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Abstract 

 

Sustainability, which can be explained as a balance between social, economic and ecological 

factors, is a constantly relevant topic and Transparency is a relatively new one. Transparency 

is described as the amount of information a company is willing to disclose about their supply 

chain. It is said that people want to hear the history of the garment, such as who, where and 

how it has been manufactured, but despite that, Fast Fashion is still a widespread concept. Fast 

Fashion means that companies prioritize low prices, short delivery times and fast-changing 

trends. 

 

This study aims at investigating whether Transparency can be regarded as a tool for 

sustainability in Fast Fashion, based on student perspectives. Through a quantitative survey, the 

hope is to answer questions about these consumers opinions about sustainability and if it is 

connected to Transparency. The study is intended to contribute to fashion companies with 

indications of consumer knowledge and opinions about the subject, to give them a possible 

reason to implement Transparency in their business. The results show that interest in 

Transparency is found in the target audience of students, indicating that they see a connection 

between Sustainability and Transparency. This paper is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 

Hållbarhet, vilket kan förklaras som en balans mellan sociala, ekonomiska och ekologiska 

faktorer, är ett ständigt aktuellt ämne och Transparens ett relativt nytt sådant. Transparens 

beskrivs som den mängd information som ett företag är villig att avslöja om deras 

leverantörskedja. Det sägs att människor vill höra klädesplaggets historia, så som vem, var och 

hur det har blivit tillverkat, men trots detta är Fast Fashion fortfarande ett utbrett koncept. Fast 

Fashion innebär att företag prioriterar låga priser, kort leveranstid och snabbt föränderliga 

trender.  

 

Denna studie syftar till att undersöka om Transparens kan räknas som ett verktyg för Hållbarhet 

inom Fast Fashion, utifrån studenters perspektiv. Genom en kvantitativ enkät är förhoppningen 

att få svar på frågor om vad dessa konsumenter anser om hållbarhet och om det kopplas ihop 

med Transparens. Studien är menad att bidra till modeföretag med indikationer på 

konsumenters kunskap och åsikter om ämnet, för att ge dem en eventuell anledning att 

implementera Transparens i sin verksamhet. Resultaten visar på att intresse för Transparens 

finns hos målgruppen studenter och indikerar på att dessa ser ett samband mellan Hållbarhet 

och Transparens. 
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1 Inledning 
Uppsatsens första avsnitt kommer att ge en introduktion till ämnet för att väcka ett intresse 

hos läsaren, följt av problemområde. Denna bakgrund kommer att bidra med förståelse för 

vårt syfte, våra forskningsfrågor samt hypoteser. I rapporten kommer utvalda begrepp 

återkommande att finnas med, begreppen kommer att vara Transparens; vilket är synonymt 

med genomskinlighet och insyn i verksamhet, Social hållbarhet; bra arbetsvillkor och -miljö, 

Fast Fashion; snabba trender till låga priser, samt Hållbarhet där vi kommer att utgå ifrån 

Fletchers (2010) definition; Hållbarhet uppstår när sociala, ekonomiska och ekologiska 

faktorer är i balans. 

 

Värdekedjan, kan kort beskrivas som de aktiviteter som aktörer från olika platser i världen utför 

i samspel med varandra, för att skapa ett värde i ett klädesplagg. Genom att se över de aktiviteter 

som utförs inom värdekedjan blir det enklare att förstå hur de tillför värde i produkten som 

skapas (Bokforingstips.se). Samspelet är väsentligt för att klädesplagget ska gå från idé via 

fabrik och slutligen till butik (Recklies 2001). Stora delar av klädproduktionen har flyttats till 

länder där tillverkningen blir till lägre kostnader (Jørgensen & Jensen 2012) och i dagsläget är 

90% av kläder som säljs i Sverige producerade i Asien (Kit.se 2017). En vanlig tidsram för 

tillverkning av ett klädesplagg är ungefär 18 månader, det innehåller allt ifrån trendspaning via 

produktion till butiken1. Inte nog med den tid det tar att producera måste kläderna också fraktas 

en lång bit för att hamna i butikerna (Kit.se 2017). Det är en stor del av plaggets bakgrund som 

konsumenten inte ser. Ett sätt att ändra på okunskap är transparens, då konsumenten kan få 

möjlighet att ta del av värdet som aktörerna skapar, exempel på sådant värde kan vara 

hållbarhet. 

 

Hållbarhet uppstår när sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer är i balans (Fletcher 2010), 

och används ofta som “en paraplyterm som innehåller miljökomponenter och har blivit en viktig 

faktor i kläddesignsektorn för att identifiera proaktiva metoder som innefattar 

framtidsplanering” (Pookulangara & Shephard 2013). Det innebär alltså att ifall ett företag ska 

vara hållbart behöver dess sociala faktorer, bland annat sömmerskors arbetsvillkor, ekonomiska 

faktorer, det vill säga att företaget är lönsamt, samt dess ekologiska faktorer, vilka är de som 

påverkar vår miljö, alla vara i balans och ingen får ta mer plats än någon annan. För att kunden 

ska kunna se effekten och innebörden av företags hållbarhetsarbeten behöver vi transparens i 

modebranschen. Enligt Art Peck, VD för Gap Inc. (2018), förväntar sig konsumenten mer av 

en produkt. De vill höra historien bakom den, till exempel var, av vem och hur produkten har 

tillverkats samt hur omgivningen har påverkats. Genom att ha en genomtänkt och effektiv 

värdekedja (Ccustomer.se 2018) som är anpassad till att spridas till befolkningen, så får 

företaget de bästa förutsättningarna för att möta kundens förväntningar och ge kunden vad den 

vill ha (Ccustomer.se 2018). När kunden får höra om produktens bakgrund kan det höja dess 

totala värdering av produkten och företaget. Transparens skapar därmed insyn på företagens 

bra och dåliga sidor, som i framtiden kan bedömas av slutanvändarens köpbeslut. Den stora 

frågan är om slutkonsumenter anser att transparens är viktigt och om det finns möjlighet att 

koppla ihop det med hållbarhet, eller om de nöjer sig med företagens omtalade 

hållbarhetsarbeten. 
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1.1 Problemområde 

 

Efterfrågan har ökat gällande plagg utan en negativ påverkan på miljön (Pookulangara & 

Shephard 2013). Genom att implementera transparens på värdekedjan får kunden en inblick i 

företaget och kan lättare ta välgrundade miljömässiga beslut vid köp. I dagsläget blir 

konsumenter allt mer medvetna om vad kläderna de köper innehåller och vilka leverantörer som 

används (Shen, Wang, Lo & Shum 2012). De vet vad hållbarhet och miljö är, samt vilka 

problem som finns, men inte vad som krävs för att lösa dessa. Det finns en begränsad mängd 

regler angående miljöfarorna med klädproduktion, vilket medför att en stor del av ansvaret 

hamnar på slutanvändarnas axlar (Austgulen 2016). Trots att många, både samhället i stort och 

företagare, tror att slutanvändarna har ansvaret för förändring, vet konsumenterna inte 

tillräckligt om vilka beslut som måste tas under tillverkningsprocessen för att kunna förändra 

någonting. Företag är oense om vad man ska lägga fokus på när  det  kommer  till  miljöarbete  

(Palomo-Lovinski  &  Hahn  2014)  och  det  kan  ses  som  ett problem då de slösar tid och 

energi om slutanvändaren inte  uppmärksammar deras arbete för hållbarhet och transparens. 

Frågan är om det då är lönsamt för företag att jobba med transparens och lägga ner tid om 

konsumenten kanske inte kräver det. Textil- och klädindustrin anses just nu vara en av världens 

mest förorenande industrier(Austgulen 2016) och i Sverige slänger konsumenter åtta kg textilier 

per person och år (Scb.se 2013). Som tidigare nämnt så kan stora delar av klädsektorn 

förekomma på olika kontinenter, alltså att produktion och konsumtion sker i olika länder. Till 

exempel designas kläderna i Danmark, produceras i till exempel östeuropa för att sedan åter till 

Danmark igen för att säljas (Jørgensen & Jensen 2012).   

 

Trots alla dessa faktorer behöver Transparens inte ses som en miljöaspekt utan kan vara en 

hjälpande hand för företag och konsumenter, till att förstå vad produkter går igenom och i 

slutändan visa vad som kunder föredrar i val av företag och produkt. Det ger en möjlighet till 

de som är intresserade av se över vad som har hänt med produkten innan de köper den (Khurana 

& Ricchetti 2016) men också en överblick som kan förändra någons synsätt till produktens 

riktiga värde. 

 

Enligt Lee, Seifert & Cherrier (2017) frågar konsumenter allt oftare var, av vem och vad deras 

kläder är tillverkade av, samt att intresset för etiska aspekter har ökat (Bradu, Orquin & 

Thøgersen 2014). Dagens konsumenter är mer medvetna om miljön och kräver därför 

transparenta och hållbara produkter (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet är att undersöka om transparens kan räknas som ett verktyg för hållbarhet inom Fast 

Fashion.  

 

Förhoppningen är att studien kan bidra till branschen genom indikationer på vad dessa 

konsumenter vet och anser om transparens, för att ge företag eventuell anledning att engagera 

sig i transparens. 

1.3  Forskningsfrågor 

 

 Vilken uppfattning har människor om ett eventuellt samband mellan transparens och 

hållbarhet? 
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 Har människor uppfattningen att transparens kan påverka deras köpbeslut? 

 

1.4 Hypoteser 

 

Hypoteserna i arbetet är baserade på studier från forskare som bland annat Lee, Seifert och 

Cherrier (2017), Bhaduri och Ha-Brookshire (2011) samt James och Montgomery (2017). De 

kommer att presenteras mer utförligt under rubriken Teori längre fram i uppsatsen. 

Hypoteserna lyder:  

 

H1: Kunder är intresserade av var deras kläder är tillverkade. 

 

H2: Transparens och hållbarhet har ett samband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2 Litteraturöversikt 
Följande kapitel kommer att ge en djupgående inblick i ämnen vi anser hör ihop med 

Transparens. Vi kommer att börja med värdekedjan för att sedan fortsätta i kronologisk ordning 

till Hållbarhet och Transparens. Denna struktur anser vi kommer att ge läsaren mesta möjliga 

förståelse för att gå vidare till rapportens nästa kapitel, Teori. 

2.1  Värdekedjan 

 

Värdekedjan, som den beskrevs kortfattat i inledningen, är uppdelad i flera segment som 

tillsammans skapar en produkt (Sen 2008) och forskaren Michael Porter delar in dessa 

segment i primära och stödjande aktiviteter. De primära aktiviteterna är direkt kopplade till 

företags fysiska processer medan de stödjande ser till att de primära kan utföras (Recklies 

2001). 

 
Figur 1: Michael Porters värdekedja  
 

I början av denna linje befinner sig fiberproducenter som tar fram material till kommande 

processer. Längs med linjen fylls produkten kontinuerligt på med värde i form av 

tygtillverkning, konfektion, packning, leverans  och  slutligen  försäljning  (Sen  2008) detta är 

det så kallade primära aktiviteter som Porter nämner (Recklies 2001).  Som konsument är det  

svårt  att  se bortom varumärket till dessa steg som presenteras ovan för att skapa en produkt 

(Khurana & Ricchetti 2016).  

 

Från år 1990 till 2010 har efterfrågan ökat trycket på naturresurser väldigt snabbt. Den totala 

förbrukningen  av  textilfibrer  från  klädindustrin  har  nästintill  fördubblats  vilket  har  gjort  

att värdekedjan  har  stött  på  problem  gällande  slöseri  och  materialsvinn  (Khurana  &  

Ricchetti 2016). Detta har lett till de senaste årtiondenas globala trend, begreppet Fast 

Fashion  (Jung & Jin 2016). 
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2.1.1 Fast Fashion 

 

Modebranschen domineras för tillfället av Fast Fashion, snabbt mode, precis-i-tid-produktion 

(Pookulangara & Shephard 2013) och kan beskrivas som klädkollektioner med låga priser som 

ska efterlikna trender inom lyxmode (Joy et al. 2012). Framgången ligger i att svara på snabbt 

föränderliga trender samtidigt som man håller låga priser (Jung & Jin 2016). Fast Fashion-

företag frodas på snabba cykler, där de har hastigare prototyper, små uppsättningar kombinerat 

med bred variation, effektivare transporter av produkter som sedan kommer till butiken färdiga 

att säljas, så kallat “golvklara”, då prislapparna redan är fastsatta i fabriken (Joy et al. 2012). 

 

Edith, en 35-årig kvinna från Hong Kong, deltog i en studie om hållbarhet av Joy et al. och 

beskrev där Fast Fashion som “Dagens skatter, morgondagens skräp”, med följd att 

tillgänglighet och prisvärda produkter gör att konsumenter har lättare att konsumera oftare. För 

att behålla sina konsumenter, är företagen ständigt på jakt efter nya trender och lägger ordrar 

på en veckobasis för att kunna erbjuda det senaste produkterna på marknaden. Därav 

överrumplas gårdagens mode blixtsnabbt av dagens trender. En produkt kan hålla efter kanske 

10 tvättar, men det innebär inte att den fortfarande är trendig (Joy et al. 2012). Nackdelen med 

snabbt mode är att kunder köper mer än vad de behöver (Pookulangara & Shephard 2013), men 

använder dem inte lika länge utan kläd-högarna växer, via överkonsumtion och svinn (Jung & 

Jin 2016).  

 

Fast Fashion gör att unga människor kan konsumera för att likna kläder inom lyx, trots att detta 

är ohållbart. En före detta VD till företaget Top Shop sa: “Girls see something and want it 

immediately.” De gillar konceptet, att kunna köpa billiga plagg som liknar det som visades på 

catwalks i Paris veckan innan (Pookulangara & Shephard 2013). Önskan till snabbt mode kan 

kopplas ihop med begränsad ekonomi hos unga, då det blir ett enkelt val eftersom de inte har 

råd att handla från lyxvarumärken (Joy et al. 2012). 

 

En motreaktion till Fast Fashion har blivit Slow Fashion, vilket uppmuntrar kvalitet genom 

långsammare produktions- och konsumtionscykler, dock oftast till högre pris än Fast Fashion. 

Kunder uppmanas behålla plaggen längre, samt att de får mer värde för pengarna då plaggen 

håller högre kvalitet (Jung & Jin 2016). 

2.1.2 Slow Fashion 

 

Slow Fashion, långsamt mode-konceptet är byggt på hållbarhet och inkluderar hög kvalitet, små 

och nära produktioner med rättvisa arbetsvillkor. Användning av gröna fibrer och att följa 

produktens väg genom värdekedjan är två viktiga komponenter i långsamt mode. Enligt 

Nakano, doktor i filosofi, innebär detta koncept “mode som inte är tidsbaserat, utan handlar om 

bättre produktion, design och konsumtion”. Slow Fashion fokuserar som sagt på klädernas 

kvalitet och genom vilka metoder de tillverkas (Pookulangara & Shephard 2013).  

 

Genom att sänka tillverkningshastigheten kan människorna och miljön existera mer hälsosamt 

och miljön får tid att återhämta sig. Den långsamma produktionen tar också bort tidspressen 

för arbetarna, vilket förbättrar deras livskvalitet, då de kan lägga mer tid på varje plagg och 

således förbättras produktkvaliteten (Jung & Jin 2016).  

 

En studie av Jung och Jin resulterade i ett konstaterande att konsumenter inte köper uteslutande 

en av dem, utan ofta både och. Konsumenter köper Fast Fashion till viss del, men uppskattar 

attributen hos Slow Fashion. Då snabbt respektive långvarigt mode har olika egenskaper kan 
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dessa två komplettera varandra hos konsumenten (2016). För att lyckas med konceptet 

långsamt mode måste konsumenter få kunskap om skapandeprocessen av deras kläder, vilket 

de idag efterfrågar och som är en av grundstenarna i Slow Fashion. Alla respondenter i studien 

enades om att detaljister och tillverkare bör marknadsföra sina produkter kraftigt och informera 

kunden om fördelarna med att köpa Slow Fashion-produkter, för att detta koncept ska kunna 

bli ett mycket framgångsrikt fenomen. Slutligen kommer framgången bland konsumenter 

överlag att styras av hur företag marknadsför produkterna och hur konsumenten skapar ett band 

till produkten genom att få höra dess bakgrund (Pookulangara & Shephard 2013). 

 

Idag är modevärlden full av motsägelser. Det är svårt för företag att vara hållbara och samtidigt 

sälja billiga kläder med hög kvalitet, speciellt i Fast Fashion-industrin (Pookulangara & 

Shephard 2013). Det finns oenigheter hos dessa konsumenter, som ofta kan ha frågor om 

hållbarhet men ändå visar ett köpmönster som inte gynnar miljön och dess hållbarhet genom att 

köpa Fast Fashion (Joy et al. 2012). 

 

2.2 Hållbarhet 

 

 

Hållbarhet används ofta som en paraplyterm som innehåller miljökomponenter 

och har blivit en viktig faktor i kläddesignsektorn för att identifiera proaktiva 

metoder som innefattar framtidsplanering.  

 

(Pookulangara & Shephard 2013) 

 

Begreppet hållbarhet har många definitioner, men Joy et al har valt att beskriva dessa 

utifrån Fletcher 2008; Partridge 2011; Report of the World Commission on Environment 

and Development 1987: Första förklaringen är aktiviteter som kan fortsätta på obestämd 

tid utan att orsaka någon skada, andra är att behandla andra som du vill bli behandlad 

och till sist möta nuvarande generationens behov utan att äventyra de kommande 

generationernas behov (2012). Hållbarhet handlar om mer än bara vårt förhållande till 

miljön, utan också om förhållandet till oss själva och samhället (Joy et al. 2012). Fletcher 

hävdar att hållbarhet uppstår när sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer är i balans 

(2010). Över den senaste tiden har etiska och hållbara uppföranden inom modevärlden 

blivit allt mer betydande (Joy et al. 2012) och företag har börjat förstå att dessa frågor är 

viktiga. Trots att billigt och trendkänsligt mode är gynnsamt för företagen, skapar det 

också etiska problem. Hård konkurrens och bristen på öppenhet i värdekedjor har sänkt 

både kostnader, sociala och miljömässiga standarder (Pookulangara & Shephard 2013). 

Flera modeföretag börjar arbeta med transparenta affärspraxis och delar då viktiga 

detaljer om deras produktion och hur deras produkter produceras med allmänheten. 

Exempel på företag som gör detta är Patagonia och G-Star (James & Montgomery 2017). 

 

Hållbarhet inom branschen är många gånger ansluten till socialt ansvar (Joy et al. 2012). CSR, 

Corporate Social Responsibility, har snabbt blivit viktigare under de senaste åren, både 

konsumenter och medier förväntar sig att företag tar sitt ansvar och de har blivit intoleranta mot 

de företag som inte uppfyller förväntningarna. Därmed har CSR blivit viktigt för ett företags 

rykte (Bradu, Orquin & Thøgersen 2014). Hur balanserar då unga konsumenter sin strävan efter 

nya produkter tillsammans med oro över planetens hållbarhet? (Joy et al. 2012) 
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2.2.1 Gapet-Köpbeteende 

 

Begreppet hållbarhet är något som unga konsumenter inte förknippar med mode, trots att de är 

öppna för miljö, kom Joy et al. fram till i sin studie. Människorna i studien pratade generellt om 

att värna om miljön, till exempel genom återvinning och att handla ekologisk mat. Trots detta 

är deras rutiner kring inköp av kläder en helt annan bevisning då de handlar de senaste trenderna 

till en billigare peng (2012). Trots att konsumenter har hållbara värderingar, garanterar inte det 

att de agerar miljövänligt, men chansen är större (Pickett-Baker & Ozaki 2008). Ett vanligt 

problem i studier kring konsumentbeteende är att avgöra om de gör som de säger att de vill göra 

i köpsituationer (Boulstridge & Carrigan 2000). Detta problem kallas attityd-beteende-gap 

(Pickett-Baker & Ozaki 2008). I en studie av Boulstridge och Carrigan presenteras detta gap, 

då deltagarna hade goda attityder till socialt ansvar, men endast 20 % av dessa hade köpt något 

de senaste året som var för en god sak, vilket tyder på att konsumenterna handlar av personliga 

skäl istället för samhälleliga (2000). 

 

Joergens (2006 se Pookulangara & Shephard 2013) studie indikerade att även när 

konsumenterna har en hög medvetenhet om etiska problem, så har pris, kvalitet, stil och 

kännedom om varumärket en större betydelse för köpbeslut (Boulstridge & Carrigan 2000). 

Förutom dessa faktorer är också tillgänglighet på marknaden viktiga faktorer för ett köp (Shen, 

Wang, Lo & Shum 2012). 

 

Carrigan och Attalla (2001) hade föreslagit att konsumenterna tenderar att göra etiska köp när 

de produkterna inte är dyrare, är av lägre kvalitet eller kräver mer ansträngning (Pookulangara 

& Shephard 2013). Detta styrks av studien av Boulstridge och Carrigan som visade att 

produkter fortfarande köps från oetiska företag, men att de då förväntade sig att det var billigare 

(2000). Konsumenter utvärderar en vara utifrån dess attribut, funktionalitet och 

användarvänlighet. Om dessa inte är tilltalande, kommer deras värderingar inte omvandlas till 

beteende. Men om den miljövänliga produktens egenskaper ligger i linje med kundens behov 

och värderingar, kommer individen att välja den. Värderingar leder inte alltid till beteende, men 

en individs attityd påverkar dennes tankar och känslor, vilket i sin tur påverkar beteendet 

(Pickett-Baker & Ozaki 2008). 

 

Trots att konsumenter stöttar socialt ansvar, har de inte tillräckligt med kunskap för att kunna 

göra ansvarsfulla inköp (Pookulangara & Shepard 2013). Att ge konsumenterna kunskap är 

därför avgörande för att öka medvetenheten om etiskt mode (Shen, Wang, Lo & Shum 2012). 

En faktor som skulle kunna påverka köp kan vara att få mer information om produktens 

tillverkningsprocess. När Boulstridge och Carrigan i en undersökning frågade deltagarna om 

tillgång till mer information skulle påverka deras åsikter och köp, svarade majoriteten att det 

skulle beröra dem till viss del (2000). Detta styrker tidigare forskning av Bhaduri och Ha-

Brookshire som visar att konsumenter är positiva till transparens och hellre handlar hos dessa 

företag än de som inte är transparenta. Det vill säga att information om företags 

hållbarhetsarbeten och öppenhet kan ha en stark påverkan på konsumenters köpintentioner och 

attityder (2011). 

 

2.3 Transparens 

 

Transparens kan också benämnas som öppenhet, insyn och genomskinlighet och är aktuellt 

inom modeverksamheter. Många forskare har definierat begreppet och alla har beskrivit det ur 

varierande vinklar och tillvägagångssätt. Till exempel har transparens beskrivits som insyn och 
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informationsutbyte med specifik uppmärksamhet på etik och hållbarhet (James & Montgomery 

2017). Merriam-Webster definierar transparens som "synlighet och tillgänglighet av 

information, särskilt när det gäller affärsmetoder" (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). Men den 

grundläggande definitionen innebär den mängd information som ett företag är villig att avslöja 

om deras leverantörskedja (James & Montgomery 2017). 

 

Konsumenter blir mer och mer medvetna om kläders materialinnehåll, vissa undersöker till och 

med företagets leverantörer (Shen, Wang, Lo & Shum 2012) och ställer därmed högre krav på 

kunskap och kräver information om produkter och affärspraxis. Transparens är en viktig del av 

utvärderingen av ett företags hållbarhetsarbete, samtidigt som det är väldigt eftertraktat av 

dagens köpare (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). För att kunna möta konsumenternas behov av 

information om etiska produktaspekter, krävs möjlighet att spåra produktens ursprung och dess 

väg genom värdekedjan (Bradu, Orquin & Thøgersen 2014). Därmed har det blivit svårare och 

mer riskabelt för varumärken att dölja sina felsteg inom produktionen (Bhaduri & Ha-

Brookshire 2011). Genom att slutanvändarna ifrågasätter varifrån produkterna kommer sätter 

det press på varumärkena, om att de behöver vara mer öppna och ärliga om deras 

tillverkningsmetoder (James & Montgomery 2017). 

 

Som tidigare skrivit under fliken Slow Fashion är insyn i skapandeprocessen efterfrågat av 

dagens konsumenter, vilket styrks av en studie från år 2008, presenterad av Bhaduri och Ha-

Brookshire, där det klargjordes att det finns ett starkt behov av insyn mellan företag och 

konsumenter om hållbara affärsmetoder. Studien resulterade i att konsumenterna ansågs vara 

intresserade av att få information om produkters ursprung eller tillverkningsprocesser. Därav 

drogs slutsatsen att löpande kommunikation om produktens tillverkning kan tillfredsställa 

konsumenternas efterfrågan vilket är till företagets fördel (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). 

 

Ett ökat engagemang inom transparens kan ge ett starkare varumärkesförtroende hos kunder, 

samt att kunderna då är mer villiga att införskaffa varor från företagen som väljer att vara öppna 

med sin information (James & Montgomery 2017). Öppenhet är också viktig för att bygga 

kundlojalitet, stärka varumärkesimage, säkerställa kvaliteten och säkerheten i produkterna. Det 

kan slutligen vara betydande för ett företags legitimitet och rykte (Bhaduri & Ha-Brookshire 

2011). Dock kan information om företags negativa handlingar också påverka konsumenten 

(Boulstridge & Carrigan 2000). 

 

Inom modebranschen är det ett problem och en svårighet att veta att alla aktörer inom processen 

är behandlade eller blir behandlade på ett etiskt sätt, samt hur produkten har blivit gjord och hur 

de sedan transporteras från fabrik till detaljhandel (Joy et al. 2012). 

 

 

2.3.1 Social Hållbarhet 

 

Textilbranschen har en lång historia av problem gällande arbetsnormer och arbetsvillkor. 

Arbetarna i försörjningskedjan tenderar att vara unga, 70 % i tillverkningen är kvinnor och med 

en låg utbildning. Den bristande lokala lagstiftningen i länderna försvagar arbetstagarnas röst 

och förhandlingsstyrka (Khurana & Ricchetti 2016).  

 

De senaste åren har modevärlden allt mer börjat engagera sig inom etik och hållbarhet, till 

exempel mänskliga rättigheter och negativ påverkan på miljön, som kan förklaras som CSR. 

Genom att vara transparent kan företag öppna upp sig och låta sig bli kritiserade, men genom 
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etiska och hållbara åtgärder inom företaget kan det ge positiva resultat. Genom öppenhet kan 

varumärkets förtroende öka, varumärkesbilden bli positiv samt ökad kunskap från konsumenten 

(James & Montgomery 2017). 

 

Insyn och öppenhet i tillverkningsprocessen kopplas samman med CSR då de direkt påverkar 

alla tre aspekter av företagsbeteende: ekonomisk, social och miljö. Därav understryker 

transparens en viktig del av CSR och hållbara affärsmetoder (James & Montgomery 2017). En 

central del för att bygga ett socialt ansvarsfullt varumärke är att jobba med öppenhet. Hustvedt 

och Kang (2013) föreslog att företag som erkänner sina misstag, är öppna med socialt 

ansvarstagande samt offentligt diskutera lösningar, kan bygga starka förtroenden som kan 

kompensera nackdelarna med öppenhet gentemot konkurrenter. Insyn och öppenhet i 

tillverkning kan vara det mest hållbara verktyget för att hantera frågor kring arbetsvillkor i till 

exempel fabriker (Hustvedt & Kang 2013). Företags aktiva arbete med CSR skapar en 

differentiering ifrån konkurrenterna och denna fördel är ytterligare en anledning till att företag 

engagerar sig i socialt ansvar (James & Montgomery 2017).  

2.3.1.1 Vad konsumenter anser om Social Hållbarhet och Transparens: 

Konsumenternas oro, åsikter och kunskap om etiska problem kan effektivt påverka deras 

mottaglighet för etiskt mode och förändra deras köpbeteende. Konsumenter har visat en ökad 

oro över de sociala effekterna av sina klädinköp, d.v.s. fabrikernas arbetsvillkor (Shen, Wang, 

Lo & Shum 2012).  

 

Det är fortfarande oklart om hur mycket konsumenter känner till om öppenhet för socialt ansvar 

(Hustvedt & Kang 2013). I en enkätstudie som James och Montgomery genomförde var det 90 

av 111 som tyckte att det var detaljhandelns ansvar att informera konsumenterna om de sociala 

problem som modebranschen påverkar. Resultaten visar att en stor del av de medverkande är 

överens om att de vill att företagen ska möjliggöra insyn i sin affärspraxis. Vid en annan fråga 

i samma enkät svarade 104 av 111 personer att de vill att företag ska lämna ut information om 

deras leverantörers etiska standarder, tillsammans med företagets code of conduct, minimilön, 

fabriks-listor (2017). 

 

Kommunikationen av de etiska och hållbara värdena för företagen har visat sig vara ett viktigt 

verktyg för att öka konsumenternas medvetenhet och kunskap. Kunderna kan genom en ökad 

insyn i tillverkningsprocesser samt ökad kommunikation om företagets etiska och hållbara 

värden, utveckla en förståelse och uppskattning för produkterna. Verktyget är dock beroende 

av företagets vilja att ge ut information om sina tillverkare. Utan informationen lämnas köparna 

ovetandes om var och hur kläderna har producerats. Men genom att veta vilken information 

kunden vill ha och hur de vill ha det serverat, skulle kunskapen kunna bidra till att utveckla en 

anknytning mellan dessa och värdekedjan, tack vare en transparent affärsmodell (James & 

Montgomery 2017).  

 

Ytterligare en studie kopplad till social hållbarhet genomförd av Joy et al. svarade sex av 30 

personer tydligt att Fast Fashion sprider nackdelar på den sociala delen. En av deltagarna, 

Cathy, ansåg att "snabbt mode gör att tillverkare begår brott mot riktlinjer för behandling av 

arbetstagare och bryter lagar om övertid. Även om fabriksägaren är en bra man och villig att 

betala arbetare lagligt, kan han inte kontrollera arbetstiden” (2012).  

 

Slutsatsen är att det finns en grupp konsumenter som intresserar sig för företag som uppför sig 

rätt, dock en minoritet. Dessa företag anstränger sig inte förgäves utan får ett gott rykte och en 

god konkurrensfördel (Boulstridge & Carrigan 2000). 
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2.3.2 Nackdelar med Transparens 

 

Hållbarhet är ett komplicerat fält. Att välja fokus på endast en fråga kan generera negativa 

effekter och som även kan leda till mer skada än att skydda varumärkets rykte (Ny 2010). Till 

exempel Victoria’s Secret som år 2007 lanserade produkter med organisk bomull och 

marknadsförde detta som ett säkrare alternativ. Några år senare gjordes en dokumentär av 

Bloomberg, som konstaterade att det var en 13-årig flicka som plockade den ekologiska 

bomullen på fabrik där företaget hade sin produktion. Victoria's Secret-fallet avslöjar inte bara 

brister i systemet för certifiering av rättvisa råvaror, utan också generellt om hur varumärkes 

rykte för hållbarhet kan drabbas av problem om de inte omfattar mer än ett hållbarhets-åtagande 

(Khurana & Ricchetti 2016).  

 

Transparens inom företag kan anses som en balans mellan risker och möjligheter (Khurana, & 

Ricchetti 2016). I vissa fall kan transparens anses som något negativt då företag hävdar att 

deras information om leverantörer är av stort värde och därför inte offentliggöras (James & 

Montgomery 2017). Varumärken vill helst hålla leverantörsinformation för sig själv då patent 

och exklusivitet inte är skyddade i modebranschen, vilket kan leda till skada om de kommer 

ut, då nyheter håller för en viss säsong (Khurana & Ricchetti 2016). Att vara öppen med sin 

information kan också skada ett företags rykte om det skulle visa sig att de brister, något som 

medier gärna lyfter fram och som då kan ta år att laga för företag. Genom att det tas upp i media 

kan det lyfta en positiv aspekt av öppenhet för konsumenter, eftersom företag då kan hållas 

ansvarig för sina handlingar (James & Montgomery 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3 Teori 
Rapportens följande del kommer att innehålla två hypoteser som vi har formulerat utifrån 

litteraturen och är tänkta att testas på vår valda population. Teorin är ett nytt avsnitt efter 

Litteraturöversikt då den kommer att utgå från den fakta som presenterats tidigare och detta 

blir då en naturlig följd. 

 

Enligt Lee, Seifert & Cherrier (2017) frågar konsumenter allt oftare var, av vem och vad deras 

kläder är tillverkade av (Shen, Wang, Lo & Shum 2012), samt att intresset för etiska aspekter 

har ökat (Bradu, Orquin & Thøgersen 2014). Dessa kunder ställer därmed högre krav på 

kunskap och kräver information om produkter och affärspraxis (Bhaduri & Ha-Brookshire 

2011). Denna efterfrågan är en av grundstenarna i Slow Fashion (Pookulangara & Shephard 

2013). Bhaduri & Ha-Brookshires studie resulterade i att konsumenterna ansågs vara 

intresserade av att få information om produkters ursprung eller tillverkningsprocesser. Därav 

drogs slutsatsen att löpande kommunikation om produktens tillverkning kan tillfredsställa 

konsumenternas efterfrågan vilket är till företagets fördel (2011). 

 

H1: Kunder är intresserade av var deras kläder är tillverkade. 

 

Hållbarhet uppstår när sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer är i balans (Fletcher 2010). 

Trots att konsumenter stöttar socialt ansvar, har de inte tillräckligt med kunskap för att kunna 

göra ansvarsfulla inköp (Pookulangara & Shepard 2013). Att ge konsumenterna kunskap är 

därför avgörande för att öka medvetenheten om etiskt mode (Shen, Wang, Lo & Shum 2012). 

En faktor som skulle kunna påverka köp kan vara att få mer information om produktens 

tillverkningsprocess. 

 

James och Montgomery (2017) kopplar samman transparens med CSR då de direkt påverkar 

alla tre aspekter av företagsbeteende: ekonomisk, social och miljö. Därav understryker 

transparens en viktig del av CSR och hållbara affärsmetoder. Transparens i tillverkning kan 

vara det mest hållbara verktyget för att hantera frågor kring arbetsvillkor i till exempel fabriker 

(Hustvedt & Kang 2013). Transparens är även en viktig del av utvärderingen av ett företags 

hållbarhetsarbete, samtidigt som det är väldigt eftertraktat av dagens köpare (Bhaduri & Ha-

Brookshire 2011). 

 

H2: Transparens och hållbarhet har ett samband. 

 

 

 

4 Avgränsningar 
Här kommer vi att presentera vilka avgränsningar som har gjorts för att hålla fokus på ämnet. 

 

Under arbetets gång har temat avgränsats från att gälla shopping överlag, till att fokusera på 

endast Fast Fashion vilket är det koncept som har störst påverkan på miljön. Uppsatsen var 

tänkt att rikta in sig på transparens, vilket gjorde att en andra avgränsning blev att smalna av 

hållbarhetsdelen, alltså inte skriva om olika hållbarhetsarbeten som finns utan endast göra en 

ytlig översikt av ämnet. Den tredje avgränsningen var att inte beskriva värdekedjan särskilt 

djupt för att inte grunden till uppsatsen skulle bli för spretig. Till sist gjordes även valet att inte 

skilja på män och kvinnor i studien, då det inte anses göra någon väsentlig skillnad i uppsatsens 

syfte. Därför finns inte heller någon enkätfråga om detta. 
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5 Metod 
Under detta avsnitt presenteras en metod som kommer att användas för att senare få fram ett 

resultat till de forskningsfrågor och hypoteser som har presenterats i uppsatsens inledande 

del. Vi kommer att börja med att presentera våra begrepp genom en operationalisering, för 

att tydliggöra de begrepp som benämns i arbetet. Därefter går vi igenom målgrupp, urval 

samt hur datainsamlingen kommer att utföras och hur genomförandet gick till. 

 

Vi har utgått ifrån en deduktiv ansats och har då genomfört en empirisk undersökning som 

sedan har testats på vår teori (Bryman & Bell 2011). För att uppfylla syftet har empiriskt 

material samlats in, för att få svar på om den allmänna kunskapen fanns hos konsumenter 

gällande transparens. Vi valde att genomföra en kvantitativ undersökning för att kunna få våra 

forskningsfrågor besvarade. 

5.1 Operationalisering av begrepp  

 

Transparens - Insyn i verksamhet, genomskinlighet, öppenhet, klarhet. 

Social hållbarhet - Bra arbetsvillkor, bra arbetsmiljö/omgivning, allas lika värde, människor 

som lever i ett gott liv. 

Fast fashion - Regelbunden uppdatering av produkter i butik, låga priser, lättillgängligt, snabba 

trender, kort användningstid av produkt.  

Hållbarhet - Hållbarhet uppstår när sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer är i balans 

(Fletcher 2010). 

 

Dessa begrepp och indikatorer har använts i vår enkätstudie, som har följt uppsatsens syfte samt 

forskningsfrågor. Genom uppsatsskrivandet gjordes ett aktivt val att skriva ut flera synonymer 

till varje begrepp. Exempelvis blev Fast Fashion ibland snabbt mode, Transparens blev insyn 

och genomskinlighet på vissa ställen. Detta gjordes för att minska andelen upprepningar i 

texten, vilket kan anses som tjatigt eller störande i texten. Utöver detta valdes också att skriva 

begreppet med stor bokstav i början, det vill säga Transparens, Hållbarhet och Fast Fashion, för 

att förtydliga för läsaren att de är vårt fokus och vad uppsatsen kretsar kring. Detta beror alltså 

inte på okunskap om befintliga skrivregler, utan var ett medvetet beslut för att tydliggöra och 

påminna läsaren om arbetets fokus. 

5.2 Målgrupp och urval  

 

I dagens samhälle är det många som köper kläder för att använda dem ett fåtal gånger och  

kläderna sparas hälften så länge som man gjorde för 15 år sedan (The Economist 2017). Därmed  

har plaggen oftast en kort livscykel. Detta fenomen kallas Fast Fashion, snabbt mode, vilket är  

volym över kvalité. Snabb och billig produktion av kläder sänker värdet på mänskligt arbete  

och ekologiskt ansvarsfulla produktionsmaterial och metoder (Joy & Peña 2017). Fast fashion  

har  ökat  under  de  senaste  åren,  liksom  intresset  för  hållbarhet,  vilket  leder  till  en  svår  

balansgång för konsumenterna. De vill fortsätta shoppa, men ändå tänka på miljön. Enligt Joy  

et. al. (2012) har ungdomar ett problem med att balansera sitt ständiga behov av nytt mode med  

ett engagemang för hållbarhet. Inför en möjlig omställning valdes ett fokus på unga vuxna, som  

är  framtidens  konsumenter. Med ordvalet unga vuxna menas de människor som är eller ser ut 

att vara mellan 18 och 30 år, även synonymen ungdomar kommer att användas i texten. 

 

Som  flera  forskare  har  påpekat  är  det  ungdomar  som  väljer  att konsumera produkter från 

Fast Fashion, då det även kan kopplas ihop med begränsad ekonomi (Joy  et  al.  2012). Detta  
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togs  till  vara  på  då populationen valdes ut på Högskolan, där både studenter och unga vuxna 

är i rörelse regelbundet, då de båda kan tänkas ha begränsad ekonomi på grund av att de är i 

början av arbetslivet eller till exempel lever med att betala av ett lån. Vid datainsamlingen 

valdes urvalet utifrån de personer på området som såg ut att vara i rätt åldersgrupp, detta blev 

då ett tolkande urval av uppsatsens författare under insamlingen gällande respondenternas ålder. 

Dock gjordes ingen skillnad på kvinnor och män i studien.  Med tanke på den begränsade tiden 

för undersökningen,  valdes  Högskolan  i  Borås  då  det  ansågs  vara  lättillgängligt  eftersom  

författarna till denna studie studerar där. 

 

 

5.2.1 Reliabilitet och validitet 

 

Utifrån  de  enkätfrågor,  anpassade  till  vårt  syfte,  valdes  en  bredare  respondentgrupp.  

Populationen som valdes var unga vuxna som vid tillfället befann sig på Högskolan i Borås. Att 

jobba mot reliabilitet, som är aktuellt i en kvantitativ studie (Bryman  &  Bell  2011), är något 

som har försökts att tillämpas trots bekvämlighetsurvalet som har genomförts. Under arbetets 

gång har tankar funnits på om studiens resultat hade påverkats om insamlingen hade gjorts på 

någon annan plats och förståelse för en viss förändring fanns hela tiden med. Dock finns 

förhoppningar om att unga vuxna tänker liknande i stora drag, oavsett på vilken högskola 

studien utförs. Utifrån  egna erfarenheter  av studier på Textilhögskolan  innehåller  

utbildningarna  mycket hållbarhet, därför hade frågor till endast personer på den delen av skolan 

sannolikt givit enformiga svar och ett icke reliabelt mått på kunskapen om transparens. För att 

skapa en så bra reliabilitet som möjligt valdes därför att fråga unga vuxna som befann sig i alla 

tre skolbyggnader vid tillfället.  

 

Genom att ha förklarat begreppens innebörd i enkäten  förmodas  det  att  respondenterna  har  

tolkat  begreppet  på  samma  sätt  som undersökningens utgångspunkt har varit, därmed anses 

studien även ha god validitet då den har mätt det som var tänkt att mätas (Bryman & Bell 2011). 

 

5.2.2 Generalisering 

 

Vi har varit medvetna om att urvalet inte kommer vara generaliserbart, då det har utgåtts ifrån 

ett bekvämlighetsurval. 

5.3 Datainsamling 

 

Utifrån ett bekvämlighetsurval med en inriktning på unga vuxna, har enkätsvar samlats in på 

skolans tre byggnader under lunchtid, inom en veckodag. Alla personer som var i rörelse på 

högskolans område under dagen och som passar in i studiens mall har haft möjlighet till att 

delta, då enkätsvaren har samlats in på skolans allmänna samlingsplatser.  

 

100 pappersenkäter skrevs ut i hopp om att få svar på frågorna. Efter insamling och granskning 

av dessa enkäter ansågs svaren vara tillräckliga för att analyseras. Från  början  var  det  planerat  

att  enkäten  för  studien  skulle  skickats  ut  via  internet  till  alla studerande via skolans 

läroplattform, då studenter var den ursprungliga målgruppen men på vägen blev hindret att 

högskolan ej kunde bidra med hjälp. Där av blev fokusen flyttat till ett bredare urval, unga 

vuxna. Med den knappa tiden som fanns till insamlingen av data och efter överläggning med 

handledaren slutade det med att 100 enkäter i pappersform blev det enklaste och bästa sätt för 
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denna sorts studie. Detta kan dock säga emot rapportens hållbarhetstema och därav skrevs det 

heller inte ut fler papper efter tillfället. Därför ansågs 100 stycken enkäter vara rimligt och 

färdigt, ytterligare 100 papper hade förmodligen inte givit någon mer information. 

 

5.4 Genomförande av studie 

 

Då  syftet  har  varit  att  undersöka  om  människor uppfattar  Transparens  som  ett  

Hållbarhetsverktyg inom Fast Fashion, valdes en kvantitativ forskningsstrategi. En kvalitativ  

undersökning hade snarare studerat vad människor visste om ämnet och vad de tycker om  

Transparens. Intresset har inte varit att få veta varför de tycker si eller så, utan om de kunde se 

en möjlighet för att Transparens skulle kunna bli ett verktyg inom Hållbarhet i Fast  

Fashion-branschen. Tanken var att få kunskap om respondenternas intresse för Transparens och  

Hållbarhet samt om de ser Transparens som en del av en hållbar konsumtion. 

 

Uppbyggnaden av formuläret var väl genomtänkt då detta skulle ge stor grund till att kunna  

besvara syfte och frågeställningar. Genom att ha slutna frågor med svarsalternativ har det varit  

lättare  att  bearbeta  datan  då  frågorna  inte  har  krävt  samma  kodning  som  vid  öppna  

frågor (Bryman  &  Bell  2011).  Då  respondenterna  själva  fördelade  sina  svar  på  de  

förbestämda alternativen, handlade kodningsprocessen om att sätta siffror på svarsalternativen 

och skriva in dem i ett statistiskt dataprogram, i detta fall SPSS.  

 

För  forskningsfråga  ett; Vilken  uppfattning  har människor om  ett  eventuellt  samband  mellan  

transparens  och hållbarhet?, var det nödvändigt att få information kring om de var intresserade 

att veta vart deras klädinköp kommer ifrån men också om respondenterna tänkte på hållbarhet 

vid inköp av kläder. Därav innehöll enkäten frågor som till exempel fråga två;  Är du intresserad 

av att veta var dina kläder är tillverkade? och fråga tio; Anser du att öppenhet och insyn i 

företag är viktigt för en hållbar konsumtion?.  För att möjligheten till att kunna besvara 

forskningsfråga två; Har människor uppfattningen att transparens kan påverka deras 

köpbeslut? skulle finnas, krävdes  det  att  ställa  frågor  som  till  exempel  fråga  sju;  Skulle  du  

agera  annorlunda i ett köpbeslut om du får insyn i vem som har skapat produkten och dennes 

arbetsvillkor?. Detta för att se om respondenten anser att transparens gör skillnad i beslut och 

om de då skulle välja ett sådant företag framför ett annat.  

 

Hypotes ett (H1) kan besvaras genom enkätfrågorna två och sex till nio. Hypotes två (H2) kan  

besvaras genom enkätfrågorna fem och tio. Resterande frågor, ett, tre och fyra, gjordes för att  

ge  respondenten  ett  sammanhang  och  utfyllnad,  vilket  innebär  att  dessa  enkätfrågor  inte  

besvarar någon av hypoteserna eller forskningsfrågorna. 

 

Från början hade vi valt att göra en enkät online via skolan, som skulle kunna ha gett oss ännu  

fler svar än vad som gavs vid det slutliga genomförandet. På grund av olika anledningar var det  

tvunget till att utföras på det sätt som gjordes, i efterhand har vi varit tacksamma över detta då  

det gav oss en rimlig mängd svar som var analyserbara. Genom en variation av människor i 

bekvämlighetsurvalet med inriktning på unga vuxna, gav de mycket information och innehåll, 

trots detta går det inte att generalisera till en specifik population. En  medveten  risk  under  

utförandet  av enkäten var de potentiella missförstånd som kunde uppstå i deltagandet av 

undersökningen, till exempel  olika  begrepp  som  feltolkas  (Bryman  &  Bell  2011).  Därför  

förklarades  begreppen noggrant i enkäten.  Under datainsamlingen har det funnits möjligheter 

för respondenterna att ställa frågor om något skulle vara oklart eller konstigt. Detta har gjort att 

frågorna har blivit besvarade på ett sätt som var lätt att läsa igenom. Pappersenkäterna delades 
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som sagt ut under lunchtid,  vilket  gjorde  att  grupperingar  som  befann  sig  tillsammans  fick  

möjligheter  att diskutera formuläret under tiden dessa fyllde i.  

 

Efter enkätinsamlingens genomförande behövdes svaren föras in i SPSS och analyseras. Därför  

gjordes först en omfattande tabell i Excel där alla enkätsvar lades in, med en fråga per kolumn  

och varje insamlad enkät på en ny rad. Den  färdiga tabellen importerades sedan till SPSS, ett  

statistiskt  analysprogram,  där  analysen  gjordes.  Frekvenstabeller,  stapeldiagram  och  

cirkeldiagram användes för att visa upp resultatet så tydligt som möjligt, vilka presenteras i  

nästa del av denna rapport, Resultat. 
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6 Resultat  
Kommande kapitel kommer att presentera studiens resultat med hjälp av tabeller och 

tillhörande text. Resultatet kommer att redovisas i kronologisk ordning utifrån enkäten, det vill 

säga enkätfråga nummer 1 kommer att motsvara figur 1. Läsaren kommer att först få ta del av 

figuren och sedan tillhörande text. 

6.1 Studiens resultat 

 

Figur 1. Vetskap om tillverkning och Figur 2. Intresse om tillverkning 
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På första frågan i vår enkätundersökning(figur 1) svarade 81 av 100 respondenter att de inte 

visste vart deras  kläder  var  tillverkade.  I  frågan  därefter(figur 2)  var  82  av  97  svarande  

människor,  då  tre  var bortfall, intresserade i att få veta vart deras kläder är tillverkade. 

 

 

Figur 3. Köpfrekvens 

 

 
På  fråga  tre,  Hur  ofta  köper  du  kläder? Som motsvarar figur 3, var  det  delade  svar,  men  

ett  stort  antal  av respondenterna svarade “En gång i månaden”, medan 20 % och 10 % svarade 

“Fyra gånger om året” eller “Mer sällan”. Enligt tabellen är det tydligt att det nästan är ett 

snarlikt antal som handlar “Mer sällan” som de som handlar “varannan vecka”. Bara 1  % 

svarade att de köper kläder varje vecka. 

 

 

Figur 4. Fast Fashion

 
Studien visar att 50 % av respondenterna handlar Fast Fashion ibland, kontra 20 % som oftast  

gör det när de handlar kläder. Av de 100 personer som svarade på fråga fyra var det 14 som inte  

visste ifall de handlade Fast Fashion eller inte (figur 4). 
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Figur 5. Hållbarhet 

 
 

För att få vetskap om människor  tänker på hållbarhet när de införskaffar sig nya kläder innehöll  

enkäten  fråga nummer fem. En stor del av de 98 totala accepterade svaren, svarade att de  

tänker på hållbarhet när de handlar (47  %) eller att de tänker på det ibland (32  %). Av de 98  

svaren var de 17 % som inte tänkte på det alls och 2 % som inte visste (figur 5). 
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Figur 6. Nyfikenhet på Transparens 

 
 

Efter att ha presenterat begreppet transparens i enkäten ställdes fråga nummer sex Är du nyfiken  

på att få veta mer om transparens?(figur 6), där det visade sig att stora delar av respondenterna 

är i någon form nyfiken på öppenhet och insyn i företags värdekedja. 46  % svarade “Ja lite 

nyfiken” och 41 % “Ja väldigt nyfiken”. 10 % svarade att det inte var nyfikna alls.  

 

Figur 7. Köpbeslut
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Med antalet 59 (60,8 %) och 35 (36 %)  personer som svarade “Ja absolut”  eller “Ja kanske” 

av de 97 personer som gav accepterande svar i studien, är de mest benägna till att agera 

annorlunda i ett köpbeslut om dessa får insyn i vem som har skapat produkten de köper och 

dennes arbetsvillkor.  Tre personer svarade nej på fråga sju om att agera annorlunda i ett 

köpbeslut (figur 7). 

 

 

Figur 8. Vikten av insyn

 
 

På fråga åtta om insyn är en viktig faktor för respondenten vid klädinköp, svarade 42 stycken 

att den var det och 36 att den kanske var det. Det var 15 personer som inte tyckte att det var en 

viktig faktor vid köp (figur 8). 

 

Figur 9. Köpbenägen kopplat till genomskinlig verksamhet

 
För att få reda på om respondenterna såg någon funktion med att företag använder sig utav  

transparens, innehöll enkäten  fråga nio (figur 9)  kring om personen skulle vara mer benägen 

att handla från ett företag som har en  genomskinlig verksamhet. 90 av 99 respondenter visar 

genom sina svar att en öppenhet finns för att handla från ett transparent företag vid deras nästa 



24 

 

köp. Där 54 av 99 svarade att de absolut skulle kunna vara villig att handla från ett sådant 

företag. Men också 36 av 99 svarade att de kanske skulle vara det. Medan 4 stycken svarade att 

de inte skulle vara mer benägna för detta och 5 inte visste. 

 

 

Figur 10. Hållbar konsumtion 

 
Enkätens sista fråga, tio (figur 10),  Anser du att öppenhet och insyn i företag är viktigt för en 

hållbar konsumtion?  gav resultatet att 69 av 98 respondenter svarade “Ja, mycket viktigt”. 

Med följd att 27 av 98 tyckte att det var viktigt med öppenhet och insyn till en viss del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

7 Diskussion 
Diskussionsavsnittet kommer att delas in i två delar, resultatdiskussion och metoddiskussion. 

Under resultatdiskussion kommer vi att diskutera och analysera studiens resultat. Följt av 

diskussion gällande tillvägagångssättet för studien under metoddiskussion. 

7.1 Resultatdiskussion  

 

Som i många studier inom modebranschen pratas det ofta om ett köpbeteendegap, som även i  

denna undersökning har indikerats på att de finns. Det finns ont om kunskap gällande hållbarhet, 

men i dagsläget finns ett intresse. I vår undersökning svarade 82 av 97 respondenter att de var 

intresserade av att veta vart deras kläder var tillverkade (figur 2), men också att 81 av 100 i 

nuläget inte visste var deras kläder har producerats (figur 1). Detta i sig visar en brist i 

kommunikationen mellan företag  och  konsumenters  efterfrågan,  då  enligt  Lee,  Seifert  &  

Cherrier  (2017)  frågar konsumenter  allt  oftare  var,  av  vem  och  vad  deras  kläder  är  

tillverkade  av,  trots  att informationen inte finns tillgänglig i dagsläget. Det stämmer överens 

med tidigare forskning, där till exempel studien av Dickson (2000 se Pookulangara & Shepard 

2013) menar att många konsumenter inte är medvetna om vad hållbart mode är och har därmed 

ingen möjlighet att ta ansvarsfulla  köpbeslut.  Genom  att  det  har  påpekats  att  intresse  finns  

för  vart  produkterna kommer  ifrån,  är  det  också  ett  tydligt  tecken  på  att  Transparens  är  

något  som  kan  bli  ett hjälpande verktyg inom Fast Fashion. Vår studie är ett, om än 

småskaligt, exempel på att när väl människor får kunskap om Transparens, som beskrivningen 

i vår enkät, så finns det ett intresse för att handla från Transparenta företag. Hypotes 1, som 

benämns i avsnittet Teori, kan stödjas av enkätfråga 9 (figur 9), där hela 90 av 99 personer var 

benägna att använda sig utav verktyget inför kommande köp om det skulle erbjudas till dem av 

företag.  

 

Trots  att  det  har  visats  att  konsumenter  är  intresserade  av  Transparens  så  har  de  ändå  

inte kopplat  modeinköp  med  hållbarhet,  utan  ser  snarare  hållbarhet  som  ekologisk  mat  

och återvinning. Deras rutiner kring inköp av kläder är en helt annan bevisning då de handlar 

de senaste trenderna till en billigare peng (Joy et al. 2012). På enkätfrågan Köper du Fast 

Fashionprodukter?(figur 4) svarade 22 stycken ja, 50 svarade ibland och 14 stycken svarade 

att de aldrig köper Fast fashion-produkter. Det var också 14 respondenter som inte hade någon 

aning om ifall de handlade snabbt mode eller inte, detta ger ett tecken på att det fortfarande 

finns människor som kanske inte vet vad det innebär trots att de får det förklarat för sig. Trots 

dessa svar så har stora delar av respondenterna hållbarhet i åtanke när de gör sina köp. Dessa 

utförande och tankar kan anses vara korsande, men det kan vara flera faktorer som spelar in 

som inte kunde besvaras vid enkäten,  som  till  exempel  samhällsnormer,  pris,  socialt  

umgänge  och  tillgänglighet.  För  att förstå denna motsägelse behöver en gå in på djupet hos 

konsumenter. Om öppenhet och insyn i framtiden blir normaliserat, kan dessa andra faktorer 

suddas ut till fördel för Transparenta Företag. 

 

Intresset för etiska aspekter har ökat (Bradu, Orquin & Thøgersen 2014) och genom öppenhet  

kan  varumärkets  förtroende  också  öka,  samt  ge  kunskap  till  konsumenten  (James  &  

Montgomery 2017). Konsumenter ställer krav på företag till att redovisa sina leverantörer och  

ge ut information om värdekedjorna (Shen, Wang, Lo & Shum 2012; Bhaduri & Ha-Brookshire 

2011). Vår studie pekar på att folk skulle agera annorlunda om de visste vem som hade skapat 

produkten de köper och vad denne har för arbetsvillkor i fabriken, 39 svarade Ja absolut och 35  

sa Ja kanske (figur 7). Tack vare ny teknik och sociala medier kan dessa problem  lättare få 

spridning idag och den långa historien av svårigheter kan komma upp till ytan. Ytterligare ett 
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hjälpmedel för att lyfta detta kan vara verktyget Transparens, som kan bidra till en mer hållbar 

värld. Med hjälp av Transparens kan alla värdekedjans processer lyftas fram, både bra och 

dåliga. Det kan ge positiva eller negativa reaktioner, beroende på hur modeföretag har jobbat 

bakom kulisserna.  

 

Företag måste inte vara miljömässigt hållbara för att använda sig utav Transparens. Dock bör  

de vara socialt hållbara eftersom konsumenter har visat en ökad oro över de sociala effekterna  

av sina klädinköp, d.v.s. fabrikernas arbetsvillkor (Shen, Wang, Lo & Shum 2012) och på så  

sätt kan öppenhet gynna fabriksarbetare. Insyn och öppenhet i  värdekejdan  hänger ihop med  

CSR då det direkt påverkar alla tre aspekter av företagsbeteende: ekonomisk, social och miljö.  

Därav  understryks  det  att  Transparens  är  en  viktig  del  av  CSR  och  hållbara  affärsmetoder  

(James & Montgomery 2017). En central del för att bygga ett socialt ansvarsfullt varumärke är  

därmed att jobba med öppenhet (Hustvedt & Kang 2013).  

 

Det är sagt att människor idag är mer medvetna om miljön och kräver därför Transparenta  

och hållbara produkter (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). 87% av respondenterna i vår studie  

är lite eller väldigt nyfikna på att få veta mer om Transparens (figur 6), vilket ger en indikation 

på att populationen är mottaglig för mer information om det. Utifrån detta resultat av fråga 6 

samt fråga  7,  Skulle  du  agera  annorlunda  i  ett  köpbeslut  om  du  får  insyn  i  vem  som  

har  skapat produkten och dennes arbetsvillkor? (figur 7), kan Hypotes 1 om konsumenters 

intresse stödjas. Studien har också visat att konsumtion finns hos unga vuxna på Högskolan i 

Borås, men resultatet säger ingenting om vilken mängd kläder respondenten köper vid varje 

tillfälle. Dock visar det att det finns en nyfikenhet på hållbarhet och vi anser att detta ger goda 

möjligheter för Transparens och  hållbar  konsumtion  att  få  sitt  genomslag  under  denna  

generationens  levnadstid och i modebranschen.  

 

Som den sista frågan i enkäten (figur 10) efterfrågade, så indikeras det att Transparens och 

hållbarhet har ett samband, vilket är att Transparens är ett verktyg för att se hållbarhet hos 

företag. Hela 69 av 98 respondenter svarade ja mycket viktigt på fråga 10 om att öppenhet och 

insyn i företag är viktigt för en hållbar konsumtion. Eftersom detta gav oss ett överväldigande 

positivt svar, visar det  på  att  unga vuxna inte  har  fått  information  tidigare.  Detta  förtydligar  

vad  vi  läst  i litteraturen att det  tidigare inte har funnits information till konsumenter om 

hållbart mode och det, tillsammans med frågan om människors nyfikenhet, tyder på att 

Transparens är viktigt och det kan bli ett aktuellt hållbarhetsverktyg inom modeindustrin. Nu 

när det verkar finnas ett samband mellan Hållbarhet och Transparens, är det tydligt att det finns 

en viktig funktion för Transparens som verktyg, för modebranschens utveckling i rätt riktning. 

Genom detta möjliga samband kan Hypotes 2, Transparens och Hållbarhet har ett samband, 

styrkas. 

 

Vissa frågor i enkäten kan ha  givit svar som förmodligen är  färgade utifrån vad som anses  

moraliskt rätt och befintliga normer inom samhället. På enkätfråga 5  svarade 47 % att de tänker 

på Hållbarhet när de köper kläder, medan 32 % tänker på det ibland(figur 5). Svart på vitt så 

ser detta väldigt  positivt  ut,  dock  är  det  en  fråga  som  kan  anses  ha  en  moralisk  påverkan  

eftersom respondenten kan ha svarat vad som tros vara förväntat och därför spelar detta resultat 

inte en alltför stor roll till stödjandet  av Hypotes 2. Trots att det kan finnas svar som kan anses 

vara självklara, så har även frågor som inte bedöms vara moraliskt grundade ställts i enkäten. 
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7.2 Metoddiskussion 

 

Det kan både ses som för-  och nackdelar att deltagarna i studien fick möjlighet att  svara i en  

rörlig miljö, tillsammans med sällskap kring sig eller ensamma. En fördel kan ha varit att de  

fick möjlighet att diskutera vad det finns för företag som exempelvis är inom Fast Fashion, detta  

kan då ha gjort att respondenten kunde svara mer ärligt. En nackdel kan ha varit att genom den  

rörlighet omkring sig ha blivit påverkad av någon annans deltagande, till exempel om kompisen  

bredvid har blivit klar med formuläret, när den andre är halvvägs, eller blivit påverkad av vad  

kompisarna diskuterar högt under tiden de fyller i enkäten. Detta kan då ha skapat stressande  

svar och då inte helt pålitliga.  

 

Om studiens resultat hade visat sig vara annorlunda, till exempel givit oss att människor inte  

är intresserade av vart deras kläder är tillverkade, kan en möjlig anledning till detta vara att just  

enkätens  målgrupp,  unga vuxna,  lägger  större  vikt  på  andra  köp-faktorer  som  pris  och  

tillgänglighet.  Även  på  grund  av  sin  ekonomi,  som  var  anledningen  till  att  vi  valde  

denna målgrupp, kan de känna att de inte  har råd att bry sig om hållbarhet. Om studiens resultat 

inte hade stöttat de framförda hypoteserna, kan en möjlig risk därmed ha varit att fel målgrupp 

har blivit studerad eller också att människor helt enkelt inte tycker att Transparens bör vara en  

del  i företags hållbarhetsarbete. Detta leder till ett av de nedan angivna  förslagen  till vidare  

forskning om att bredda populationen. 
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8 Slutsats 
Sista avsnittet i denna uppsats knyter ihop och avslutar arbetet. Här sammanfattas våra resultat 

och kopplar ihop våra forskningsfrågor och hypoteser till ett slutgiltigt resultat. 

 

Vår undersökning styrker våra två hypoteser, H1; Kunder är intresserade av var deras kläder  

är tillverkade och H2; Transparens och hållbarhet har ett samband.  

 

Vi  drar  slutsatsen  att  unga vuxna  kan  se  ett  möjligt  samband  mellan  Transparens  och  

hållbarhet, detta samband är att Transparens är ett verktyg för att få information om företags  

hållbarhetsarbeten och hjälpa köparen att göra ett välinformerat köpbeslut och svarar därmed  

på  vår  första  forskningsfråga.  Även  forskningsfråga  två  besvaras,  genom  att  människors  

köpbeslut påverkas till en viss del av Transparens, då de är nyfikna och bevisar ett 

intresse.  Dock kan andra  faktorer  påverka  köpbeslut,  till  exempel  pris,  tillgänglighet  och  

sociala  normer.  Vid utförandet av verktyget finns möjligheter att Transparens kan bli standard 

inom branschen och därmed sudda ut de andra köpfaktorer som vi tidigare har nämnt. 

 

Vår förhoppning är att kunna bidra till modebranschen genom att erbjuda företag vad vi genom  

studien  har  fått  besvarat  av  unga vuxna,  angående  deras  uppfattningar  om  Hållbarhet  och  

Transparens. Då vår första forskningsfråga blev besvarad och bekräftad, samt att 

forskningsfråga två blev till viss del bekräftad, anser vi att detta, trots att det är en mindre 

kvantitativ studie, ger företag indikationen  att  de  bör  försöka  implementera  Transparens  i  

sitt  företag  för  att  ge  dessa människor vad de vill ha. Resultatet har ej kunnat generaliserats 

med anledning av den valda metoden.  

 

 

9 Vidare forskning 
 

Vi har tre förslag till vidare forskning inom området. Först tror vi att det kan vara intressant att  

gå  in djupare in på attityd-beteendegapet, det vill säga undersöka genom en kvalitativ studie  

vad som påverkar en människas köpbeslut. Ett andra förslag tror vi också att en observation i  

Fast Fashion-butiker som har implementerat Transparens hade varit spännande, för att verkligen  

se om konsumenterna handlar från dessa företag, så som de har sagt i vår undersökning. Det  

tredje och sista förslaget till vidare forskning är att fördjupa undersökningen genom att bredda  

urvalsgruppen till en annan population, till  exempel specificera studien på kvinnor, män eller  

en äldre målgrupp. 
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11 Bilaga 

11.1  Enkät 

Enkät- Transparens och hållbarhet 

 
Vet du var dina kläder är tillverkade? (T.ex. tröjan du har på dig just nu) 
Ja    /   Nej  

 

Är du intresserad av att veta var dina kläder är tillverkade? 

Ja    /   Nej  

 

Hur ofta köper du kläder? 

Varje vecka    /   Varannan vecka   /    En gång i månaden    /  Fyra gånger om året   /  Mer sällan 

/     Aldrig    /    Vet ej 

 

 

Fast fashion innebär regelbunden uppdatering av produkter i butik, låga priser, 

lättillgängligt, snabba trender, kort användningstid av produkter. Köper du fast fashion-

produkter? 
Ja, alltid    /    Ja, oftast    /    Ibland   /   Nej, aldrig    /   Vet ej 

 

 
Tänker du på hållbarhet när du köper kläder? 

Ja   /   Ibland   /   Nej   /   Vet ej 

 

 

Transparens, kan också benämnas som öppenhet, insyn och genomskinlighet. Den 

grundläggande definitionen innebär den mängd information som ett företag är villig att 

avslöja om deras leverantörskedja. 

 

 

Nu när du har läst beskrivningen av transparens, är du nyfiken på att få veta mer om 

det?  

Ja väldigt nyfiken   /  Ja lite nyfiken   /   Nej inte nyfiken   /   Vet ej  

 

 

Skulle du agera annorlunda i köpbeslut om du får insyn i vem som har skapat produkten 

och dennes arbetsvillkor?  
Ja, absolut   /   Ja, kanske /   Nej   /   Vet ej 

 

Är insyn i tillverkningen en viktig faktor för dig vid klädinköp? 

Ja   /   Kanske   /   Nej   /   Vet ej 

 

Nästa gång du köper kläder, skulle du vara mer benägen att handla från ett företag om 

dess verksamhet var genomskinlig? 

Ja, absolut   /   Ja, kanske   /   Nej   /   Vet ej 

 

Anser du att öppenhet och insyn i företag är viktigt för en hållbar konsumtion? 

Ja, mycket viktigt   /   Till en viss del   /   Nej, inte viktigt alls   /   Vet ej 
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12 Figurförteckning 
 

Figur 1: Vetskap om tillverkning  

Figur 2: Intresse om tillverkning  

Figur 3: Köpfrekvens  

Figur 4: Fast Fashion  

Figur 5: Hållbarhet 

Figur 6: Nyfikenhet på Transparens  

Figur 7: Köpbeslut  

Figur 8: Vikten av insyn  

Figur 9: Köpbenägen kopplat till genomskinlig verksamhet  

Figur 10: Hållbar konsumtion  
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