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Abstract 

More and more consumers choose to make organic choices; this is because there is a greater awareness 

and more concern for the environment amongst consumers. Cotton is one of the most used fibers in 

clothing, even though the cotton production is very stressful for the environment. Toxic chemicals, 

fertilizers and big amounts of water are used during the cultivation. As the cotton crop is extremely 

resource intensive all clothing companies must demonstrate their commitment to this issue. This can 

be done in multiple ways.  To choose organic cotton instead of conventional cotton is a better way as 

the organic cotton is free from toxic chemicals and fertilizers. 

The purpose of this thesis is to provide information and guidance for clothing companies who do not 

currently use organic cotton. Based on the problem background and the purpose of the thesis, research 

questions have been made. The main question is How can clothing companies proceed when they want 

to begin to use organic cotton? and this is followed by two questions: How can the use of organic 

cotton promote a clothing company’s brand? and How important is it for consumers that clothes 

contains organic cotton? A few boundaries have been created. Organic cotton means just the fiber 

itself; the thesis will not process the processing system of the fiber. Concepts like sustainability, social 

and environmental aspects will be affected as they are associated with organic cotton. Some textile 

organizations will also be mentioned, without further investigation. 

The reason why this thesis is about organic cotton is that it is well known amongst consumers. It is 

also a material that many clothing companies start with when they want to use more sustainable 

materials. There are other sustainable alternatives which are also used, but organic cotton is however a 

material that many consumers know. 

The thesis is written from the scientific area of hermeneutics, with an abductive approach. Primary 

data has been collected through personal and email interviews, including through questionnaires sent 

out to consumers. These have contributed to both qualitative and quantitative data. Secondary data was 

obtained in the form of literature, reports and electronic sources. 

The theoretical framework deals with the subjects cotton and textile associations, marketing, and 

conscious consumption. These subjects have been chosen to get as wide a foundation as possible. For 

empirical data, two studies have been done. Interviews were conducted with four Swedish clothing 

companies. One thing that all clothing companies has in common is that they work with certified 

suppliers, then the amount of organic cotton used differs between the clothing companies and also 

their commitment to environmental questions. A consumer survey has also been done. The result 

showed that consumers are willing to pay slightly more for organic cotton products, and that many 

consumers believe they can affect clothing companies work with organic cotton. 

The final conclusion is that clothing companies should cooperate with certified suppliers when they 

want to work with organic cotton. It is also important to segment the appropriate target group, to reach 

out to the right customer. 
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Sammanfattning 

Allt fler konsumenter väljer att göra ekologiska val, detta på grund av en ökad medvetenhet samt ett 

intresse för miljön. Bomull är en av de fibrer som används mest i kläder, trots detta så är 

bomullsproduktionen väldigt påfrestande för miljön. Mycket giftiga kemikalier, konstgödsel samt 

stora mängder vatten används vid dessa odlingar. Då bomullsodlingar är så pass resurskrävande måste 

alla klädföretag visa sitt engagemang i denna fråga. Detta kan göras på olika sätt, att välja ekologisk 

bomull framför konventionell bomull är då ett steg i riktning då den ekologiska bomullen är helt 

befriad från kemikalier och andra farliga medel. 

Syftet är att denna rapport ska verka som ett underlag för klädföretag som i dagsläget inte använder sig 

av ekologisk bomull. Utifrån denna problembakgrund samt syfte har en problemformulering gjorts. 

Huvudfrågan lyder Hur kan klädföretag gå till väga när de vill börja använda sig av ekologisk 

bomull? och följs av två delfrågor: På vilka sätt kan användning av ekologisk bomull främja ett 

klädföretags varumärke? och Hur viktigt är det för konsumenter att kläder innehåller ekologisk 

bomull? Vissa avgränsningar har gjorts. Med ekologisk bomull menas själva fibern, rapporten kommer 

ej att behandla de förädlingsprocesser som följer. Begrepp som hållbarhet, sociala samt miljöaspekter 

kommer att beröras då de är förknippade med ekologisk bomull. Även några textila organisationer 

kommer att nämnas, utan ytterligare fördjupning. 

Anledningen till varför denna rapport handlar om ekologisk bomull är för att det är välkänt bland 

konsumenter. Det är också ett material som många klädföretag börjar med när de vill använda mer 

hållbara material. Det finns andra hållbara alternativ som också används, men ekologisk bomull är 

som sagt det som flest känner till. 

Rapporten är skriven utifrån den vetenskapliga huvudinriktningen hermeneutik, med ett abduktivt 

angreppssätt. Primärdata har samlats in via personliga samt mailintervjuer, även genom enkäter som 

skickats ut till konsumenter. Dessa har bidragit till både kvalitativ och kvantitativ data. Sekundärdata 

har insamlats i form av litteratur, rapporter och elektroniska källor. 

Den teoretiska referensramen behandlar ämnesområdena bomull och textila organisationer, 

marknadsföring samt medveten konsumtion. Dessa ämnen har valts för att få ett så brett underlag som 

möjligt. Till empirin har två undersökningar gjorts, först har intervjuer genomförts med fyra svenska 

klädföretag. Synonymt för alla är att de arbetar med certifierade leverantörer, sedan skiljer sig 

utbredningen av ekologisk bomull åt samt hur mycket de arbetar med miljöfrågor. Dessutom har en 

konsumentundersökning gjorts, här konstaterades bland annat att konsumenter är villiga att betala 

något mer för ett ekologiskt bomullsplagg samt att många tror att de kan påverka klädföretagens val 

inom användning av ekologisk bomull. 

De viktigaste slutsatser som framkommit är att klädföretag bör samarbeta med certifierade 

leverantörer när de vill börja använda sig av ekologisk bomull, samt att det är viktigt att segmentera 

sin målgrupp för att nå ut till rätt kund. 

 

 

Nyckelord: Ekologisk bomull, konsumentinflytande, grön marknadsföring, hållbara alternativ, 

svenska klädföretag 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs vad som ligger till grund för denna rapport vilket sedan leder 

till syftet. Därefter följer problemformulering, avgränsningar samt definitioner som 

underlättar fortsatt läsning .  

1.1 Bakgrund 

Den ekologiska trenden växer starkare för varje år. År 2007 gjordes en konsumentundersökning, som 

visade att 55 % av Sveriges befolkning kunde tänka sig att köpa ekologiska varor. 

Miljömedvetenheten ökar hos konsumenter, som börjar inse att ett ekologiskt val gynnar både dem 

själva och naturen (Nilsson K. 2001). Folk blir mer medvetna om de konsekvenser som 

textilproduktionen har på miljön, vilket har bidragit till att fler modeföretag aktivt måste ta ställning 

till detta problem (Åker Zeander J. 2007, s 5). Den textila värdekedjan innehåller många steg vilket 

gör den väldigt komplex (Myers D. & Stolton S 1998, s 50).  Innan ett plagg konfektioneras genomgår 

det många olika processer, allt ifrån spinning av garnet till diverse behandlingar som materialet måste 

genomgå (Ibid, s 55). Därför är det oerhört svårt att kontrollera hela processen från råvara till färdig 

produkt och se till att allt sköts på ett korrekt sett både miljömässigt och etiskt (Ibid, s 50). 

Bomull är en av de fibrer som används mest i kläder. Kina, USA samt Indien är tre av världens största 

producenter (Black S. 2008, s 110). Bomullsproduktion är dock väldigt påfrestande för miljön då det 

används mycket kemikalier i odlingarna, dessutom är vattenåtgången väldigt stor (Myers D. & Stolton 

S. 1998, s 9). För att producera en t-shirt i bomull går det åt 150 gram bekämpningsmedel och gödsel. 

Utvecklingen av ekologisk bomull som ett alternativ till konventionell bomull har gjort stora framsteg 

under de senaste 15 åren, mycket till följd av den miljömedvetenhet som konsumenter visar (Black S. 

2008, s 113). Att konvertera bomullsodlingar från konventionella till ekologiska tar dock tid, då det 

dröjer innan jorden renats från alla kemikalier och pesticider som använts. Det kräver bland annat att 

bönderna ändrar både odlingsteknik och de frön som används (Myers D. & Stolton S 1998, s 87). Det 

tar drygt tre till fyra år innan de nyblivna ekologiska odlingarna stabiliserats och innan detta skett får 

bomullsodlarna räkna med lägre avkastning, men sett ur ett långsiktigt perspektiv kommer både 

produktiviteten samt lönsamheten att öka (Bertilsson C. & Hellmark M. 2008, s 37).   

Istället för eller i samband med användning av ekologisk bomull är vissa företag med i organisationer 

som exempelvis Better Cotton Initiative (BCI) och Fairtrade. BCI syftar till att göra den 

konventionella bomullsproduktionen bättre för bönderna och miljön, genom att bland annat minska 

mängden bekämpningsmedel (Better Cotton 2009). Fairtrade existerar för att förbättra odlarnas 

arbetsförhållanden, men är till skillnad från BCI (som endast omfattar bomull) en oberoende 

produktmärkning (Fairtrade 2011). Därmed sagt så är inte användningen av ekologisk bomull det enda 

och rätta svaret till en bättre värld. Det finns flera andra hållbara materialval och många andra sätt som 

klädföretag kan arbeta på för en bättre miljö, men genom att använda ekologisk bomull i sina 

produkter tar klädföretag ett steg i rätt riktning för en hållbar framtid. Trots att ekologisk bomull finns 

som ett alternativ till konventionell bomull är det långt ifrån alla klädföretag som använder sig av det.  

Anledningen till varför denna rapport fokuserar på just ekologisk bomull är för att bomullsfibern är 

den mest använda i kläder idag. Då bomullsodlingar kräver stora mängder kemikalier, pesticider och 

vatten tar miljön skada. Detta är ett problem som både företag och konsumenter blir alltmer medvetna 

om. När företag då vill använda sig av mer hållbara material är det vanligt att de börjar med ekologisk 
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bomull. Dessutom är ekologisk bomull något som är bekant för många konsumenter, och därmed 

lättare för dem att ta till sig.  

Inför detta arbete kontaktades ett antal svenska klädföretag för att höra hur de arbetade med ekologisk 

bomull. Det visade sig då att flertalet inte använde sig av ekologisk bomull på grund av för höga 

kostnader samt låg efterfrågan från deras kunder. Däremot finns ett intresse hos flera företag att börja 

med detta
1
. 

1.2 Syfte 

Syftet är att denna rapport ska verka som ett underlag genom att informera och vägleda klädföretag 

som i dagsläget inte använder sig av ekologisk bomull. Rapporten kommer även att beskriva textila 

organisationer och alternativ till konventionell bomull. Detta för att ge klädföretagen en överblick över 

hur de på olika sätt kan ta ställning till att utesluta konventionell bomull. 

1.3 Problemformulering 

I bakgrunden beskrivs den negativa påverkan som konventionella bomullsodlingar har på både miljö 

såväl som arbetare. Att istället använda ekologisk bomull är inte lösningen på alla miljöproblem men 

ett steg åt rätt håll för en hållbar klädindustri. Det är en nödvändighet för alla klädföretag att engagera 

sig i miljöfrågor, sedan skiljer det sig naturligtvis från företag till företag hur de väljer att ta ställning. 

Istället för att använda ekologisk bomull i sina plagg arbetar många aktivt med andra miljöfrågor i 

exempelvis butik och på lager, och försöker att transportera sina varor till Sverige via båt och lastbil 

för att minska miljöpåverkan (JC 2009/2010). Utifrån ovanstående syfte och problemformulering har 

ett antal frågor fastställts. De delfrågor som ställts anses vara relevanta då alla företag är vinstdrivande 

och beroende av sina kunder. 

1.3.1 Huvudfråga 

Hur kan klädföretag gå till väga när de vill börja använda sig av ekologisk bomull? 

1.3.2 Delfrågor 

På vilka sätt kan användning av ekologisk bomull främja ett klädföretags varumärke? 

Hur viktigt är det för konsumenter att kläder innehåller ekologisk bomull? 

1.4 Avgränsningar 

Då detta ämnesområde är väldigt omfattande, har en del avgränsningar gjorts. Forskningen kommer att 

avse ekologisk bomull samt hur den används av svenska klädföretag.  Med ekologisk bomull menas 

själva fibern, därmed kommer vidare förädlingsprocesser liksom garnspinning samt färgning av den 

ekologiska bomullen ej att behandlas som grundpelare i denna rapport. Rapporten kommer först och 

främst att behandla företags arbete med ekologisk bomull, men för att ge rapporten ett djup kommer 

                                                 
1 Anonym, mailkontakt 30 mars 2011. 
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Metod

• Här presenteras rapportens metodologiska del, som ligger till grund för  den teoretiska 
referensramen samt empirin. En metoddiskussion avslutar detta kapitel där metodvalen 
granskas.

Teoretisk 
referensram

• Under den teoretiska referensramen beskrivs de ämnesområden som är nödvändiga för 
vidare förståelse under empirin. Ämnena som behandlas är bomull och textila 
organisationer, marknadsföring samt ett kortare referat om medveten konsumtion.

Empiri

• I detta kapitel redovisas empirin, det vill säga de intervjuer som gjorts med 
klädföretagen Gina Tricot, J Lindeberg, Lindex samt Mini Rodini. Därefter följer en 
sammanställning av de enkäter som skickats ut till konsumenter.

Analys

• Här analyseras resultatet som framkommit under empirin gentemot den teoretiska 
referensramen,  som kan leda till slutsatser i nästkommande kapitel.

Slutsatser

• Under detta kapitel dras de slutsatser, utifrån föregående kapitel där en analys gjorts. 
Texten återkopplar även syftet och rapportens givna frågeställningar.

Diskussion

• En diskussion avslutar rapporten. Här ges författarna möjlighet till att komma med 
egna synpunkter  och  kritiskt granska arbetet som gjorts. Kapitlet avslutas med förslag 
till fortsatt forskning.

ämnen som hållbarhet, sociala samt miljöaspekter att beröras då de är starkt förknippade med 

ekologisk bomull. 

1.5 Definitioner 

Miljövänlig: Att hävda att varor är miljövänliga i reklamer får endast göras om produkten inte 

påverkar miljön över huvud taget eller om den förbättrar miljön (Konsumentverket 2010). 

Monokultur: När jorden brukas för att odla endast en gröda (Kristenssen M. 2005, s 18). 

Sourcing: Att söka efter lämpliga materialleverantörer samt plaggtillverkare. Görs antingen av 

klädföretaget eller av utomstående agenter (Hedén A. & McAndrew J. 2005, s 137). 

1.6 Disposition 

Rapporten har hädanefter disponerats på följande sätt: 
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2 Metod 

Här redogörs vilka metoder som tillämpats i denna rapport. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion för att kritiskt granska för- och nackdelar i de metoder som använts. 

2.1 Huvudinriktning och angreppssätt 

Den vetenskapliga huvudinriktningen som använts är hermeneutik, då rapporten skrivits genom att 

tolka och analysera den information som insamlats (Wallén G. 1996, s 33). Det angreppssätt som 

använts i rapporten är abduktivt, i och med att arbetsgången blandats med teori och empiri (Patel R. & 

Davidson B. 2003, s 24). 

2.2 Primär- och sekundärdata 

Till denna rapport har både primär- samt sekundärdata använts. Primärdata har insamlats till empirin 

genom personliga och mailintervjuer. Utöver dessa intervjuer har kompletterande frågor skickats via 

mail till de utvalda klädföretagen. Ytterligare primärdata har fåtts genom enkäter som skickats ut till 

konsumenter. 

Sekundärdata har insamlats till den teoretiska referensramen i form av litteratur, rapporter samt 

elektroniska källor. Sökningar har gjorts i Högskolan i Borås databaser och på sökmotorer på Internet. 

Både primär- och sekundärdata har haft stor betydelse i denna rapport. 

2.3 Undersökningsansats 

De empiriska undersökningar som gjorts har varit explorativa, genom att inhämta kunskap kring det 

bestämda problemområdet för att sedan belysa det ur ett allsidigt perspektiv. För att få relevant 

information utifrån de empiriska undersökningar som gjorts har både kvalitativa samt kvantitativa 

metoder använts. De intervjuer som gjorts med utvalda klädföretag har varit av kvalitativ karaktär, där 

mjukdata framtagits. En kvalitativ metod kräver tolkning och flexibiliteten under insamlingen är stor. 

Den kvantitativa datainsamlingen har gjorts i form av en enkät, denna har bidragit till hårddata. Utifrån 

enkäten som skickats ut har sedan statistiska slutsatser dragits. Flexibiliteten är här mindre i 

förhållande till den kvalitativa insamlingsmetoden (Andersen 1998, s 69-74). 

2.4 Intervjuer och enkäter 

Till empirin har kvalitativa intervjuer genomförts med utvalda företag, för att få en så trovärdig och 

giltig information som möjligt. Intervjuerna har då möjligt gjorts personligen, men då möjlighet inte 

funnits har de genomförts via mail. Utifrån ett formulär med öppna frågor har dessa intervjuer 

genomförts. Intervjuerna har haft en låg grad av standardisering samt strukturering för att svaren skulle 

vara av kvalitativ karaktär (Patel R. & Davidson B. 2003, s 72). Under intervjuerna har en agerat som 

intervjuare och en som moderator, dessutom har intervjuerna spelats in efter godkännande getts av 

respondenterna. Genom detta upplägg har intervjuaren och respondenten kunnat föra en djupare 

dialog. 
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Tidigare undersökningar har gjorts om konsumenters syn kring etiska aspekter och mer generellt om 

miljövänliga kläder. Dock har inga specifika undersökningar om just konsumenters syn på användning 

av ekologisk bomull hittats, varpå egna enkäter gjorts och skickats ut. Dessa har skickats till studenter 

på Högskolan i Borås samt lagts ut på Facebook, detta för att nå ut till så många enskilda individer 

som möjligt. För att öka svarsfrekvensen innehöll enkäten av endast sju frågor. Generellt så är det 

färre som svarar på en enkät ju fler frågor som ställs (Ejvegård R. 2003, s 54). Frågorna hade bundna 

svar, men efter varje fråga hade respondenterna möjlighet att kommentera. Svarsalternativen till 

frågorna i enkäten var bundna, för att lättare kunna bearbeta svaren statistiskt. Hade frågorna istället 

haft enbart öppna svar, hade risken ökat att få antydningar om oklara svarsalternativ samt missade 

frågeställningar (Ibid, s 56). Genom att då kombinera de bundna svaren med frivilliga kommentarer 

skapades en bra balans där en slutsats kunde dras utifrån de bundna svaren liksom kompletterande 

intressant information framkom utifrån de kommentarer som getts. 

Enkäten har utformats på så sätt att den som besvarat har varit helt anonym, utan att ange varken ålder 

eller kön. Detta för att få en generaliserad överblick på undersökningen, utan att placera dem i 

kategorier utifrån olika personers profiler.  

2.5 Metoddiskussion 

Då denna rapport bygger på att tolka och förtydliga det material som insamlats, har den hermeneutiska 

huvudinriktningen tillämpats. Denna inriktning har valts framför den positivistiska som lämpas bättre 

till bland annat naturvetenskaplig forskning. Det abduktiva angreppssättet har valts då kombinationen 

av teori och empiri är nödvändig för att få en konkret helhet i rapporten. Detta för att resultatet skall 

bli så tydligt som möjligt, utifrån den satta frågeställningen samt syftet. 

All primärdata som insamlats är högst relevant för rapporten, i och med att den är direkt kopplad till 

frågeställningen och syftet. De klädföretag som deltagit i intervjuerna skiljer sig åt gällande både 

storlek och målgrupp. Detta var ett medvetet val med förhoppningen att få något skilda svar samt en 

bredd i undersökningen. Hade intervjuerna gjorts med fyra likvärdiga klädföretag hade resultatet med 

stor sannolikhet vinklats mer åt ett specifikt håll. Detta alternativ hade inte varit felaktigt, men för att 

nå ut till så många klädföretag utifrån syftet valdes klädföretag av olika genre.  

Fördelar med att intervjua personligen mot att skicka intervjufrågorna på mail är bland andra att svaren 

blir fylligare och fullständigare, ökade möjligheter till att reda ut oklara frågor samt ställa frågor som 

uppkommer under intervjuns gång. Dessutom det blir en större öppenhet (Ejvegård R. 2003, s 61). 

Reliabiliteten anses därför vara särskilt hög under de intervjuer som gjorts personligen, då svaren som 

getts kunnats sammanställas ordagrant utifrån anteckningar och ljudupptagning. Att skicka ut 

intervjufrågorna via mail har dock också sina fördelar. Genom detta undviks påverkan från 

intervjuaren och respondenten kan i lugn och ro tänka igenom samt bearbeta svaren (Ibid, s 62). 

Intervjuerna som gjorts via mail har följts upp för att undvika oklarheter samt för att få ytterligare 

nödvändig information. Därmed anses reliabiliteten vara hög även här, om än något lägre än vid de 

personliga intervjuerna. 

Konsumentundersökningen har gjorts genom en enkät. Anledningen till varför denna genomfördes var 

för att försöka förstå konsumenternas syn på användning av ekologisk bomull. Detta är högst relevant 

för klädföretagen då kunden är en av företagens viktigaste intressenter. Genom att anonymisera 

enkäten som gjorts så framhävdes enbart svaren oberoende av vilken slags person som gjort enkäten, 

vilket gjorde det lättare att se det hela objektivt. Enkäten hade istället kunnat inledas med ett antal 

frågor kring den som besvarade enkäten. Då hade det förvisso framstått tydligt exakt vilka personer 
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som gett vilka svar och på så sätt hade en slutsats kunnat dras genom detta, men syftet med enkäten 

var snarare att få en generell insikt i hur konsumenter tänker kring ekologisk bomullsanvändning 

oavsett kön och ålder. Hade konsumentundersökningen gjorts i en större omfattning (det vill säga med 

fler respondenter), hade det kanske möjligtvis varit mer relevant att segmentera respondenterna efter 

ålder, kön och så vidare. 

Litteraturen som använts till sekundärdata har haft olika grad av relevans för denna rapport. Viss 

litteratur har haft hög relevans, men kan eventuellt haft lägre giltighet på grund av utgivningsåret. 

Detta har tagits i beaktande. Även vissa elektroniska källor kan ha haft sämre reliabilitet, då det är 

svårt att spåra grundkällorna till texten. Inom ämnesområdet bomull finns ej så mycket litteratur, varpå 

en stor del av all sekundärdata hämtats från Internet. Trots detta anses både reliabilitet samt validitet 

vara relativt hög, då etablerade organisationer står bakom de flesta hemsidor som information hämtats 

från. Givetvis kan det ändå förekomma felaktiga uppgifter, vilket har tagits i beaktande under 

insamling samt bearbetning av materialet. 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel ges en inblick i de viktiga hörnstenarna för denna rapport. Ämnesområdena 

som behandlas är bomull och textila organisationer samt marknadsföring. Detta följs av ett 

kortare resonemang om medveten konsumtion, vilket är högst relevant för att förstå helheten.  

3.1 Bomull och textila organisationer 

Nedan presenteras olika bomullsalternativ som klädföretag kan använda i sina produkter. Störst fokus 

har lagts på konventionell och ekologisk bomull, då dessa är de vanligast förekommande. Avsnittet om 

ekologisk bomull följs av en jämförelse, för att på ett enklare sätt överskåda skillnaderna mellan dessa 

sorter. Sedan ges en kortare beskrivning av tre textila organisationer som klädföretag kan vända sig till 

gällande bland annat certifieringar och information. Detta för att visa att det finns andra alternativ som 

kan övervägas istället för eller tillsammans med användning av ekologisk bomull. 

3.1.1 Konventionell bomull 

En av världens viktigaste och mest använda fibrer i kläder är bomull. Sex länder står tillsammans för 

nästintill 80 % av den totala bomullsproduktionen i världen. Det största producentlandet är Kina med 

24 % följt av USA med 19 %, Indien med 16 %, Pakistan med 10 %, Brasilien med 4,5 % och 

Uzbekistan med 4,2 % (Naturskyddsföreningen 2007, s 13). I över 5000 år har bomull odlats, och fram 

tills 1950-talet odlades bomull utan den mängd farliga kemikalier som används idag. När 

insektsmedlet då uppfanns sågs det som en välsignelse för att öka produktiviteten, särskilt i USA där 

bomull då liksom nu plockas mekaniskt. Efterfrågan på bomull har nästan fördubblats sedan 1980-talet 

vilket har gjort att bomullsodlarna sporrats till att optimera sina odlingsmetoder för att kunna 

producera mera. Detta har lett till att bönderna tvingats ta till med starka bekämpningsmedel för att bli 

av med insekter och andra skadedjur som angriper bomullsplantan (Black S. 2008, s 113).  

Statistiken om att bomull är en av de viktigaste fibrer i textilindustrin talar för sig själv. Trots att den 

gemensamma befolkningen i EU och USA endast uppgår till 13 % av världens totala population står 



13 

 

dessa länder för 45 % av all bomullskonsumtion. Bomull har länge varit den dominerande fibern i 

beklädnadsprodukter med en andel på över 60 %, på senare år har dock polyestern gjort ett uppsving 

och står nu för dryga 75 % av den textila produktionen (Black S. 2008, s 113). Trots att bomullen ej 

längre ligger i topp så är dess odlingar väldigt resurskrävande gällande både vatten och kemikalier, till 

och med det jordbruk som kräver allra mest kemikalier. Av världens all åkerareal tar bomullsodlingar 

upp endast cirka 2,5 %, men till dessa odlingar används så mycket som 11 % av de 

jordbrukskemikalier som brukas i hela världen. Denna procentsats kanske inte låter överdrivet hög 

men om kemikalierna fördelas per kategori, står enbart insektsmedlen som används i bomullsodlingar 

för 25 % av världsförbrukningen (Kristensson M. 2005, s 17). 

De olika bekämpningsmedel som använts är farliga för både de som arbetar med kemikalierna 

dagligen, liksom för jorden (Black S. 2008, s 113). Av dessa arbetare dör 22 000 och tre miljoner 

förgiftas varje år på grund av de konsekvenser som kemikalierna medför. Arbetarna kommer ständigt i 

kontakt med kemikalierna, både under besprutningen liksom när bomullen handplockas. 70 % av all 

bomull plockas för hand. Utöver denna direktkontakt så sprids de farliga kemikalierna i både vatten 

och luft.  Konventionell bomull odlas som monokultur, och med alla bekämpningsmedel som används 

förstörs jordens bördighet och tar livet av de vitala mikroorganismer som finns i jorden.  

Det är en djungel av olika sorters bekämpningsmedel, och på grund av otillräcklig kunskap köper och 

använder bomullsodlarna tyvärr hellre för mycket än för lite kemikalier. Detta leder till fruktansvärda 

följder (Kristensson M. 2005, s 18). Under juni 2006 och juni 2007 begick 540 bomullsodlare 

självmord i Indien, vilket motsvarar mer än ett självmord per dag. Detta på grund av deras oförmåga 

att betala tillbaka de stora lån de tagit för att ha råd med alla bekämpningsmedel (Bertilsson C. & 

Hellmark M. 2008, s 30). Många gånger används insektsmedel som inte är nödvändiga på alla 

odlingar, och ibland kan dessa starka medel döda både insekter, fåglar och däggdjur som befinner sig 

omkring bomullsfälten (Kristensson M. 2005, s 18). Även konstgödsel tömmer jorden på viktig näring 

och hindrar andra grödor från att kunna växa där. Konstgödsel består av sammansättningar av kväve, 

fosfor och kalium. Höga halter av dessa gör att det blir övergödning av hav och vattendrag, som 

orsakar bland annat algblomning (Kristensson M 2005, s 16). 

Att den mjuka och sköna bomullen orsakar stora miljöproblem när den produceras är något som 

funnits i de flesta människors medvetande sedan länge (Kristensson M. 2005, s 7). I drygt 20 år har 

organisationer, myndigheter och företag aktivt arbetat med de miljöfrågor som rör 

bomullsproduktionen.  Då bomull är en av världens mest exporterade råvara, och i många 

producentländer fungerar som en av de största försörjningskällorna är det lättare sagt än gjort att göra 

en tvär förändring i detta problem. Ett sådant enormt projekt tar tid, det kan jämföras med ett av våra 

största miljöproblem – hur miljön förorenas av all trafik. Det är ett världsomfattande problem, men 

positivt är att fler textilföretag börjar inse allvaret i detta och försöker se över hur de kan arbeta på ett 

mer hållbart sätt. Dessvärre råder en brist på insikt, kunskaper och handlingsplaner hos många av de 

textila företagen som behövs för att ta ställning och i praktiken kunna minska de negativa 

miljökonsekvenserna (Kristensson M. 2005, s 8).  

Vattenförbrukningen för att odla bomull är enorm, mycket beror på att bomullen oftast odlas i torra 

områden med liten nederbörd. Andra faktorer som grödan, klimatet och jorden spelar dock också in 

(Kristensson M. 2005, s 14). Vattenmängden varierar något beroende på odling, men uppskattningsvis 

används mellan 10 000 – 17 000 liter vatten för att odla ett kilo bomull (Åker Zeander J. 2007, s 14). I 

ett intensivt bomullsjordbruk kan det mängden vatten vara ännu högre, hela 20 000 – 40 000 liter 

vatten kan förbrukas för samma mängd bomull (Black S.2008, s 113). Konstbevattning behövs i de 

länder där nederbörden ej är tillräcklig, men faktum är att närmare hälften av den totala 
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bomullsproduktionen i världen odlas utan konstbevattning (då främst i Indien, Brasilien samt 

Västafrika). För att konstbevattna en odling måste infrastrukturen byggas om så att de befintliga 

vattendragen leds om. Uppskattningsvis står den konstbevattnade bomullen för 1-6 % av världens 

sötvattenanvändning (Åker Zeander J. 2007, s 14).  

Konstbevattningen har liksom kemikalieanvändningen stor miljöpåverkan. Skräckexemplet är 

Aralsjön, som ligger i Uzbekistan. Det som en gång var världens fjärde största insjö, tolv gånger så 

stor som Vänern (Ander G. 2010, s 179), har nu krympt ihop till tre mindre sjöar. 85 % av sjöytan är 

borta, liksom de 24 arter av fisk som en gång fanns i sjön (Åker Zeander J. 2007, s 15). Allt vatten 

förbrukades på de enorma bomullsodlingarna (Kristensson M. 2005, s 21). Bomullsodlingarna står för 

fler faktorer som påverkar sötvattnets ekosystem. För att ge några konkreta exempel så orsakar 

dränering både saltanrikning och förorening av sötvatten. En annan faktor är storskalig bevattning, då 

blir det ett överskott av vatten i fälten vilket medför att grundvattennivån höjs och det blir en 

saltanrikning av jorden (Kristensson M. 2005, s 19). 

Världspriset på bomull sjönk från år 1995 till 2002 med nästan 50 %, något som försatte många 

bomullsodlare i ekonomisk kris. Den främsta orsaken till den kraftiga sänkningen var på grund av 

höga exportsubventioner i USA, Kina samt i EU, vilka ledde till en dumpning av bomullspriset. Nu 

har dock bomullspriset återigen stigit, orsakat av många olika faktorer. Det är en kombination av 

högre kostnader för bekämpningsmedel och gödsel, en ökad efterfrågan på bomullen liksom missväxt 

på grund av de klimatförhållanden som råder (Organic Cotton u.å.). En tabell över världspriset på 

bomull från National Cotton Council of America visar att mellan åren 1989 – 2009 låg medelpriserna 

mellan 45,44 – 82,71 cents per pound (med en avvikelse år 1995 då medelpriset steg till 98,10 cents 

per pound). Från år 2009 till 2010 steg priset från 62,75 till 105,4 cents per pound vilket är en ökning 

på nästan 60 %. Ökningen fortsätter i rekordfart och priset uppgick i mars 2011 till 229,6 cents per 

pound. Det som ligger till grund för den drastiska prishöjningen tros bland annat vara ett lägre utbud 

från den fjärde största bomullsproducenten i världen Pakistan, men även på grund av de 

översvämningar som varit i Australien (E24 2011). 

3.1.2 Ekologisk bomull 

Ekologisk bomull är odlad helt utan konstgödsel och bekämpningsmedel, och det är det enda som 

skiljer den ekologiska mot den konventionella bomullen. Logiken i det hela blir att skörden blir 

mindre och priset högre. Detta är en förutfattad mening många har om ekologisk bomull, men långt 

ifrån hela sanningen. Att odla ekologiskt innebär en rad olika åtgärder som främjar bönderna, miljön 

men även konsumenterna. Rent praktiskt innebär det att nyttja djur- och naturresurserna till det 

yttersta, vilket skapar en god cirkel i naturens egna kretslopp. Detta istället för att använda sig av 

kemikalier och andra onaturliga medel som är skadliga för miljön. Som alternativ till konstgödsel 

används exempelvis naturlig näring från kor och höns. Genom att tillföra organisk gödsel ökas jordens 

mullhalt, som i sin tur leder till förbättrad markstruktur, högre vattenhållande förmåga samt 

mångdubblat mikroliv i marken (Åker Zeander J. 2007, s 20). Slutprodukten som görs av ekologisk 

bomull får dessutom en högre kvalitet och ökad livslängd, då fibrerna är längre än i konventionell 

bomull (Ekokläder 2007).  

Trots de positiva påföljder som ekologisk bomull har är det en försvinnande liten del som produceras i 

världen, jämfört med konventionell bomull (Kristensson M. 2005, s 25). Endast 1,1 % av all bomull är 

ekologisk. Ekologisk bomull odlas i 23 länder i världen där Indien, Syrien samt Turkiet står för den 

största produktionen (Organic Exchange 2011). Andra länder som bedriver ekologiska odlingar är 
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bland andra Peru, Uganda, Kina, Egypten och Senegal. Positivt är dock att efterfrågan ständigt ökar på 

den ekologiska bomullen. Efterfrågan steg från år 2001 till 2004 från cirka 2300 ton till cirka 9000 ton 

(Kristensson M. 2005, s 25).  

Den ekologiska bomullsproduktionen ökade med 15 % från år 2008/2009 till år 2009/2010. Detta 

innebär att 241 276 ton (motsvarande 1,1 miljoner balar) ekologisk bomull producerades, till skillnad 

från 209 950 ton år 2008/2009. Bomullen växte på 461 000 hektar under år 2009/1010. Under de 

senaste fem åren har tillväxten på den ekologiska bomullen ökat rejält. En ökning på hela 539 % sedan 

år 2005/2006, då endast 37 000 ton producerades (Organic Exchange 2011). I takt med att 

konsumenternas medvetande kring bland annat kemikalieutsläpp ökar, skapas också ett högre tryck på 

produkter som framställts ekologiskt (Bertilsson C. & Hellmark M. 2008, s 37).  

Att ställa om en odling från konventionell till ekologisk kräver mer än att bara abrupt sluta med 

bekämpningsmedel och konstgödsel. Bönderna måste även förändra sin odlingsteknik och byta frön 

(Åker Zeander J. 2007, s 20). Det tar tid innan alla kemikalier gått ur jorden, därför ställer de flesta 

ekologiska standarder krav på att bönderna genomgår en övergångsperiod på tre år innan de får 

benämna den odlade bomullen som ekologisk. Under denna period måste bönderna ta hänsyn till alla 

kriterier som ställs på ekologisk odling men får ej lov att sälja bomullen som ekologisk (Myers D. & 

Stolton S 1998, s 87). Detta i kombination med att produktiviteten samt avkastningen i början blir 

något lägre än vid odling av konventionell bomull är en stor anledning till varför bönderna ej vill 

konvertera till sina odlingar till ekologiska (Bertilsson C. & Hellmark M. 2008, s 37). Bönderna kan 

dock sälja denna övergångsbomull, förutsatt att de är tydliga med att den inte märks som ekologisk. 

GOTS kan även utfärda certifieringar av övergångsbomull. Att som klädföretag köpa in bomull i 

övergång från konventionell till ekologisk är därför ett bra sätt att stödja bomullsodlarna under de 

första åren som kan vara svåra för dem (Global Organic Textile Standard 2010). Generellt tar det cirka 

tre till fyra år innan detta stabiliserats. I takt med att produktiviteten ökar, ökar även lönsamheten. Det 

gäller att informera bönderna, så att de kan se allt ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Odlar de 

ekologiskt drar de ner på de höga kostnader som annars måste läggas på kemikalier och dylikt 

(Bertilsson C. & Hellmark M. 2008, s 37).   

Enligt studier som gjorts i Indien visades att skördarna av ekologisk bomull var nästintill lika höga 

som de för konventionell bomull efter en övergångsperiod på fyra år. Dessutom var 

produktionskostnaderna lägre. Då jordens bördighet ökat när kemikalier slutats använda kan bönderna 

odla i samma jord längre än vad de kunnat i en konventionell odling, där jorden snabbare blir 

oförbrukbar. Genom att övergå från konventionell till ekologisk odling kunde odlarna förbättra sin 

levnadsstandard och göra sig fria från sina skulder.  (Åker Zeander J. 2007, s 20). 

En av de bomullsodlingar som är ekologiska finns i västra Indien. Här odlar bönderna bomull utan att 

använda sig av bekämpningsmedel, konstgödsel och genetiskt modifierade grödor, istället 

komposteras ogräs och avfall som sedan används som gödsel (Bertilsson C. & Hellmark M. 2008, s 

30). Insektsbekämpningen som krävs sker istället via biologiska och manuella alternativ, som 

exempelvis insektsfällor. Utöver de satta kriterier som kan läras ut om ekologisk bomullsodling finns 

olika odlingsknep som bönderna kan använda sig av, endast deras kreativitet sätter stopp. Exempel på 

gynnsamma metoder är bland annat att i bomullsodlingarna göra det trivsamt för diverse spindlar och 

myror som är fiender till skadegörarna (Kristensson M. 2005, s 24).  

På en ekologisk bomullsodling råder en mentalitet hos bönderna, som inte återfinns på de 

konventionella bomullsodlingarna. Jorden tas till vara på bästa möjliga sätt, för att optimera 

växtligheten. Tillsammans med bomullen odlas bland annat lök och chilifrukter i samma jord. Att 
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kombinera grödor på detta sätt gör att kvävet i jorden binds, vilket håller den bördig samtidigt som det 

minskar risken för missväxt. Dessutom bidrar det till en ytterligare inkomst för bönderna, vilket kan 

vara ett incitament till varför de ska övergå till ekologisk odling (Bertilsson C. & Hellmark M. 2008, s 

30).  

I en ekologisk bomullsodling får det som tidigare nämnts ej förekomma konstgödsel eller 

bekämpningsmedel. Däremot finns inga restriktioner på vattenförbrukningen. För att odla bomull 

krävs en stor mängd vatten, vilket kan leda till brist på grund- och ytvatten. Det bönderna kan göra är 

att använda vattenresurserna på ett ansvarsfullt sätt utifrån landets lokala klimat och geografi. Fastän 

vattenförbrukningen inte skiljer sig så mycket åt från den konventionella bomullsodlingen under de 

första åren, kommer en ekologisk bomullsodling sett ur ett långsiktigt perspektiv behöva mindre 

bevattning. Detta då all naturlig näring som tillförs gör att balansen i jorden blir bättre samt mer fertil, 

vilket i sin tur leder till att jordens vattenhållande förmåga ökar och därmed behövs inte lika mycket 

vatten. (Åker Zeander J. 2007, s 20). Enligt WWF’s rapport ”Bomull, en ren naturprodukt?” från år 

2005 förhandlas det på internationell nivå huruvida det ska ställas mätbara krav på vattenhanteringen i 

en ekologisk odling (Kristensson M. 2005, s 25).  

Ett jordbruksforskningsprojekt som pågår i Indien syftar till att starta upp ekologisk jordbruk i 150 

byar. Genom detta initiativ vill projektledarna utveckla de mänskliga resurserna samt öka 

jordbruksarbetarnas medinflytande. Att odla ekologiskt främjar bönderna på flera plan, det ger dem 

mat, näring samt försörjningsmöjligheter (Bertilsson C. & Hellmark M. 2008, s 30). Det utesluter även 

den negativa miljöpåverkan både i luften, på marken och i vatten som orsakas av alla 

kemikalieutsläpp. (Organic Exchange u.å.) 

3.1.3 Jämförelse  

Det finns fler anledningar som talar till fördel för ekologisk bomull framför konventionell.  För det 

första så förbättras både de ekonomiska förhållandena samt hälsan för de som arbetar i direkt 

anknytning till bomullsodlingarna, då de slipper handskas med farliga kemikalier på daglig basis. För 

det andra så engagerar sig fler och fler som arbetar med förädlingsprocesserna inom textilindustrin i 

hur de kan göra för att minska den negativa miljöpåverkan, genom att bland annat minska på 

kemikalieutsläpp. Denna medvetenhet växer även ständigt hos konsumenter, vilket medför att även 

klädföretagen måste ta sitt ansvar för miljön (Myers D. & Stolton S. 1998, s 2). 

Konventionell bomull odlas oftast som en monokultur gröda vilket på lång sikt försämrar jordens 

bördighet. I ekologiska bomullsodlingar däremot är det möjligt att odla andra grödor liksom spannmål 

och baljfrukter. Detta skapar en balans i jorden vilket minskar risken för skadedjur och ogräs, och på 

så sätt kan fler odlingar ske i en ekologisk jord till skillnad från konventionell (Myers D. & Stolton S. 

1998, s 23). De grödor som odlas parallellt med ekologisk bomull använder bönderna antingen för 

eget bruk alternativt säljs det på den lokala marknaden. Detta blir ett ytterligare premium för bönderna 

som på så sätt minskar beroendet av bomull som deras enda inkomstkälla (Åker Zeander J. 2007, s 

20). 

I en konventionell bomullsodling används flera sorters bekämpningsmedel för olika slags insekter, 

fastän vissa kanske inte ens behövs i alla odlingar. Detta handlar om okunskap hos bönderna. Genom 

att utbilda bönderna med korrekt och relevant kunskap, kan de lönsamt driva en ekologisk odling helt 

fri från miljöfarliga bekämpningsmedel (Kristensson M. 2005, s 24). Restkemikalierna från 

konventionell bomull återfinns i både det vi äter samt det vi har på oss. Ett bomullsplagg kan innehålla 

upp till 250 olika restkemikalier, dessa ämnen går ej ur plagget förrän det tvättas cirka tio gånger. 
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Dessa restkemikalier kommer förvisso inte enbart från själva bomullsodlingen utan stor del kommer 

till under förädlingsprocessen (Ekokläder 2007). Av bomullsbollen så är endast 40 % fibrer, resterande 

60 % används för att utvinna bomullsfröolja. Detta är en vanligt förekommande olja som återfinns i 

kakor, potatischips och salladsdressing (Organic Exchange u.å.). Med det sagt så finns även spår av 

kemikalier i den mat vi äter. Detta är något som alla bör ha i åtanke, och ett argument till varför 

ekologisk är bättre än konventionell bomull. 

Den ekologiska bomullen kräver liksom vid konventionell odling en stor mängd bevattning, vilket 

innebär att båda odlingssätten är lika resursförbrukande. Å andra sidan går det i vissa länder att reglera 

vattenåtgången. I västra Afrika odlas den ekologiska bomullen med hjälp av regnvatten, detta på grund 

av avsaknaden av infrastruktur för bevattning. Denna metod är såklart beroende på klimat och geografi 

(Black S. 2008, s 113). Den stora vattenförbrukningen till trots, några år efter att en bomullsodling 

omvandlats från konventionell till ekologisk kommer jorden att återfå sin bördighet och därmed 

kommer mindre bevattning att behövas (Åker Zeander J. 2007, s 20). 

Faktor Konventionell bomull Ekologisk bomull 

Jord Produktion till stor del beroende 

av petroleumbaserad gödsel. 

Konstgödsel leder till en 

näringsfattig jord. 

Bönderna uppmuntras till en biologisk mångfald 

för att skapa en näringsrik jord, bland annat 

genom varierad växtföljd samt kompostering för 

att fylla på med viktiga näringsämnen. 

Frön Fröna är oftast besprutade med 

kemikalier och är genetiskt 

modifierade, så kallade bt-frön.  

Endast obehandlade frön används, genetiskt 

modifierade organismer är förbjudna. 

Odling Intensivt och resurskrävande. För 

att maximera böndernas 

avkastning används mängder av 

vatten, konstgödsel samt 

bekämpningsmedel. 

Varierad växtföljd, organiska gödselgrödor samt 

kompost ökar jordens fertilitet. Dessutom ökar 

kolupptagningen liksom vattenanvändningen 

förbättras. 

Ogräs- och 

insektsbehandling 

Giftiga kemikalier tillsätts oftast 

av arbetarna själva, vilket riskerar 

deras hälsa. Kemikalierna 

förorenar även grundvattnet. 

Här uppmuntras ett balanserat ekosystem med 

skadedjur och dess naturliga fiender. Bönderna 

använder sig av manuella insektsfällor. 

Skörd Bönderna använder sig av giftiga 

avlövningsmedel för att optimera 

skörden. 

Ekologisk bomull handplockas oftast. Då den 

skördas maskinellt, väntar bönderna in 

säsongens kyla, alternativt brukas 

vattenhanteringen på ett smart sätt för att 

optimera skörden. 

Hållbarhet Alla konstgjorda tillsatser som 

används är dyra och fungerar ej 

som ett hållbart alternativ i 

längden, varken för arbetarna eller 

miljön. 

Bönderna får ett högre pris för bomullen, vilket 

tryggar deras ekonomi. De slipper köpa dyra 

kemikalier, och kan därmed ta sig ur skuldfällan. 

I många länder hjälper en ekologisk odling 

bönderna till att ha råd med något så självklart 

som hälso- och sjukvård. 

 

Tabell 1 ”Jämförelse mellan konventionell och ekologisk bomull” (Organic Exchange u.å.) 
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3.1.4 Lågkemikalie bomull  

Det finns fler sätt att odla bomull på och två av dessa är intergrated pest management (IPM) och 

genmodifierad bomull (GM). IPM används bland annat i Kalifornien i USA. Denna teknik har 

potential att använda mindre kemikalier, vilket sker genom att allt fler bönder ansluter sig till detta 

kemiska reduceringsprogram. I Kalifornien har det varit svårt att få fart på den ekologiska odlingen då 

det kräver stort manuellt arbete. Detta gör i sin tur att den ekologiska bomullen blir dyrare (Fletcher K. 

2008, s 21). Vid såning av IPM bomull fokuseras det på ett långsiktigt förebyggande mot pesticider.  

Kemikalier används endast när det visar sig vara helt nödvändigt. Kemikalierna är noga utvalda och 

tillsätts på ett sätt som minimerar riskerna för människa och miljö (Sustainable Cotton Project 2011).  

Biological agricultural systems in cotton (BASIC) är ett program som använder IPM bomull. BASIC 

bönder har konsekvent uppnått en reducering av svamp och insekter med hela 70 %. BASIC bomull är 

inte genmodifierad och det amerikanska bomullsprojektet The Sustainable Cotton Project anser att 

denna bomull är ett bra komplement till ekologiskt odlad bomull (Fletcher K. 2008, s 22) . 

Genmodifierad bomull är en teknologisk lösning till reducering av kemikalier.  GM bomull står för 

cirka 21 % av världens bomullsproduktion. Det mesta av GM bomullen växer med hjälp av 

skadedjursbekämpning (och ett bakteriegift som heter Bacillius Thuringiensis, BT) och ogräsmedel. 

För bönder har GM bomull följande fördelar; minskad mängd bekämpningsmedel behövs för att 

skörden attackeras mer sällan av skadedjur, lika eller större skördar än konventionell bomull, 

fiberkvaliteten förblir fin och ökad inkomst på grund av att mindre dyra bekämpningsmedel måste 

användas. För miljön är fördelen minskad kemikalieanvändning mot skadedjur. Det är bevisat att stora 

minskningar av bekämpningsmedel har gjorts i de länder som använder BT (Fletcher K. 2008, s 22). 

Ett av de största problemen med GM är att det ökar så fort, det drivs av en kommersiell efterfrågan. 

För flera företag på marknaden är det viktigare att producera produkter snabbt än att få en långsiktig 

ekologisk och social förbättring Något som kan verka förvånande är att BCI inte förkastar 

genmodifierad bomull (Fletcher K. 2008, s 22) . 

3.1.5 Bomull med mindre bevattning 

Det är inte bara en minskning av kemikalier som är essentiellt vid bomullsproduktion, utan även 

minskad bevattning. Ungefär 50 % av bomullsplantagen i världen är konstbevattnade. Resten är delvis 

konstbevattnad och delvis vattnad med regnvatten. Naturligtvis är bomullsplantage vattnade med 

regnvatten bättre då jorden förblir friskare och det sätter mindre press på vatteninfrastruktur i 

produktionslandet. Även om mindre vatten används så blir inte kvaliteten på bomullen lika bra som 

vid konstbevattning, detta för att regnvattnet kommer för sporadiskt. Det finns effektiva 

konstbevattningstekniker som exempelvis droppbevattning, detta sparar upp till 30 % av vatten 

konsumtionen. Tyvärr kräver denna teknik mycket manuellt arbete och passar därför bäst på platser 

där skörden sker manuellt (Fletcher K. 2008, s 23). 

3.1.6 Fairtrade bomull 

Bomull som är Fairtrade certifierad garanterar att bomullsodlarna och arbetarna får bättre arbets- och 

levnadsvillkor. Denna textilmärkning introducerades i Sverige år 2005, till följd av 

konsumentpåtryckningar samt efterfrågan från andra håll. Nedan ges några exempel på de kriterier 

som ställs på Fairtrade bomull. 
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 Uttryckliga regler för kemikaliehantering inklusive hälsofrämjande åtgärder. 

 Krav på långsiktiga handelsrelationer. 

 Producentorganisationen ska som lägst betalas ett minimipris, detta ska täcka kostnaden för en 

hållbar produktion. Om världsmarknadspriset är högre än minimipriset så tillämpas 

världsmarknadspriset som lägsta nivå för förhandlingen mellan odlare och köpare (Fairtrade 

2011). 

3.1.7 Textile exchange (Organic Exchange) 

Textile Exchange (tidigare Organic Exchange), är en medlemsbaserad organisation som grundades år 

2003. Organisationen bedriver sin verksamhet på en internationell nivå och engagerar sig i 

utvecklingen av hållbara textilier längs den textila värdekedjan, med fokus på ekologisk bomull. 

Textile Exchange har en vision om att återställa miljön och förbättra liv i den globala textilindustrin. 

Detta vill de uppnå genom att inspirera och utrusta människor till att arbeta med hållbara alternativ i 

den textila värdekedjan. Textile Exchange hjälper sina medlemmar att bygga upp hållbara textila 

program på lång sikt genom att tillhandahålla dem med bland annat information och nödvändiga 

redskap för att kunna planera, lösa problem, produktutveckla, sourca samt informera konsumenterna 

(Organic Exchange 2011). Listan över medlemmar i Textile Exchange är lång, och som 

toppmedlemmar ligger internationella företag som Adidas, Patagonia, Walmart Stores och H&M 

(Organic Exchange 2011). 

Två standarder har tagits fram och används av företag, OE 100 samt OE Blended. Dessa standarder 

tillämpas så att företag kan bevisa att ekologiska fibrer finns i sina slutprodukter. OE 100 tillåter 

endast ett minimum på 95 % ekologiska fibrer. För att bli certifierad enligt OE Blended krävs ett 

innehåll på minst 5 % ekologisk bomull (Organic exchange 2011). 

Textile Exchange vill efter framgången med ekologisk bomull bygga vidare sitt program ytterligare 

med att rikta uppmärksamheten mot andra ekologiska fibrer (OE Annual Report 2009, s 18). Följande 

fem områden vill Textile Exchange framhäva och lägga fokus på: engagemang i jordbruk, att nå ut och 

lära ut, integritet i industrin, samarbete och resurser inom textil hållbarhet och slutlien organisatorisk 

hållbarhet samt kapacitet (OE Annual Report 2009, s 19).  

Enligt prognoser som Textile Exchange förutspått kommer en ökning med 20 % att ske på den globala 

ekologiska bomullsmarknaden under 2011.  Detta kommer i sådana fall att resultera i ett 

marknadsvärde på $6 miljarder samma år. Drivkrafterna bakom den fortsatta ökningen tros ligga hos 

ett ständigt ökat konsumentintresse, en utökning av ekologiska bomullsprodukter hos internationellt 

erkända varumärken liksom hos nya etablerare. Det blir viktigare för företag att kunna spåra den 

ekologiska fibern, varför Textile Exchange använder sig av olika standarder för att öka spårbarheten 

från själva fibern till färdig produkt (OE Annual Report 2009, s 9). 

3.1.8 Better Cotton Initiative 

Better Cotton Initiative (BCI) syftar till att förbättra förhållandena gällande de resurser, så som 

kemikalier, konstgödsel och vatten som brukas vid odling av konventionell bomull. Målet är att kunna 

se mätbara förbättringar på den negativa miljöpåverkan och de sociala förhållanden som råder hos 

bomullsodlarna samt arbetarna på fälten. Förbättrade miljö- och arbetsförhållanden resulterar då i ökad 

hållbarhet, både ekonomiskt, miljömässigt samt socialt (Better Cotton Initiative 2011). För att lyckas 

med detta har BCI upprättat några långsiktiga mål. Bland annat så vill de minska användningen av 
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vatten och pesticider, vilket i sin tur leder till en ökad fertilitet och mångfald i jorden. BCI vill även 

sprida kunskaper kring alla berörda inom bomullssektorn för att skapa en mer hållbar 

bomullsproduktion, samt öka spårbarheten längs bomullskedjan (Better Cotton Initiative 2009). 

Förutom dessa långsiktiga mål har BCI skapat en strategisk plan som sträcker sig mellan år 2010 – 

2012. Fram till år 2012 ska 10 mål ha uppnåtts, nedan följer några av dem. 

 1,3 % av den globala bomullsproduktionen ska produceras som Better Cotton i Brasilien, 

Indien, Pakistan samt Väst- och Centralafrika. 

 50 % av Better Cotton som är producerad ska användas av medlemmar i BCI. 

 Världen över producerar 100 000 odlare Better Cotton. 

 Better Cotton systemet ska utvecklas i Kina samt Centralasien (Better Cotton Initiative 2010). 

3.1.9 Global Organic Textile Standards (GOTS) 

Detta är en världsledande textil standard för ekologiska fibrer, som backas upp av oberoende 

certifieringar i hela den textila värdekedjan. Global Organic Textile Standards, hädanefter kallat 

GOTS, avser att definiera ett världsligt erkännande för att försäkra att dess textilier uppfyller de krav 

som ställs för att få kallas ekologiska.  Detta gäller hela processen, från och med skörd av råmaterial, 

med hänsyn tagen till sociala och miljöaspekter under framställningen ända fram till märkning. På 

detta sätt kan en garanti samt ökat trovärdighet ges till slutkonsumenten. GOTS täcker in hela denna 

process av alla textilier gjorda i minst 70 % certifierade ekologiska fibrer. För att en textil produkt ska 

få märkas med ”organic” måste minst 95 % bestå av certifierade ekologiska fibrer. Alternativet är 

märkningen ”made with organic”, då måste produkten innehålla ett minimum av 70 % certifierade 

ekologiska fibrer (Global Organic Textile Standards 2010). 

GOTS ställer krav på den ekologiska fiberproduktionen, materialsammansättningen, kemikalier som 

används i alla processer (lista över förbjudna kemikalier finns sammanställd), våtprocesser, färgning, 

tryck, finishering samt ytterligare material och tillbehör. Krav ställs även på miljöhantering, hantering 

av avloppsvatten, lagerhållning, packning, transport samt dokumentation av allt ovanstående för att 

säkra kvaliteten på standarden. Utöver alla dessa krav finns uppsatta kriterier kring sociala 

förhållanden och ytterligare kvalitetssäkring i form av audits (Global Organic Textile Standard version 

3.0, 2011). 

3.2 Marknadsföring 

Nedan beskrivs några typiska verktyg som används inom marknadsföring, liksom marknadsmix, 

innovationskurvan och nulägesanalys. Då denna rapport är riktad mot ekologisk bomull är även detta 

marknadsföringskapitel skrivet ur ett ekologiskt perspektiv. Detta för att visa hur klädföretag kan 

marknadsföra sig grönare. 

3.2.1 Grön marknadsföring 

Grön marknadsföring kan definieras i tre olika kategorier; detaljhandels-, social marknadsförings- och 

miljödefinition. 

 Detaljhandelsdefinition syftar på marknadsföring av produkter som utgår ifrån att vara 

miljövänliga. 
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 Social marknadsföringsdefinition innebär att marknadsföring och utveckling av produkter 

sker genom att minska negativa effekter på den fysiska miljön eller att förbättra miljöns 

kvalitet. 

 Miljödefinition avser de resurser som organisationen lägger på att producera, paketera och 

återvinna produkter på ett sätt som är ansvarstagande och gynnar miljön (American 

Marketing Association 2011).   

Att bygga ett grönare varumärke och att arbeta med miljöfrågor i ett företag handlar om personligt 

engagemang och ledarskap.  För att kunna engagera sitt företag i miljöarbete krävs det en förståelse för 

de stundande miljöproblem som pågår runt om i världen. Kan man påverka och engagera sitt företag 

blir det sedan ett naturligt steg att sprida denna kunskap till företagets intressenter (Olausson V. 2009, 

s 18). Enligt den förre världsbankschefen Sir Nicholas Stern är dagens klimatförändringar marknadens 

största misslyckande någonsin och att fortsätta med ”business as usual” är inte längre ett alternativ. 

Därför måste det ske en förändring av hur marknaden och samhället ser på miljön (Ibid, s 31). 

När stora multinationella företag aktivt arbetar med miljöfrågor och strategier sätter de ribban för vad 

som bör ses som ett självklart miljöarbete. Det gäller då för mindre företag att visa sitt engagemang 

och haka på detta. Chansen är stor att konsumenterna så småningom kommer att jämföra företagens 

miljöinsatser och det gäller då för företagen att kunna kommunicera med sina kunder och hänga med i 

utvecklingen (Olausson V. 2009, s 34). Tillverkare av produkter har under en lång tid utgått ifrån att 

kunder konsumerar en viss vara just för att den är ekologisk eller miljöanpassad och inte för aspekter 

som design eller kvalitet (Ibid, s 38).  

I rapporten ”Sverige Konsumenter Gröna Trådar” som gjordes år 2008, understryks att informerad och 

utbildad personal i butik är mycket viktigt för konsumenten. Rätt och uppdaterad information om 

företagets miljöarbete ska vara tillgänglig i butiken, konsumenten ska inte behöva vända sig till 

huvudkontoret för att få lämplig information om produkter eller miljö. Det är företagets ansvar att 

informera kunden om de val som finns och i rapporten ges det tips om att varje butik bör ha en person 

som utses till att bli miljöansvarig (Holm C. 2010). 

3.2.2 Innovationskurva 

Everett Rogers´s innovationskurva beskriver hur en förändring sker i samhället, där procentsatsen 

avser en viss procent av befolkningen. Den klassificerar tillämpningen av innovationer (Park & 

Charge u.å.).  

Innovatörer – Riskbenägna och välutbildade. 

Tidiga användare – Trendsättare, fungerar som förebilder i sina bekantskapskretsar. 

Tidig majoritet – Vill inte ta risker, får rekommendationer av tidiga användare. 

Sen majoritet – Skeptiska till innovationer, väntar med att prova nytt. 

Eftersläntrare – Vill undvika förändring, tar till sig en ny produkt först när de gamla produkterna 

försvinner från marknaden. 
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Figur 2 ”Everett Rogers’s innovationskurva” (Park & Charge u.å.) 

Det betraktas som positivt när exempelvis en ekologisk produkt går från innovatörernas område till 

tidiga användare och tidig majoritet. Detta för att dessa grupper är känsliga för andras beteende. De ser 

andra konsumenter handla och detta ökar chansen för att de själva ska agera. Detta genererar i sin tur 

till att fler och fler konsumenter börjar konsumera ekologiska produkter (Olausson V. 2009, s 34). 

3.2.3 Segmentering och målgrupp 

Grunden i marknadsföring är att segmentera. Det är effektivt att se hur medveten målgruppen är och 

hur de effektivast sprider budskapet om varumärket. I rapporten ”Kommunikativa målgrupper i 

klimatfrågan” som Naturvårdverket gjort i samarbete med kommunikationsbyrån Rewir, segmenteras 

den svenska befolkningen in i olika målgrupper. Undersökningen gjordes med frågor om det egna 

ansvaret för klimatförändringen, oro och samvete kring klimatförändringen och orsaken till 

klimatförändringen. Undersökningen resulterade i att befolkningen segmenterades in i fem 

målgrupper. 

 Skeptikern 8 % – Ofta män i medelklassen, tror att klimatförändringen främst är naturlig och 

försvinner snart, misstror de flesta. 

 Passiva 23 % – Flest män, tror inte de kan påverka situationen så mycket, känner ingen större 

oro, förnekar inte men agerar heller inte, lägger ansvaret på någon annan än de själva, kan ta 

steget med rätt motivation. 

 Nyvakna 25 % – Ganska jämn ålders- och könsfördelning, har nyligen fått upp ögonen för 

problematiken, tycker att något bör göras men största ansvaret ligger hos någon annan att 

agera, behöver enkel och konkret info om hur man bör gå till väga för att agera miljösmart. 

 Sansade 26 % – Jämn fördelning mellan kön och ålder, känner ett ansvar och är kunniga inom 

ämnet, har börjat agera men tycker att det är tämligen komplicerat, präglas av dåligt samvete. 

 Engagerade 18 % – Majoriteten är kvinnor, känner oro och dåligt samvete för dagens 

klimathot, ser allvarliga konsekvenser i klimatförändringen, ser ett stort eget ansvar, söker och 

betalar mer för miljövänligare produkter, tar på sig skuld och känner sig stressad av sen egen 

och andras brist på handling. 

En undergrupp till de sansade och engagerade är eliten som utgör ungefär 4 % av de sansade och 

engagerades gemensamma 44 %. Eliten är en mycket engagerad grupp som tar stort eget ansvar, de 

hittar själv miljövänliga produkter och tycker inte att en miljövänlig konsumtion är speciellt 

komplicerad. Dessa 44 % (de sansade och engagerade tillsammans) av befolkningen är beredda att 

göra något och är medvetna om det rådande klimathotet. Denna segmentering kan jämföras med 

innovationskurvan, då dessa grupper kan placeras i innovatörer, tidiga användare och tidig majoritet. 
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Det är en viktig aspekt att en sådan stor del av svenskarna är beredda att agera för miljön (Olausson V. 

2009, s 44). 

Gröna företag har fokuserat mycket på sitt gröna varumärke och först och främst vänt sig till 

innovatörerna på innovationskurvan. De andra målgrupperna prioriterar ofta andra egenskaper hos 

produkten, än bara att den är miljövänlig (Ibid, s 55). Ett vinnande koncept kan vara att företag visar 

upp alternativ som uppfattas som mer miljövänliga och lär sig att marknadsföra och sälja detta på rätt 

sätt. Detta blir en styrka i takt med att miljöproblem blir mer uppenbara för konsumenterna (Ibid, s 

57). 

3.2.4 Olika grupper av företag  

Enligt författarinnan Viktoria Olausson delas företag in i olika grupper, beroende på deras 

miljöengagemang. Detta sätt att kategorisera är effektivt för att få en god överblick. Nedan följer de 

olika grupperna. 

Grupp 1: Dessa företag arbetar inte alls med miljöarbete. Följer ofta bara lagstiftning. 

Grupp 2: Dessa företag vill göra lite mer än bara vad lagstiftningen kräver. Det finns ofta ett 

fungerande miljöarbete men inget direkt stöd i ledningsgruppen. 

Grupp 3: Företag med ett mycket organiserat miljöarbete. Miljöarbetet är en del av varumärket och 

fungerar som en drivkraft för hela företaget (Ibid, s 52). 

De företag som befinner sig i grupp 3 är företag som har fokuserat både på att växa och att ligga i 

framkant med miljöfrågor. Om fler företag tar sig in i grupp 3 blir det enklare för företag i grupp 1 och 

2 att utvecklas och ta beslut så att de så småningom tar sig in i grupp 3. Med det menas att grupp 3 

fungerar som en inspiration för grupp 1 och 2.  Detta gynnar i sin tur marknaden och samhället (Ibid, s 

55-56).  

3.2.5 Nulägesanalys 

För att få en bra struktur på frågor och arbetssätt är det av värde att göra en nulägesanalys. I analysen 

bör man överväga interna frågor och arbetssätt som:  

 Vilken typ av miljöproblem bidrar organisationen till (utsläpp, miljöpåverkan under 

produktion etcetera)? 

 Hur ser produktens livscykel ut? 

 Vad har företaget för kärnvärden? 

 Hur ser ledningen/medarbetarna på företagets miljöarbete? 

Externa frågor och arbetssätt kan vara: 

 Hur arbetar andra företag i branschen? 

 Hur ser det ut politiskt kring de miljöproblem som är väsentliga för företaget? 

 Vilka krav ställs från intressenter? 

 Vilken position och image har företaget på marknaden (Ibid, s 70)? 
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3.2.6 Marknadsmix 

Som i all marknadsföring bör konkurrensmedlen de fyra p:na (produkt, pris,  plats och påverkan) 

övervägas vid grön marknadsföring (Peattie K. 1995, s 109).   

Produkt – Produkten är det viktigaste konkurrensmedlet. Produktens egenskaper som kvalitet och 

design är grundläggande komponenter. Egentligen är det inte produkten i sig konsumenten är 

intresserad av utan snarare behovstillfredsställelsen som produkten ger. Produktens miljövänlighet 

eller återvinningsmöjligheter är viktiga konkurrensmedel (Holmström N. 2007, s 182). En annan 

viktig aspekt är hur konkurrenskraftig produktens ekologiska prestation är (Peattie K. 1995, s 109). 

Pris – Vid prissättning bör frågor som vad ett bra pris är för en grön produkt och hur priskänslig 

konsumenten är besvaras (Peattie K. 1995, s 10). En priskonkurrensanalys kan göras och priset som 

marknaden tål ska tas ut. Om psykologisk prissättning används görs en priskänslighetsanalys och då 

kan ett högre pris vara aktuellt då många konsumenter kopplar ihop högt pris med bättre kvalitet. För 

att locka innovatörerna i innovationskurvan kan ett relativt högt pris sättas på en produkt för att sedan 

sänkas allt eftersom produkten positionerat sig på marknaden (Holmström N. 2007, s 182-183). 

Plats – Platsen där produkten säljs är mycket viktig. Hur tillgänglig produkten är för konsumenten bör 

övervägas. Att välja rätt distributionskanaler är viktigt och frågor som måste ställas är om produkten 

säljs direkt till konsumenten eller om en detaljist används (Holmström N. 2007, s 183).  

Påverkan – Påverkan är all form av reklam som tv-reklam, tidningsreklam, direktreklam etcetera. 

Valet av media kan många gånger vara helt avgörande för om budskapet kommuniceras framgångsrikt 

eller ej (Blomkvist E. 2004, s 66). Budskapet måste kommuniceras till konsumenten på bästa sätt 

genom personlig försäljning, skyltning i butik, tävlingar och mässor. Även sponsring och 

varumärkesreklam exempelvis företagets logga på visitkort och liknande, är av värde. Att ge företaget 

positiv PR är betydelsefullt för varumärket. Att synas mycket i media och liknande, visar att företaget 

tar ställning till miljöfrågor vilket gynnar företaget på ett bra sätt (Holmström N. 2007, s 183). Det bör 

också övervägas om kunden reagerar som förväntat på grön reklam och om den har stort förtroende för 

den (Peattie K. 1995, s 109).  

Ett femte p som kan vara effektivt att använda vid grön marknadsföring är personal. Att ha aktiv och 

kunnig personal är viktigt vid försäljning av miljövänliga produkter samt att personalen förstår 

problematiken och deras roll i den gröna marknadsföringen (Peattie K.1995 s. 109) Dessa fem p:n är 

vanliga konkurrensmedel i marknadsföring, men det finns fler p:n som är speciellt viktiga i grön 

marknadsföring. ”The triple bottom line” är ett uttryck utvecklat av John Elkington som är 

medgrundare till affärskonsultföretaget SustainAbility. Dessa extra tre p:n består av people 

(människor), planet (planet) och profit (vinst). Marknadsföring handlar mycket om vinst för ett företag 

men ”the triple bottom line” utökar den traditionella konkurrensmedelanalysen och uppmuntrar till att 

ta hänsyn till och överväga företagets miljö- och sociala påverkan, såväl som det finansiella resultatet 

(California Green Solutions 2006). 

People (människor) – Detta konkurrensmedel innebär att rättvisa ska ges till människor på 

arbetsplatsen men också till samhället där verksamheten bedrivs. Välbefinnandet för företaget, 

arbetskraften och övriga intressenter tas i beaktning. Tillverkarna till produkter kontrolleras noga för 

arbetarnas bästa.  

Planet (planet) – Företaget måste försöka minimera de negativa effekter som uppstår som en följd av 

företagets verksamhet. Energi förbrukningen måste hanteras noggrant och företaget bör lämna ett så 
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litet ekologiskt fotavtryck som möjligt och kemikalie användningen måste reduceras. En 

livscykelanalys bör göras på produkterna och begreppet ”cradle to cradle” bör övervägas. 

Profit (vinst) – Vinsten är resultatet av den gröna verksamheten. Konsumenterna förväntar sig att 

företaget bidrar mer till samhället och miljön, och premierar då dessa företag genom att fortsätta 

handla hos dem (Pomering, Noble & Johnson u.å., s 5-6). 

Vid skyltning och placering av ekologiska produkter i butik måste en tydlig valmöjlighet ges till 

konsumenten. Konkurrensmedlen placering och pris blir extra viktigt. Produkterna får ett mervärde 

genom att vara miljövänligare. Ekologiska produkter måste framhävas och synas för att kunna ge 

konsumenten ett val. Att använda så kallad choice editing är också ett alternativ. Choice editing 

innebär att företaget utesluter vissa produkter som har en negativ inverkan på miljön. Ett exempel på 

detta var borttagning av vanliga glödlampor. Konsumenterna kan nu endast välja lågenergi lampor. 

Samma sak kan göras med ekologiska produkter, exempelvis kan strumpor och basplagg i 

konventionell bomull helt uteslutas och endast säljas i ekologisk bomull. På så sätt kan konsumenten 

drivas till att köpa ekologiska produkter (Holm C. 2010, s 10). 

3.3 Medveten konsumtion 

3.3.1 ”Fast fashion” 

Hållbar konsumtion delas av Konsumentverket in i tre delar – miljömässig, ekonomisk och social 

hållbarhet. ”Att konsumera hållbarhet när man köper en vara eller tjänst innebär alltså att visa 

omsorg om konsekvenserna som ens köp får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden, lokalt och 

globalt” (Konsumentverket 2010). Att konsumera ekologiskt hållbart innebär då att inte belasta 

naturresurserna mer än de hinner återhämta sig av sig själva (Konsumentverket 2010). Hösten 2008 

gjorde Naturvårdsverket studien ”Allmänhetens attityder och konsumtionsbeteende kopplat till 

klimatförändringen”. I studien framgick det att sju av tio svenskar hävdar att det är viktigt i deras 

bekantskapskretsar att man tänker på sin klimatpåverkan. Detta visar att det har uppstått en social 

norm i denna fråga (Olausson V. 2009, s 32). 

”Fast fashion” är ett begrepp som smugit sig på konsumenter under några år. Under de senaste 15 åren 

har modet inte bara blivit billigare, det har även kommit snabbare. Anledningen tros vara en 

kombination av ökad konkurrens på marknaden, pressade priser i leverantörsledet samt bättre 

kommunikationer och marknadsföring. Allt detta har skapat snabbare modecyklar vilket innebär att 

många klädföretag kommit med nya plaggtyper löpande under säsongerna, istället för att enbart släppa 

en kollektion per säsong. Detta är i det långa loppet inte ett hållbart koncept, något som nu även 

konsumenterna börjat inse. Denna medvetenhet hos konsumenter gör att klädföretagen aktivt måste ta 

ställning och visa sitt ansvar för miljön. Både miljö- samt kommersiella faktorer tillsammans med 

förändrade sociala normer ligger bakom det fokus som nu läggs på mode och hållbarhet (Black S. 

2008, s 11).  

3.3.2 ”Slow fashion” 

Konceptet om att sakta ner modet kallas ”slow fashion”, och handlar om att förena mode och 

tillfredställelse med ansvar och medvetenhet. Betoningen ligger på kvalitet inom miljö, samhälle, 

arbetsvillkor, affärer och produkter.  Det betyder att ordet ”slow” inte är en direkt motsats till snabb. 

Istället är designers, inköpare och konsumenter mer medvetna om den påverkan tillverkning av 
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produkter har på arbetare, samhälle och ekosystem. Kläder massproduceras fortfarande men nu i 

fabriker som betalar skäliga löner och som uppehåller hög standard i fabriken (Fletcher K. 2008, s 

175). ”Slow fashion” ger fabriksägarna en chans att inte behöva anställa tillfällig arbetskraft, utan ge 

arbetare en säkerhet med långvariga kontrakt. Starkare och bättre relationer kan skapas mellan 

modeföretag och textilfabriker (Wholethreads 2011). Filosofin ”slow fashion” indikerar att ett företags 

materialanvändning kan halveras utan förlust då konsumenter betalar mer för ett plagg som håller 

längre. Dock kan ”slow fashion” mode kosta samma eller mindre än vad mode gör idag (Fletcher K. 

2008, s 176). Att investera i färre plagg med bättre kvalitet och som har tillverkats med mindre 

miljöpåverkan och som samtidigt är intressanta och unika är nyckeln till ”slow fashion”. Mode måste 

helt enkelt bli mer långsiktigt (Naturskyddsföreningen 2010). Slow fashion uppmuntrar konsumenter 

till att skapa sig en individuell tidlös stil, med plagg som förblir tidlösa klassiker istället för plagg där 

endast trendgraden är av värde (Slow fashion 2010). 

3.3.3 Konsumentpåverkan 

Hållbarhet inom mode- och textilindustrin har länge varit en fråga som varit bortprioriterad. Att 

exempelvis bomullsindustrin tillhör en av de smutsigaste med alla sina kemikalier och 

bekämpningsmedel har länge funnits i medvetande hos företag, men det är inte förrän på senare år det 

verkligen börjat ske förändringar. Förändringarna beror mycket på konsumentpåtryckningar samt hur 

media framställer de klimatförhållanden som ständigt råder runt om i världen. Konsumenterna ställer 

högre krav på att plaggen de köper är tillverkade under rättvisa förhållanden med hänsyn tagen till 

arbetarna och miljön (Black S. 2008, s 14-15). Ekologiskt mode har gått ifrån en trend till en rörelse 

som vi kommer att se mer av i framtiden. Då miljöproblemet i världen växt större representerar 

ekologiskt mode mer än bara ett ytligt förskönande inom industrin (Lee S. 2007, s 100). Detta har 

bidragit till att många klädföretag som ofta varit en bidragande faktor till problemet, fått göra en 

omvändning och istället blivit en del av lösningen (Black S. 2008, s 14-15).  

Företagen har ett ansvar som de måste ta, trenderna de skapar påverkar vilka val konsumenterna gör. 

Konsumenterna har stor makt, förutsatt att de är informerade (Nordiska Ministerrådet 2007, s 23). Ett 

internationellt företag som arbetar mycket med såväl sociala som miljöfrågor är H&M. Varje år i fem 

år har företaget kommit ut med en CSR-redovisning, men det är inte förrän nu de märker att 

konsumenter börjar ta till sig och engagera sig i hur företaget arbetar med detta. För att lättare 

kommunicera utåt om detta informeras kunderna genom deras hemsida, broschyrer, H&M magazine, 

CSR-redovisningen samt olika märkningar på deras plagg. Med detta vill H&M förmedla att de är 

måna om att möta kundernas informationsbehov, sin försäljning samt anseende (Nordiska 

Ministerrådet 2007, s 30). 

3.3.4 Tidigare konsumentundersökningar 

År 2007 genomförde Nordiska Ministerrådet en undersökning om etiska aspekter vid kläd-, sko och 

textilinköp där totalt 4000 personer deltog, varav cirka 1000 från Sverige. På en av frågorna fick 

respondenterna rangordna vilka faktorer som spelade in mest vid ett köp, här kom etiska aspekter näst 

sist. Däremot svarade mellan 50 – 60 % att de kunde tänka sig att betala mer för textilier/kläder/skor 

som tillverkats under goda miljö- och arbetsförhållanden (Nordiska Ministerrådet 2007, s 39-40). År 

2010 gjordes en liknande undersökning med 391 personer i Stockholm. Detta presenterades i 

rapporten ”Green Clothes, willingness to pay for environmentally friendly clothes” (Levinson E. 2010, 

s 28-29). Undersökningen genomfördes för att se om människor var villiga att betala mer för kläder 

som är gjorda i ekologisk bomull, är klimatneutrala, kemikaliekontrollerade och med en låg vatten 
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förbrukning. 391 respondenters svar användes till undersökningen där 89 % av de tillfrågade svarade 

att de är villiga att betala mer för kläder som är tillverkade miljövänligt. 81 % svarade att de är villiga 

att betala mer för kläder som är tillverkade i ekologisk bomull.  Vid frågan om hur mycket extra man 

var beredd att betala för ett plagg i ekologisk bomull svarade 82 % 40 kronor extra, 62 % 60 kronor 

extra och 45 % 80 kronor extra.  

4 Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras först en sammanställning av intervjuer som gjorts med några 

utvalda klädföretag. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. Sedan redovisas de svar som 

framkommit i den konsumentundersökning som gjorts. Enkätfrågorna återfinns i bilaga 2. 

4.1 Intervjuer med klädföretag 

De klädföretag som intervjuats är Gina Tricot, J. Lindeberg, Lindex samt Mini Rodini. Intervjuerna 

genomfördes personligen med representanter från Gina Tricot och Lindex, och genom mail med J. 

Lindeberg samt Mini Rodini. Klädföretagen skiljer sig åt gällande både målgrupp och storlek, vilket är 

ett medvetet val för att ge ett bredare underlag. På så sätt visas olika sätt som klädföretag kan arbeta 

på. I sammanställningen nedan görs först en kortfattad presentation av klädföretagen, följt av de svar 

som fåtts genom intervjuerna. 

4.1.1 Gina Tricot 

Modekedjan Gina Tricot startade år 1997, och har vuxit till att bli en av Nordens största. Företaget har 

över 185 butiker fördelat i fem länder, och under år 2011 kommer omsättningen att uppgå till tre 

miljarder kronor. Gina Tricot förespråkar mycket mode för lite pengar samt nyheter varje vecka, något 

som de lyckas upprätthålla tack vare god logistik samt korta ledtider. Företaget riktar sig till kvinnor i 

alla åldrar. 

Företaget ser det som en självklarhet att ta ansvar och ställer krav på sina leverantörer genom deras 

uppförandekod. De är även medlemmar i Business Social Compliance Initiative (BSCI) sedan år 2008. 

BSCI syftar till att förbättra arbetsvillkor i leverantörsländer. Det nya huvudkontoret som byggts i 

Borås är en certifierad Green building, vilket bland annat innebär att energiförbrukningen är 25 % 

lägre än vad svenska byggnormer föreskriver. Dessutom används alltid grön el i alla butiker (Gina 

Tricot 2011).  

Sortiment och inköp 
 
Hur stor andel av ett plagg som är av ekologisk bomull beror på vilken funktion plagget har. I 

exempelvis ett par leggings behövs cirka 5 % elastan, vilket då innebär att mängden ekologisk bomull 

uppgår till 95 %. Gina Tricot har dock som regel att de ej blandar ekologisk bomull med 

konventionell. Den del av sortimentet som består av ekologisk bomull är främst deras basplagg, där en 

större volym kan uppnås, men det finns även modeplagg som innehåller ekologisk bomull. Bomullen 

sourcas helt och hållet genom leverantörer. Ulrika Hedberg, som är kvalitetsansvarig på Gina Tricot 

har det övergripande ansvaret för produktkvalitet, kemikaliefrågor/kemikalieinnehåll i produkter. Hon 
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håller sig ständigt uppdaterad på de krav som finns, och på nya hållbara fibrer som befinner sig i 

utvecklingsstadiet. Inköparnas kunskap om detta skiljer sig åt från person till person, men de håller sig 

informerade genom utbildningar och dylikt som tillhandahålls av Ulrika Hedberg. För att garantera sig 

om att bomullen är ekologiskt framställd arbetar Gina Tricot endast med certifierade leverantörer. 

Framför allt arbetar de med Textile Exchange (tidigare Organic Exchange), men även med Global 

Organic Textile Standards (GOTS) som täcker in lite mer. 

Mål och tillvägagångssätt 
 
Gina Tricot medger att de varit lite långsamma i starten med sitt arbete med ekologisk bomull, men 

har nu som ambition att öka andelen hållbara fibrer i sortimentet. Företaget har nu satt upp långsiktiga 

mål och ska successivt öka användningen av ekologisk bomull. I och med att en produkt genomgår 

många olika processer från fiber till färdig produkt är det svårt att hålla hela kedjan ekologisk. Att 

åtminstone fibern är av ekologisk bomull kan Gina Tricot försäkra sig om enligt de krav som ställs av 

Textile Exchange och GOTS. Sedan ställer de krav som de gör på deras andra produkter, utifrån bland 

annat deras kemikaliekrav. Utöver detta arbetar Gina Tricot aktivt med andra vatten- och miljöfrågor i 

produktionen i olika projekt, vilket de anser är en självklar och viktig del i deras miljöarbete. ”Det är 

helheten av alla delar som man måste sätta ihop”, menar Ulrika Hedberg.  

På frågan om varför de arbetar med ekologisk bomull svarar Ulrika Hedberg att det är en kombination 

av konsumentefterfrågan samtidigt som Gina Tricot har ett ansvar som företag, det handlar helt enkelt 

om att göra bra val. Användningen av ekologisk bomull är liksom på fler andra klädföretag begränsad 

hos Gina Tricot. Anledningen till detta är dels en kostnadsfråga men beror även på tillgången på 

ekologisk bomull som är begränsad.  

Att börja använda ekologisk bomull kan till en början vara lite komplicerat, innan det är ordnat med 

alla certifikat. Det svåra är att få ut ett så kallat ”transaction certificate” som innehåller information om 

att produkten innehåller ekologisk bomull. När Gina Tricot började med ekologisk bomull var de noga 

med att certifiera deras befintliga leverantörer, samt att de placerade ordrar hos redan certifierade 

leverantörer. Gina Tricots tips till klädföretag som vill införa ekologisk bomull i sina plagg är att hitta 

en leverantör som är certifierad och har koll på sina papper, detta spar oerhört mycket tid. 

Marknadsföring 
 
Gina Tricot har inte direkt märkt av någon direkt konsumentefterfrågan på ekologiska produkter. De 

flesta av deras kunder värdesätter först och främst plaggets design och ett bra pris, är det sedan av 

ekologisk bomull får plagget ett mervärde. Gina Tricot ser definitivt ett samband på den ökade 

konsumentmedvetenheten och försäljningen av ekologiska bomullsplagg, då det i samhället ständigt 

kommer mer och mer ekologiska produkter av alla slag. Dessutom ställs högre krav på företagen, 

vilket också är en bidragande faktor. Att se hur försäljningssiffrorna ser ut på företagets ekologiska 

bomullsplagg är svårt, då det beror helt på vilken design plagget har. Är det helt fel style säljer plagget 

dåligt, lika väl som en style som är helt rätt säljer bra. Därför är det svårt att dra några slutsatser kring 

detta.  I dagsläget är det som sagt mestadels basplagg som består av ekologisk bomull och då dessa 

levereras kontinuerligt till butikerna säljer de bra, det är alltid en stor efterfrågan på basplagg. 

 

Att ekologisk bomull skapar en konkurrensfördel för företaget är absolut något som Gina Tricot har i 

åtanke. ”Kunder blir mer och mer medvetna, så det gäller att hänga med. Ska man i framtiden ha en 

chans på marknaden så behöver man jobba med dessa frågor och dessa frågor är viktiga för oss”, 
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säger Ulrika Hedberg. Liksom det skapar en konkurrensfördel tror företaget att användningen av 

ekologisk bomull stärker deras varumärke sett från konsumentens perspektiv. 

Något som är viktigt att framhäva är hur de ekologiska plaggen marknadsförs. Gina Tricot har erfarit 

att kunden inte alltid förstår det här med ekologiskt, de tror att hela produkten är ekologisk. Därför är 

det oerhört viktigt med vilken information som förmedlas, så att det verkligen framgår att plagget 

består av ekologisk bomull istället för att enbart skriva ekologisk. Gina Tricot marknadsför sina 

ekologiska bomullsplagg på själva produkten
2
. 

4.1.2 J. Lindeberg 

J. Lindeberg släppte sin första kollektion år 1997, och kombinerar mode- med sportkläder. Företaget 

säljer sina plagg världen över i mer än 30 länder, i städer som bland andra Köpenhamn, Los Angeles, 

Hong Kong och flaggskeppsbutiken i Stockholm. Liksom flaggskeppsbutiken har de sitt huvudkontor i 

Stockholm. År 2010 gick J. Lindeberg med i Fair Wear Foundation (FWF), en internationell 

organisation som arbetar för att förbättra arbetsförhållanden i textilindustrin (J. Lindeberg 2011). J. 

Lindebergs kollektion består för närvarande av enbart herrkläder, men till hösten utökas detta med en 

damkollektion (Habit 2011). År 2010 hade J. Lindeberg en omsättning på ca 260 miljoner kronor.  

Sortiment och inköp 
 
De plagg J. Lindeberg har i ekologisk bomull i nuläget består till 100 % av ekologiskt odlad bomull. 

Det kan dock variera något från en säsong till en annan, men när de arbetar med ekologiskt odlad 

bomull försöker de att göra det till 100 % i den mån det går. Plaggtyper de koncentrerar sig på är 

storsäljande basplagg som löper kontinuerligt över flera säsonger, exempelvis företagets kollektion 

med pikétröjor som produceras i ekologiskt odlad bomull.  

 

Den ekologiska bomullen sourcas i samarbete med J. Lindebergs agenter, men de sourcar även 

kontinuerligt på egen hand för att hålla sig uppdaterade. På J. Lindeberg arbetar de i produktgrupper, 

vilket innebär att det inte finns någon inköpare specialiserad enbart på ekologiska material. Istället 

letar alla efter information, material samt håller sig uppdaterade och delar kunskaper med varandra. 

För att försäkra sig om att bomullen är ekologiskt framställd har J. Lindeberg certifikat från 

leverantören.   

Mål och tillvägagångssätt 
 
Företaget söker ständigt efter ekologiska alternativ till sina plagg, då inte enbart ekologisk odlad 

bomull. De vill om möjligt utöka den delen men menar att det är en omfattande process med många 

olika faktorer som måste vägas in. Självklart ser J. Lindeberg liksom många andra klädföretag att hela 

processen från fiber till färdig produkt är så ekologisk som möjlig, ju större del av processen som är 

ekologisk och rättvis desto bättre. Företaget diskuterar olika beredningsprocesser med sina 

leverantörer och jobbar efter de standarder och restriktioner som finns, därutöver kontrollerar de så att 

inga av deras leverantörer använder sig av otillåtna metoder och kemikalier.  

 

På frågan varför användningen av ekologisk bomull är så begränsad menar J. Lindeberg att den inte 

alls är det. Användningen av ekologiskt odlad bomull återfinns i J. Lindebergs största basprogram, 

vilket innebär att procentuellt står det för en betydande del av den totala produktionen. Att börja 

                                                 
2 Ulrika Hedberg kvalitetsansvarig Gina Tricot, personlig intervju 5 april 2011. 
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använda sig av ekologisk bomull är en tidskrävande process. Det krävs omstruktureringar för deras 

leverantörer gällande bland annat odlingsförhållanden. I och med att det tar några år för en odlare att 

ställa om sin produktion, blir tillgången av ekologisk bomull begränsad vilket ger längre ledtider och 

högre priser.  

Marknadsföring 
 

J. Lindeberg har inte märkt av att konsumenter efterfrågar ekologiska produkter i lika stor omfattning 

som de förväntat. Försäljningssiffrorna av deras ekologiska bomullsplagg är ändå positiv, och i takt 

med att konsumentmedvetenheten ökar hoppas de att försäljningssiffrorna stiger därefter. 

Marknadsföringen av de ekologiska bomullsplaggen sker framför allt på produkten, och att 

användningen av ekologiskt odlad bomull stärker företagets varumärke sett från konsumentens 

synvinkel är något som J. Lindeberg både hoppas och tror på. Det som driver J. Lindeberg till att 

arbeta med ekologisk bomull är framför allt ett miljöengagemang, vilket också blir svaret på frågan 

om de ser någon konkurrensfördel i att använda ekologisk bomull. ”Vår främsta anledning till att vi 

jobbar med ekologiskt odlad bomull är för att främja miljön och arbetsförhållanden” säger Jenny 

Håkansson, inköpare på J. Lindeberg
3
. 

4.1.3 Lindex 

Det hela började med en underklädesbutik i Alingsås på 1950-talet, strax därefter grundades Lindex. 

Idag är Lindex en av norra Europas ledande modekedjor, med drygt 430 butiker som tillsammans 

omsätter fem miljarder kronor. Företaget erbjuder kvinnor ett inspirerande mode, ett brett sortiment 

med hög modekänsla samt ett unikt butikskoncept. I sortimenten ingår både dam- och barnkläder men 

även kosmetik. 

Lindex arbetar inte med någon separat CSR-avdelning, utan implementerar detta hos utvalda 

medarbetare på varje avdelning som bär ansvaret för att koordinera deras hållbarhetsarbete. Genom att 

införa detta dagligen i verksamheten tror företaget att effekten blir störst. 

Företaget använder grön el i de flesta av deras butiker i Norden, samt i den mån det går i resterande 

länder. Lindex stället krav på sina leverantörer med deras uppförandekod (BSCI code of conduct). 

Härigenom ska kemikalier hanteras på ett säkert sätt med hänsyn tagen till arbetarna och miljön. 

Lindex har även en egen stopplista för kemikalier som ej får användas i produktion. Utöver detta har 

en kompletterande miljöuppförandekod upprättats där krav ställs på vattenrening, gränsvärden för 

utsläpp, analyser och kemikaliehantering (Lindex 2011).   

Sortiment och inköp 
 
Den ekologiska bomullshalten i Lindex plagg varierar, men de vill få in så mycket ekologisk bomull 

som möjligt. Vissa plagg innehåller 100 % ekologisk bomull, men om ett plagg består av ekologisk 

och icke ekologisk så måste detta anges på plagget. Lindex ser det inte som ett problem att blanda 

ekologisk och konventionell bomull, så länge procentsatserna kommuniceras tydligt till kunden. Alla 

ekologiska plagg är certifierade med Textile Exchange OE 100 Standard eller OE Blended Standard. 

Mängden ekologisk bomull i varje produktgrupp kan skiljas åt, en t-shirt kan exempelvis ha mer 

ekologisk bomull än en strumpa. Dock ligger fördelningen ganska jämn mellan produktgrupperna. Just 

nu arbetar Lindex med en ny strategi för hur den ekologiska bomullen ska fördelas mellan basplagg 

                                                 
3 Jenny Håkansson inköpare J. Lindeberg, mailintervju 10 april 2011. 
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och modeplagg. Att ha ekologisk bomull i basplaggen är ett bra sätt att få in det i sortimentet. Där har 

Lindex sett att det varit enklast. Att få in mer ekologisk bomull i modeplaggen är också något som 

Lindex vill jobba mer med. 

 

Då Lindex har produktionskontor utomlands så sourcars den ekologiska bomullen därifrån. Lindex 

fokuserar på ekologisk bomull men också på andra hållbara fibrer. För att uppnå en hög kunskapsnivå 

hos de anställda som arbetar med hållbara fibrer hålls internutbildningar. Lindex kan garantera att 

bomullen är ekologiskt odlad genom att använda certifieringar. Den ena certifieringen är Textile 

Exchange som tidigare nämnts och den andra är Global Organic Textile Standard (GOTS).  

Mål och tillvägagångssätt 
 
Lindex har med åren blivit mer noggranna med certifieringar och i framtiden hoppas de på att kunna 

bli ännu mer effektiva med att använda ekologisk bomull i sina produkter. Företaget kommer att arbeta 

fram tydliga och fasta mål med det ekologiska bomullsarbetet och detta kommer att kommuniceras 

externt. Detta är något som Lindex fokuserar på och ständigt jobbar med. På Lindex ser man inte att 

varje produkt måste vara just ekologisk. De är mycket engagerade i Better Cotton Initiative (BCI). Det 

är inte möjligt att få all bomull ekologisk i nuläget men Lindex vill ändå använda sjyst bomull och då 

är BCI ett bra alternativ. Företaget kan inte gå ut med något exakt datum på när all deras bomull 

kommer att vara hållbar, men arbetar ständigt för att förbättra förhållandena. I framtiden hoppas man 

bland annat att kunna spåra den konventionella bomullen på ett ännu mer effektivt sätt. 

Bomullspriset har gått upp markant den senaste tiden, på konventionell och ekologisk bomull. 

Anledningen till att den ekologiska bomullen på Lindex är begränsad tror man beror på att det är svårt 

att få tag på ekologisk bomull just nu. Att börja arbeta med ekologisk bomull har för Lindex varit en 

lång process. Processen drogs igång för att Lindex ville vara delaktiga i att förbättra miljön och 

arbetsförhållanden. I början var en del personer på företaget inte så positiva men detta har nu vänt och 

Lindex är nu ett företag som engagerar sig och ligger i framkant i denna fråga.  

Marknadsföring 
 
Lindex marknadsför sina ekologiska produkter med gröna hang tags. Ibland på babyavdelningen finns 

det informationsfoldrar. Förra julen anordnades en kampanj som hette Good Christmas och i detta 

koncept fanns bland annat varor av ekologisk bomull och återvunnen polyester.  

Lindex har ett stort påtryck från kunderna att använda ekologisk bomull. Kunderna kommer med 

frågor om hur Lindex säkerställer sin ekologiska bomull och vilken del av sortimentet som innehåller 

ekologisk bomull. Förra året stod försäljningen av plagg av hållbara fibrer för omkring 6 %, något som 

vill Lindex öka under år 2011. Lindex tror inte att en kund köper en vara för att den enbart är 

ekologisk utan att det ger kunden ett mervärde. Man har märkt att kunder säger att de skulle betala mer 

för ekologiska produkter men det har visat sig att i nuläget så är det inte så. Lindex tror att 

användandet av ekologisk bomull absolut stärker deras varumärke och att ekologisk bomull har en 

konkurrensfördel. Konsumenterna blir mer medvetna om kemikalieanvändning, och ser också Lindex 

engagemang i detta
4
.  

4.1.4 Mini Rodini 

Barnklädesföretaget Mini Rodini startades år 2006, och sålde sina första produkter i några utvalda 

butiker i Stockholm. På fem år har företaget vuxit och är ett av Skandinaviens snabbast växande 

                                                 
4 Anna Månsson inköpsutvecklare Lindex, personlig intervju 11 april 2011. 
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varumärke för barn. Kläderna görs för barn 0-11 år och under år 2010 bestod 80 % av kollektionen av 

ekologisk bomull. Mini Rodini har som mål att göra moderna barnkläder som tilltalar moderna och 

medvetna föräldrar, och detta koncept har visat sig vara framgångsrikt inte bara i Sverige utan även 

utomlands (Mini Rodini 2011). Mini Rodini återfinns på över 200 platser i världen och deras kläder 

säljs både i butiker och på Internet, då både på deras egna hemsida men även på stora webbutiker som 

Nelly.com, Oiidesign och Babyshop. Företagets omsättning var år 2010 nio miljoner kronor, och är 

beräknad till cirka 20 miljoner kronor år 2011. 

Sortiment och inköp 
 
I Mini Rodinis trikåkollektioner består plaggen av 95 till 100 % ekologisk bomull. De använder även 

ekologisk bomull till en del av deras vävda plagg.  Mini Rodini gör enbart barnkläder och en stor del 

av sortimentet är basplagg som bodysar, leggings och t-shirts. Nästan alla plagg i detta sortiment 

består av ekologisk bomull. I ytterplagg och grovstickade produkter använder Mini Rodini inte 

ekologisk bomull ännu. 

 

Mini Rodini sourcar alltid på egen hand och de försöker hålla sig uppdaterade om vad som händer på 

marknaden genom Internet, Global Organic Textile Standard (GOTS) samt uppdateringar av sina 

leverantörer. Mini Rodinis anställda går också en ettårig kurs hos Sustainable Fashion Academy 

(SFA). Företaget samarbetar endast med GOTS certifierade fabriker och i den mån det går så kommer 

de bara att arbeta med GOTS certifierade fabriker i framtiden.  

Mål och tillvägagångssätt 
 

Mini Rodini kommer att fortsätta att jobba med ekologisk bomull i framtiden då detta och deras 

miljöengagemang är en stor del av deras företagspolicy. De vill även utöka med fler miljövänliga 

material. Att användningen av ekologisk bomull är något begränsad beror dels på att de ekologiska 

bomullsplantagerna i världen är begränsade och dels så är det en kostnadsfråga då den ekologiska 

bomullen är markant dyrare än konventionell bomull. Arbetsprocessen med ekologisk bomull skiljer 

sig inte avsevärt mycket från arbete med konventionell bomull. Det enda är att utbudet är mindre och 

mer tid måste läggas på att sourca fabriker och material. När Mini Rodini började med ekologisk 

bomull arbetade de med en agent i Turkiet. 

Marknadsföring 
 

Att använda ekologisk bomull som en konkurrensfördel är inget Mini Rodini har i åtanke. De arbetar 

med ekologisk bomull helt på eget initiativ och de är nu inne på fjärde året. Mini Rodini tror att många 

av deras kunder hellre lägger pengar på ett dyrare eko-plagg från dem än fler liknande plagg hos någon 

av de större kedjorna.”Alla föräldrar vill ju handla med gott samvete till sina barn och i den mån man 

kan ekonomiskt”, menar Karin Veghed, inköpare på Mini Rodini. 

 

Mini Rodini marknadsför sina ekologiska plagg med hangtags märkta med GOTS, och vävda etiketter 

där det står ”Mini Rodini organic”. Företaget tror absolut att deras varumärke stärks genom 

användning av ekologisk bomull, då deras kunder som är föräldrar är väldigt miljömedvetna och 

definitivt väljer att köpa av Mini Rodini för att de säljer ekologiska plagg. Mini Rodinis tips till 

klädföretag som vill börja använda sig av ekologisk bomull är att de kan bevisa att bomullen verkligen 

är ekologiskt odlad genom certifikat, vilket är en viktig garanti för kunden
5
. 

                                                 
5
 Karin Veghed inköpare Mini Rodini, mailintervju 4 april 2011. 
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4.2 Konsumentundersökning 

En enkät bestående av sju frågor skickades ut till studenter på Högskolan i Borås samt lades ut på 

Internet genom det sociala mediet Facebook. Frågorna som ställdes handlade om konsumenters syn på 

användning av ekologisk bomull. Svarsalternativen var bundna men respondenterna gavs efter varje 

fråga möjlighet till att kommentera. 100 personer svarade på enkäten, och dessa 100 svar ligger till 

grund för den data som sammanställts nedan. Av de sju frågor som ställdes hade sex av dem en 

svarsfrekvens på 99-100 %, vilket ger ett bortfall på max 1 %. För att kunna bearbeta enkätsvar 

statistiskt i en samhällsvetenskaplig undersökning behövs en svarsfrekvens på minst 80 % för att den 

ska vara fullt acceptabel (Ejvegård R. 2003, s 54). En av frågorna hade dock ett större bortfall på 11 

%, vilket med stor sannolikhet beror på bristande svarsalternativ. Detta påstående stärktes av de 

kommentarer som respondenterna lämnat efter denna fråga. Frågorna presenteras här i samma ordning 

som de ställdes i enkäten. 

1. Hur viktigt är det för dig att plaggen du köper är av ekologiskt material? 

 

Figur 3 ”Konsumentundersökning, fråga 1” (Ljungström S. 2011) 

På denna fråga fick respondenterna välja mellan tre bundna svarsalternativ. Resultatet visar att en 

majoritet av respondenterna hellre väljer ekologisk bomull framför konventionell då valmöjlighet ges, 

medans endast 4 % av de tillfrågade aktivt söker efter ekologiska alternativ när de handlar. Resterande 

18 % anser att det är oviktigt med plagg i ekologiskt material. Kommentarer som getts är av blandad 

karaktär, en respondent tycker att det är bra att det börjar komma mer och mer, medan flera andra 

anser att det krävs ytterligare engagemang för att förbättra miljön än att bara öka användningen av 

ekologisk bomull. 
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2. Finns det något/några plagg som du prioriterar högre att de är av ekologisk bomull? 

 

Figur 4 "Konsumentundersökning, fråga 2" (Ljungström S. 2011) 

Här kunde respondenterna välja ett eller flera svarsalternativ. 35 % av de tillfrågade anser att basplagg 

i ekologisk bomull är det som prioriteras högst, följt av underkläder (26 %) samt barnkläder (21 %). 

Modeplagg får endast 7 % av rösterna, och därmed den kategori som minst respondenter anser viktigt 

att de består av ekologisk bomull. Ett bortfall på 11 % tillkommer även då ett svarsalternativ med 

”Nej/Inget av dem” ej tagits med, detta framkommer tydligt utifrån de kommentarer som 

respondenterna gett. Några tillfrågade ser dock att det är positivt i vad det än är för plagg som är i 

ekologisk bomull, och vissa menar att barn är mer känsliga för kemikalier därmed prioriteras 

barnkläder högre. 

 

3. Är du villig att betala mer för ett plagg av ekologisk bomull? 

 

 

Figur 5 "Konsumentundersökning, fråga 3" (Ljungström S. 2011) 

Respondenterna fick här välja mellan tre bundna svarsalternativ. Nästan hälften av de tillfrågade (49 

%) kan tänka sig att betala mer för ett plagg av ekologisk bomull. 28 % var osäkra och kunde 

eventuellt tänka sig detta, men 22 % av respondenterna är ej villiga att betala mer pengar för 

ekologiska plagg. Åsikterna i kommentarfältet skiljer sig åt, men många menar att de gärna betalar lite 

mer men inte för höga summor. En person valde att inte svara på frågan. 
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4. Känner du dig som konsument ”bättre” när du köper ett plagg av ekologisk bomull? 

 

Figur 6 "Konsumentundersökning, fråga 4" (Ljungström S. 2011) 

Även på denna fråga fanns tre bundna svarsalternativ till respondenternas förfogande. Hela 77 % 

känner sig ”bättre” som konsumenter när de köper plagg av ekologisk bomull, 18 % gör det inte och 5 

% köper helt enkelt inga kläder av ekologisk bomull. Även här har respondenterna gett kommentarer 

på frågan, som visar att kunskapen om ekologisk bomull hos respondenterna skiljer sig åt avsevärt. 

Det genomgående för svaren är att de flesta verkar vara medvetna om den miljöpåverkan 

bomullsodlingar har, men att de saknar tillräcklig information för att kunna veta om de bör känna sig 

”bättre” över huvudtaget. Trots denna informationsbrist menar respondenterna att de känner sig något 

bättre till lags genom att bidra till en lite bättre miljö, även fast det finns mycket mer att göra. 

 

 

5. I vilken utsträckning tror du att du som konsument kan påverka företagens användning av 

ekologisk bomull? 

 

Figur 7 "Konsumentundersökning, fråga 5" (Ljungström S. 2011) 

Återigen fanns tre bundna svarsalternativ. Endast 1 % av de tillfrågade tror att konsumenter inte har 

någon påverkan på företagens användning av ekologisk bomull. Mer än hälften (54 %) tror att deras 

handlingar som konsument kan påverka ett företag något, och 45 % av respondenterna är övertygade 
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om att konsumenterna har möjlighet att påverka företagen stort. Respondenterna är övertygade om att 

en ökad efterfrågan kommer att skapa ett större utbud så småningom.  Svar liksom ”Många bäckar 

små” och ”Om många köper kommer företagen se att det finns en marknad” återfanns flera gånger 

bland kommentarerna.  

6. Hur vill du bli informerad om att plagg är tillverkade av ekologisk bomull? 

 

Figur 8 "Konsumentundersökning, fråga 6" (Ljungström S. 2011) 

På denna fråga kunde respondenterna välja ett eller flera svarsalternativ. Respondenterna är eniga om 

att det gott och väl räcker med information om ekologisk bomull på själva produkten, av 100 

tillfrågade röstade hela 98 personer (71 %) för detta alternativ. 17 % vill ha information på företagens 

hemsida och 12 % vill kunna fråga butikspersonalen. 

 

7. Du ska handla en t-shirt, och har två liknande alternativ i design och kvalitet: Den ena är 

gjord i 100 % vanlig bomull och kostar 79:-, den andra är gjord i 100 % ekologisk bomull 

men kostar 99:-. Vilken väljer du? 

 

Figur 9 "Konsumentundersökning, fråga 7" (Ljungström S. 2011) 

På den avslutande frågan fick respondenterna sätta sig in i ett scenario där de skulle välja mellan två 

likvärdiga plagg, en t-shirt bestående av 100 % konventionell bomull och en annan bestående av 100 

% ekologisk bomull. 99 av de 100 tillfrågade svarade på frågan, och hela 78 % hade valt t-shirten i 

100 % ekologisk bomull för 99 kronor. Baserat på de kommentarer som getts tilltalar den givna 

prisskillnaden de flesta, och därför skulle de flesta respondenter välja det ekologiska alternativet.  
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras empirin mot den teoretiska referensramen, för att konstatera 

huruvida det finns några paralleller däremellan som kan ligga till grund för relevanta 

slutsatser. 

5.1 Sortiment och inköp 

Gina Tricot, Mini Rodini och J. Lindeberg blandar ej ekologisk bomull med konventionell i sina 

plagg. Lindex däremot gör det, och använder sig då av OE Blended standard där den ekologiska 

bomullshalten måste vara 5 %. Gemensamt för alla klädföretag är att användningen av ekologisk 

bomull återfinns främst i deras baskollektioner, då mestadels i trikåplagg. Både Lindex och Gina 

Tricot har dock ekologisk bomull i vissa modeplagg, och vill satsa mer på detta. Då Mini Rodini är ett 

renodlat barnklädesföretag är inte deras kollektioner uppdelade på samma sätt liksom klädföretagen 

inriktade mot dammode. Mini Rodini har ingen direkt uppdelning mellan bas- och modeplagg, utan 

mycket i deras sortiment består av bodysar, leggings och t-shirts. Nästan alla deras plagg i trikå består 

av ekologisk bomull. 

Gällande sourcing av ekologisk bomull använder sig Gina Tricot och J. Lindeberg av agenter och 

leverantörer. Lindex sourcar via anställda på deras produktionskontor utomlands. Det enda företaget 

som enbart sourcar helt på egen hand är Mini Rodini. De anställda på företaget genomgår dessutom en 

ettårig utbildning på Sustainable Fashion Academy för att lära sig mer om bland annat hållbarhet och 

sociala frågor. Gina Tricot och Lindex håller sig istället uppdaterade genom interna utbildningar för 

sina anställda. Utöver dessa olika utbildningar håller sig alla klädföretagen kontinuerligt uppdaterade 

med den senaste informationen genom exempelvis Textile Exchange och GOTS. För att kunna 

garantera att bomullen som köps in är ekologisk använder sig alla klädföretagen av certifieringar 

utfärdade av antingen Textile Exchange eller GOTS. Gina Tricot och Lindex har valt att arbeta med 

båda dessa organisationer. Att använda sig av certifierade leverantörer för att sourca ekologisk bomull 

är a och o, menar alla de intervjuade klädföretagen. Då både Textile Exchange och GOTS utfärdar 

certifikat, gör klädföretag rätt i att hålla utkik efter dessa hos potentiella leverantörer.  

5.2 Mål och tillvägagångssätt 

Alla klädföretag som intervjuats har som mål att öka användningen av ekologisk bomull, men tittar 

även på andra hållbara fibrer. De stora modekedjorna Gina Tricot och Lindex hymlar inte med att de 

varit lite sena i starten med att börja använda ekologisk bomull. Båda företagen har dock satt upp 

långsiktiga mål, och de lovar att detta kommer att märkas tydligt i framtiden. Att ekologisk bomull 

används allt mer visar även de prognoser Textile Exchange har gjort. De förutspår en 20 % ökning på 

den globala ekologiska bomullsmarknaden, en stark drivkraft bakom denna ökning tros bland annat 

vara det ständigt ökade trycket från konsumenter. Samtidigt som alla de intervjuade klädföretagen vill 

utöka sin användning av ekologisk bomull ser de även över andra hållbara material. Detta är också 

något som Textile Exchange tagit i beaktande och vill därför bygga ut sin organisation genom att rikta 

uppmärksamheten mot andra ekologiska fibrer än bara ekologisk bomull. 

Det är svårt att ta fram ett plagg som är helt ekologiskt, då det genomgår ett stort antal 

förädlingsprocesser innan det kan säljas i butik. Fastän fibern är ekologisk innebär det inte att 
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slutprodukten blir det, då processer som färgning och beredning ofta kräver kemikalier. Självklart ser 

alla klädföretag att det är bättre ju mer ekologisk och rättvis hela processen kan göras, men det är inte 

alltid genomförbart. J. Lindeberg försöker ändå att förbättra hela processen genom att diskutera olika 

beredningsalternativ med sina leverantörer.  

5.3 Marknadsföring 

Lindex har haft stora påtryckningar från sina kunder om att använda ekologisk bomull. Detta är deras 

främsta anledning till varför de valt att arbeta med just detta. Självklart är det också ett genuint 

engagemang från Lindex som företag, men konsumenterna tros ha en betydande roll i deras 

miljöarbete. Detta påstående stärks av den segmentering som gjorts i rapporten ”Kommunikativa 

målgrupper i klimatfrågan” av kommunikationsbyrån Rewir för Naturvårdsverket. Detta återfinns i 

den teoretiska referensramen under avsnittet ”Segmentering och målgrupp”. Här har Sveriges 

befolkning delats in i olika målgrupper. Där representerar 18 % av befolkningen de engagerade, där 

majoriteten är kvinnor som bland annat känner oro och dåligt samvete för de klimatförhållanden som 

råder samt gärna betalar mer för miljövänligare produkter. En parallell kan då dras till varför just 

Lindex haft så stort konsumentpåtryck för ekologisk bomull, då deras målgrupp är främst kvinnor. 

Gina Tricot har liksom Lindex kvinnor i alla åldrar som målgrupp, men har inte i samma utsträckning 

märkt av en efterfrågan på ekologiska bomullsplagg. Gina Tricot menar att de flesta av deras kunder 

sätter plaggets design i första hand följt av ett bra pris. Är det sedan av ekologisk bomull ger det 

måhända plagget ett mervärde, men Gina Tricots kunder är inte de som aktivt söker efter ekologiska 

val. Däremot ser företaget ett samband på den ökade medvetenheten hos konsumenter och 

försäljningen av ekologiska bomullsplagg, då det kommer allt mer. Samtidigt ställs högre krav på 

företagen. Lindex tror visserligen inte heller att en kund köper ett plagg enbart för att det är ekologiskt, 

men återigen ställer deras kunder högre krav än Gina Tricots. 

Under avsnittet ”Segmentering och målgrupp” beskrivs även en undergrupp till de sansade och 

engagerade, denna målgrupp kallas eliten och utgör cirka 4 % av de båda målgrupperna gemensamt. 

Eliten tar stort eget ansvar och tycker inte att det är något problem att själv söka efter miljövänliga 

produkter. Detta känns karaktäristiskt för Mini Rodinis målgrupp, som är moderna och medvetna 

föräldrar. J. Lindeberg hade en högre förväntan på deras kunders efterfrågan på ekologiska produkter, 

dock har de inte märkt av någon ökad efterfrågan. Denna avsaknad av engagemang hos J. Lindebergs 

kunder kan förklaras av deras målgrupp, som i nuläget endast är män. Enligt segmenteringen återfinns 

män förvisso under målgrupperna nyvakna (25 % av befolkningen) och sansade (26 %), men även 

under skeptikern (8 %) och passiva (23 %). Viktigt att poängtera är att inga kvinnor finns 

representerade under målgrupperna skeptikern och passiva.  

Klädföretagen som undersökts befinner sig i olika grupper av företag enligt författarinnan Viktoria 

Olausson. Utifrån de intervjuer som gjorts har de placerats i olika grupper. Gina Tricot och J. 

Lindeberg placeras under grupp 2, då de har ett bra och utarbetat miljöengagemang, och gör lite mer 

utöver vad som krävs enligt lag. Lindex däremot hamnar någonstans emellan grupp 2 och 3, då de 

visar ett ännu större engagemang i olika miljöfrågor. Ytterligare en anledning till varför Lindex sätts 

mellan grupp 2 och 3 är då de tagit ett steg längre än Gina Tricot och J. Lindeberg, genom att göra en 

hel kollektion med hållbara plagg under kampanjen Good Christmas. Slutligen placeras Mini Rodini i 

grupp 3, som ett företag med ett välorganiserat miljöarbete. För Mini Rodini är deras 

miljöengagemang en viktig hörnsten i deras företagspolicy och därför tar de ytterligare ansvar än de 

andra klädföretagen. 
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Under avsnittet ”Marknadsmix” tas de fyra p:na upp (produkt, pris, plats och påverkan), samt ett extra 

p för personal. Dessa faktorer är viktiga för alla företag att ta i beaktande och bör absolut 

implementeras vid marknadsföring av ekologiska produkter. Författaren Ken Peattie skriver i sin bok 

”Grön marknadsföring, att möta den gröna utmaningen” att produkten står för det viktigaste 

konkurrensmedlet, medan författarinnan Nancy Holmström menar att det inte är just produkten utan 

behovstillfredsställelsen som köpet ger. Produktens miljövänlighet och återvinningsmöjlighet är 

viktiga konkurrensmedel. Att produkten är ekologisk ger då produkten ett absolut mervärde. Detta 

stärks av det svar som framkommit i konsumentundersökningen som gjorts, där 100 personer deltog. 

Där svarar hela 77 % att de känner sig ”bättre” som konsumenter när de handlar plagg av ekologisk 

bomull. I samma undersökning svarar 78 % att de hellre väljer ekologisk bomull framför 

konventionell när valmöjlighet finns.  

Vid prissättning av ekologiska plagg är det viktigt att överväga hur priskänslig konsumenten 

egentligen är. Under avsnittet ”Medveten konsumtion” presenteras några tidigare 

konsumentundersökningar som gjorts. I rapporten ”Green clothes, willingness to pay for 

environmentally friendly clothes” svarade 81 % att de var beredda att betala med för kläder gjorda av 

ekologisk bomull. Samma fråga ställdes i den enkät som gjorts till denna rapport, där svarade 49 % att 

de kan tänka sig att betala mer för ekologiska bomullsplagg och 28 % svarade att de eventuellt kunde 

betala mer. I samma konsumentundersökning tillfrågades respondenterna om de kunde tänka sig att 

betala 99 kronor för en t-shirt i ekologisk bomull eller om de hellre hade valt att betala 79 kronor för 

en t-shirt i konventionell bomull. 78 % var villiga att betala mer för den ekologiska tröjan. Därmed 

sagt så kan många tänka sig att betala mer, men prisskillnaden får ej vara för markant. Detta framhävs 

tydligt i rapporten ”Green clothes, willingness to pay for environmentally friendly clothes” där 82 % 

kan tänka sig att betala 40 kronor extra för en ekologisk bomullsvara, medans mindre än hälften (45 

%) kan tänka sig att betala 80 kronor extra. 

Valet av distributionskanal är också en viktig aspekt att tänka på vid försäljning av ekologiska 

bomullsplagg. Författarinnan Nancy Holmström menar i sin bok ”Från begrepp till beslut” att 

distributionskanal är högst relevant och företaget bör tänka på hur tillgänglig produkten är för kunden i 

butiken eller hemsidan. Detta hänger direkt ihop med påverkan, som till stor del handlar om hur 

budskapet kommuniceras till konsumenten. Enligt den konsumentundersökning som gjorts till denna 

rapport svarade 71 % att de ville ha information om att plagget består av ekologisk bomull på själva 

produkten. 17 % svarade att de ville ha informationen på företagets hemsida och 12 % föredrog att få 

denna information från personal i butik. Slutligen spelar personalen en viktig roll vid grön 

marknadsföring. Att personalen som arbetar i butik är upplysta om problematiken kring konventionell 

bomull och även pålästa om fördelarna kring ekologisk bomull är ytterst viktigt. Utöver dessa fem p:n 

finns tre extra p:n (people, planet och profit). Dessa bör också tas i beaktande vid grön 

marknadsföring. De går hand i hand, genom ett aktivt CSR- och miljöarbete som bidrar till 

förminskning av det ekologiska fotavtrycket. I slutändan är vinsten det mest betydelsefulla för ett 

företag, att då engagera sig grönt kan löna sig för ett företag då ett positivt kretslopp skapas. 

Choice editing som beskrivs under avsnittet ”Marknadsmix” kan vara ett taktiskt sätt för klädföretag 

att framhäva sina ekologiska bomullsplagg. Synonymt för alla de intervjuade klädföretagen är att den 

ekologiska bomullen återfinns till största del i deras basplagg. Genom att då totalt utesluta 

konventionell bomull i dessa plagg som finns löpande i butik ges kunden ingen valmöjlighet. Istället 

för att kunden måste ta ställning och välja mellan ett plagg som innehåller konventionell bomull och 

ett plagg som innehåller ekologisk bomull, gör klädföretaget det enkelt för kunden som bara kan välja 

det ekologiska alternativet. Kunden får då – medvetet eller ej, njuta av sitt ekologiska bomullsplagg 

som är odlad helt utan kemikalier samt har bättre kvalitet då fibrerna är längre. 
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6 Slutsatser  

I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit. Här återkopplar författarna till 

syftet och frågeställningarna för att se om dessa besvarats. 

Syftet med denna rapport var att den skulle verka som ett underlag genom att informera och vägleda 

klädföretag som i dagsläget inte använder sig av ekologisk bomull. För att uppnå detta syfte 

formulerades följaktligen en huvudfråga: Hur kan klädföretag gå till väga när de vill börja använda 

sig av ekologisk bomull? Huvudfrågan följdes av två delfrågor: På vilka sätt kan användning av 

ekologisk bomull främja ett klädföretags varumärke? och Hur viktigt är det för konsumenter att kläder 

innehåller ekologisk bomull? Utifrån dessa frågor samt analysen i tidigare kapitel presenteras nu 

undersökningens slutsatser. 

Hur kan klädföretag gå till väga när de vill börja använda sig av ekologisk bomull? 

Viktigast är att hitta leverantörer som är certifierade, företrädesvis av antingen Textile Exchange eller 

GOTS. Det sparar mycket tid att arbeta med leverantörer som har god ordning på detta och som redan 

arbetar med andra kunder. Att göra en segmentering av målgruppen är naturligtvis grundläggande i all 

form av marknadsföring och kanske extra viktigt för företag som vill arbeta med ekologisk bomull. 

Frågor som vilka konsumenter vänder sig företaget till egentligen? och Är dessa konsumenter 

intresserade av att köpa ekologiskt? blir oerhört viktigt. Möjligtvis består målgruppen av en grupp 

som inte är engagerade i miljöfrågor eller så finns det konsumenter i samma målgrupp som tycker att 

miljöengagemang är oerhört väsentligt. Att förstå sin målgrupp är a och o. 

En nulägesanalys kan vara effektiv att göra för att få en bra grund att utgå ifrån. Att använda sig av de 

fyra eller fem p:na är ett effektivt sätt att marknadsföra sina ekologiska produkter. Frågor som är den 

ekologiska produkten konkurrenskraftig? Hur priskänslig är konsumenten? Hittar alla konsumenter 

eller bara eliten till hemsidan om detta är distributionskanalen? och Hur effektivt når budskapet ut till 

konsumenten? måste besvaras. People, planet och profit kan med fördel också tas i beaktning vid grön 

marknadsföring. 

Att börja med ekologisk bomull i baskollektioner är ett genomgående tema hos de intervjuade 

klädföretagen. Detta är ett effektivt sätt att använda ekologisk bomull på, därför tillämpas den 

ekologiska bomullen oftast i basplagg till en början. I vissa fall kan till och med choice editing vara ett 

alternativ, då kunden helt enkelt måste välja exempelvis strumpor och underkläder med ekologisk 

bomull för det är det enda alternativ som erbjuds. 

På vilka sätt kan användning av ekologisk bomull främja ett klädföretags varumärke?  

Genom att visa sitt ställningstagande för sina intressenter tar företaget ställning i miljöfrågan. Att 

använda ekologisk bomull är naturligtvis bara ett steg på vägen till en bättre miljö och en renare textil 

värdekedja. I marknadsföringskapitlet beskrivs olika grupper ett företag kan delas in i, beroende på 

deras miljöengagemang. Grupp 1 har där minst intresse för miljön och grupp 3 har mest intresse. Att 

bli ett grupp 3 företag är inte alla företags ambition men att vara delaktig i en miljövänlig utveckling 

kan sporra andra företag att ta efter, ett grupp 3 företag kan då fungera som en förebild. Ambitionen att 

vara ett grupp 3 företag bör kommuniceras till företagets intressenter.  

Att sadla om från användningen av konventionell bomull till ekologisk kan för ett företag ses som 

något besvärligt, dyrt och tidskrävande. Genom att då samarbeta med bra leverantörer och hålla sin 
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personal uppdaterad och kunnig inom ämnet visar företaget att de är engagerade och villiga att göra 

skillnad. Detta ser konsumenten så småningom och varumärket förknippas med superlativ som 

medvetenhet, engagemang och ansvarstagande. Ett positivt kretslopp kan då uppstå när 

konsumenterna ser företagets engagemang, vilket i sin tur leder till att konsumenten uppmärksammar 

företaget och fortsätter att konsumera företagets produkter. Detta är i högsta grad intressant för företag 

då det i sin tur kan komma att generera vinst. 

Att börja använda ekologisk bomull och köpa in denna fiber är till en början kostsamt. Om kunderna 

istället informeras om den ekologiska bomullens fördelar, kan kundens inställning ändras och de blir 

mer positiva till att köpa ekologiska produkter. Ekologisk mat har blivit mycket etablerad bland 

svenska konsumenter och förhoppningsvis är det bara en tidsfråga innan ekologisk bomull blir lika 

etablerad i konsumenternas medvetande. 

Företag har ett ansvar att informera och upplysa kunderna om ekologiska produkter och visa 

skillnaden mellan ekologisk bomull och konventionell bomull. En informerad konsument gör då i 

slutändan förhoppningsvis bättre val. I sin tur blir ett ekologiskt bomullsarbete en långsiktig 

investering. Det gäller för företagen att följa med i den ständiga utvecklingen. 

Hur viktigt är det för konsumenter att kläder innehåller ekologisk bomull?  

I Naturvårdsverkets rapport ”Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan” som nämns i Viktoria 

Olaussens bok ”Grön Marknadsföring”, syns det tydligt att en stor del av den svenska befolkningen 

tycker det är viktigt och tar ställning till miljöfrågor. Även i den konsumentundersökning som gjorts 

visade det sig att hela 78 % hellre väljer ett plagg i ekologisk bomull framför ett i konventionell 

bomull om möjlighet finns. I samma konsumentundersökning tillfrågades respondenterna om de var 

villiga att betala mer för ett plagg av ekologisk bomull. Nästan hälften av respondenterna (49 %) 

svarade ja, förutsatt att det inte handlade om för höga summor. 

Konsumenterna har stor makt och faktiskt möjlighet att påverka hur klädföretagen arbetar. Detta 

framhävs tydligt i den konsumentundersökning som gjorts, där hela 45 % tror att de har stor påverkan 

på företagens användning av ekologisk bomull. 54 % tror att de har liten påverkan och endast 1 % tror 

att konsumenter inte kan påverka företagens val på något sätt. Efterfrågas mer ekologisk bomull i 

plaggen ökar chansen att se ett större utbud av detta. Självklart spelar fler faktorer än konsumenternas 

vilja in när klädföretagen gör sina inköp. En avvägning måste också göras så att det är genomförbart 

rent prismässigt, dessutom kvarstår faktum att utbudet av ekologisk bomull ännu är begränsad. Som 

tidigare nämnts i rapporten så är endast 1,1 % av världens bomull ekologisk. Genom att fortsätta 

efterfråga ekologisk bomull kan förhoppningsvis denna procentenhet öka. Klädkonsumtionen har på 

några år gått från ett snabbt mode präglat av ”fast fashion” till en mer medveten konsumtion där 

kunden har miljön och samhället i åtanke.  

Avslutningsvis följs detta kapitel av några citat från de intervjuade klädföretagen, som handlar om 

vilka tips som kan vara värdefulla för klädföretag som i framtiden vill engagera sig i användningen av 

ekologisk bomull. 

”Att starta med en leverantör som redan är certifierad och har ordning på sina papper. En 

leverantör som redan jobbar med andra kunder som kräver ordentliga certifikat. Detta 

spar ofantligt med tid.” 

               – Ulrika Hedberg, Gina Tricot 
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”Det handlar nog mycket om att bestämma sig, göra en grundlig sökning på alternativa 

kvaliteter och leverantörer, se det som en långsiktig investering, försäkra er att/om vilka 

delar i processen som är organiska/ekologiska – att även tvättar/behandlingar etcetera är 

miljövänliga om hela plagget ska märkas som ekologiskt/organic eller dylikt.”  

                                                                              – Jenny Håkansson, J. Lindeberg 

”Att arbeta med leverantörer som är certifierade med Textile Exchange och/eller GOTS.”  

            – Anna Månsson, Lindex 

”Att företagen kan bevisa eller har certifikat på att bomullen verkligen är ekologisk.”  

                             – Karin Veghed Mini Rodini 

7 Diskussion 

I det sista kapitlet presenterar författarna sina egna tankar och reflektioner kring rapporten. 

Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

Vissa motsäger sig den ekologiska bomullen, och menar att bara för att fibern är ekologisk är oftast 

inte hela plagget det. Det finns en sanning i detta påstående och visst är det svårt att ta fram ett plagg 

som är till 100 % ekologiskt och rättvist, men det är helt klart bättre än att utesluta ekologisk bomull. 

Tusentals konventionella bomullsodlare och arbetare ute på fälten dör varje år på grund av de 

konsekvenser som de giftiga kemikalier och pesticider har. Miljön och djuren runtomkring tar också 

skada, då den biologiska mångfalden sätts ur balans på många sätt genom de farliga kemikalierna. 

Vattenfrågan är också intressant att diskutera. Ekologisk bomull kräver till en början lika mycket 

vatten som vid odling av konventionell bomull. Med åren kommer dock jordens bördighet att öka och 

bli renare och mer fertil, vilket leder till att mindre bevattning kommer att behövas. Så fastän ett plagg 

bestående av ekologisk bomull kanske inte är helt och håller ekologiskt, har bomullsfibern tagits fram 

på ett betydligt skonsammare sätt. Detta måste ändå väga tyngre än ett plagg som är något billigare, 

men som tar människors liv årligen? Den verkliga kostnaden för ett bomullsplagg blir då avsevärt 

högre än vad som anges på prisetiketten. I och med att denna verklighet uppvisas allt mer för den allt 

mer intresserade konsumenten, är det högst relevant för alla klädföretag att visa sin ståndpunkt till den 

konventionella bomullen.  

Många bomullsodlare ser det som en svårighet att ställa om sina odlingar från konventionella till 

ekologiska. Det som ligger till grund för detta är främst en ekonomisk aspekt. Det tar drygt tre till fyra 

år innan en ekologisk bomullsodling stabiliserat sig efter att ha varit konventionell. Under dessa år 

måste bomullsodlaren följa de krav som ställs på ekologiska odlingar, men får ej lov att sälja bomullen 

som ekologisk och därmed kan de ej ta ut ett högre pris för den. Ett bra sätt att stötta bomullsodlarna 

är för klädföretag att köpa denna bomull, så kallad övergångsbomull. Detta hjälper bomullsodlarna 

under de första åren som kan vara svåra, och är det då fler klädföretag som kan garantera att de köper 

denna övergångsbomull kanske fler bomullsodlare väljer att ställa om sina odlingar till ekologiska. 

För att ge klädföretagen tillräcklig information, var grundtanken att rapporten skulle bistå med priser 

för både konventionell och ekologisk bomull. Därefter skulle en jämförelse ha gjorts över dessa priser 

för att visa hur mycket de skiljde sig åt. Under arbetets gång har ett aktivt sökande gjorts för att hitta 

priser på ekologisk bomull. Detta har dock visat sig vara väldigt svårt, och tyvärr har inga 
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prisuppgifter hittats. Sökningar har gjorts via Internet men även genom att kontakta branschfolk och 

företag. De enda prisuppgifter som hittats har varit för konventionell bomull, och detta tas upp under 

den teoretiska referensramen. Då prisuppgifter är en väldigt relevant del i denna rapport i och med att 

många klädföretag valt bort ekologisk bomull på grund av kostnaderna, är det beklagligt att detta inte 

finns med i rapporten. Trots detta anses informationsunderlaget ge klädföretagen en god inblick i 

ekologisk bomull samt de alternativ som finns till konventionell bomull. 

Den teoretiska referensramen innehåller inte enbart information om konventionell och ekologisk 

bomull. Anledningen till varför olika bomullstyper samt textila organisationer såsom Textile Exchange 

och Better Cotton Initiative tas upp i den teoretiska referensramen är för att visa andra alternativ till 

konventionell bomull. Fastän syftet med rapporten är att vägleda och informera klädföretag som i 

dagsläget inte använder sig av ekologisk bomull är det relevant att nämna dessa, då de är ett bättre 

alternativ till konventionell bomull. En kortare beskrivning av dessa bomullstyper och textila 

organisationer har getts, men ingen fördjupning har gjorts. Ytterligare en anledning till varför dessa 

nämnts är då flera av de intervjuade klädföretagen samarbetar med dessa organisationer. För att ge 

klädföretagen som i dagsläget inte använder sig av ekologisk bomull, är det viktigt att ge dem 

förståelse för hur de kan arbeta med bättre bomull. Det känns väsentligt att ge dem information om 

vilka som kan ge dem rättmätiga certifieringar. Som tidigare nämnts i bakgrunden finns dessutom 

andra hållbara materialval och som sagt även textila organisationer som syftar till att skapa ett bättre 

arbetsklimat för de som arbetar med bomullsodlingar samt en bättre miljö. Därför visas andra 

valmöjligheter framför konventionell bomull, men fokus för denna rapport ligger ändå på ekologisk 

bomull. 

Samtliga av de intervjuade klädföretagen tycker det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom ämnet 

ekologisk bomull då det händer ständigt nya saker inom denna bransch. Det var väldigt intressant att 

se att Gina Tricot har valt att vara med i både Textile Exchange och GOTS, det visar att de är seriösa i 

sitt miljöarbete och vill vara med och göra skillnad. Att Mini Rodini har som ett mål att bara arbeta 

med GOTS certifierade leverantörer i framtiden visar ett stort engagemang, då GOTS ställer högre 

krav än exempelvis Textile Exchange. 

Både Gina Tricot och Lindex har den största andelen av ekologisk bomull i sina basplagg, men vill få 

in det mer i sina modeplagg. I konsumentundersökningen ställdes en fråga där respondenterna ombads 

att rangordna vilken/vilka plaggtyper som de prioriterade främst att de bestod av ekologisk bomull. 

Endast 7 % av de tillfrågade prioriterade modeplagg. Även då detta var en småskalig 

konsumentundersökning på endast 100 deltagande, indikerar resultatet på att modeplagg kanske inte är 

något som klädföretagen bör satsa alltför stort på i dagsläget. Förslagsvis så är det bättre om de arbetar 

med att förankra den ekologiska bomullen i den mån det går i alla basplagg som finns i företagens 

sortiment, och helt utesluta användningen av konventionell bomull i dessa plagg. På så sätt präglas alla 

basplagg av att de består av ekologisk bomull, vilket gör det konsekvent för kunderna och de slipper ta 

ställning till huruvida de ska välja ett plagg i konventionell eller ekologisk bomull. Dessutom är 

basplagg liksom underkläder de plagg som bärs närmast kroppen, vilket är ytterligare ett incitament 

till varför klädföretagen bör satsa stort på att använda ekologisk bomull i alla sina basplagg. När detta 

så småningom är inarbetat, kan företagen satsa mer på att få in ekologisk bomull i sina modeplagg. 

Självklart kan de använda ekologisk bomull i sina modeplagg även i nuläget, men fokus bör ligga på 

att först och främst arbeta in det ordentligt på basplaggen. 

En observation som gjorts under arbetets gång är att Lindex konsumenter efterfrågar ekologisk bomull 

medans både Gina Tricots och J. Lindebergs kunder inte efterfrågar detta i samma utsträckning. Detta 

skulle kunna ha att göra med engagemanget hos de olika målgrupperna. En del av Lindex målgrupp är 
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föräldrar och som bekant vill ju de flesta föräldrar gärna köpa det bästa för sina barn. Det blir då 

naturligt att Lindex och även Mini Rodini har en större efterfrågan på ekologisk bomull. Ett antagande 

är också att många av de föräldrar som handlar till sina barn är kvinnor och många kvinnor befinner 

sig i målgrupperna de sansade, de engagerade och även till viss del i eliten. En annan förklaring till 

varför Gina Tricot och J. Lindeberg har sett en mindre efterfrågan på produkter med ekologisk bomull 

är kanske för att de helt enkelt inte säljer barnkläder. 

Det är tänkbart att Mini Rodinis konsumenter är flest personer inom elitmålgruppen, vilket kan 

förklara varför det är mycket effektivt för dem att använda sig av Internet som distributionskanal. 

Möjligtvis är det svårare för de andra företagen att sälja ekologiskt på internet då deras målgrupper 

oftast inte befinner sig inom eliten. J. Lindberg menar att de inte har sett den efterfrågan på ekologisk 

bomull som de förväntat sig. Då de för tillfället endast vänder sig till män kan det vara så att många av 

J. Lindebergs konsumenter befinner sig i målgrupper som de passiva och de skeptiska. J. Lindeberg 

kommer inom kort att öka sitt sortiment till damkläder. Ett antagande är då att ekologisk bomull 

eventuellt kan komma att efterfrågas mer när damkläder läggs till i sortimentet, detta för att kvinnor 

oftare befinner sig i målgrupperna de sansade och de engagerade.  

Hur företagen marknadsför sina produkter är också väsentligt. Att märka produkterna är ett effektivt 

sätt att nå ut till kunden. Exempelvis Lindex använder också effektiva sätt att nå ut med sina 

ekologiska produkter genom kampanjer och butiksskyltningar. Däremot är det inte ett måste att 

marknadsföra sig genom stora reklamkampanjer. Att ett stort företag som Gina Tricot inte satsar så 

mycket på stora kampanjer med ekologisk bomull kan möjligtvis bero på att Gina Tricot helt enkelt 

vill att ekologisk bomull ska vara en naturlig del av deras sortiment. 

Det huvudsakliga syftet med konsumentundersökningen var att få konsumenternas perspektiv på hur 

klädföretagen använder ekologisk bomull. Sammanställningen som sedan gjordes visar att en stor 

majoritet (78 %) av konsumenterna hellre väljer ett ekologiskt bomullsplagg framför ett plagg av 

konventionell bomull när valmöjlighet finns. På frågan om det var något/några särskilda plagg som 

föredrogs att de innehöll ekologisk bomull svarade 35 % basplagg. Därefter kom underkläder och 

barnkläder med 26 % respektive 21 %. Ett flertal kommentarer gavs av respondenterna, och en av dem 

var ”Närmare kroppen och barn är mer känsliga mot kemikalier”. Som tidigare nämnts i rapporten 

prioriterar många konsumenter (då framförallt föräldrar), att just barnkläder innehåller ekologisk 

bomull. En parallell kan då dras till varför Lindex och Mini Rodini har större efterfrågan på just 

ekologiska bomullsplagg framför de andra intervjuade klädföretagen, just för att de säljer barnkläder. 

Hela 49 % av de tillfrågade var villiga att betala mer för ett ekologiskt bomullsplagg. I frågan som 

ställdes var prishöjningen från ett plagg i konventionell bomull till ett i ekologisk bomull 20 kronor, 

något som tilltalade de flesta. I kommentarerna framkom att många var villiga att betala mer, men inte 

för höga summor. ”I den mån jag har råd köper jag hellre en tröja med ekologisk bomull än två 

vanliga”, kommenterade en respondent. I rapporten ”Green Clothes, willingness to pay for 

environmentally friendly clothes” gjordes en undersökning som visade att av 391 tillfrågade var 82 % 

villiga att betala 40 kronor extra för ett ekologiskt bomullsplagg. Den konsumentundersökning som 

gjordes till denna rapport omfattade inte lika många respondenter, trots detta svarade 49 av de 100 

tillfrågade att de kunde tänka sig att betala mer för ett ekologiskt bomullsplagg. Av detta framgår att 

det helt klart finns en vilja hos konsumenterna att köpa ekologiska bomullsplagg, så länge det inte 

uppgår till för höga priser till skillnad mot ett plagg av konventionell bomull. 

På frågan om hur stor påverkan konsumenterna själva trodde att de hade på klädföretagens användning 

av ekologisk bomull svarade mer än hälften (54 %) att de trodde sig kunna påverka klädföretaget lite. 
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45 % menade att de ansåg sig ha stor påverkan på hur klädföretagen gör sina val. Dessa siffror var 

definitivt över förväntan, mer troligt hade varit att flertalet respondenter ansåg sig inte ha någon 

påverkan alls. Så var dock inte utfallet, undersökningen visade att endast 1 % av de tillfrågade trodde 

att konsumenter inte har något inflytande på klädföretagen. Sammanställningen av denna fråga visar 

ett positivt resultat då många konsumenter tror sig kunna påverka klädföretagen. Det gäller nu för 

konsumenterna att de visar sitt ställningstagande till den ekologiska bomullen för att öka efterfrågan 

på marknaden. Stiger efterfrågan kommer förhoppningsvis utbudet att öka därefter, även om det 

förmodligen kan komma att dröja många år.  

Som tidigare nämnts i rapporten kommer inte användningen av ekologisk bomull att rädda världen, för 

att göra detta krävs mycket mer än så. Däremot så främjar användningen av ekologisk bomull såväl de 

som arbetar med bomullen samt miljön, till skillnad från den konventionella bomullen. Konventionella 

bomullsodlingar skördar varje år liv och därtill förgiftas många på grund av de farliga kemikalierna 

som dessutom sätter många bomullsodlare i skuldfällan. Många klädföretag är omedvetna om dessa 

konsekvenser som konventionella bomullsodlingar har. På grund av denna kunskapsbrist är 

förhoppningen att denna rapport ska öka förståelsen och visa hur allvarliga problemen är med 

konventionell bomull. Det är orimligt att människor ska behöva dö för att tillfredsställa 

konsumtionsbehoven som råder i västvärlden. Som den förre världsbankchefen Sir Nicholas Stern 

uttryckte sig är ”Business as usual” inte längre möjligt. Med det menas att klädföretag och 

konsumenter måste få upp ögonen för dessa problem som ständigt förvärras. 

I marknadsföringskapitlet beskrivs hur viktigt det är med ett stort personligt engagemang och 

ledarskap när ett grönare varumärke ska utvecklas. När stora företag engagerar sig i och arbetar med 

miljöfrågor sätts ribban för andra klädföretag i hur de bör ta ställning kring exempelvis användning av 

mer hållbara material. Marknadsföringskapitlet tar även upp vikten av att butikspersonalen är 

informerad och uppdaterad om företagets miljöpolicy. Ekologiska bomullsplagg är ännu inte 

konsumenternas naturliga förstahandsval, vilket till stor del beror på informationsbrist. Därför är det 

oerhört relevant att butikspersonalen besitter kunskap inom området så att de har möjlighet att förklara 

för kunden varför ekologisk bomull är bättre än konventionell bomull. Att ha en välinformerad 

personal visar ett professionellt engagemang för kunden som förhoppningsvis känner en större tillit för 

företaget och dess varumärke. Att välja ekologisk bomull framför konventionell bomull är därmed sagt 

inte lösningen på alla problem – men definitivt ett steg i rätt riktning för ett grönare företag. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under rapportens gång uppkom intressanta frågeställningar som skulle kunna undersökas vidare. 

Mycket handlar om just bomull, och en av frågorna som dykte upp var Hur bra är företag på att 

arbeta med exempelvis Fair Wear Foundation, Fairtrade etcetera? samt Vad vet konsumenten om 

detta? Det intressanta i detta är då att arbetarnas förhållanden ligger i fokus framför miljön, även då 

detta går hand i hand. Konsumenternas kunskap är också något som ytterligare forskning kan göras 

om. Intressant att ta reda på är hur mycket de egentligen vet om innebörden av de olika 

produktmärkningar och certifieringar som finns. 

Då den textila värdekedjan är väldigt lång och genomgår många olika processer kan det även vara 

intressant att göra en fördjupning i hela förädlingsprocessen från fiber till färdig produkt. En annan 

fråga som känns intressant är hur vanligt det är med övergångsbomull. Är det lätt att få tag på? Hur 

utbrett är det? Även här är konsumenternas syn en intressant vinkling. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

1. Generellt sett, hur många procent ekologisk bomull innehåller era ekologiska plagg? 

2. Skiljer sig mängden ekologisk bomull beroende på vad det är för produkttyp (tröjor, byxor, 

strumpor)? 

3. Vilken del av ert sortiment består av ekologisk bomull, är det mestadels basplagg eller hur är 

det fördelat? 

4. Hur sourcar ni den ekologiska bomullen till era produkter, på egen hand eller outsourcing? 

5. Hur kunniga är era inköpare som arbetar med exempelvis sourcing av ekologiska material? 

Internutbildningar? 

6. Hur kan ni garantera att bomullen är ekologiskt framställd, har ni några certifikat? 

7. Vad har ni för mål på kort och lång sikt med ert arbete med ekologisk bomull? Vill/kommer ni 

att satsa mer på detta i framtiden? 

8. Hur viktigt är det för er att hela processen från fiber till färdig produkt är ekologisk/rättvis (ex 

skonsammare beredningar, färgning med naturliga ämnen osv)? Jobbar ni så med några av era 

produkter, eller är det svårt? Vilka svårigheter finns det? Är det ett mål för framtiden? 

9. Varför arbetar ni med ekologisk bomull? Är det för att det finns en viss förväntan på 

modeföretag av konsumenterna, ett eget initiativ för att visa ert miljöengagemang eller annan 

anledning?  

10. Att arbeta med ekologisk bomull skapar en konkurrensfördel för många företag. Är detta 

något ni har i åtanke i ert arbete? 

11. Varför är användningen av ekologisk bomull så begränsad hos er? Är det en kostnadsfråga 

eller annat? 

12. Har ni märkt av att fler konsumenter efterfrågar ekologiska produkter? 

13. Hur ser försäljningssiffrorna ut på era ekologiska bomullsplagg?  

14. Ser ni något samband på den ökade konsumentmedvetenheten och försäljningen av ekologiska 

bomullsplagg? 

15. Är det lätt eller svårt att börja med ekologisk bomull? Hur ser processen ut? 

16. Hur marknadsför ni era ekologiska bomullsplagg? På själva produkten (hangtags) eller 

reklamkampanjer? 

17. Tror ni att användningen av ekologisk bomull stärker ert varumärke sett från konsumentens 

synvinkel? 
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Bilaga 2, Enkätfrågor 

1. Hur viktigt är det för dig att plaggen du köper är av ekologiskt material? 

Inte alls/Bryr mig ej 

Lite/Väljer hellre ekologiskt framför vanlig bomull när valmöjlighet finns 

Mycket/Söker aktivt efter ekologiska alternativ 

 

2. Finns det något/några plagg som du prioriterar högre att de är av ekologisk bomull? 

Underkläder 

Basplagg 

Modeplagg 

Barnkläder 

 

3. Är du villig att betala mer för ett plagg av ekologisk bomull? 

Ja 

Nej 

Kanske/Vet ej 

 

4. Känner du dig som konsument ”bättre” när du köper ett plagg av ekologisk bomull? 

Ja 

Nej 

Köper ej kläder av ekologisk bomull 

 

5. I vilken utsträckning tror du att du som konsument kan påverka företagens användning  

av ekologisk bomull? 

Ingen påverkan 

Liten påverkan 

Stor påverkan 

 

6. Hur vill du bli informerad om att plagg är tillverkade av ekologisk bomull? 

På produkten 

I butiken av personal 

Företagens hemsida 

 

7. Du ska handla en t-shirt, och har två liknande alternativ i design och kvalitet. Den ena är gjord 

i 100 % vanlig bomull och kostar 79:-, den andra är gjord i 100 % ekologisk bomull men 

kostar 99 :-. Vilken väljer du? 

100 % vanlig bomull för 79:- 

100 % ekologisk bomull för 99:- 
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