrågor. Hon menar att arbetet med CSR och miljö har gjort stora 
framsteg på företaget de senaste tio åren. Sedan år 2002 arbetar Indiska aktivt med sina 
leverantörskontroller. År 2006 vävdes även miljö in som en del i deras hållbarhetsarbete och 
år 2009 kom deras nya miljöpolicy som nu blivit en del av leveransvillkoren. Enligt Renee 
Andersson har Indiska länge arbetat med CSR och miljö men att det skedde långt innan CSR 
fötts som uttryck. Företaget har sedan 1970-talet ”sunt bondförnuft” som ledord och har sedan 
starten arbetat med kommersiellt bistånd. Idag arbetar de aktivt med att hitta lösningar på 
föroreningsproblem inom textilindustrin. Bland annat så arbetar Indiska med vattenprojekt i 
samarbete med Lunds Universitet. Projektet rör hur slaggprodukter från industrin ska kunna 
brytas ner och göra minsta möjliga avtryck på miljön. 

Det är också mycket viktigt att arbeta globalt och att arbeta utifrån leverantörsländerna, menar 
Andersson.  Hon berättar att även om det står i Indiskas uppförandekod att nationella lagar 
ska följas så kan det innebära svårigheter i praktiken. De risker som finns i 
                                                             

1 Renée Andersson, intervju den 20 maj 2010 
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produktionsländerna är bland annat korruption, brist på demokrati, bristande fackliga 
rättigheter och oberoende fackföreningar samt okunskap om mänskliga rättigheter och en 
bristande miljöhänsyn. För att motverka problemen är det viktigt att arbeta med 
produktionslandets statliga organisationer och hela tiden arbeta utifrån kulturella 
förhållanden. Att ta hänsyn till hur produktionslandet fungerar kan främja Indiskas fortsatta 
arbete med CSR och miljö på sikt. Idag utgör just nätverksbyggande med andra företag, 
organisationer och myndigheter i Indien en stor del av CSR på Indiska. 

Andersson menar också att det är just när leverantörerna ser resultat av arbetet för bättre 
arbetsförhållanden och villkor som de kan ta steget att också arbeta för en bättre miljö. Det 
första steget är att arbeta med den sociala biten där leverantörerna kan uppleva att de får 
många fördelar. Bland annat får de bättre struktur på arbetet och arbetsplatsen, ökad 
produktion, lojala arbetare, bättre kvalitet och lockar nya kunder. Leverantören kan på så sätt 
också inspirera andra leverantörer att arbeta på liknande sätt. Det är också oftast inte 
huvudleverantören som är problemet, enligt Andersson, utan underleverantören. Det är svårt 
att kontrollera alla led. Idag arbetar Indiska med alla leverantörer som är villiga att skriva på 
och arbeta utefter Indiskas uppförandekod samt miljöpolicy. Det innebär att även om inte 
leverantören uppfyller alla krav direkt, så ser Indiska en potential hos leverantören. En vilja 
till förändring hos leverantören räcker alltså för att Indiska ska påbörja ett samarbete. Enligt 
Andersson har många av deras bästa leverantörer utvecklats på det här sättet 

Okunskapen om miljöföroreningar är stor i många av produktionsländerna och många saknar 
vattenreningsverk och bränner farligt avfall som på så sätt sprids i atmosfären. Andersson 
menar att fram till 1970-talet var i stort sett all bomull ekologisk men vid den tiden ökade 
efterfrågan och tyngre kemikalier sattes in för att öka produktionen av bomull. Kunden styr 
efterfrågan idag och som konsument har kunden många krav. Varan ska gå att tvätta flera 
gånger, ha hållfasta färger, vara slitstark och så vidare. Många av de kemikalier som används i 
färger är mycket giftiga för miljön och idag finns ingen reningsprocess som är tillräckligt bra. 

Miljöpolicyn innebär att Indiska tittar på både kemikalieanvändning och vattenanvändning 
när produkten tillverkas. Olika processer, exempelvis med bakterier, för att bryta ner 
slaggprodukter tillämpas också. De tittar dock än så länge inte på energianvändning men 
Andersson menar att det är något som också kommer att vävas in i miljöarbetet i framtiden. 
Indiska ligger också i framkant och planerar in klimatkonferenser till hösten 2010, vilken 
innebär att företaget ska se över sin klimatpåverkan. Gröna transporter och återvinningsbara 
material är en annan stor del av miljöarbetet. 

När det gäller konsumenten och hur ett företag kan påverka konsumenten gällande miljö och 
hållbarhet så menar Andersson att det gäller att hela tiden tillhandahålla information. 
Exempelvis så arbetar Indiska med ett projekt som går ut på att informera konsumenten om 
hur produkten kan hanteras på ett miljövänligare sätt efter inköp. Det vill säga att exempelvis 
ge tvättråd om hur konsumenten kan minska på både vattenanvändning och energi samt 
minskade kemikalier i form av sköljmedel med mera. Hon anser också att det är i 
konsumentledet som produkten på allvar skadar miljön i form av otaliga tvättar. 

Indiska har gjort ett aktivt val att inte miljömärka sina produkter enligt Andersson. Företaget 
använder egna labels såsom ECO och PEACE TRUST. ECO är ur Indiskas ekologiska 
sortiment och PEACE TRUST är en label som tillverkas i Indien av arbetare som är en del av 
humanitära projekt. De märkta plaggen marknadsförs heller inte speciellt i butik då butiksytan 
oftast är strängt tilltagen. Andersson, som arbetat från grunden med uppförandekoder inom 



 

30   

svensk textilindustri, anser att oberoende miljömärkningar inte till fullo uppfyller de krav som 
bör ställas på en miljövänlig produkt. Hon har bland annat varit i kontakt med 
Naturskyddsföreningen som har miljömärkningen Svanen. Naturskyddsföreningen undersöker 
inte att alla led i kedjan är miljövänliga och det tycker hon är viktigt att försöka göra. 
Andersson menar samtidigt att det är nästan omöjligt att kontrollera alla led och därför menar 
hon också att miljömärkningen blir verkningslös. Den kan inte garantera att allt har gått rätt 
till. Därför satsar Indiska på att istället ständigt försöka bli bättre och bättre och få fram renare 
produkter på egen hand. Det är dessutom svårt att kontrollera att bomull verkligen är 
ekologisk, enligt Andersson finns en stor marknad där det florerar falsk ekobomull. Det 
innebär också ett hinder för att en produkt kan garanteras vara 100 procent ekologisk. Risken 
för green wash är också överhängande om miljömärkningarna inte uppfyller kraven. 

Indiska marknadsför alltså inte sina ekologiska produkter utan satsar mer på att ha en 
genomgående image inriktad på medkänsla och ansvarstagande. Tanken är att kunden ska 
kunna gå runt i en Indiskabutik, plocka på sig plagg som hon tycker är moderiktiga och sedan 
köpa dem. Plaggen i sin tur kan vara ECO, PEACE TRUST eller bara ha producerats så etiskt 
riktigt som möjligt. Det viktiga är inte att erbjuda ekologiska plagg, enligt Andersson, utan 
erbjuda kunden en produkt med hög modegrad som kunden dessutom kan känna fullt 
förtroende för. 

4.2 Acne 
Acne grundades 1996 av bland annat Jonny Johansson, nuvarande creative director. 
Grundarna hade olika bakgrunder från design, reklam och filmproduktion. I starten var målet 
att skapa ett starkt varumärke med inriktning på teknologi, underhållning och mode. 
Samtidigt utvecklade de även andra företag inom samma områden. Företaget har växt och 
idag är Acne uppdelat i fyra olika bolag, som sträcker sig från mode, grafisk design, 
filmproduktion, en egen tidning, reklam samt kommunikation. 1997 designade Jonny 100 par 
jeans med röda sömmar för att ge bort till kunder, familj och vänner. Snart efterfrågades 
jeansen av butiker. Sex månader senare kom den första riktiga kollektionen. De vill skapa 
lyxiga plagg som känns personliga. Sedan starten 1996 har märket växt och idag säljs Acne 
genom 700 externa ”multibrand” butiker i över 40 länder. De har totalt 16 egna Acne studios 
(egna koncept butiker) i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Paris, Wien, 
New York och Berlin. Huvudkontoret ligger i Gamla Stan, Stockholm, där cirka 60 personer 
arbetar. Säljkontoren och Acnes showrooms är belägna i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, 
London, Paris och München. (www.acnestudios.com). Idag omsätter det cirka 400 miljoner 
kronor.(www.mentoronline.se) 

Sammanfattning av intervju med Therese Munthe2, produktionschef på Acne.    

Krav, svanen, EU-blomman, Rättvisemärkt, organic cotton och made by var de första 
miljömärkningarna som Munthe på rak arm kom på. Acne använder sig idag inte utav några 
miljömärkningar. Munthe menar på att Acne inte vill använda sig av miljömärkningar som 
säljargument. Det ska inte behöva skyltas med, utan miljömärkningar och miljöarbetet ska 
vara en självklarhet. Samtidigt vill de idag inte ställa sig bakom någon miljömärkning då 
Acne 100 % vill kunna följa alla riktlinjer som en miljömärkning kan innebära. Då Acne som 
märke vill vara diskreta och inte skylta med stora hangtags väljer Acne att inte sätta på olika 
typer av ”miljömärknings-hangtags” på sina plagg. Munthe förklarar vidare att Acne vill ha 
                                                             

2  Therese Munthe, intervju den 2 juni 2010 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en neutral kommunikation generellt och då även med deras miljöarbete. Acne arbetar inte än 
med ISO certifieringar, dock använder sig deras fabriker av de ISO certifieringarna som 
krävs. 

Dagens engagemang hos svenska modeföretag och textilföretag inom hållbar utveckling i 
branschen anser Munthe är stort. Hon säger att det är ett otroligt stort intresse och 
engagemanget är verkligen genuint hos de flesta företag. Debatten idag angående de här 
frågorna är stor och väcker intresse hos många. De flesta företag arbetar aktivt med att 
utveckla, förändra och påverka produktionen så att den ska bli mer miljövänlig anser Munthe. 
Återigen talar hon om att det är en självklarhet hos Acne men även hos andra att arbeta med 
en mer hållbar utveckling inom modebranschen. Det finns inga undantag, alla måste ta sitt 
ansvar säger hon. 

Acne är just nu inne i en utvecklingsfas inom miljöarbete berättar Munthe. Sedan augusti 
2009 har det hänt mycket. Det senaste året har varit en lång och gedigen läroprocess för att bli 
bättre insatt inom hållbarhets- och miljöfrågan. Hon och en kollega har gått en utbildning med 
The Sustainable Fashion Academy som har hållit olika seminarium i ämnet. Personal 
inklusive Munthe har även gått på seminarium som hållits av organisationen Nice bland 
annat. Under uppstarten med ett mer aktivt miljöarbete anser Munthe att det är vitalt att få så 
mycket kunskap och olika typer av inputs som möjligt för att kunna bilda sig en god 
uppfattning om situationen och vad det finns för möjligheter och åtgärder att ta tag i. Det är 
just det Acne har gjort det senaste året. Vidare berättar Munthe att idag är Acne i det stadiet 
att en mer generell och tydlig miljöstrategi ska sättas upp för organisationen.  

Munthe/Acne anser att en av de viktigaste miljöfrågorna att ta ställning till för modebranschen 
är vattenfrågor. Därför har Acne med 28 andra svenska textil- och modeföretag gått med i 
initiativet STWI, Sweden Textile Water Initiative. De ska under två år sätta upp en strategi för 
hur alla involverade parter kan återgärda vattensituationen idag i produktionsländerna. Det 
handlar i stora drag om hur vattnet förbrukas, hur avfallshanteringen sker och hur vattnet 
renas efter användning. Målet är att komma fram till en gångbar lösning för processerna inom 
textilproduktionen i framtiden. Lösningarna och arbetssätten som kommer att fastslås kan 
skiljas nationellt menar Munthe då olika länder har olika förutsättningar. När vi frågade hur 
förändringar och återgärder kan se ut rent praktiskt svarade Munthe att det kan exempelvis 
handla om att man som modeföretag i Sverige kan påverka fabrikerna att inte använda så 
varmt vatten vid infärgning. Det kan även innebära att alla fabriker måste ha en fungerande 
vattenreningsprocess. Munthe förklarar att även fast vattnet kommer ut klart från 
reningsverket när textilierna färgats in behöver inte det betyda att vattnet är rent från farliga 
kemikalier.  

En ytterligare punkt som kan förbättras är hur vattnet återvinns, om det renas på ett korrekt vis 
kan det återanvändas i processen och på det viset sparar fabrikerna på vattenåtgången. Munthe 
förklarar även att slammet efter reningsprocessen är ett stort problem. Det är viktigt att ta 
hand om det på ett bra vis och idag dumpas tyvärr ibland detta i naturen som får negativa 
miljökonsekvenser. Munthe menar på att textilbranschen har kommit ett steg på vägen då det 
flesta fabriker har ett vattenreningsverk, men som kanske inte idag fungerar eller används fullt 
ut. Det är då steg två att förbättra hur leverantörerna arbetar med de här frågorna.    

Det stora problemet idag, menar Munthe, är att det på hög nivå inte finns ett tillräckligt stort 
engagemang angående vattenfrågan så som regering eller EU nivå. Hon berättar vidare att en 
professor i Lund har försökt att forska inom området men det har varit svårt att hitta 
finansiärer. Det beror på att intresset inte är tillräckligt stort och det i sin tur leder till låg 
kunskap om vilka förödande konsekvenser som kan uppkomma om inte företag agerar snabbt. 



 

32   

Hon berättar även att om inte det blir en förändring nu menar vissa forskare att en del av 
världens befolkning inte kommer ha tillgång till rent vatten redan 2015. Det finns små 
skillnader som vi som konsumenter kan bidra med säger Munthe, genom att undvika att diska 
under rinnande vatten, sänka tvättemperaturen och ta kortare duschar bidrar varje enskild 
individ till vattenbesparingar.  

Utöver STWI initiativet har Acne inlett ett eventuellt samarbete med företaget MadeBy som 
är en miljömärkning. MadeBy hjälper företag att effektivisera hela processen och göra den 
”renare” i alla steg. De har även en egen miljömärkning, men även om Acne skulle använda 
sig av märkning skulle inte företaget skylta med det enligt Munthe.  

Den närmaste planen för Acne är att göra deras NOS (never out of stock) produkter 100 % 
rena, i alla steg. Munthe anser att det är bra produkter att börja göra helt hållbarhets- och 
miljössigt gångbara då produkterna alltid kommer finnas i kollektionen. Genom att göra NOS-
produkterna helt ”rena” hoppas Munthe på många nya lärdomar hur man på bästa vis ska 
tänka när Acne väljer material och fabriker. Lärdomarna från de första helt ”rena” plaggen 
tänker hon ta med sig när hela huvudkollektionsplaggen ska bli ”renade”. MadeBy är ett bra 
hjälpverktyg då de har god kunskap om bland annat bra miljövänliga material.  

Acne kommunicerar ut oerhört lite av deras miljöarbete, självklart kan man, säger Munthe, 
läsa om deras CSR arbete. På grund av att de nyligen har varit inne i en lärningsprocess vill de 
inte skylta med något som de inte till fullo kan stå för. Innan de börjar kommunicera ut deras 
miljöarbete ska en ordentlig strategi implementeras, anser Munthe.  

På frågan om hur konsumenter ser på miljömärkta kläder svarade Munthe att hon tror det skett 
en stor förändring de senaste 20 åren. Hon tror att förr ansåg många konsumenter att 
miljömärkta kläder var i naturfärger och i säckväv. Vidare anser hon att idag gör varken 
kunder eller företag skillnad på material eller modegrad när det gäller miljömärkta kläder. 
Generellt tror hon att majoriteten av kunderna är positivt inställda till kläder med 
miljömärkning.  

När vi ställde frågan om Munthe tror att konsumenter som handlar hos Acne bryr sig om 
miljömärkta kläder svarade hon både och. De har en del kunder som ringer och frågar hur 
Acne arbetar med miljö till följd av att de inte kommunicerar ut arbetet på hemsidan eller 
någon annanstans. Samtidigt tror hon att de har en kundkrets som inte bryr sig. Sedan tror 
Munthe att det finns en stor grå zon som inte ger uttryck var de står i frågan. Det finns även 
skillnader nationellt, Acnes kunder i Danmark är exempelvis mycket måna att veta hur 
kläderna är tillverkade. Intresset går i även vågor, när miljökonferensen i Köpenhamn hölls 
var det ett mycket stort intresse beskriver Munthe. 

Då inte Acne som företag kommunicerar ut sitt miljöarbete för tillfället tror följaktligen inte 
Munthe att en oberoende miljömärkning skulle ha någon inverkan på Acnes varumärke. 
Beroende på hur situationen på marknaden ser ut ser Munthe inte det som en omöjlighet i 
framtiden att eventuellt kommunicera ut en miljömärkning om en sådan skulle användas av 
företaget. Om kunden nu vill ha en synlig märkning måste man eventuellt byta strategi 
besktiver Munthe. Som hon tidigare nämnde kan en MadeBy märkning bli aktuellt. Men som 
det ser ut idag skulle inte Acne sätta märkningen på deras kläder även fast de använder 
märkningen.    

Hur en framtida oberoende miljömärkning skulle kunna se ut är oerhört svårt att säga menar 
Munthe. Idag är det en djungel av märkningar som ibland inte känns så pålitliga anser hon. En 
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mer generell miljömärkning tycker hon självklart skulle vara bra om det fanns, men helt 
beroende på vem och vad som står bakom den.  

4.3 KappAhl  
KappAhl är en modekedja med 4 500 medarbetare och dryga 300 butiker i Norden och 
Östeuropa. KappAhl säljer årligen 60 miljoner plagg som de själva designar. Huvudkontoret 
och distributionscentralen ligger i Mölndal. 2006 noterades KappAhl på OMX Nordiska Börs 
i Stockholm. KappAhl säljer årligen 60 miljoner plagg som produceras i Asien och 
Östereuropa. Omsättningen för tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2008 var 
4 622 miljoner kronor. (www.kappahl.com) 

Sammanfattning av intervju via mail med Eva Kindgren3, miljöansvarig för leverantörer och 
diverse miljöprojekt på KappAhl.  

Kindgren känner till följande textilmiljömärkningar, Ökotex. EU-blomman, Ekologısk 
bomull, GOTS, SKAL, IMO och CU. Vidare berättar hon att KappAhl använder sig av 
Ökotex, EU-blomman och Ekologısk bomull. KappAhl är även ISO 8000 certifierade. 
Kindgren menar att KappAhl dagligen arbetar med hållbarutveckling inom textilbranschen 
och med hållbar affärsutveckling.  

På KappAhl är miljöfrågorna uppdelade berättar Kindgren. Hennes kollega Ann-Marie 
Heinonen ansvarar för miljö gällande deras huvudkontor och butikerna. Kindgren ansvarar för 
miljön ute hos KappAhls leverantörer och diverse projekt som de driver tillsammans med 
leverantörer i till exempel Bangladesh och Indien. Hon håller även i KappAhls 
miljömärkningar tillsammans med företagets kvalitetsingenjörer.  

KappAhl kommunicerar ut sitt miljöarbete genom deras hemsida, www.kappahl.se. 
(Kindgren). Där går det att läsa att de länge har arbetat systematiskt med att påverka hela 
flödet från design, produktion, transport och lager till butik. KappAhl äger inga egna fabriker 
utan använder sig av fristående tillverkare. År 2008 var 6 miljoner av KappAhls plagg märkta 
med någon av Ökotex, EU-blomman och Ekologısk bomull. KappAhl har som vision att vara 
ett av branschens mest miljömedvetna företag. 1999 var de den första modekedjan i världen 
som certifierades enligt miljöstandarden ISO 14001. Samma år införde de även grön el för 
hela verksamheten i Sverige. På hemsidan går det även att läsa att deras största miljöpåverkan 
är kopplad till tillverkning av garner och tyger samt deras varutransporter. De här frågorna har 
de aktivt arbetat med i 10 års tid. År 2008 genomförde KappAhl ett projekt för att förbättra 
vattenreningen hos leverantörerna med våtprocessen. De arbetar sedan år 2005 med att mäta 
koldioxidutsläppen från deras totala varutransporter och arbetar med att försöka minska 
utsläppen. En ytterligare aspekt på arbetet med koldioxidutsläppen är att KappAhl 
klimatkompenserar för företagets tjänsteresor med flyg genom investeringar i vindkraftverk. 
(www.kappahl.se)  

Kindgren anser att KappAhls kunder ställer krav på att företaget har kontroll på 
miljöfrågorna. Ett sådan C2B exempel är att deras kunder ställer krav att plaggen som säljs 
inte ska innehålla farliga kemikalier och så vidare. Kindgren tror att en del kunder är 
medvetna om KappAhls arbete med miljö och hållbar utveckling men hon understryker att 
hon tror att det är långt ifrån alla som känner till deras miljöarbete. 
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Eva Kindgren, intervju den 4 juni 2010 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För tillfället arbetar Kindgren i ett projekt som skall titta över märkningar, så hon har inget 
direkt svar på frågan om en oberoende miljömärkning skulle påverka KappAhls varumärke. 
Hon tror att det generellt kommer komma bredare och mer information som tar hänsyn till 
hela tillverkningen av plagget snarare än en mer övergripande miljömärkning. Som till 
exempel att fabrikerna har reningsverk och följer föreskrivna lagar och krav. Men om nu en 
sådan märkning skulle finnas tycker Kindgren det är svårt att svara på om KappAhl skulle 
använda sig av den. Då måste hon veta mer vad en sådan märkning skulle innebära.      

När vi ställer frågan hur Kindgren tror att en miljömärkning skulle kunna kommuniceras ut 
till kund på bästa vis svarar hon: 

”Tror det är svårt att kommunicera på varje enskilt plagg, tror därför att det är viktigt med 
helheten. Alla 60 miljoner plagg vi säljer årligen skall därför ha tillverkats på bästa möjliga 
sätt. Allt ifrån bomullsodling och tillverkning, transporter och så vidare. Plus att de är 
tillverkade under etniskt bra förhållande, till exempel löner och arbetstıder. Vi jobbar med alla 
dessa frågor men har fortfarande mycket arbete kvar att göra. Allt ifrån till exempel driva att 
bomullen blir bättre odlad med mindre vatten, mindre gödningsmedel och mindre 
bekämpningsmedel.” 

Som avslut berättar Kindgren att hon tror att arbetet med miljöfrågor kommer att bli en 
naturlig del av företagens arbete lika väl som det måste bli en naturlig del av vår vardag. Hon 
anser att varje medborgare måste bidra med sitt lilla för att tillsammans uppnå resultat. 

4.4 Minimarket 
Minimarket är ett svenskt modemärke som drivs och designas av systrarna Sofie, Pernilla och 
Jennifer Elvestedt.  Minimarket startades 2006 och har utökat sedan starten från att enbart 
producera kläder till att idag ha både accessoarer och skor i kollektionen. Designfilosofin är 
baserad på användandet av motsatser för att uppnå perfekt balans. Minimarket använder sig 
av strikt mot sensuellt och bekvämlighet kombinerat med det extravaganta. Alla tre systrarna 
har en bred men skild smak och stil och det är huvudinspirationen när de försöker hitta en 
enhetlig väg för sin design. (www.minimarket.se) År 2009 omsatte företaget ca 9 miljoner 
kronor. (www.e24.se) 

Sammanfattning av intervju med Lena Wikström4, inköpare för stickat, accessoarer och skor 
på Minimarket. 

Wikström berättar att företaget är mycket litet och idag har 10 anställda. Svanen är en 
miljömärkning på textiler hon känner till. Minimarket arbetar inte idag med några speciella 
miljömärkningar men det diskuterats i företaget att börja med det i framtiden. Enlig Wikström 
är det en oerhört viktigt fråga med hållbar utveckling inom modebranschen. Dock är det svårt 
för ett sådant litet företag som Minimarket att ha kontroll över alla led i produktionsprocessen. 
Som ett exempel tar Wikström upp skotillverkningen där alla olika moment görs av olika 
leverantörer och med flera underleverantörer som Minimarket inte direkt har kontakt med. 
Det är i dessa fall det är mycket svårt att ha total kontroll då det är ett stort antal leverantörer 
involverade. Hon understryker att det är en väsentlig sak för alla företag i modebranschen att 
försöka arbeta med miljöfrågan. Speciellt för större företag som producerar större kvantiteter. 
Wikström ser ändå att om det ska ske en förändring måste det ske steg för steg när miljöfrågor 
ska implementeras hos företag. Bomull- och denimproduktion är lättare att kontrollera 
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Lena Wikström, intervju den 13 juni 2010 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eftersom det inte är lika många underleverantörer och hon anser att dessa produktgrupper är 
bra att starta med när företag ska börja arbeta med miljöfrågor. Det handlar även att om att 
välja bort dåliga leverantörer när det handlar om bomull eller denim då det är få 
underleverantörer.  Wikström konstaterar att vissa produkter är lättare att ”miljösäkra” än 
andra. Stickade varor är exempel på typiskt svårkontrollerade produkter.  

En aspekt som är positiv med att vara ett mindre företag är att man som företag och inköpare 
har en nära kontakt och relation med sina leverantörer. Wikström anser att det finns ett 
ömsesidigt förtroende för varandra att saker och ting går rätt till. Då Wikström har möjlighet 
att kontinuerligt åka till deras fabriker får hon bättre kontroll hur produktionen blir, vid 
mötena på plats finns möjlighet att granska vad som sker i produktion. 

Enligt Wikström är konsumenter positiva till miljömärkningar idag. Hon tror att konsumenter 
generellt tycker att det är en bra sak. Dock anser hon att konsumenter inte är redo att betala 
extra för miljömärkta kläder ännu. Men desto mer frågan blir uppmärksammad kommer 
kunder i takt bli mer måna och beredda att välja grönare alternativ för, ibland, en högre 
summa. 

På frågan om Wikström tror att Minimarkets konsumenter är medvetna om miljömärkningar 
på kläder tror hon inte det. Anledningen är att en stor del av Minimarkets kunder är yngre och 
bryr sig mer som själva designen än om plagget är miljömärkt eller inte. Hon anser att om 
Minimarket hade använt sig av en mer allmängiltig miljömärkning hade det inte påverkat 
varumärket märkbart.      

På grund av att det är så många parametrar att ta hänsyn till vid textilproduktion tycker 
Wikström att det är svårt att svara på hur en mer övergripande miljömärkning hade kunnat se 
ut. Eftersom alla modeföretag har olika förutsättningar menar Wikström att företag måste ta 
miljöfrågorna i sin takt. Därför hade det varit svårt att rätta sig helt och hållet till en och 
samma miljömärkning anser hon. Desto mer resurser företag har desto lättare skulle det vara 
att använda sig av en sådan miljömärkning. Wikström berättar att med resurser menar hon 
både pengar och arbetskraft. Större företag är ofta mer flexibla. Hon refererar till Minimarker 
som bara har 10 stycken anställda, när man är ett sådant litet företag kan det vara svårt att 
satsa 100% på miljöfrågorna även fast viljan finns. En övergripande miljömärkning hade även 
varit svår att realisera tror hon. Wikström menar att alla produktionsanläggningar har olika 
förutsättningar liksom länder har olika förutsättningar att arbeta med miljöförbättringar.    

Märkningar genom olika typer av hangtags är ett exempel på hur Wikström tycker företag 
skulle kunna kommunicera ut en miljömärkning. Kommunicera ut miljömärkningar via 
företags hemsidor tycker hon även är en bra metod då kunder idag är duktiga på att söka 
information själva.    
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4.5 Gröna trådar 
Sammanfattning av intervju med Christin Holm5, projektledare Gröna Trådar, 
Konsumentverket. 

På uppdrag av konsumentverket drog projektet Gröna Trådar igång under våren 2010 berättar 
Holm. Projektet är inriktat på hållbarhet inom mode och klädförsäljning. Holm, som idag 
leder projektet har tidigare arbetat med leksaker och hur de tillverkas under etiska former. 
Hon har också under 2007 arbetat med ett projekt som undersökte den etiska delen av 
klädindustrin. Efter det projektet föddes intresset att arbeta också med miljö och hållbarhet 
inom just mode och kläder. 

Miljön och vår omgivning har varit mycket omtalat under hela 2000-talet och i projektet 
gjordes observationen att ekologisk mat säljer och det väckte enligt Holm tankar om hur 
ekologiska kläder säljer. Det ansågs att det var lätt för kunden att hitta ekologiska alternativ i 
matbutiken men det var inte lika självklart i en klädbutik. Projektet Gröna Trådar går ut på att 
titta på dels hållbarhet i plaggen, det vill säga hållbara material men också hur slitstarka 
plaggen är samt tvättåliga. Tanken var också enligt Holm att se över hur ekologiska kläder 
exponeras i butik och vilken information gällande miljö som företagen sänder ut till kunden. 
Då tittade Holm på vilket utbud som fanns i butik och vilka ekologiska alternativ som fanns. 
Frågor som uppkom under projektet var: Göms de ekologiska kläderna i butik eller framhävs 
de på något sätt? Kan kunden uppfatta det ekologiska sortimentet? Vilka märkningar 
använder butiken och hur informerar de kunden? Vilken kunskap har personalen om miljö och 
vilken information finns på företagets hemsida? Under arbetet intervjuades CSR- och 
miljöchefer samt personal i butik. 

Det ekologiska utbudet av kläder på den svenska marknaden idag kan anses som begränsat 
men de stora kedjorna erbjuder ändå ett visst utbud berättar Holm. Projektet Gröna Trådar 
intervjuade därför H&M, KappAhl, Indiska, Åhléns, Polarn&Pyret, och Lindex. Vid 
intervjuer med chefer och butikspersonal så visade sig en viss diskrepans enligt Holm. CSR- 
och miljöchefer på högre nivå arbetar dagligen med företagets miljöprofilering och 
kommunikation och de hade i intervjuerna en mycket positiv inställning och ansåg att deras 
arbete kommunicerades väl. Dock visade det sig att personal i butik inte var lika 
välinformerad. Det varierade hur kunnig butikspersonal som fanns på plats, de flesta kunde 
peka ut miljömärkta eller miljöprofilerade varor men kunde inte säga vad märkningen stod 
för, om den var företagets egen märkning eller en oberoende part berättar Holm. Exempelvis 
kunde en viss förvirring uppstå inför skillnaden mellan organic cotton och ekologiskt. Det 
fanns också en viss okunskap om vem som certifierat varan och hur det gått till.  

Holm förklarar att hur konsumenten rör sig i en klädbutik skiljer sig från en matbutik. I en 
matbutik slussas kunden systematiskt runt bland varorna och varorna är också tydligt 
utmärkta som ekologiska på hyllan. I en klädbutik kan konsumenten röra sig mera fritt och 
butiksytan är inte lika tydlig och planlagd som i en matbutik. Konsumenten går ofta inte heller 
in i en klädbutik med endast ambitionen att köpa något ekologiskt.  Ofta är det istället hur hög 
modegrad plagget har och priset som avgör, är varan också miljömärkt så blir det en bonus 
menar Holm. 

Av de miljömärkningar som finns på den svenska marknaden idag så är EU-blomman och 
Svanen vanligast. Holm menar att det inte finns någon märkning som är helt cirkulär och ser 
                                                             

5 Christin Holm, intervju den 26 maj 2010 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till hela produktlivscykeln men att Svanen är mest långtgående på den punkten. Svanen kräver 
ekologiska fibrer eller återvunna fibrer exempelvis. En märkning som idag inte är så vanlig 
men som anses komma på bred front är den internationella märkningen GOTS. Den tar 
hänsyn till alla delar av produktionsprocessen och ställer dessutom högre krav på 
produktionen berättar Holm. 

Många företag använder sina egna miljömärkningar såsom organic cotton och eco och det kan 
innebära ett problem för konsumenten. Holm menar på att företaget kan erbjuda ekologisk 
bomull men inte att hela produktionsprocessen har gått till på ett optimalt miljövänligt vis. 
Det är då svårt för konsumenten att avgöra vad som är mer eller mindre bra vid inköp av en 
vara. Visserligen är ekologisk bomull bra men en vara som har en optimalt miljövänlig 
tillverkningsprocess är ännu bättre. Risken finns enligt Holm att konsumenten, i brist på 
kunskap, nöjer sig med ekobomull och då anser att varan är helt miljövänlig. 

En fråga som också uppstått är vems ansvar det är att utbilda konsumenten. Enligt Holm så 
utgör självklart företagen en del och de måste ta sitt ansvar för sin miljöpåverkan. Dock 
saknas incitamenten eftersom det är just konsumtionen som de tjänar sina pengar på. Ofta kan 
det vara den enklaste vägen att göra bara så mycket som behövs för att skapa en förtroende 
hos kunden, det vill säga att exempelvis endast använda organic cotton men inte göra mer än 
så berättar Holm. Det är å andra sidan egentligen företagen som har medel att lägga på den 
här typen av kommunikation. Organisationer som arbetar med hållbarhet har ofta inte samma 
ekonomiska förutsättningar enligt Holm. Mode och kläder konsumeras under ohållbara former 
men det ligger i allas intresse att arbeta med hållbarhet. Konsumenter idag måste också 
uppmärksamma miljöfrågorna och ställa krav på företagen som då måste ta sitt ansvar. En 
motsättning i det är ju dock att konsumenter idag inte vet vad de ska efterfråga eftersom de 
inte är utbildade i ämnet. Under projektet gjordes en statistisk undersökning som visade att 
konsumenterna visst kunde tänka sig att lägga ut mer pengar för en miljövänlig vara. Enligt 
Holm är det dock en stor skillnad på vad konsumenter säger och vad konsumenter gör. Det 
underlättar inte heller att konsumenten idag inte har möjlighet att göra ett val i klädbutik. En 
vanlig röd T-shirt hänger exempelvis inte bredvid en annan röd T-shirt med miljömärkning så 
det bara är för konsumenten att göra ett val förklarar Holm. Det kommuniceras inte heller ut 
till kund vilket mervärde som en miljövänlig vara faktiskt ger. 

Vad företag kan göra för att kommunicera ut miljöarbete till kunden är bland annat att vara 
ärliga och undvika green wash anser Holm. Det är ofta rädslan för green wash som hindrar 
företagen att kommunicera ut sitt miljöarbete till fullo eftersom det kan föreligga olika 
uppfattningar om vad som är miljövänligt. Öppenhet är absolut A och O för företagen, menar 
Holm. Det gäller också att ge konsumenten en ärlig chans och märka ut tydligt för 
konsumenten vilka som är de miljövänliga alternativen. Det är svårt för konsumenten att 
efterfråga något som han eller hon inte vet existerar. Det kan också handla om små aktioner, 
exempelvis att informera om miljöarbetet på företagets hemsida, göra det lätt för kunden att 
hitta information eller framhäva företagets miljöprofil i kampanjer. Det kan också handla om 
att exponera plaggen rätt i butik och hänga upp dem på attraktiva ställen såsom rundställ vid 
kassan berättar Holm. 

Holm anser också att det är ett svagt argument hos företaget att det är konsumenten som 
bestämmer. Hon anser att det också måste finnas en ambition hos företaget att utvecklas och 
arbeta för miljövänliga alternativ. En oberoende part eller miljömärkning skulle kunna få med 
sig konsumenterna att påverka företaget men i första hand är det företaget själv som måste ha 
viljan att göra det. Hon anser inte heller att en ny märkning kan vara nödvändig utan att 
istället satsa mer på existerande märkningar som GOTS. Under senare tid har GOTS växt och 
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flera märkningar knutna till ett specifikt land har samlats upp under GOTS för att kunna 
arbeta mer internationellt berättar hon. 

I den bästa av världar skulle saker inte vara märkta säger Holm. Dock ser ju tyvärr 
verkligheten ut så och hon menar att det skulle vara en för stor del av vardagen för 
konsumenten att vara påläst på alla områden. H&M har börjat sätta gröna lappar på sina 
ekologiska plagg men det sätter också på gröna lappar där exempelvis bara halva plagget 
innehåller ekologisk bomull. För kunden är de båda gröna lapparna likvärdiga även om det är 
en ganska stor skillnad i verkligheten. Hon menar också att den här typen av märkning kan 
starta upp ett tänk och ha en utbildande effekt för konsumenten. En tanke kanske föds om att 
en vara som inte är miljömärkt på något vis kanske påverkar vår planet mer negativt än en 
vara som är märkt. Miljömärkningar kan vara starten på något nytt inom modebranschen och 
på sikt öka konsumenters medvetenhet och därmed förbättra miljön anser Holm. 
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5. Analys  

 
I analysen applicerar vi vår empiri på vår teori för att kunna komma fram till uppsatsens 
slutsatser. 
 

5.1 Marknadskommunikation – förmedla hållbar utveckling 

Som tidigare nämnts har marknadskommunikation som uppgift för företag att skapa de rätta 
associationerna till företagets varumärke och ge varumärket en unik karaktär. Med andra ord 
vill företag skapa mervärde för företagets tjänster och produkter genom 
marknadskommunikation. (Mårtensson, 2009) För företag som vill stärka sitt varumärke 
genom miljömärkningar bör det här tas i beaktning. För att stärka sitt varumärke måste det ske 
någon slags kommunikation mellan sändare och mottagare anser vi efter att studerat både 
teorier av Mårtensson (2009), Fill (2002) samt Solomon och Rabolt (2004). Efter vår 
insamlade empiri inser vi att företag inom modebranschen väljer andra vägar att gå. Ett 
exempel är Acne som inte har någon aktiv kommunikation utav deras miljöarbete. 

Sändare 

Det finns olika typer av metoder att sända ut en miljömärkning och arbetet med hållbar 
utveckling för modeföretag. Vi ser att i några fall använder sig företaget, bland annat Indiska 
och KappAhl, av Internet som hjälpmedel när de kommunicerar ut sitt miljöarbete. Enligt 
Solomon och Rabolt, 2004 är det en vanlig metod inom modemarknadsföring. I andra fall 
som hos Acne används ingen direkt marknadsföring av deras miljöarbete. Det kan tänkas, som 
Munthe (100602) berättade, att i det fallet är konsumenten uppsökaren av informationen. Vi 
konstaterar då att en engagerad kund som varit aktivt i sitt informationssökande om Acnes 
miljöarbete, verbalt kan föra vidare det till andra konsumenter i sin omgivning. Det är enligt 
Solomon och Rabolt, (2004) en vanligt förekommande metod inom modemarknadsföring. När 
vi bearbetar det empiriska materialet kan vi konstatera att sändaren således kan vara dels 
företaget dels andra kunder eller personer som sprider ett budskap. 

Kodning 

När ett företag kommunicerar ut sitt miljöarbete via en hemsida sker en kodningen enligt oss, 
alla de tillfrågade företagen använder sig av sin hemsida på något vis.  Kodning kan även vara 
när en konsument berättar om ett företags miljöarbete, så kallad Word of Mouth. Det finns 
personliga sändare, som konsument till konsument exempelvis. Det finns också opersonliga 
sändare, Internet bland annat, i fallet med miljökommunikation. Vi anser att hangtags som 
kommunicerar ut en miljömärkning även kan ses som en kodning av budskapet från företaget.   

Avkodning och mottagare 

För en konsument som ska omvandla och tolka ett företags miljöbudskap eller miljömärkning 
till en tanke är det en fråga om vilken grad av förförståelse konsumenten har. Vi menar att 
desto mer kunskap om miljömärkningar och hållbart företagande konsumenten har desto mer 
engagerad och aktiv är han eller hon i sökandet av hur modeföretag arbetar med miljö eller 
vilka typer av miljömärkningar företaget använder sig av. Efter insamlad empiri ser vi att 
företag har olika kundtyper med ett spektrum från mycket engagerade och kunniga till helt 
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oengagerade och inte alls insatta i miljöfrågan. Därför anser vi att företagens kommunikation 
av miljömärkningar och miljöarbete avkodas väldigt varierande av mottagaren.   

Feedback och respons  

En lyckad marknadskommunikation resulterar i, som tidigare nämnts, i någon slags aktivitet 
hos mottagaren. Ett möte mellan två konsumenter där den ene konsumenten blir sändare på 
grund av att han eller hon har varit inne på ett modeföretags hemsida och för budskapet om 
miljöarbete vidare kan vara en lyckad respons. Om den nyinformerade konsumenten väljer det 
företaget på grund att de gör en god sak är det ett ännu mer lyckat steg i 
marknadskommunikationen.   

Brus 

Enligt oss kan ett brus vara i skepnad av ett plagg som inte är miljömärkt eller inte har 
producerats på ett hållbart vis. När en potentiell kund är på väg in i en butik för att köpa något 
miljömärkt kan ett mer attraktivt plagg som är både biligare och snyggare hänga bredvid det 
”grönare” alternativet. Då kan konsumenten överväga att välja det förstnämnda plagget och 
det kan tolkas som att miljömärkningen inte nått ut. I det fallet konstaterar vi att ett mer 
attraktivt plagg blir ett brus men även bristen på märkning tolkar vi som ett brus då inte 
kunden väljer det miljömärkta plagget på grund av okunskap om att det var miljömärkt. Brus 
kan även innebära att en Word of Mouth kommunikation sker på ett felaktigt vis. Här kommer 
således ytterligare en aspekt in i bilden som kan bli en motsättning. Design och pris sätts i 
förhållande till miljömärkning.     

5.2 Modemarknadsföring 

Då vi analyserar företag som rör sig i modebranschen är det av relevans att även belysa hur 
marknadsföring för modeföretag ibland skiljer sig från mer traditionell marknadsföring. Inte 
någon av de tillfrågade företagen använder sig av tidningar vilket, som tidigare nämnts, är en 
vanlig metod vid modemarkandsföring. Dock används Internet och i flera fall hangtags som 
visuell kommunikation av miljömärkningar. Exempel på företag som använder sig av både 
Internet och hangtags är Indiska, KappAhl och H&M,. Många gånger ser vi att modeföretag 
använder sig av egna märkningar som Indiskas märkningar ECO och PEACE TRUST. 

Vid modemarknadsföring är, som berättats tidigare, personlig kommunikation vanlig. Här ser 
vi en problematik, enligt Holm (100525) brister kommunikation mellan ledning och 
butikspersonal. Personalen vet vad som är miljömärkt men inte vad det innebär. Inom 
modemarknadsföring ses butikspersonal som en god kommunikatör av företaget enligt 
Solomon och Rabolt (2004). Om inte personalen har informationen som krävs kan den bli en 
bristande länk i kommunikationskedjan anser vi. Vi ser inte att de undersökta företagen 
använder sig av så kallade opinionsledare som många gånger är en effektiv metod när företag 
vill marknadsföras sig inom mode. 

Som vi nämnt i teorin förs det en diskussion angående att de mer traditionella 
kommunikationsmodellerna inte helt tar hänsyn till hela bilden. Det talas om att konsumenter 
är mer proaktiva idag när det gäller att ta del av företagens budskap. Vi tolkar att konsumenter 
som är intresserade av mode och miljö aktivt söker informationen själv. Munthe berättar 
exempelvis att deras kunder ringer och frågar hur Acne arbetar med miljöfrågor. Enligt 
Solomon och Rabolt (2004) kan konsumenter komma att bli en del av 
kommunikationsprocessen. 
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Idag erbjuder inte någon av de tillfrågade företagen extra vid köp eller exponering av 
miljömärkta kläder. Solomon och Rabolt (2004) menar att kunder idag är mer sökande och 
ställer högre krav på företag att de ska erbjuda det där lilla extra. Vi kan fastslå att företag 
idag är för restriktiva vid erbjudandet av miljömärkningar. 

5.3 Grön marknadsföring 

Enligt Grant (2008) är klimatförändring av omfattande karaktär och det krävs av företag att 
åta drastiska insatser. Efter utförd empirinsamling ser vi att alla tillfrågade företag är 
medvetna om att det krävs förändringar inom textilbranschen när det kommer till miljöfrågan. 
Det är av olika karaktär hur engagerad och aktiva de tillfrågade företagen är. Acne, Indiska 
och KappAhl jobbar dagligen med miljöfrågor. Där vi ser att både Indiska och KappAhl har 
kommit längst på vägen. Acne är i uppstartningsfasen medan Minimarket har en vision om att 
i framtiden kunna lägga resurser på miljömärkningar bland annat.  

Grant (2008) diskuterar vikten för företag att förmedla ett genuint intresse ut mot konsument. 
Indiska är ett bra exempel då de jobbar långsiktigt och varit med att starta upp det tidigare 
nämnda initiativet STWI där bland annat Acne är delaktiga. Det anser vi visar på ett genuint 
intresse och inte en aktion för att konsumenterna kräver det, här finns engagemanget på 
riktigt. KappAhl ligger även i framkant med deras långa historia att arbeta mot en hållbar 
utveckling.  

Gröna varumärken 

Genom att arbeta som ett grönt varumärke menar Grant (2008) att företaget kan erbjuda något 
extra till kund. Om företaget kan bidra till att kunden sparar pengar, bidrar till kundens hälsa 
och stärker kundens status kommer ett företag bli en lyckad aktör på marknaden anser Grant 
(2008). Genom att exempelvis informera kunder om att de kan dra ner temperaturen när de 
tvättar sparar de på både miljön och kläderna. Grant (2008) menar att konsumenter faktiskt är 
villiga att ändra sitt beteende för att måna om miljön. Idag ser vi att den här typen av 
aktiviteter inte sker bland någon av de undersökta företagen förutom Indiska. Som tidigare 
nämnts informerar deras personal hur kunden kan tvätta miljövänligt. Vidare menar även 
Grant (2008) att företag kan antingen satsa på alternativ teknologi eller så bör företag drivas 
efter gröna principer. Efter de intervjuer vi utfört ser vi att vissa av företagen har börjat satsa 
på investeringar i nyare och mer högteknologiska vattenreningsverk i produktionsländerna för 
att förbättra miljösituationen där. Inom textilbranschen ser vi att företag kan kombinera att 
både satsa på teknologi samt drivas av gröna principer. Vi ser inte varför företag måste välja 
ett av alternativen utan istället anser vi att de kan satsa på teknologi och samtidigt drivas av 
gröna principer. 

Som tidigare diskuterats i bakgrunden ser vi att konsumenter värdesätter ”gröna” plagg och att 
konsumenter anser att miljöfrågor är mer aktuella idag än någonsin. Därför ifrågasätter vi 
Grant (2008) som menar att ”gröna” plagg inte är trendigt.Grant (2008) anser inte att det är 
mer en fråga om att konsumenter utvärderar företagen om de har trovärdiga historier. Vi 
motsätter oss Grant (2008) i denna fråga och menar motsatsen, att miljövänliga kläder faktiskt 
är något trendigt idag. 

Fastställanden av nya standarder 

Inom grön marknadsföring diskuteras vikten av att vara genuint engagerad i miljöfrågor och 
att det inte enbart räcker med att fastställa standarder, Grant (2008). Därför är det viktigt att 
väga av sin marknadsföring och kommunicera ut en bra och ärlig bild. Acne anser vi gjort ett 
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bra beslut att inte kommunicera ut sitt miljöarbete eller att miljömärka sig innan de kan stå för 
alla moment och säkerställa att miljömärkningen håller vad den lovar. En mycket positiv 
approach inom grön marknadsföring är att föregå med gott exempel, Grant (2008). Det är i 
högsta grad applicerbart på textilbranschen. Här ser vi att de större företagen, som exempelvis 
Indiska och KappAhl arbetar på ett normativt sätt för branschen. KappAhl går ut med att de 
vill vara branschens mest miljömedvetna företag. Indiska har också ett gediget miljöarbete 
bakom sig. Vi anser även att Indiska har en frontfigur inom hållbar utveckling; Renee 
Andersson som i sig är ett föredöme för många av branschens företag.  

Att bidra med sin del  

En effektiv metod inom grön marknadsföring är att kommunicera ut att både företag och 
konsumenter kan göra en skillnad tillsammans, Grant (2008). Återigen har vi inte sett mycket 
av det här fenomenet hos de textila företagen vi intervjuat. Två företag som nämns i 
problemdiskussionen är den japanska klädjätten som arbetar med en kampanj där kunderna 
får ta med sina gamla Uniqlo-kläder och återvinna dem i butikerna. Här kan vi se att både 
konsument och företag bidrar med sin del. Ett ytterligare exempel är det svenska 
modeföretaget Boomerang som driver andrahandsförsäljning av sina kläder i deras butiker. 
De erbjuder kunderna rabatt på ett nytt plagg om de lämnar in ett gammalt. 

Nätverk som bidrar  

Internet är en stor del av företagets verksamhet idag och ger oändliga möjligheter, Grant 
(2008). Vidare menar Grant (2008) att Internet är ett bra verktyg för en andrahandsmarknad. 
Även här ser vi att varken Indiska, KappAhl, Acne eller Minimarket använder sig av Internet 
som ett nätverk. Idag använder sig enbart Indiska och KappAhl av Internet som en envägs 
kommunikation för att förmedla hur de är verksamma inom miljöfrågan. 

5.4 Konsumentbeteende Motivation 

 

Nedan följer en analys av den applicerade empirin och teorin inom att motivera konsumenter. 

 

Intern motivation 

Som vi nämnt är diskussionen kring att ta ansvar för miljön och vårt klimat mycket aktuell. Vi 
anser att diskussionen också kan skapa en oro hos individer och väcka en känsla av att vilja 
agera och göra något för miljön. Människan har en instinkt och vilja att överleva och rädslan 
för att vår planet ska bli förstörd kan motivera människan att handla. Oron för miljö och 
klimat kan då trigga konsumenter att konsumera miljövänligt. 

Process/Utveckling 

Om individen känner en oro för miljö och klimat så kan det krocka med individens vilja att 
konsumera. Då behövs såkallad kognitiv motivation där antingen värderingar eller beteende 
måste anpassas. En sådan anpassning kan vara att konsumenten faktiskt, som både Renee 
Andersson och Christin Holm nämner, aktivt tar del av information om miljö och 
implementerar den. Exempel vi har sett kan då vara att följa miljövänliga tvättråd och försöka 
köpa miljövänliga produkter. En risk finns också för kognitiv dissonans, det vill säga att 
konsumenten bryr sig om miljön men väljer att blunda för problemet eftersom han eller hon 
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hellre vill konsumera.  Det kan också vara viktigt för konsumenten att vara en del av sin 
samtid och bry sig om miljön. Det leder då till att konsumenten vill se sig själv som 
miljömedveten och därmed en bättre människa. 

Extern motivation 

Det kan ses som en attraktion i sig att en vara är miljövänlig men det gäller också, som Holm 
säger, att varan har en hög modegrad och ett bra pris. Vi anser att en attraktiv produkt kan 
motivera konsumenten att köpa produkten och det ger också konsumenten ett mervärde att 
veta att produkten även är miljövänlig. Det kan leda till att konsumenten känner sig 
tillfredställd och en lyckad del av det miljömedvetna samhället. Indiska har exempelvis som 
målsättning att kunden ska kunna plocka på sig varor med hög modegrad för att senare 
upptäcka att de också är miljövänliga, vilket ger mervärde. Samtidigt ser vi att det kan finnas 
motsättningar i att företag som Acne aktivt arbetar med att erbjuda miljövänliga produkter 
men inte kommunicerar ut det till konsumenten. Det kan anses att det då är andra faktorer som 
spelar in när konsumenten köper ett plagg från Acne. Företaget säljer kläder med en mycket 
hög modegrad och det ger också en stor motivation för kunden. Plagget kommunicerar hög 
kvalitet och stark design vilket ger kunden ett ökat förtroende för varumärket. 

5.5 Abc-modell för attityder 

Olika attityder hos konsumenter kan också ge företagen en fingervisning om hur konsumenter 
förhåller sig till miljö och ekologiskt mode. Det kan tänkas att många företag litar till den 
klassiska modellen där konsumenten gör sitt val av produkt genom en problemlösande 
process. Ett exempel kan just vara att ”jeans är ett bra plagg” och sedan nästa steg där ”Acnes 
jeans är snygga”. Om kunden köper ett par jeans hos Acne och blir nöjd så är chansen stor att 
han eller hon går dit igen och köper ett nytt par. Mode är oftast något som kunden är 
engagerad i och inköpsprocessen är i regel väl uttänkt. 

Vi anser att miljövänliga produkter dock kan vinna mark när modegraden inte är så hög. 
Exempelvis basplagg som underkläder, T-shirtar och linnen. Det här är en typ av plagg som 
inte engagerar kunden i någon högre grad. Ofta är kunden då inte bunden till något speciellt 
varumärke men är produkten ekologisk så kan det bidra till att kunden köper varan igen 
eftersom det ger ett mervärde. Stimulans - responsköp är vanligt förekommande i den här 
kategorin och en vi menar att en lösning kan vara att exponera miljövänliga varor för kunden. 
Exempelvis, som Holm sa, vid kassan eller i kundens blickfång. 

Miljön och vårt klimat är något som engagerar oss idag och miljöproblemen engagerar 
människor emotionellt. Konsumenter kan påverkas starkt via emotionell respons och en 
produkt som starkt kommuniceras som miljövänlig kan locka kunden till köp. Givetvis gäller 
ju att produkten också ska vara attraktiv men är den miljömärkt så kan den tilltala fler delar av 
konsumentens spektra av inköp. Det är i det här läget också viktigt att kunna ge konsumenten 
ett val, Holm beskriver att det idag inte är lätt för konsumenter att göra miljövänliga val i 
klädbutiker och vi anser att för att tilltala konsumentens emotionella engagemang är det 
viktigt att exponera produkten som miljövänlig. 
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5.6 Inköp hos gröna konsumenter 

 

En analys av hur grönt konsumentbeteende kan ses ur ett modeperspektiv. 

 

Generella gröna värderingar och kunskap 

Vi har redan nämnt att konsumenter på olika sätt kan motiveras att köpa gröna produkter men 
det gäller också att konsumenten har kunskap om miljöproblem och textila produkters 
påverkan på miljön. Utan den kunskapen förstår inte konsumenten varför det är så viktigt att 
konsumera hållbart ekologiskt mode. Enligt Holm är det företagens ansvar att utbilda sina 
kunder och använda sina medel till att kommunicera ut kunskapen. Idag har många företag, 
som Indiska och KappAhl en stor del av sin information på sin hemsida och det blir då upp till 
konsumenten själv att söka upp informationen och ta den till sig. Indiska marknadsför till viss 
del sitt miljöarbete ute i butik med kampanjer och att informera kunder om tvätt- och 
vattenhantering och så vidare. På KappAhl sker miljömarknadsföringen inte i någon större 
utsträckning i butik och därmed utbildas inte konsumenten direkt utan måste söka 
informationen själv via företagets hemsida. Acnes kunder måste ringa eller maila för att få 
information om hur företaget arbetar med hållbar utveckling och miljömärkningar.  

Gröna kriterier för inköp 

Ett viktigt grönt kriterium för inköp är att det finns gröna alternativ att välja mellan. Tyvärr 
ser det sällan ut så i modebranschen. Som Holm sa; det är sällan så att kunden får välja mellan 
exempelvis en vanlig röd T-shirt och en röd T-shirt som är miljömärkt. En konsument formar 
sig en uppfattning om vad som är viktigt när det gäller gröna kriterier, då bildas just så kallade 
primära och sekundära kriterier. Vi ser att i modebranschen börjar det bli allt vanligare att 
konsumenten är medveten om att plagget kan vara märkt med Organic Cotton och det kan 
vara ett exempel på ett primärt grönt kriterium för konsumenten. Konsumenten kan ha sett 
organic cotton-etiketter i butik, hört talas om det via Word of Mouth eller sett det i media. 
Mer sällan är det dock fråga om att konsumenten har ett mer cirkulärt tänkande och 
hållbarhetsperspektiv.  Vi anser att det kan bero på att företag idag ofta inte arbetar med att 
aktivt kommunicera ut just hållbarhetsperspektivet, ingen av de intervjuade företagen i vår 
studie arbetar exempelvis aktivt med det. Hållbarhetsperspektivet kan då bli ett sekundärt 
grönt kriterium som konsumenten kan tänka sig att välja bort. 

Barriärer – Underlättare 

Konsumenten kämpar mot olika hinder för att kunna köpa en grön produkt. Exempel på 
sådana hinder är brist på gröna alternativ och okunskap. Vi anser att det kan vara svårt för 
kunden att göra ett aktivt val av miljöprofilerade plagg när det som i Acnes, KappAhls och 
Minimarkets fall inte kommuniceras i butik. Kunden får istället gå på parametrar som pris och 
design vid sitt val av inköp och det kan utgöra ett hinder för konsumenten att bli en grön 
konsument. Hos Indiska har vi sett att konsumenten kan välja bland miljöprofilerade plagg 
men de kommuniceras inte heller aktivt i butik och det kan ändå vara svårt för konsumenten 
att göra ett aktivt val. Okunskap är som nämnt också en barriär för kunden och därför behöver 
han eller hon utbildas i ämnet för att kunna efterfråga gröna kriterier. Faktorer som underlättar 
kan vara just information, vi anser att en kund som blir medveten om att ett GOTS-märkt 
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plagg minskar både på vatten, energi- och kemikalieanvändning kan triggas att aktivt välja det 
plagget. Konsumenten influeras starkt av både barriärer och underlättare under hela inköpet. 

Inköp av produkt 

Konsumentens inköp av en produkt är olika varje gång och kan vara situationsbetingade, som 
exempelvis rea. Inköpet kan också vara produktrelaterat då design eller pris avgör framför om 
det är en ekologisk produkt eller inte. Det är därför viktigt att i varje situation och produkt 
göra gröna alternativ så tillgängliga som möjligt. 

Feedback 

Konsumenten kan få flera typer av erfarenhet av det gröna inköpet. Hade den gröna produkten 
en låg kvalitet eller var svår att få tag på så kan det hindra konsumenten från att göra fler 
gröna inköp. Om produkten däremot hade en hög modegrad, var av god kvalitet och var 
lättillgänglig så kan det ge konsumenten en känsla av tillfredställelse att göra något för miljön 
samtidigt som han eller hon gjorde ett inköp av en bra produkt. Konsumentens gröna 
värderingar ökar på så vis och de gröna inköpen kan bli fler i framtiden. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

I kommande slutsats besvarar vi vårt huvudproblem samt våra två delproblem vi kommit fram 
till. Slutsatsen bygger dels på vår bakgrund och problemdiskussion men främst på den 
analyserade empirin. I efterföljande diskussion diskuterar vi våra slutsatser och slutligen ger 
vi våra rekommendationer för fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Slutsatser 

Utifrån vårt huvudproblem hur en oberoende miljömärkning kan stärka ett modeföretags sätt 
att kommunicera hållbar utveckling har vi dragit flera slutsatser. Det första som vi kan 
konstatera är att en oberoende miljömärkning är komplext och komplicerat för ett företag att 
implementera. Det är även svårt för företag att följa en enda miljömärkning då länder och 
olika typer av textilproduktion har olika förutsättningar. Vi har kommit fram till att en 
oberoende miljömärkning är en god vägvisare men det krävs mer än en vägvisare för att det 
ska ske en förändring inom hållbar utveckling. Den aspekten anser vi att företag måste 
kommunicera ut. Vi ställer oss frågan om det kan vara så att en hållbarhetsmärkning eller 
stark kommunikation av hållbarhetsperspektiv kan vara mer slagkraftig och göra en större 
skillnad långsiktigt än enbart en oberoende miljömärkning. 

Vi anser att företag måste ta det ett steg längre genom att utbilda personal inom frågan för att 
få med alla i företaget att jobba för samma mål. Idag ser vi att det kan vara en eller två 
drivande eldsjälar i företagen som jobbar med miljöfrågorna men vi tycker att hela 
organisationen bör vara involverad och engagerad i att kommunicera ut ett miljöbudskap.  

Enligt oss är det viktigt att kunder bli mer medvetna om situationen idag och personalen på 
företag kan då enligt oss vara kommunikatörer av företagets hållbarhetsarbete. Förslagsvis ska 
fokus ligga på att utbilda personal som jobbar i butiker som i sin tur kan föra vidare budskapet 
till konsument. Vi anser att butikspersonalen ska ses som opinionsledare på företaget. 
Butikspersonal kan på så vis effektivt influera konsumenten inom hållbart mode. 

Vidare menar vi återigen att en oberoende miljömärkning måste placeras in i en större 
kontext. Exempelvis att det inte enbart är företaget som ska ta sitt ansvar utan även 
konsument. Enligt oss måste konsumenterna bli mer engagerade.     

Nätverk som bidrar är något i ledet av aktiviteter som företag kan arbeta med och 
kommunicera ut. Här anser vi att möjligheten att skapa ett forum eller ett nätverk på 
företagets hemsida stärker företagets sätt att kommunicera ut hållbar utveckling. Forumet kan 
innehålla bland annat andrahandsförsäljning och plats för konsumenter att lära sig mer och 
ställa frågor angående hur företaget arbetar med hållbar utveckling.    

Med utgångspunkt i vårt delproblem hur företag idag kommunicerar ut sitt miljöarbete, 
konstaterar vi att  de tillfrågade företagen långt ifrån aktivt kommunicerar ut sitt arbete med 
hållbar utveckling. KappAhl och Indiska förmedlar sitt arbete genom sina hemsidor och 
genom vissa märkningar på sina plagg. Acne och Minimarket har idag en obefintlig 
kommunikation ut till kund av deras miljöarbete. Vi har i analysen kommit fram till att en 
oberoende miljömärkning inte räcker att stärka ett företags sätt att kommunicera ut hållbar 
utveckling. Företagen måste visa på ett större och mer omfattande engagemang samt 
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kommunicera ut att de arbetar dynamiskt med hållbar utveckling, inte enbart med en 
miljömärkning. Samtidigt bör de även få med konsumenter i strävan mot hållbar utveckling. 
Om de kan kommunicera ut det anser vi att man som företag inom klädbranschen kommer att 
vara en vinnare. Dock kan en miljömärkning vara ett bra redskap i arbetet mot hållbar 
utveckling. 

Det är viktigt att motivera konsumenten att konsumera miljövänligt. Vårt andra delproblem är 
hur företag kan påverka konsumenter att konsumera och efterfråga hållbart mode. Vi kan 
konstatera att den aktuella klimatfrågan och att produkten är attraktiv är exempel på två motiv 
för konsumenten att köpa en miljövänlig produkt. Design och pris är starka parametrar när det 
gäller mode och miljövänlighet kan erbjudas som ett mervärde till en sådan produkt. Istället 
kan det vara en bra lösning för företaget att satsa på ett miljövänligt bassortiment och på så vis 
ge konsumenten flera gröna alternativ att välja mellan. Det är viktigt att erbjuda flera gröna 
alternativ eftersom det ger konsumenten fler gröna kriterier. Ju fler inköp konsumenten gör av 
en grön produkt desto mer ökar kunskapen om gröna produkter samt lojaliteten mot företaget. 
På så vis är det också troligt att konsumenten gör fler gröna inköp i framtiden. 

6.2 Diskussion  

Som vi konstaterat i slutsatsen menar alla tillfrågade företag att det är för komplext att 
samordna en gemensam miljömärkning. Efter analys inser vi att det krävs mycket mer av både 
företag och konsument. Genom att utbilda personal inom företaget blir en större del i 
organisationen involverad och verksam i arbetet mot hållbar utveckling. Det anser vi är ett 
steg i rätt riktning. Utbildning av personal kan vara intern men vi anser även att extern 
utbildning är viktigt, gärna av inspirerande eldsjälar som motiverar personalen att föra vidare 
miljöbudskapet. Det är enligt oss genom butikspersonal och även övrig personal som 
konsumenter i sin tur utbildas i frågan.  

Om det bara är företagen som tar sitt ansvar för miljön och inte konsumenterna (eller i 
omvänd ordning) menar vi att det inte kommer att ske en förändring. Vi anser att om fler 
konsumenter inser textilbranschens påverkan på vår jord så kommer enbart en oberoende 
miljömärkning inte att vara svaret på hållbar utveckling. Ett ytterligare steg i att kommunicera 
är information från exempelvis butikspersonal ut till kund som vi konstaterar i slutsatsen. De 
kan exempelvis informera kunder att sänka tvättemperaturen för att både spara på miljö och 
plagg. Enligt Grant (2008) är konsumenter villiga att ändra sitt beteende idag. På det här viset 
kan företag kommunicera ut hållbar utveckling på ett effektivt vis enligt oss. 

I vår analys pekar vi på att det behövs just gröna alternativ i butiken för att konsumenten ska 
kunna ha möjligheten att välja och ovan nämnda metod kan vara en bra lösning. Vi har genom 
vår analys kommit fram till att kunskap om miljö och textila produkters påverkan på miljön är 
ytterst viktigt för att konsumenten ska kunna få en tyngd bakom att ta ett grönt beslut vid 
inköp av ett plagg. Det finns en viss risk med att endast sätta en hangtag på plagget som 
”organic cotton” eller dylikt. Konsumenten kan då tro att hela plagget är miljövänligt när 
endast materialet är det. Istället bör kunskap om hållbarhetsperspektiv kommuniceras ut till 
konsumenten och utbilda konsumenten i vad han eller hon bör tänka på vid inköp av ett plagg. 
På så vis kan gröna kriterier med ett hållbarhetsperspektiv uppstå hos konsumenten. 

Vi har sett att konsumenten kan hindras att välja gröna alternativ av sin okunskap och av 
otillgänglighet av miljövänliga produkter. Olika former av märkningar har också visat sig 
underlätta för konsumenten att välja gröna alternativ. Vi anser att företaget kan arbeta med att 
exponera sina produkter som miljövänliga och kommunicera det i butik, något som kan anses 
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som svagt utnyttjat hos de flesta av våra intervjuade företag. På sikt ska konsumenten uppfatta 
hela företagets profil som miljövänlig och produkterna blir då en förlängning av företaget och 
behöver inte märkas ut speciellt. Kunskap och kommunikation via butik och olika media är 
som nämnt nyckeln när företaget vill motivera sina kunder att konsumera miljövänligt. 

Det kan således vara av stor vikt att motivera konsumenten att bli en grön konsument. Vår 
analys visar att det finns flera sätt för företaget att motivera sin kund. Ett sätt är att se till sin 
samtid och den aktuella klimatfrågan och lita på att konsumenten vill ta sitt ansvar för miljön. 
Vi tror att konsumenten kan vara en aktiv del av den här processen och tar till sig exempelvis 
råd om tvättanvisningar. Det leder då till att företaget troligtvis kan förutse att konsumenten 
har ett miljösamvete men också fortfarande vill konsumera. Att erbjuda en miljövänlig 
produkt kan då vara lösningen för företaget om målet är att locka nya kunder. Det är också 
självklart en viktig aspekt att produkten som företaget erbjuder är prisvänlig och har en hög 
modegrad. Produktens miljövänlighet bör ses som ett mervärde som erbjuds till konsumenten. 

Analysen visar också att det är viktigt att se till konsumentens attityd till produkten. Pris och 
hög modegrad har i många fall visat sig väga tyngre än produktens miljövänlighet. Därför ser 
vi givetvis en lösning i att erbjuda miljövänliga produkter med stark design och bra pris men 
vi ser också stora möjligheter i företagens basutbud. Konsumenten knyter ofta inte an till 
något speciellt varumärke när det gäller baskläder som linnen och T-shirtar. Bassortimentet 
utgör ofta också den största andelen av ett företags hela sortiment. Därför kan det finnas en 
stor potential i att erbjuda konsumenten miljövänliga produkter i form av basprodukter och 
arbeta med att profilera dem som miljövänliga ut till konsumenten. På så vis ökar utbudet av 
miljövänliga produkter och det finns flera alternativ att välja mellan i form av färger och 
modeller. Konsumenten kan lätt ta till sig den miljövänliga produkten, få större kunskap om 
miljövänliga produkter samt uppleva tillgång och utbud på miljövänliga produkter. 

Vi anser det är av betydelse att kommunicera ut sitt arbete oavsett i vilken grad det är. Idag 
efterfrågar kunder ansvarfulla företag men vi menar även att fler konsumenter måste bli 
medvetna om textilbranschens inverkan på vår jord. Därför tycker vi att det positiva och 
engagerande miljöarbete som företagen idag driver inte kommuniceras tillräckligt. Vi noterar 
att företag anser att det finns en risk för green wash men genom sunt förnuft och en tät 
kommunikation med konsumenterna kan det undvikas. Kunskapen om de negativa sidorna 
inom textilbranschen är idag bristfälliga hos konsumenterna och här tycker vi även att 
företagen har ett ansvar att ta genom att utbilda konsumenten i frågan. Det anser vi skulle 
resultera i ett större engagemang hos kund och som sedan kan motivera konsumenten att även 
vilja bidra och göra en skillnad. 

Vi har också kommit fram till att ”nätverk som bidrar” är ett sätt för företag att stärka sin 
kommunikation av hållbar utveckling. Ett forum eller ett nätverk menar vi skulle kunna 
engagera och aktivera konsumenter i att vara en del i miljöarbetet. Vi ser även att företag kan 
gå ihop och skapa gemensamma forum för att kommunicera ett trovärdigt miljöarbete. Det 
kan gälla att visa på att allt inte handlar om att konkurrera ut varandra för företagen. Istället 
kan företag och konsumenter hjälpa varandra genom synergi och konsumenterna kan få ett 
större förtroende för företagen. Vi har under arbetet med vår uppsats dragit slutsatsen att en av 
grunderna för en hållbar utveckling är att för att göra en skillnad så måste företag och 
konsument verka tillsammans.  
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6.3 Rekommendationer 

En mer ingående forskning om konsumentbeteende inom mode och miljö är något som vi 
rekommenderar. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats och det hade varit intressant att se 
en kvantitativ ansats inriktad på konsumentbeteende. Det skulle kunna innebära mer konkret 
statistik på hur konsumenterna faktiskt förhåller sig till ekologiskt mode. Förslagsvis skulle en 
konsumentundersökning utföras i form av en enkät där en population på cirka 1500 blir 
tillfrågade för att få ett bättre genomslag. 

Det skulle också kunna vara intressant med en vidare forskning på hur en hållbarhetsmärkning 
skulle kunna se ut och kommuniceras. Vi rekommenderar att minst ett tjugotal representativa 
företag samt ett tiotal representativa organisationer tillfrågas. Då vi med vår uppsats ger en 
fingervisning om hållbarhetsmärkning skulle en mer omfattande studie bättre precisera hur 
verkligheten ser ut inom branschen. 

Slutligen rekommenderar vi att företag i Sverige går samman och utformar en gemensam 
metod för hur de ska kommunicera ut hållbar utveckling samt arbeta för en hållbar utveckling. 
Med hjälp av djupare forskning inom studieområdet som vi rekommenderat tror vi att 
företagen kan stödja sig på resultaten och arbeta utifrån dem när metoden ska utformas. Det 
finns åtskilliga åtgärder att vidta och vi vill med vår uppsats sätta igång en diskussion för en 
god start i rätt riktning.    
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Bilaga 1  

1. Vilka olika typer av textila miljömärkningar känner du till? 

2. Använder ni på Företag X av några miljömärkningar? 

3. Arbetar ni med ISO certifieringar?  

4. Vilka i sådana fall? 

5. Hur ser ni på hållbar utveckling inom textilbranschen?  

6. Känner du till initiativet Gröna Trådar som finansieras utav konsumentverket? 

7. Vad anser du i så fall om initiativet? 

8. Hur arbetar ni med miljöfrågor på Företag X? 

9. Hur kommunicerar ni ut Företag Xs miljöarbete? 

10. Hur tror du konsument idag ser på miljömärkta kläder? 

11. Finns det skillnader i hur män och kvinnor ser på miljömärkta kläder? Om ja, vilka 

skillnader? 

12. Anser du att de konsumenterna som handlar hos er är medvetna om ert arbete med 

miljö och en hållbar utveckling? 

13. Arbetar ni med att medvetandegöra konsumenterna i ert miljöarbete och er 

marknadsföring? 

14. Anser du att en mer allmängiltig miljömärkning skulle påverka Företag X varumärke 

på något vis? 

15. Vilka krav skull du vilja ställa på en framtida övergripande miljömärkning om du hade 

möjlighet att påverka dess innehåll och utseende? 

16. Skulle ni på företag X välja att använda en mer väletablerad miljömärkning om en 

sådan fanns på marknaden (eller fortsätta i den linje ni är inne på nu)? 

17. Hur bör företag arbeta för att på bästa sätt kommunicera miljömärkningen ut till 

konsumenten? 
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