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Abstract 
 
The purpose of this qualitative study is to investigate generation Z’s perception of credible              
green marketing from the fashion industry, as well as understand which factors affect the              
credibility of what is communicated. Furthermore, we look at how the green marketing could              
be designed in order to be perceived as credible as possible by generation Z.  
 
The data was collected through semi-structured interviews. Our population was generation Z,            
which constitutes an age span from 1995 to 2010 according to the literature, but to obtain                
meaningful data we chose to make a delimitation to individuals born between 1995 and 2000.               
This resulted in seven interviews that gave us the necessary data which was then transcribed               
and analyzed. Through thematic coding, common themes and patterns were identified from            
the respondents. 
 
The result of the study shows that our respondents consider that there is a lack of both                 
knowledge about sustainable fashion and exposure to green marketing. Fashion companies           
should communicate information that leads to increased consumer knowledge of          
environmental sustainability in order to create credibility. Another important factor to           
increase their credibility is for fashion companies to be transparent in their green marketing.              
To include facts, numbers, third party certification (environmental labeling) and the           
explanation of processes positively affects the perceived credibility. In the absence of            
transparency generation Z, including our respondents, suspect greenwashing. The green          
marketing should contain short texts with explanatory and easily understandable concepts in            
combination with films or pictures. The product should have a central role in marketing in               
order for the consumer to see what they pay for. Explaining why the products are               
environmentally sustainable, rather than simply stating that they are, increases the credibility            
of the green fashion marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: generation Z, green marketing, environmental sustainability, sustainable fashion,         
greenwashing, transparency  
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka generation Z:s uppfattning om trovärdig             
grön marknadsföring från kläd- och modeföretag, vilka faktorer som påverkar den samt hur             
marknadsföringen kan utformas för att öka trovärdigheten. 
 
Det empiriska materialet samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. Populationen för          
studien är generation Z, vilket innefattar individer födda mellan år 1995 och år 2010. Vi såg                
potentiella svårigheter att kunna samla in meningsfull kvalitativ data från alla årskullar inom             
generationen. Utifrån detta resulterade en avgränsning av urvalet till den grupp inom            
generation Z med individer födda mellan år 1995 och år 2000. Vidare utfördes sju intervjuer               
som gav oss nödvändig data för analys. Genom tematisk kodning fann vi gemensamma teman              
och underkategorier i uttalanden från respondenterna 
 
Resultaten från studien visar att respondenterna anser att de finns en brist på kunskap kring               
hållbart mode, men också en avsaknad av grön marknadsföring kring det. Modeföretag borde             
kommunicera information som ökar kunskapen om miljömässig hållbarhet hos         
konsumenterna för att således skapa trovärdighet, där transparens visade sig vara ett viktigt             
verktyg. Att inkludera fakta, statistik, tredjepartscertifiering i form av miljömärkning och           
förklara tillverkningsprocesser påverkar den uppfattade trovärdigheten av       
modemarknadsföringen. Då transparens är frånvarande misstänker generation Z, likt våra          
respondenter, gröntvättning. Den gröna marknadsföringen borde innehålla förklarande        
koncisa texter i kombination med video eller bilder. Produkten borde även ha en central roll i                
marknadsföringen för att visa konsumenten vad hen betalar för. Att förklara varför produkten             
är miljövänligt istället för att endast påstå det ökar trovärdigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: generation Z, trovärdighet, grön marknadsföring, miljömässig hållbarhet, hållbart         
mode, gröntvättning, transparens  
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1 Inledning 
 

Denna inledande del av uppsatsen kommer presentera den pågående samhällsdebatt som           
lägger grund för studien. Bakgrund och problemdiskussion, som belyser en lucka i            
forskningen, kommer i introduktionskapitlet att utmynna i studiens syfte och frågeställningar.           
Vidare presenteras även målgrupp och uppsatsens disposition i detta kapitel. 

 
 

1.1 Bakgrund 
I princip all den klimatförändring som idag sker i accelererande fart kan spåras till mänsklig               
aktivitet, något som de flesta forskarna är överens om (WWF u.å). Världens industrier ligger              
bakom en tredjedel av de globala utsläppen då majoriteten av tillverkningsprocesserna drivs            
av förbränningen av fossila resurser. Miljön och mänskligheten är i stort behov av att              
industrin hittar alternativa tillverkningsprocesser samt renare bränslen för att driva dessa. Vid            
ytterligare utsläpp kommer, enligt en rapport från FN:s klimatpanel, Jordens medeltemperatur           
öka från 1 till 1,5 grad, och över 420 miljoner människor kan tvingas flytta på grund av                 
ohållbara levnadsförhållanden (IPCC 2018). Vidare visar rapporten att anpassning och          
begränsning av globala utsläpp redan sker. Dock krävs det ytterligare anpassning för att             
framtida klimatrelaterade risker ska reduceras, mycket på grund av att de globala utsläppen             
börjat öka igen efter att ha stått still sedan år 2015 och 2016.  
 
Textil- & modeindustrin är en av de branscher som har störst påverkan på miljön, varför               
modeföretag borde ta sitt ansvar. Den ideella organisationen Sveriges Konsumenter (u.å)           
menar att samhällets alla aktörer måste hjälpa till att bidra till en hållbar konsumtion. Då               
konsumtion bidrar till utsläppen har även konsumenter ett ansvar att agera hållbart (WWF,             
u.å). Konsumenter själva behöver ändra sina klädkonsumtionsmönster (Naturvårdsverket        
2018) och där kan modeföretag påverka generation Z:s genom grön marknadsföring. 
 
Generation Z beräknas utgöra ca två miljarder av jordens befolkning (Owen 2018), och från              
och med år 2020 spås de vara den största konsumentgruppen med egen köpkraft (Rönnlund              
Aldman 2019). Enligt Ken Hughes, internationell expert på konsument- och          
shoppingbeteende, är det inte tekniken i sig som driver förändringen i handeln, utan istället de               
nya, unga konsumenterna från generation Z. Det har skett ett maktskifte och det är alltså inte                
längre konsumenterna som anpassar sig efter företagen. Detta betyder att modeföretag som            
inte anpassar sig efter vad generation Z efterfrågar gällande miljömässig hållbarhet och            
inkluderar det i sin affärsidé och produkterbjudanden, kommer bli bortprioriterade (Rönnlund           
Aldman 2019).  
 
Generation Z:s vilja att påverka, integrera och förändra gör att de är en av de viktigaste                
kundsegmenten för dagens företag (Fromm & Read 2018). Detta innebär således att den gröna              
marknadsföringen blir viktig för modeföretagen. Skepticismen mot de stora aktörernas          
påståenden om vad de gör och inte gör är stark (Furlow 2010). De äldre generationerna har                
inte haft intresse av att ta striden mot modeföretagen. Generation Y, födda mellan 1979-1995              
(Fromme & Read 2018), började uppmärksamma och trycka på vikten av de hållbara             
aspekterna och med generation Z:s intåg på konsumentmarknaden håller detta på att realiseras             
hos modeföretag (Salfino 2019).  
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1.2 Problemdiskussion 
Hållbart mode och marknadsföring kring detta ökar ständigt i samband med att            
konsumenternas hållbara medvetenhet, värderingar och behov gör det. Även om konsumenter           
värderar hållbarhet högre än någonsin har det inte resulterat i en lika stor förändring i deras                
köpbeteende. Generation Z är mer medvetna och bekymrade om hållbarhet än tidigare            
generationer, vilket kan förklara avsaknaden av ett samband mellan attityd och beteende då             
tidigare forskning visar att desto mer en konsument är bekymrad över hållbarhet, desto mer              
skeptisk är hen till hållbara påståenden (Finisterra do Paço & Reis 2012; Leonidou &              
Skarmeas 2015). De tvekar heller inte med att avsluta sin relation till ett företag vid första                
känslan av tvivel (Fromme & Read 2018). Modeföretag står därför inför en stor utmaning för               
att få kunder att lita på vad de kommunicerar .  

Trovärdighet och attityd är ett stort hinder för företag att få konsumenter att agera på deras                
intentioner (Evans & Peirson-Smith 2018). Schiffman, Kanuk och Hansen (2012) förklarar           
attityd som bestående av tre komponenter: den kognitiva, affektiva och konativa. Dessa            
komponenter, tillsammans med faktorer som påverkar trovärdighet, behöver tas i beaktning           
vid utformning av lyckad grön marknadsföring. För att nå ut till den nya generationen behövs               
även en god förståelse för deras egenskaper. Generation Z har växt upp i den digitala världen                
och har blivit utsatta för marknadsföring sedan tidig ålder. Ett traditionellt säljande är inget              
som lockar dem, och företag behöver därför använda sig av innovativa metoder. Generationen             
har en hög nivå av medvetenhet för sin omvärld. Att företag visar på autenticitet har därför                
aldrig varit viktigare (Fromme & Read 2018). 

Med detta som grund ser vi en lucka i att förstå vad konsumenter inom generation Z uppfattar                 
som trovärdig grön marknadsföring av modeföretag, och vilka faktorer som påverkar detta.Vi            
bedömer detta som både relevant och betydelsefullt då det bevisligen finns ett gap mellan              
attityd och beteende gentemot hållbart mode. Studien kommer att fokusera på generation Z             
eftersom de är den mest hållbart medvetna generationen hittills. Generationen Z är även den              
blivande största konsumentgruppen och anses därför, av oss, som den mest kompatibla            
målgruppen för studien. Dessutom är det en generation som är relativt outforskad, vilket ökar              
relevansen av studien. 
 

1.3 Syfte 
Denna studie undersöker generation Z:s uppfattning om trovärdig grön marknadsföring från           
kläd- och modeföretag, vilka faktorer som påverkar den samt hur marknadsföringen kan            
utformas för att öka trovärdigheten. 
 

1.4 Frågeställningar 
● Vilka faktorer påverkar generation Z:s uppfattning av trovärdighet gällande         

modeföretags marknadsföring av miljömässig hållbarhet? 
● Hur kan den gröna modemarknadsföringen utformas för att öka trovärdigheten hos           

generation Z? 
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1.5 Målgrupp 
I första hand riktas studien mot de som vill öka sin förståelse för generation Z och deras syn                  
på trovärdighet i grön marknadsföring, främst i relation till kläd- och modebranschen. Då             
studie utgår från konsumentens perspektiv kan den även verka som en fingervisning för             
företag, och hur de ska utforma samt distribuera sin gröna marknadskommunikation till            
generation Z för att engagera dem i hållbar konsumtion inom modebranschen. Vidare riktas             
studien likaså till individer som studerar eller verkar inom media och marknadsföring och vill              
fördjupa sig i relationen mellan trovärdighet och marknadsföring ur ett konsumentperspektiv.           
Slutligen kan den även användas som ett avstamp för vidare forskning kring generation Z,              
trovärdighet och grön marknadsföring. 
 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på sex kapitel. Det inledande kapitlet presenterar utgångspunkten           
och syftet för studien, vilket resulterade i tre frågeställningar. I detta kapitel beskrivs även              
vem studien riktar sig till. I efterföljande del presenteras studiens teorianknytning samt en             
litterär genomgång, vilka format ramarna för uppsatsen och ligger till grund för analys av och               
diskussion kring insamlad data. I tredje kapitlet behandlas metodologiska överväganden där           
val av metod för undersökningen introduceras och underbyggs. Det redogörs för studiens            
tillvägagångssätt samt etiska övervägande. Fjärde kapitel presenterar och analyserar det          
insamlade empiriska materialet från de genomförda intervjuerna, vilket efterföljs av          
diskussion och slutsats i de två efterföljande kapitlen. Slutligen, i bilagorna finns            
intervjuguiden som låg till grund för intervjuerna samt länkar till bilder och videos och ett               
kontrakt som godkände samtycke för deltagande i studien.  
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2 Litteraturgenomgång 
 

Nedan presenteras tidigare forskning som ligger till grund för analysen. I kapitlet fördjupar vi              
oss i begreppet grön marknadsföring, följt av trovärdighet i marknadsföring. Kapitlet           
fortsätter med att undersöka och presentera generation Z och dess roll på            
konsumentmarknaden samt avslutar kapitlet med att diskutera attitydens roll hos          
konsumenten.  

 

 

2.1 Grön marknadsföring 
Grön marknadsföring har inom litteraturen fått flera olika definitioner. Liu, Kastutirane och            
Moizer (2012) förklarar aktiviteten som att identifiera och tillfredsställa hållbart medvetna           
konsumenter, samt uppmärksamma hållbara produkter. Groening, Sarkis & Zhu (2018) har           
istället förklarat det som aktiviteter riktat mot alla konsumenter där ett företag använder en              
mängd olika marknadsföringsaktiviteter utformade för att visa upp deras mål kring           
minimering av miljöpåverkan från produkter och tjänster.  
 
Ideen om grön marknadsföring växte fram i slutet av 1980-talet då studier visade ett ökat               
intresse i gröna produkter bland konsumenterna och slutligen blev det skifte till en grönare              
konsumentmarknad. Företagen insåg detta och fokus på grön marknadsföring ökade under           
tidigt 1990-talet. Mat och turism var marknader där intresset för gröna produkter bestod, men              
övriga marknader, som exempelvis modebranschen, avtog allt eftersom millenieskiftet         
närmade sig (Peattie & Crane 2005). Efter Al Gores dokumentär ”En obekväm sanning” från              
2006 fick debatten åter liv och planetens tillstånd och dess framtid blev ett omdiskuterat              
samtalsämne hos gemene man. Företag startade kampanjer, började intensifiera försäljningen          
av gröna produkter, och det såldes böcker på temat. Så småningom avtog intresset återigen              
och sakta men säkert suddades Al Gore’s apokalyptiska förutsägelse bort från människornas            
medvetande. Istället för ett paradigmskifte framstod den gröna marknadsföringen mer och           
mer som en trend och ett sätt för företag att tjäna mer pengar. Konsumenterna insåg detta och                 
tillslut återgick även de till sina gamla köpvanor. En annan orsak till att företag övergav den                
gröna marknadsföring var rädslan för att bli anklagade för gröntvättning (Peattie & Crane             
2005). 
  
Den gröna marknadsföringen har, till viss del, ökat igen tack vare ett skifte i konsumenters               
beteende och attityd mot mer miljövänliga livsstilar (Cherian & Jacob 2012). Detta skifte har              
skapat ett växande marknadssegment som företag försöker fånga in, där grön marknadsföring            
är en strategi för att uppnå detta (Kim & Damhorst 1999). 

2.1.1 Gröntvättning 
Gröntvättning, mer känt som greenwashing, är ett begrepp som uppkom i mitten av 1980-talet              
(Dahl 2010). Företag utför gröntvättning när de kommunicerar missledande påståenden          
gällande deras hållbarhetsarbete samt deras produkters/tjänsters hållbarhet. Detta innebär att          
företag, inklusive modeföretag som utför gröntvättning kommunicerar positivt om sina          
aktiviteter, trots intern medvetenhet om bristfälligt hållbarhetsarbete (Du 2015). 
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Gröntvättning har blivit vanligare under senare år på grund av att företag försökt svara på               
konsumenternas växande efterfrågan på hållbara alternativ (Dahl 2010). Konsumenter kan          
enkelt verifiera företagens hållbarhetspåståenden genom att läsa nyheter, söka upp          
information, eller samtal med vänner.  
 
Om konsumenter uppfattar att företag utför gröntvättning minskar chansen att de väljer att             
konsumera där. Det förhindrar även företagets möjlighet att skapa en långvarig relation till             
konsumenterna (Zhang, Li, Cao och Huang 2018). På grund av den utsträckning som             
gröntvättning har upptäckts har inte bara de skyldiga företagen drabbats. En omfattande            
skepticism har utvecklats hos konsumenterna och även företag som lever upp till sina             
hållbarhetspåståenden har tappat sin trovärdighet (Furlow 2010). 

2.1.2 Att forma attityd genom grön marknadsföring 
Marknadskommunikation om hållbara produkter har visats vara bristande i att skapa           
engagemang hos konsumenter (Pickett-Baker & Ozaki 2008). En genomsnittlig konsument          
har en mindre möjlighet att forma sin attityd gentemot hållbara produkter, än mot             
konventionella produkter, om konsumenten inte gjort en nämnvärd ansträngning för att           
utbilda sig själv. Detta beror på att det inte marknadsförs/kommuniceras alls eller tillräckligt             
mycket om hållbara produkter (Rand Corporation 2004). I sin tur innebär detta att den externa               
informationssökningsprocessen blir för omfattande för konsumenter då de önskar handla          
hållbart (Hoyer & MacInnis 2004).  
 
Hållbara produkter är fortfarande sedda som en nischad kategori, mestadels sålda till etiskt             
och miljömässigt medvetna individer som agerar hållbart utan hjälp av          
marknadsföringsstrategier. Exempelvis gör marknadsförare anspråk på begränsningen i att         
kunna påverka konsumentens livsstil och önskan (WFA, EACA & UNEP 2002). Chaney            
(2012) har dock visat att livsstil och konsumtionskultur är beroende av varandra. Detta             
innebär således, trots tillverkande företags argument att inte kunna påverka konsumenters val            
av hållbara produkter, att de faktiskt kan forma hållbara konsumtionsmönster genom           
produkterbjudanden samt hur dessa marknadsförs (Rose 2002). Varumärken kan, därmed,          
skifta konsumenters attityd till att konsumera hållbart (Pickett-Baker & Ozaki 2008).  

2.1.3 Att kommunicera grön marknadsföring 

2.1.3.1 Utbilda konsumenten 
Konsumenter köper hållbara produkter/tjänster för att de mår bra av att ta ansvar och känna att                
de bidrar till att motverka sociala och miljömässiga problem (Lundblad & Davies 2016). De              
vill gärna veta hur deras hållbara köp bidrar till något bra och det är därför fördelaktigt för                 
företag att kommunicera information som utökar konsumentens kunskap om till exempel dem            
själva, deras produkter samt tillverkningsprocesserna bakom dessa. Informationen företaget         
ger ut behöver kommuniceras på ett konkret sätt. Användningen av bilder, illustrationer och             
statistik gör det lättare för konsumenten att förstå att de gör ett bra val (Ottman 2011). Genom                 
att förklara för konsumenterna hur deras köp kan bidra till en positiv förändring ökar deras               
köpintentioner och uppfattad trovärdighet av företaget (Lundblad & Davies 2016; Ottman           
2011). Informationen kan även gälla hållbart beteende efter köpet. Exempel på detta är             
information om hur kunden kan göra sig av med produkten på ett hållbart sätt. Genom att                
erbjuda konsumenten chansen att bättra sitt hållbara beteende tillsammans med företaget så            
förbättras företagets trovärdighet ytterligare (Lewandowska, Witczak & Kurczewski 2017;         
Ottman 2011). 
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2.1.3.2 Tydlighet 
För att lyckas med grön marknadsföring är det viktigt att kommunicera med konsumenter på              
rätt sätt. Det språk som används i grön marknadsföring kan uppfattas som otydligt och              
förvirrande. Om konsumenter inte förstår språket som används kommer de heller inte förstå             
de miljömässiga fördelarna som marknadsföringen vill poängtera. Detta leder, enligt Evans           
och Peirson-Smith (2018), till en frustration hos konsumenten vilket påverkar köpintentionen           
av den marknadsförda produkten/tjänsten. Det kan även försämra konsumentens syn på           
företaget som helhet då det finns en skepsis till faktiska handlingar bakom de använda orden.               
Ett exempel på detta är ordet ‘ekologisk’ som, enligt Evans och Peirson-Smith (2018), har              
missbrukats inom marknadsföring i så stor utsträckning att konsumenter nu har en misstro för              
ordets användning. För att lyckas med grön marknadsföring är det därför viktigt att             
kommunicera på ett tydligt sätt som konsumenter lätt kan förstå. Genom att använda ord och               
koncept som konsumenterna kan relatera till minskar man risken för att göra dem frustrerade              
och på så sätt förlora deras tillit (Evans & Peirson-Smith 2018). 

2.1.3.3 Transparens 
Företag blir allt mer pressade till att vara transparenta i sitt arbete (Press & Arnould 2014).                
Detta har lett till en ökning av granskningar samt tredjepartscertifieringar för att innefatta             
sociala och miljömässiga kriterier (Global Reporting Initiative 2011; Power 1999).          
Transparens kan likställas med ändamålsenlig informationsutlämnande, vilket, teoretiskt sett,         
har kopplats till positiva organisatoriska resultat (Cotterrel 1999; Florini 2000; Stirton &            
Lodge 2001). Vidare kan användning av transparens som ett strategiskt verktyg i            
marknadskommunikation förbättra ett företags anseende (Vendelø 1998).  
 
Inom textil- och modebranschen refererar transparens till det mätbara i form av exempelvis             
utvärderingar och förbättringsåtgärder genom hela värdekedjan, både socialt och miljömässigt          
(Sustainable Apparel Coalition u.å). Transparens har fått ökad uppmärksamhet inom          
modebranschen sedan kollapsen av textilfabriken Rana Plaza i Bangladesh år 2013. Detta har             
lett till större antal kontroller under hela värdekedjan och mer transparens i            
produktionsprocessen (Pookulangara & Shephard, 2013; Jung & Jin, 2014).  
 
Transparens är en drivande faktor både i förändring och efterfrågan på likvärdig, jämförbar             
och pålitlig information (Högskolan i Borås 2019). Enligt Simonetta Carbonaro, professor i            
konsumentpsykologi, humanistisk marknadsföring och hållbarhetsdriven affärsdesign, vill       
konsumenter ha “enkla och pålitliga verktyg som ger dem möjlighet att göra medvetna val”,              
vilket kan hjälpa till att skapar engagemang hos dem (Klug 2017). 

2.1.3.4 Miljömärkning 
Miljömärkning kan användas när ett företag eller en produkt uppfyller en miljömärknings            
specifika kriterier. Kriterierna är oftast bestämda av en utomstående organisation som också            
kontrollerar om dessa är uppfyllda av de företag som vill använda märkningen. Företag             
använder miljömärkning inom grön marknadsföring för att visa konsumenter den nivån av            
hållbarhet som dem eller deras produkter håller (Boström & Klintman 2008). Om            
konsumenten känner tillit till miljömärkning kommer förtroendet för de företag som använder            
sig av dessa att öka (Rahbar & Abdul Wahid 2011). En studie av Frank, Unfried, Schreder &                 
Dieckmann (2016) visar att konsumenters åsikter kring miljömärkningar inom klädbranschen          
är blandade. Överlag så betraktas miljömärkningar som något positivt men att märkningarna            
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enbart känns relevanta under vissa omständigheter. Till exempel så räcker det inte att enstaka              
plagg bär miljömärkning utan konsumenterna vill helst se att majoriteten av sortimentet ska             
genomsyras av det. De negativa åsikterna om miljömärkning grundar sig i att konsumenterna             
tror att det används som ett verktyg av modeföretagen för att kunna motivera ett högre pris på                 
kläderna.  
 

2.2 Trovärdighet i marknadsföring 
Evans, Jamal och Foxall (2006) beskriver trovärdighet som ett användbart verktyg för att             
positivt påverka någons attityd. Trovärdighet i marknadsföring innebär att information som           
presenteras uppfattas som ärlig och sanningsenlig av konsumenterna. Enligt MacKenzie &           
Lutz (1989) är vikten av att använda trovärdig marknadsföring av största betydelse, då             
opålitlig information i det långa loppet minskar övertygelsens effekt. Schiffman, Kanuk och            
Hansen (2012) menar på att den uppfattade avsikten av information är den viktigaste delen av               
att vara trovärdig. Om mottagaren anser att källan ger ut informationen för enbart personlig              
vinning kommer informationen att betraktas som opålitlig. Detta är anledning till varför            
informella källor, exempelvis vänner och familj, ofta har en positiv påverkan på            
informationens trovärdighet eftersom de inte uppfattas dela med sig av den för personlig             
vinning. Detta, ofta väldigt effektiva, sätt att sprida information kallas för word-of-mouth och             
är en vanlig strategi inom marknadsföring för att positivt påverka konsumenters attityd.            
Däremot är word-of-mouth lika effektivt när det kommer till att påverka konsumenters attityd             
negativt, vilket innebär att företag behöver försöka motverka att negativ information om dem             
sprids på detta sätt (Schiffman, Kanuk & Hansen 2012).  
 
Formella källor, såsom företag, uppfattas generellt som mindre trovärdiga på grund av den             
ekonomiska motivering bakom kommunikationen. För att bedöma trovärdigheten av den          
information företag ger ut granskar därför konsumenter andra faktorer, såsom tidigare           
uppförande, kvalité och rykte, samtidigt. Även engagemang i hållbara frågor (sociala,           
ekonomiska och miljömässiga) får företaget att uppfattas som mer trovärdigt då fokus skiftar             
från ekonomisk vinst till välvilja (Schiffman, Kanuk & Hansen 2012). 
 
För att kunna bekräfta att en informationskälla är trovärdig krävs också att konsumenten vill              
ta reda på sanningen. Dessvärre visar forskningen att engagemanget är lågt bland människor             
då det gäller att noggrant utvärdera information som de exponeras för. Istället baseras beslut              
oftast utifrån den grafiska designen istället för information och källkritik (Fogg et al. 2003).              
Människor vill sällan lägga för mycket av sin tid på att bearbeta information och utvecklar               
därför egna metoder för att bedöma trovärdigheten, menar Fogg (2003). Vidare har            
människan en begränsad kognitiv kapacitet. Enligt Lang (2000) visar det sig genom att             
mottagaren inte kan behandla alla faktorer i reklam som hen exponeras för, speciellt             
onlinereklam, utan istället väljs de mest relevanta detaljerna ut. 

2.2.1 Trovärdighet i marknadsföring på sociala medier 
Genom att direkt kunna läsa kommentarer och synpunkter om ett innehåll, och på så sätt bilda                
en egen uppfattning om sanningshalten, så anses reklam på sociala medier vara mer trovärdigt              
idag än för tio års sedan (Hamouda 2018). Sociala medier blir därmed en pålitligt källa för                
produktinformation och kommer, på så vis, betraktas som en av de mest trovärdiga formerna              
av marknadsföring i framtiden.) Man har funnit att konsumenter med en positiv inställning till              
reklam på sociala medier sannolikt kommer generera positiv respons på innehållet.           
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Generation Z är den första generation som har växt upp med tillgång till både internet och                
sociala medier, vilket innebär att reklam som marknadsförs på Facebook, Instagram, Twitter            
etc. ger störst inverkan. Enligt Sperber et al. (2010) är den gemensamma nämnaren för              
onlinereklam att mottagare hela tiden utvärderar innehållet för att kunna bedöma           
trovärdigheten.  
 

2.3 Generation Z 
Inom litteraturen råder det inget samförstånd gällande generation Z:s klassificering då           
författare har olika uppfattningar kring dem. Geck (2006) definierar gruppen som de som är              
födda under eller efter år 1990, Rowlands (2008) menar på att generation Z började från och                
med år 1993, medan Fromm och Read (2018) definierar dem som födda mellan år 1996 och år                 
2010. Utifrån dessa varierande årsintervall definieras generation Z, för denna studie, som            
individer födda mellan år 1995 och år 2010.  
 
Generation Z är den hittills spretigaste generationen, men trots det finns det gemensamma             
nämnare. Enligt WGSN, en organisation som utför trendprognoser i mode- och           
skönhetsindustrin, trotsar generation Z stereotyper och skriver sina egna regler (Owen 2018).            
De vill ändra sociala konstruktioner och skapa nya. De vill inte ha företag som kommunicerar               
med den stora massan, utan företag som tillgodoser den enskilda individen, vilket gör att de               
tenderar välja varumärken som hyllar mångfald och det egna uttrycket. Generation Z är             
således mer digitala, idealistiska, egocentriska, rastlösa och ombytliga än tidigare          
generationer.  
 
En större medvetenhet kring hur man ska konsumera hållbart leder till mer beräknade och              
utstuderade val. Generation Z tänker både två och tre gånger innan de tar ett beslut som                
innefattar pengar. De har växt upp då världsekonomin haltat, speciellt under den ekonomiska             
krisen 2008. Många såg hur deras föräldrar påverkades under denna period och är därmed mer               
försiktiga och noggranna med hur de sköter sin ekonomi (Wood 2013). Vid jämförelse med              
generationen innan, generation Y, har likheter påvisats. Exempelvis har båda generationerna           
ett mer försiktigt bemötande gentemot märken och företag. De är petiga och mindre benägna              
att skapa en lojalitet med specifika märken, utan jämför gärna för att kunna hitta det mest                
fördelaktiga priset, samtidigt som de personliga värderingarna uppfylls (Fromme & Read           
2018). Generation Z är, däremot, mer oroade för den globala uppvärmningen och            
klimatförändringen än generation Y. Det finns även en skillnad i hur högt företagens             
hållbarhetsarbete värderas av de två generationerna. En amerikansk undersökning utförd av           
marknadsföringsbyrån Cone Communications visar att 94 procent av konsumenter från          
generation Z ansåg att företag bör ägna sig åt brådskande sociala och miljörelaterade frågor,              
medan siffran för generation Y endast var 87 procent (Salfino 2019).  
 
Generation Z består av medvetna människor som kritiskt granskar den information de            
exponeras för. Jakten på rättvisa och efterfrågan av transparens är i sig inget unikt då tidigare                
generationer har demonstrerat mot orättvisor som t.ex Vietnamkriget och kvinnoförtrycket i           
Mellanöstern. Vad som särskiljer generation Z från andra generationer är tillgängligheten till            
informationen - ingenting flyger under deras radar. Det svåra ligger i att kunna avgöra vad               
som är sant eller ej (Fromm & Read 2018).  
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2.3.1 Generation Z och sociala medier 
Generation Z lever stora delar av sina liv på sociala medier och vänder sig till Youtube och                 
Instagram för att följa sina förebilder och lära av dem. Majoriteten av generationen tror att det                
inte finns något som de inte kan lära sig via sociala medier, vilket innebär nya krav på                 
modeföretag och hur de kommunicerar med sina kunder. De vägrar att fly verkligheten utan              
hanterar istället problem genom att vidta åtgärder. Generation Z förväntar att företag är             
inkluderande och tillhandahåller lika möjligheter i allt de gör. Vidare vill de se transparenta              
modeföretag som visar var produkter kommer ifrån och hur de är tillverkade. Genom sociala              
medier anser generation Z kunna utbilda sig och förespråka det som är viktigt för dem:               
jämlikhet, inklusivitet och miljön. För hållbarhet vänder de sig både till sociala medier, men              
också till varandra för att åstadkomma en positiv förändring (Owen 2018). 

2.3.2 Att kommunicera med generation Z 
Generation Z har vuxit upp med internet och stora framsteg inom teknologin. Detta är enligt               
Fromm & Read (2018) något som påverkat dem, inklusive deras konsumentbeteende, i stor             
omfattning. För att modeföretag ska nå ut till denna målgrupp behöver de befinna sig på               
sociala medier som är tillgängliga via mobila enheter. På grund av detta har företag behövt               
anpassa sättet de kommunicerar på. Det är inte ovanligt att generation Z befinner sig på flera                
plattformar samtidigt där de behöver filtrera genom mängder av marknadsföring. De har            
därför lärt sig att analysera information snabbare än någon tidigare generation. Flera rader av              
information är därför varken något som passar eller intresserar denna grupp. Deras            
uppmärksamhet är bäst fångad via kort och tydlig information i form av bilder och videos i                
kombination med text (Fromm & Read 2018). 
 
Det är uppenbart att traditionell marknadsföring inte är av intresse för generation Z, vilket              
innebär att modeföretag behöver finna nya strategier för att tilltala dem. Vad företag säljer är               
inte längre lika viktigt då fokus har skiftat till frågan om varför de säljer det. För kunden i                  
generation Z är det viktigt att kunna identifiera sig med varumärket. Företag som ger              
konsumenter möjlighet att lära känna deras historia och personlighet har större chans att få              
lojala kunder. Men precis som i ett personligt förhållande värderas också generositet, ärlighet             
och transparens högt (Fromm & Read 2018). Sanningshalten i företagens kommunikation kan            
kunden snabbt verifiera med hjälp av några sökningar på internet och det är därför viktigt att                
inte ljuga (Groening, Sarkis & Zhu 2018). 
 
Dabijas (2018) rapport tydliggör att miljö och hållbarhet är frågor som generation Z anser              
vara av stor vikt. Modeföretag som engagerar sig i dessa kan bilda en relation till den nya                 
generationen, om marknadsfört på rätt sätt. Fromme & Read (2018) förklarar generation Z             
som realistiska, och medvetna om att världen inte är perfekt. De uppskattar därför autentiska              
beskrivningar som de kan identifiera sig med - inte falska bilder och ideal. Att marknadsföra               
till generation Z handlar inte lika mycket om att sälja som det gör att skapa en konversation.                 
Att engagera konsumenterna och ge dem en chans att påverka och kunna göra världen en               
bättre plats skapar således starka förhållanden mellan modeföretag och kunder (Fromme &            
Read 2018).  
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2.4 Attityd 
Evans, Jamal och Foxall (2006) skriver att attityd består av          
tre komponenter; den kognitiva, affektiva och konativa.       
Denna strukturella modell kring attityd kallas för Tri        
Component Attitude Model, vilket kan översättas till       
trekomponentsmodellen (se figur 1). Denna modell utgörs av        
två parter, personen och objektet, och kan även appliceras på          
konsumenter. Personen i fråga är i det fallet konsumenten         
och objektet är det som företaget exponerar konsumenten för,         
exempelvis en produkt eller marknadsföring (Schiffman,      
Kanuk & Hansen 2012).  
 
Den kognitiva komponenten görs upp av en persons uppfattningar, åsikter och kunskaper            
rörande ett objekt. Dessa kan erhållas genom erfarenheter eller relevant information från            
diverse källor. De behöver inte stämma överens med sanningen, utan visar istället hur en              
person ser på ett objekt jämfört med hur verkligheten ser ut. Den affektiva komponenten görs               
upp av en persons känslor för ett objekt. Känslorna utvecklas från personens åsikter om              
objektet (Evans, Jamal & Foxall 2006; Schiffman, Kanuk & Hansen 2012). Men det har även               
visats att känslor kan ha en påverkan på åsikterna. Exempelvis, om en person är på bra humör                 
under tiden hen är med om en upplevelse är det mer sannolikt att åsikterna om den blir                 
positiva (Schiffman, Kanuk & Hansen 2012). Den konativa komponenten är sannolikheten att            
en person har en specifik reaktion på ett objekt utifrån personens kunskap och känslor inför               
det. Ett exempel på detta som ofta används inom forskning kring konsumenter är             
köpintention. Positiva känslor för ett varumärke resulterar i en större sannolikhet att            
konsumenten handlar från dem (Evans, Jamal & Foxall 2006; Schiffman, Kanuk & Hansen             
2012). 
 
Enligt Cherian och Jacobs (2012) studie finner forskarna det problematiskt att hitta ett             
samband mellan beteende och attityd när det gäller konsumtion av hållbara produkter, trots             
åtskilliga teoriers närvaro såsom redan nämnda trekomponentsmodellen. Det har gjorts otaliga           
försök att komma fram till ett resultat men med brist på mätbarhet och validitet samt               
oklarheter i effekterna av externa variabler, exempelvis miljö och uppfostran. Trots det har             
forskarna ännu inte kunnat motsätta tidigare forskning som visat att det inte finns någon              
samband mellan en individs attityd och beteende kring hållbarhet. Situationsfaktorer såsom           
sociala normer och ekonomiska begränsningar samt individuella faktorer som kunskap och           
motivation är faktorer som har stor inverkan på attityd och beteendes relation (Mainieri et al.,               
1997). 
 
Attityder är formbara och modeföretag kan således påverka konsumenter från generation Z            
genom den infromation de kommunicerar (Bohner, Wänke, Chester & Mistry 2014). Genom            
att öka kunskap om den miljörelaterade aspekten kan företag positivt påverka attityd gällande             
gentemot hållbart mode (Min Kong & Ko 2017). Detta betyder således att ökad kunskap om               
ett objekt leder till positiv attityd.  
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Trots att det är svårt att ändra redan befintliga attityder visar forskning att attityder aldrig är                
absoluta och att de kan omskapas. Detta kan göras genom att förse personer med mer               
information rörande attitydobjektet . För att ändra denna attityd bör företag kommunicera ut             
sitt miljörelaterade arbete på ett sätt som gör att konsumenterna ser det. Genom detta kan de                
förses med mer information och därmed mer kunskap vilket har visats ha en positiv inverkan               
på miljörelaterade attityder (Min Kong & Ko 2017). 
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3 Metod 
 

I detta avsnitt kommer metodval att presenteras. Vidare introduceras vårt urval och            
tillvägagångssättet för genomförandet av studien. Vi motiverar de val vi har gjort och de              
verktyg som använts samt diskuterar de etiska aspekterna vi kom i kontakt med under              
studiens gång. 

 
 

3.1 Metodval 
Då syftet med undersökningen är att få en ingående bild av generation Z:s uppfattning av               
trovärdighet av grön modemarknadsföring ansågs ett kvalitativt tillvägagångssätt vara         
optimalt. För att samla in empiriskt material för analys utfördes därför individuella            
semistrukturerade intervjuer. Detta gav möjligheten att ställa frågor utifrån en intervjuguide           
(bilaga 1) med centrala teman och frågeställningar för att täcka in de viktigaste områdena för               
studien (Dalen 2015): hållbart intresse/kunskap, grön marknadsföring och trovärdighet. I          
slutändan var det respondentens upplevelser och berättelser som utgjorde dataunderlaget          
(Dalen 2015), och semistrukturerade intervjuer gav möjlighet att ställa följdfrågor kring det            
som ansågs behövas vidareutvecklas, vilket varierade från intervju till intervju, för att erhålla             
djupgående data.  
 
Genom individuella intervjuer fick vi tillgång till mer komplext empiriskt material om hur             
respondenterna tillhörande generation Z resonerar kring och upplever trovärdighet vid grön           
marknadsföring från modeföretag, än vad hade varit möjligt med exempelvis enkät, vilket            
hade resulterat i en mer neutral observatörsituation. Merparten av intervjuguidens frågor           
uppmuntrade respondenterna att resonera kring upplevelser och personliga åsikter, vilket vi           
såg som en styrka för att få ett tillfredsställande djup i empirin. Samtal i fokusgrupper hade                
kunnat innebära att alla deltagares sanna berättelser inte kommit till sin rätt på grund av               
gruppeffekter, såsom konformitet och polarisering, men också minskad taltid per deltagare.           
Dock är det inte heller helt säkert att en enskild individs perspektiv framkommer helt i               
individuella intervjuer (Halkier 2010). Vi såg, trots det, en betydande fördel med individuella             
intervjuer för att komma åt respondenternas uppfattning av grön modemarknadsföring och           
vilka faktorer som ökar trovärdigheten av den. En nackdel var emellertid den påverkan             
intervjuaren möjligen kunde ha på respondenten (Bryman & Bell 2011; Dalen 2015). Dock             
visade sig denna påverkan även vara en styrka, eftersom vi undvek en situation där              
intervjuaren är en observatör som agerar fluga på väggen, vilket användandet av exempelvis             
fokusgrupp hade inneburit. Genom det individuella mötet kom vi istället nära inpå            
respondenterna och deras tidigare erfarenheter. 

3.1.1 Konstruktion av intervju 
Intervjuguiden består av tre delar: hållbart intresse/kunskap, grön marknadsföring och          
trovärdighet. Vi såg en inledning med fokus på hållbart intresse och kunskap som fördelaktig              
för att få en inblick i respondenternas generella inställning till miljö och hållbarhet, men också               
hur pass engagerade de var i miljöfrämjande aktiviteter. För att få respondenternas syn på              
hållbar klädkonsumtion bad vi dem förklara vad hållbart mode innebär för dem. För en              
fortsatt kartläggning av respondenternas inställning till hållbart mode, och delvis få en ledtråd             
om hur deras attityd ter sig, frågade vi bland annat huruvida de konsumerar hållbart mode               
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eller inte. Syftet med nästa frågeområde, grön marknadsföring, var delvis att få reda på hur               
pass mycket grön marknadskommunikation respondenterna tagit del av från modeföretag,          
men också om de upplevde att de förstod innebörden av den. Vi ville också se hur och vart de                   
önskade få tillgång till eller bli exponerad för information om miljömässigt hållbara            
modeprodukter. Vi såg vikten av att undersöka potentiella barriärer respondenterna själva           
upplever samt vad som kan bryta dessa för att börja konsumera mer hållbart. Sista delen,               
trovärdighet, fördjupade diskussionen kring vad respondenterna anser bygger trovärdighet i          
den gröna marknadsföringen från modeföretag, och huruvida de uppfattar gröna kampanjer           
som trovärdiga eller ej. Vi ville även se vad respondenterna föredrar i den gröna              
modemarknadsföringen, där de som utgångspunkt fick ta del av visuella hjälpmedel.  

3.1.2 Visuella hjälpmedel 
Som en del i intervjuerna användes photo elicitation. Det innebar att illustrationer, fotografier             
och video av en bekant omständighet används, i detta fall marknadsföring om kläder och              
mode, som ett medel för att involvera och engagera respondenterna, och på så vis framkalla               
berikad kvalitativ information (Heisley & Levy 1991). Denna teknik fungerade som ett            
hjälpmedel för att få respondenterna att resonera kring den gröna modemarknadsföringen och            
utformningen av den (Heisley & Levy 1991), samt vad som tilltalade dem och inte. Likväl               
ansåg vi att det underlättade för respondenterna att utgå från något visuellt när de utvecklar               
sina tankegångar om trovärdig grön modemarknadsföring och hur den borde utformas för            
bästa effekt. Med bilderna och videoklippen får de en tydlig utgångspunkt, vilket underlättar             
för respondenterna att påpeka attribut som är bra respektive dåligt med den gröna             
marknadsföringen de utsätts för under intervjun. Utan något konkret som startar tankegångar            
kan ingående resonemang troligtvis utebli..  
 
Respondenterna fick ta del av tre bilder och tre videoklipp under intervjuernas gång. Som              
tidigare nämnts fångas generation Z:s uppmärksamhet bäst genom kort och tydlig information            
i form av bilder och videos i kombination med text. Vidare behöver företag närvara på sociala                
medier för att nå målgruppen (Fromm & Read 2018). Med detta som bakgrund valdes              
marknadsföringsmaterial som fanns tillgängliga på respektive varumärkes egna        
marknadsföringskanaler, vilket i dessa fall innebar Instagram Youtube och egen hemsida. Den            
gemensamma nämnaren för alla bilder och videos var att marknadsföringen fokuserar på            
hållbara klädesplagg, medans den bakomliggande strategin för varje bild/video varierade. Att           
den använda marknadskommunikationen tillgängliggjorts för allmänheten på varumärkenas        
egna sociala medie-kanaler och webbplatser legitimerar användningen av de visuella          
hjälpmedel för diskussion kring vårt valda ämne.  

3.1.2.1 Bilder 
Bilderna (bilaga 2) kommer från Levi’s® (2012), Stella McCartney (2017) samt Cubus            
(2018). Varumärkena kommunicerar sin miljömässiga hållbarhet på olika sätt och genom att            
visa bilderna fick vi en fingervisning om vad respondenterna anser är trovärdigt och vilken              
typ av bild-kommunikation som tilltalar dem. De tre bilderna är alla hämtade från egen              
hemsida eller Instagram och är utvalda för att beröra olika sorters marknadsföring. Levi’s®             
belyser transparens, Stella McCartney ett miljöproblem och Cubus använder sig av en            
miljömärkning. Marknadsföringen som respondenterna tar del av är valda eftersom de           
innehåller faktorer som, enligt tidigare forskning presenterad ovan, kan påverka          
trovärdigheten såväl negativt som positivt. Under intervjun valde vi att exkludera           
varumärkena i samband med bilderna. Detta beslut togs för att ta bort eventuella             
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värdeladdningar varumärkena skulle kunna innebära. Det möjliggjorde även för en kritisk           
granskning och djupare resonemang kring det grafiska utförandet - vilka faktorer som            
tilltalade respondenterna eller inte, samt ökade eller skadade trovärdigheten.  

3.1.2.2 Videoklipp 
De tre videoklippen (bilaga 3) respondenterna fick ta del av kommer från H&M (två stycken)               
(2017; 2019) och ARKET (2018). De skiljer sig både i själva kommunikationen och sättet de               
uttrycker den på. Alla tre videoklipp visar vilket varumärke som är avsändare för att se om                
respondenternas personliga åsikter om dessa påverkar trovärdigheten av marknadsföringen.         
H&Ms video, publicerad 2019, är berättande, medan ARKETs video har en informativ            
karaktär. De skiljer sig även i vad som marknadsförs - där H&M visar en hel kollektion i en                  
berättande mening, medan ARKET fokuserar på en utvald produkt ur ett konkret förklarande             
perspektiv. Dessa videoklipp valdes utifrån grundtanken att de skulle frambringa olika känslor            
hos respondenten, och på det viset möjliggöra fördjupade resonemang och tankar. Den andra             
videon från H&M, publicerad 2017, är utvald för den relaterbara aspekten. H&M fick stor              
medial uppmärksamhet i samband med Uppdrag Gransknings reportage “Brännbart mode” år           
2017 (Andersson Åkerblom & Fegan 2017) där det framkom att företaget brände nära nitton              
ton nyproducerade kläder under år 2016. Under intervjuns gång fick respondenterna först se             
reklamfilmen från H&M om deras klädinsamling i butik, vilket följdes av att respondenterna             
berättade sin reaktion på videon. Därefter tog respondenterna del av information kring            
skandalen som offentliggjordes av Uppdrag Granskning, och de ombads dela med sig av sin              
reaktion gällande videon och trovärdighet igen. Genom detta åskådliggjordes hur skandaler           
kan påverka trovärdigheten av marknadskommunikation samt hur förtroende och attityd mot           
modevarumärken kan påverkas av gröntvättning.  
 

3.2 Urval 
Generation Z sträcker sig, enligt vår definition, mellan år 1995 till och med år 2010. Då                
studien ämnar att undersöka trovärdighet av grön marknadsföring från modeföretag och hur            
den bör utformas ansåg vi att individer med viss köpkraft behöver undersökas, alltså             
konsumenter som har format ett eget köpbeteende gällande kläder och mode. Vi såg             
potentiella svårigheter att kunna samla in meningsfull kvalitativ data från alla årskullar inom             
generationen, eftersom den sträcker sig över femton år där de yngsta endast är nio år. Utifrån                
detta resulterade en avgränsning av urvalet till den grupp inom generation Z med individer              
födda mellan år 1995 och år 2000.  
 
Generation Z har färgats av den digitala utvecklingen. Avgränsning av urval gjordes även för              
att fånga in de individer som har upplevt den moderna utvecklingen av internet och den               
mobila teknologin. Enligt Fromm & Read (2018) har generation Z förmågan att filtrera             
information av värde snabbare än tidigare generationer. Fokus ligger på dem för att de har ett                
medvetet och realistiskt synsätt på världen. Generation Z är även intressant för att det är den                
hittills spretigaste generationen. Trots det finns gemensamma nämnare, som exempelvis att           
hylla mångfald och bryta sociala konstruktioner (Owen 2018). Vi såg en möjlighet att             
undersöka generation Z i förhållande till hållbar klädkonsumtion och grön marknadsföring, då            
de kommer utgöra den största konsumentgruppen år 2020 (Rönnlund Aldman 2019).  
 
Respondenterna i undersökningen är ett resultat av två urvalsmetoder - ett målstyrt urval             
utifrån kriterier, samt ett bekvämlighetsurval. Det målstyrda urvalet innebar att vi, strategiskt,            
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valde deltagare till intervjuerna utifrån målet med forskningen (Bryman & Bell 2011). Då vår              
studie undersökte vad generation Z uppfattar som trovärdig grön marknadsföring är           
respondenter utvalda baserat på ett kriterium: födda mellan 1995-2000. Hur pass engagerade            
respondenterna är i miljöfrämjande aktiviteter var inget kriterium för att delta i studien, inte              
heller ett visst modeintresse, då uppfattningen av trovärdighet i grön modemarknadsföring var            
det centrala. Bekvämlighetsurvalet visar sig genom att vi valde respondenter som låg nära till              
hands (Bryman & Bell 2011; Denscombe 2016). I detta fall innebar det individer som aktivt               
valde att delta i vår undersökning, och som passade in i ålderskriteriet. Vid tidpunkten då vi                
ansåg att det empiriska material var teoretisk mättat, innehållande återkommande resonemang           
och upplevelser, hade sju intervjuer genomförts med respondenter födda mellan år 1995 och             
år 1997 (bilaga 4).  

3.2.1 Rekryteringsprocess 
För att rekrytera individer till intervjuerna såg vi till våra egna sociala nätverk och kontaktade               
de som befann sig inom vår målgrupp. Vidare från personliga kontakter fick vi             
rekommendationer om individer att kontakta för eventuell intervju. Vid förfrågan (bilaga 5)            
om deltagande i intervju förklarade vi kortfattat syftet med studien, kriteriet för att kunna              
delta, vad resultatet skulle användas till, tillvägagångssätt, samt hur långt tid intervjun            
beräknades ta. Då en respondent tackade ja bestämde vi tid och plats då intervjun skulle               
genomföras. 
 

3.3 Tillvägagångssätt 
Innan genomförandet av intervjuerna gjordes en provintervju för att testa intervjuguiden           
(Dalen 2015) samt för att kontrollera att studiens alla områden täcktes in. Efter utförd              
provintervju fick vi möjlighet att justera frågor för att bli tydligare och lägga till frågor i de                 
kategorier vi ansåg behövde stärkas upp. Det vi ville åt förtydligades när vi frågade om               
personliga barriärer vid hållbar klädkonsumtion för respondenterna, istället för vilka barriärer           
respondenterna tror att konsumenter generellt upplever. Angreppssättet skiftade från det breda           
perspektivet till att fokusera på respondenternas resonemang utifrån egna upplevelser. Vi           
bestämde även att visa bilderna utan avsändare för att få bort en värdeladdning varumärkena              
skulle kunna innebära. Syftet med bildfrågorna blev istället att se hur den grafiska             
utformningen mottogs av respondenterna och vad som tilltalade dem eller ej. Slutligen,            
kompletterade vi med frågor som undersöker deltagarnas attityd till och upplevelse av grön             
modemarknadsföring. 
 
Ett kontrakt (bilaga 6) upprättades för respondenternas ökade trygghet och att de ej ska känna               
sig kränkta eller förödmjukade i samband med intervjun. Vid underskrift av detta dokument             
följde ett samtycke för insamling av data i form av muntliga berättelser och resonemang.              
Vidare beskrevs syftet med studien samt till vad och hur det insamlade materialet skulle              
användas. Kontraktet garanterar anonymitet så lång det är möjligt och specificerar att det             
insamlade materialet raderas vid avslutad studie (Vetenskapsrådet 2002).  
 
Under elva dagars tid genomfördes sammanlagt sju intervjuer, vilket resulterade i 7,6 timmar             
empiriskt material. Agendan för intervjuerna var att i stora drag presentera undersökningens            
syfte, vilken typ av information som ska samlas in och hur det inspelade materialet kommer               
behandlas och användas (Bryman & Bell 2017). Vi klargjorde även möjligheten för            
deltagarna att få materialet skickat till dem för godkännande, om så önskades. Detta gav              
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respondenterna möjligheten att välja bort, lägga till eller förtydliga uttalanden i efterhand. Vi             
påminde även om möjligheten att helt stryka sitt deltagande från studien. För en mer              
avslappnad och bekväm stämning fanns fika tillgänglig, och för att skapa ett tryggt rum              
tryckte vi på att det inte fanns några riktiga eller felaktiga svar, så att respondenterna kände                
sig bekväma nog att framföra sina idéer och upplevelser. Vi tydliggjorde även att inte svara på                
frågor var möjligt. Då intervjun spelades in som ljudfil tog även intervjuaren anteckningar om              
reaktioner, som exempelvis en lång tvekan. Direkt efter intervjuerna transkriberades det           
inspelade materialet och anteckningar (Dalen 2015). Efter avslutad intervju påmindes          
respondenterna än en gång om möjligheten att både få det transkriberade materialet skickat till              
dem samt att helt kunna stryka sitt deltagande i studien.  

3.3.1 Analys av material 
Texterna som producerades genom transkribering av intervjuerna gick i ett första steg igenom             
en kodning utifrån de teman intervjuguiden innehöll: hållbart intresse/kunskap, grön          
marknadsföring och trovärdighet. Efter en första kodning identifierades kategorier som visade           
var i materialet tyngdpunkten låg (Dalen 2015; Marshall & Rossman 2011): hållbarhet,            
kommunikation, positiv påverkan på trovärdighet och negativ påverkan på trovärdighet, vilka           
analysen bygger på. Detta steg fungerade som en tydlig antydan till var i analysen tonvikten               
borde läggas (Dalen 2015) och vidare kodning ske. Nästa steg presenterade ett antal             
underkategorier som urskiljdes genom återkommande uttalande från respondenterna. Utifrån         
dessa underkategorier bearbetades materialet genom en färgkodning för att identifiera          
gemensamma nämnare i uttalanden från intervjuerna. I det sista steget kunde vi, med hjälp av               
den existerande litteraturen och det empiriska materialet, utveckla ny insikt och förståelse            
inom ämnet, likt Dalen (2015) gjort i sin forskningsanalys, vilket ligger till grund för              
diskussion och slutsats.  
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4 Resultat och analys 
 

Analysen är uppdelad efter de teman som identifierades under kodning: hållbarhet,           
kommunikation, positiv påverkan på trovärdighet och negativ påverkan på trovärdighet. I           
första delen, hållbarhet, analyseras respondenternas beteende och attityd gentemot         
miljömässigt hållbar konsumtion, både när det gäller kläder och mode, men också i andra              
delar av livet. I den andra delen, kommunikation, analyseras respondenternas attityd till hur             
och varför grön modemarknadsföring kommuniceras. I tredje och fjärde delen analyseras vad            
som positivt kontra negativt påverkar den upplevda trovärdigheten av den gröna           
modemarknadsföringen respondenterna exponerades för under intervjun. 

 
 

4.1 Hållbarhet 
Det råder ett samförstånd bland de sju respondenterna kring begreppet miljömässig hållbarhet.            
För dem innebär det att ha en så liten påverkan som möjligt på miljön och klimatet genom att,                  
exempelvis, ha resursanvändning i beaktning. Respondenterna var trots det olika mycket           
engagerade i återanvändning och återvinning. Efter kartläggning av det miljömässiga          
engagemanget visade det sig att alla deltar i någon slags hållbar aktivitet. De som är högst                
representerade med fyra av sju deltagare är sopsortering och transport, främst genom minskad             
användning av bil till förmån för kollektivtrafik eller cykel. Respondent 7 förtydligar, dock,             
att användandet av cykel är för egen ekonomisk vinning och inte för främjandet av miljön.               
Två deltagare anger att de, utifrån miljösynpunkt, justerat kosthållning. Två respondenter           
handlar ekologiska matvaror, och tre handlar begagnade kläder för att minska miljöpåverkan.  
  
Utifrån ett textil- och modeperspektiv visade det sig att endast två av respondenterna aktivt              
försöker konsumera nyproducerade hållbara klädesplagg, samt två som uttalat återvinner eller           
skänker bort textilier. Tre respondenter sa att de inte är så engagerade i miljön, varav en av                 
dem uttryckte ”saken är att jag inte bryr mig om miljön direkt” (respondent 7). Tre               
respondenter nämner att de inte vill påverka miljön i onödan och tre berättar att de vill                
och/eller borde göra mer för att ta hänsyn till miljön. En tydlig välvilja syns, samt en önskan                 
om att göra mer för att agera skonsamt för miljön och inte slösa på resurser i onödan.  

4.1.1 Hållbar klädkonsumtion 
Utifrån respondenternas svar finns det olika syn på vad hållbart mode och hållbar             
klädkonsumtion är. Främst handlar det om ekologiskt eller hållbart odlade material, men            
också att modeföretag återvinner och återanvänder gamla textilier/plagg i nya produkter. Flera            
av respondenterna berör även tillverkningsprocesser som en hållbarhetsaspekt för         
nyproducerade plagg, där exempelvis lasertvätt av jeans kan användas för att minska            
vattenmängd i produktion nämns (respondent 6).  
  

Hållbart mode är för mig att man inte slösar kläder och att man kanske producerar               
kläder av återvunnet material, och att man inte skadar miljön när man producerar             
kläder. Typ energi, vatten och allt som behövs för att producera kläder. Att man              
tänker på att man gör det så miljövänligt som möjligt så att man inte skadar för                
mycket. (respondent 2) 

 

23 



 

Gemensamt för alla respondenter är att de inte känner av någon press att konsumera hållbart               
mode, varken från familjer eller umgängen. Vid analys och genomgång av empirin fann vi              
olika attityd gentemot, och framförallt två orsaker till att respondenterna agerade miljömässigt            
hållbart i samband med konsumtion av kläder och mode. Å ena sidan egoistiska skäl, vilket               
bland annat respondent 2 uttryckte: ”jag mår bättre av att göra bra för miljön”. Å andra sidan                 
fanns de miljömässiga orsakerna, vilka bland annat berörde att inte påverka miljön i onödan.              
Två av respondenterna framhäver ett sorts uppvaknande till följd av miljön och klimatets             
förändring de senaste åren. De både påpekar en anpassning i konsumtionsmönster för att             
framtida klimatrelaterade risker ska reduceras, vilket går i linje med rapporten från FN:s             
klimatpanel som framhäver anpassning och begränsning av globala utsläpp (IPCC 2018).  
 

[…] jag har insett att det är jätteviktigt att man gör något för miljön. Helst ska man                 
inte konsumera, men om man måste, så måste man ha det här tänket [att              
konsumera hållbart]. Det känns bättre inifrån […]. (respondent 5) 

 
Jag har aldrig varit intresserad av miljö innan […]. Man har ju insett på senare år                
att det är nog dags att agera. Så det är mer bara för att jag vill göra min del                   
liksom. Om alla tänker att någon annan får göra det, så går det ju inte heller. Så                 
man behöver inte göra mycket, men det räcker att man gör lite. (respondent 6) 

 
De två identifierade orsaker, den egoistiska och den miljömässiga, för hållbar klädkonsumtion            
finner stöd i tidigare forskning. Konsumenter köper hållbara produkter och tjänster för att de              
mår bra av att ta ansvar och känna att de bidrar till att motverka sociala och miljömässiga                 
problem (Lundblad & Davies 2016). 
 
Ytterligare visade analysen att majoriteten av respondenterna, i olika grad, handlar hållbart. I             
en del fall är det inte prioriterat och/eller genomfört aktivt, vilket respondent 3 bekräftar:              
”tänker mer på att plaggen ska hålla länge än hur eller vad plagget är tillverkat av”. Istället                 
blir den hållbara aspekten vid konsumtion av modeprodukter en bonus om plaggen visar sig              
vara hållbara: ”Men annars skulle jag nog inte… ja men är den tillverkad av återvunnet               
material, den köper jag liksom” (respondent 4).  

4.1.2 Attityd till grön marknadsföring 
Det finns en efterfrågan bland respondenterna på tydligare information från modeföretagen,           
vilket i detta fall innebär information om att varumärken faktiskt har ett hållbart sortiment              
eller produkter. Majoriteten av respondenterna framhäver avsaknaden och uttalar en önskan           
om att tydliggöra de hållbara alternativen: ”visa folk de bättre alternativen - det handlar bara               
om att nå ut till folk” (respondent 6). Dessutom påtalas hur sådan information hade kunnat ha                
en positiv inverkan på det hållbara konsumtionsmönstret, alltså något som hjälper till att bryta              
barriärerna för hållbar konsumtion: 
  

Jag tycker inte att de marknadsför så mycket just nu, som jag ser det i alla fall. Om                  
det hade uppmärksammats mer så kanske man hade tänkt lite mer på det […] så               
dem kanske behöver marknadsföra det ännu mer. Skulle det bli jättestort på            
hemsidor och Instagram tror jag absolut att jag hade ändrat mitt tankesätt.            
(respondent 2) 

  
Detta bekräftar vad litteraturen säger angående att skapa engagemang hos konsumenter och            
hur det kan få konsumenter att handla hållbart mode. Marknadskommunikation om hållbara            
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produkter har visats vara bristande (Pickett-Baker & Ozaki 2008; Rand Corporation 2004),            
och genom marknadsföring kan företag ändra individers attityd, och därigenom även           
konsumtionsmönster (Rose 2002; Pickett-Baker & Ozaki 2008). 

4.1.3 Initiativ till grön marknadsföring 
Under intervjuerna ombads respondenterna svara på varför de tror att modevarumärken tar            
initiativ till marknadsföring hållbara kollektioner eller produkter. Majoriteten av de deltagarna           
resonerade om att grön marknadsföring är en trend, ”för att vara miljövänlig är trendigt nu”               
(respondent 7), men även att det är ett måste för tiden vi befinner oss i.  
  

Dels har väl folk insett att det faktiskt behövs göras någonting. Det är ju ohållbart               
som vi behandlar världen just nu. […] nyckeln är ju att alla ska bry sig om det.                 
Tyvärr tror jag att det är mycket så att företag gör det för att det är en trend och                   
det är sälj. Egentligen är det ju bara pengar som spelar roll. Men det kvittar lite                
vad det är för orsak, så länge något händer. (respondent 6) 

  
För att det är 2019 och man bör få mer och mer miljötänk på naturen och fler och                  
fler går över till att vara väldigt miljövänliga […] Det är ingen som vill va den som                 
är miljöboven när det kommer till stora företag, eller företag överlag. (respondent            
4) 
  
Jag tror att de [företagen] inser att de måste det annars kommer de bli bortvalda.               
För dels är det väldigt trendigt, det är en bra trend, men ändå en trend. Det blir                 
mer och mer folk som efterfrågar informationen och att, ja, de måste helt enkelt.              
(respondent 5) 

 
Att modeföretag faktiskt marknadsför hållbara sortimentet eller produkter de har, tror           
respondenterna, är ett måste för att inte bli bortvalda hos konsumenterna. Den gröna             
marknadsföringen blir också särskilt viktigt eftersom generation Z inte tvekar att avsluta sin             
relation till ett företag vid första känsla av tvivel (Fromme & Read 2018).  

4.1.4 Barriärer för miljömässigt hållbar klädkonsumtion 
Trots den välviljan som nämndes ovan finns det barriärer som hindrar en miljömässigt hållbar              
klädkonsumtion. Attityd är ett stort hinder för företag att få konsumenter att agera på deras               
intentioner (Evans & Peirson-Smith 2018). Bland respondenterna fanns indikationer på en           
förutfattad mening kring hållbart mode: “Om man kan producera exempelvis en kofta av             
hållbara material - varför kan man inte producera en fin kofta då?” (respondent 2). Hållbart               
mode är, enligt respondenterna, basplagg eller plagg som inte följer rådande trender med rätt              
modegrad eller är utseendemässigt tilltalande.  
  

Skulle det vara så att miljövänliga kläder skulle vara väldigt dyra och samma             
alternativ finns billigare fast inte lika miljövänligt, då kommer jag välja den            
billigare. Men sen kan jag också tycka att väldigt mycket som är hållbart inte är så                
snyggt, och då väljer jag att köpa något annat. Sen kan det också vara så att jag                 
inte hittat de plaggen som är snygga och samtidigt hållbara, men det är inget jag               
tycker är jättetydligt i butiker och hemsidor. (respondent 2) 

  
En viktig aspekt för att respondenterna skulle handla hållbart mode var, följaktligen, även             
priset, då det miljömässigt hållbara modet anses vara mycket dyrare än det konventionella.             
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Detta uttalande berör avsaknaden av grön marknadsföring från företag i kläd- och            
modebranschen, vilket hade underlättat för konsumenter i sökandet efter hållbart mode, vilket            
respondent 1 även påpekar:  
 

Jag har inte riktigt upplevt att det görs så mycket reklam för det [hållbart mode]               
[…] det kanske inte marknadsförs tillräckligt mycket för det kan ju finnas i             
butikerna som jag går i, men jag kanske inte vet om det. (respondent 1) 

 
Den externa informationssökningsprocessen blir för omfattande för konsumenter, vilket leder          
till en stor kognitiv ansträngning för att hitta de hållbara produkterna (Hoyer & MacInnis              
2004). En del av respondenterna beskrev sig själva som bekväma, vilket skulle kunna utgöra              
ett hinder för den eventuella kognitiva ansträngningen vid konsumtion av hållbart mode.  
  

Så det är bara bekvämligheter och egoistiska anledningar att man inte agerar så             
mycket. Det är jobbigare och kräver mer ansträngning. (respondent 5) 

  
För att bryta barriärerna som presenterar ett hinder för den hållbara klädkonsumtionen, tror             
respondenterna, att konsumenter behöver utbildas: ”det hade varit lättare om kunskapen           
redan hade funnits hos konsumenten, så hade konsumenten agerat på den kunskapen”            
(respondent 1). En respondent drog paralleller till konsumtion av matvaror och påpekade både             
attityd, tillgänglighet och pris då hen resonerade kring hur hållbar klädkonsumtion ska bli mer              
mainstream: “Konsumenters attityd, att det liksom är lätt att få tag på och där är inte så pass                  
stor kostnadsskillnad. Jag tror det har mycket med saken att göra faktiskt.” (respondent 1).              
Detta styrker att respondenterna själva anser att konsumenter behöver upplysas om att            
varumärken faktiskt har hållbara alternativ samt att de ska vara lättillgängliga. För lite grön              
marknadsföring från modeföretag leder bara till okunskap hos konsumenterna, menar          
respondenterna. 
 

4.2 Positiv påverkan på trovärdighet 
Den sista delen av intervjun handlade om trovärdighet av grön marknadsföring.           
Respondenternas egna definitioner av trovärdighet var samstämmiga och visade på en           
gemensam förståelse för begreppet: “Trovärdighet betyder för mig att man inte ljuger och att              
man håller det man lovar. Man ska inte säga något och sen inte leva upp till det.” (respondent                  
2). Att modeföretag lever upp till sin påstådda hållbarhet var en viktig och återkommande              
faktor för att respondenterna skulle anse dem vara trovärdiga. Utifrån intervjuns frågor            
gällande grön modemarknadsföring hittades flera faktorer som ökade den uppfattade          
trovärdigheten från respondenterna, vilka var kopplade till transparens. För att kunna lita på             
modeföretags hållbarhet efterfrågade respondenterna bevis på de sagda påståenden, helst          
tillgängliga direkt på marknadsföringen: “Så att jag tänker med en gång att jag inte tror på                
det, och jag måste se det för att tro på det.” (respondent 5). En form av bevisning som                  
uppskattades var ett förklarande av hur företagen utför det de påstår i sin marknadsföring. I               
enlighet med Ottman (2011) bidrog en förklaring av hållbara arbetssätt som respondenterna            
inte var bekanta med eller inte hade en större kunskap om till hur trovärdig de uppfattade                
marknadsföringen. Genom att utbilda respondenterna ökar alltså den uppfattade         
trovärdigheten, något som även Lundblad och Davies (2016) menar på. 
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Ja, jag tycker att det som gör videon väldigt trovärdig är att de visar de små                
delarna i fabrikerna där de trycker ihop materialet och där man får se hela              
processen. Hade de inte haft med det vet jag inte om jag hade litat på det, men                 
eftersom man ändå får se hur det händer tycker jag att det är väldigt trovärdigt. 
(respondent 2, vid diskussion om video 3) 

 
Ytterligare ett bevis som några respondenter ansåg ökade trovärdigheten var användandet av            
tredjepartscertifiering i form av miljömärkning i marknadsföringen. Detta ansågs av flera           
respondenter som ett pålitligt stöd för den påstådda hållbarheten. “Hade den inte varit där alls               
hade jag inte trott på marknadsföringen någonting.” (respondent 2). De respondenter som            
hade tillit till miljömärkningen upplevde följaktligen reklamen som mer trovärdig, något som            
Rahbar & Abdul Wahid (2011) även funnit i deras studie där de undersökte effekten av               
diverse verktyg för grön marknadsföring. 
 
Andra faktorer som inte var kopplade till transparens, men påverkade trovärdigheten av den             
gröna marknadsföringen var tydlighet och relaterbarhet. Tydlighet var en viktig egenskap för            
hur respondenterna ville att marknadsföringen skulle kommuniceras, men det spelade även en            
betydande roll för trovärdigheten. Tydlighet uppfattades av respondenterna då konkret fakta,           
siffror, kort text och förståeliga begrepp används: “Det är en lagom mycket text och jag gillar                
att det är siffror med fakta.” (respondent 4). Vid diskussion med respondent 6 om vad som                
gör bild ett trovärdig sa hen följande: 
 

Men den är ganska lätt att förstå. Det är inga svåra stora ord, bara ‘såhär är det’.                 
Och att de målat upp det med badkaret och vattnet, och tvättmaskinen med ‘no              
water’ på, man fattar direkt. Det är enkelt och snabbt, man förstår vad man ser.  
 

Tydligare kommunikation i marknadsföringen resulterade i att respondenterna lättare kunde          
förstå innebörden, vilket var grundläggande för att respondenterna skulle uppfatta den som            
trovärdig. Ytterligare en faktor var, som tidigare nämnt, att kunna relatera till            
marknadsföringen. I video tre från H&M uppmärksammades flera relaterbara scenarion av           
några respondenter.  
 

Man kan känna igen sig i det mycket också. Exempelvis strumpan som är sönder,              
eller något som inte passar längre. De har hittat saker som många känner igen sig               
i, så man känner sig lite träffad av det. Det skapar faktiskt trovärdighet.             
(respondent 5) 

 
Genom igenkänningsfaktorn i modemarknadsföringen såg vi att respondenterna lättare tog till           
sig innebörden i den, vilket resulterade i att den upplevdes mer trovärdig. Detta kan kopplas               
till litteraturen från Fromme & Read (2018) som menar på att generation Z vill kunna               
identifiera sig med företag. 
 

Det är ju så svårt om det är någonting som man inte alls kan relatera till, det blir                  
väldigt svårt isåfall. Så man måste förmänskliga det på något sätt. Det tänker jag,              
för det är så man får förtroende i min mening. (respondent 6) 

 
Även faktorer som inte kom direkt från marknadsföringen hade en påverkan på            
trovärdigheten. Dessa var rykten, fördomar och tidigare åsikter som respondenterna hade om            
specifika modevarumärken. Respondenterna ansåg själva att deras syn på varumärket          
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påverkade hur trovärdig de ansåg den gröna marknadsföringen vara. Detta framgick ännu            
tydligare när de gav sin åsikt om intervjuns bild- och videofrågor: “Nu är det svårt för jag                 
gillar ju Arket väldigt mycket, så nu blir jag mycket positivt inställd så fort jag ser att det är                   
dem.” (respondent 5, vid diskussion om video två). Om respondenternas tidigare åsikter om             
företaget var positiva, gav det en positiv påverkan på den gröna modemarknadsföringens            
trovärdighet. Detta finner stöd i trekomponentsmodellens affektiva komponent som säger att           
känslor utvecklas från personens åsikter om ett objekt. Det motsatta stämmer i detta fallet              
också, då tidigare negativa åsikter ledde till att marknadsföringen ansågs som opålitlig            
(Evans, Jamal & Foxall 2006; Schiffman, Kanuk & Hansen 2012). 
 

4.3 Negativ påverkan på trovärdighet 
Något som alla respondenter hade gemensamt var att de allmänt sett granskade den gröna              
marknadsföringen med skepticism. Företagens påstående kring deras hållbarhetsarbete kunde         
uppfattas som opålitlig, alltså inte trovärdig, på grund av marknadsföringens utformning, men            
även externa faktorer som fördomar och negativa historiska incidenter. Den uppfattade           
opålitligheten av grön marknadsföring kan, precis som den uppfattade trovärdighet, kopplas           
till transparens. När respondenterna ansåg att modeföretagen inte presenterade bevis eller           
information som stöd till deras gröna marknadsföring uppfattades den som opålitlig. Ett            
tydligt exempel på detta uppstod vid diskussioner kring bild nummer tre. Påståendet på             
marknadsföringen (probably the most sustainable jeans on the planet) uppfattades av flera            
respondenter som opålitligt då det inte fanns någon information för att bevisa sanningen av              
detta: “Nja, eftersom de inte säger hur, så kan jag inte lita på deras påstående.” (respondent                
2).  
 
När marknadsföringen inte innehöll bevis för sina påståenden uppfattades det som tomma ord.             
Falska hållbara påståenden, med andra ord gröntvättning, var ett fenomen som de flesta             
respondenter kom in på. “Jag blir väldigt skeptisk för att de faktiskt jobbar för att det ska                 
vara hållbart, utan mer att det bara ska vara coolt.” (respondent 6). I frågorna om               
intervjuernas tredje video (gällande H&Ms klädinsamling) kom respondenterna djupare in på           
ämnet gröntvättning. Trovärdigheten av reklamvideon påverkades negativt hos alla         
respondenter efter att de fick höra om företagets skandal kring förbränningen av            
nyproducerade kläder (Andersson Åkerblom & Fegan 2017), trots att majoriteten av           
respondenterna ansåg reklamvideon som trovärdig innan de fick ta del av denna information. 
 

Då tänker man att insamlingen bara är struntprat typ, kanske inte helt och hållet              
men att det kanske inte är så att allt verkligen används. För i den här reklamen så                 
får dem det att se ut som att allt, allt, allt återvinns, men om du nu inte kan                  
återvinna deras nyproducerade kläder varför skulle de göra det med mina kläder?            
(respondent 2) 

 
Det är dubbelmoral, det är green washing för mig helt klart! (respondent 4) 

 
Det skapar många frågor: varför bränner ni så mycket kläder varje år? Man             
undrar varför de inte gör med de kläderna vad de uppmanar i reklamen, alltså              
återvinna. Det skapar massa frågor. [...] Nu blir det som att insamlingen blir en              
mycket mindre hållbar sak när de samtidigt bränner nya kläder. (respondent 5) 
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Det framgick även att word-of-mouth och tidigare marknadsföring hade en negativ påverkan            
på respondenternas uppfattning av den gröna marknadsföringens trovärdighet, även om det           
var i form av rykten från informella källor. Denna typ av informationsspridning är väldigt              
effektiv för att påverka konsumenters attityd, både positivt och negativt (Schiffman, Kanuk &             
Hansen 2012), och det visades tydligt i respondenternas svar. Tidigare negativa erfarenheter            
av ett företag, vare sig det var baserat på rykten eller ej, resulterade i att respondenterna hade                 
en syn på specifika företag som opålitliga. Detta påverkade i sin tur hur de uppfattade               
modeföretagens gröna marknadsföring. Uppfattningar, åsikter och tidigare kunskaper bildar         
tillsammans den kognitiva komponenten (Evans, Jamal och Foxall 2006). Dessa behöver inte            
vara sanningsenliga, utan är högst personliga, vilket leder till att skandaler, rykten och             
personliga erfarenheter kan skapa fördomar och följaktligen skada trovärdigheten av den           
gröna modemarknadsföringen. Det är tydligt att word-of-mouth och informella källor har en            
stor negativ påverkan på den kognitiva komponenten hos respondenterna. 
 

Ja, jag är inte säker men jag tror H&M inte är så jättehållbara. Har hört ganska                
dåliga rykten om dem, att de har ganska dåliga villkor för sina anställda och sen               
har jag hört att de inte har jättebra sätt att producera på. (respondent 2) 

 
Asså, för mig är H&M ett företag jag inte litar på. Det är… allt de säger vill jag                  
dubbelkolla på grund av deras historik. (respondent 1) 

 
Stora företag som arbetar med massproduktion var något som nästan alla respondenter tog             
upp i sina svar, och H&M var frekvent använt som ett exempel. Denna typ av storföretag var i                  
respondenternas ögon kopplade till något negativt när det kom till miljö och hållbarhet. Vid              
förfrågan att nämna företag som de ansåg inte vara hållbara var det massproducerande företag              
som kom på tal.  
 

HM, fast det är bara någonting jag har fått för mig liksom kanske, men de är så                 
ofantligt stora och massproducerar och är väldigt billigt. Man får vad man betalar             
för [...] (respondent 4) 

 
Det är väl H&M till exempel. [...] För att det är en sådan massproduktion, att det                
bara...det går så fort så de hinner liksom inte tänka, det ska bara gå fort.               
(respondent 3) 

 
Denna negativa syn på stora massproducerande modeföretag visade sig senare påverka om            
respondenterna uppfattade den gröna marknadsföringen som opålitlig. Däremot påverkades         
inte respondenternas konsumtionen hos dessa företag nämnvärt. Likt rykten och kunskap blev            
det tydligt att en befintlig negativ syn på ett företag resulterade i att respondenterna granskade               
marknadsföringen med en negativ attityd. Till exempel, vid frågan om varför en av             
respondenterna uppfattade bild nummer tre som opålitligt, svarade hen: 
 

För att det ser ut som någon modebild från kanske Lindex eller Kappahl, och då               
känner jag att även om de har svanenmärkning eller ekologisk bomull så blir det...              
ja, men det är fortfarande inte hållbart att köpa ett par jeans för 299 kronor.               
Texten och sen ser det så himla nytt och plastigt ut, det blir liksom inte någon                
koppling till miljö och hållbarhet. Utan det är en studio och helt nya kläder.              
(respondent 5) 
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Ytterligare något som visade sig vara av stor vikt hos respondenterna var tydlighet, och detta               
påverkade även om de uppfattade marknadsföringen som opålitlig. När respondenterna ansåg           
att modemarknadsföringen vara otydlig och svår att förstå hur den var kopplad till någon form               
av miljömässigt hållbarhetsarbete ansåg de den vara opålitlig. 

 
Du har ju inte alls samma saker på denna som du hade på förra där det står klart                  
och tydligt såhär mycket vatten brukar det vara, såhär är det nu. Här är det bara,                
mycket sopor och aa, två plagg på tjejen. Ok? Vad är det.. det här vet man ju också                  
om som kund att det är skitmycket skräp i världen. Men det står ju ingenting hur de                 
ska jobba mot det eller förebygga det. Vad är det dem vill marknadsföra? Tycker              
det är alldeles för otydligt. (respondent 6, vid diskussion om bild två) 

 
Att inte förstå företagens kommunikation är, enligt våra resultat, ett stort hinder för             
modeföretag att skapa trovärdig grön marknadsföring. Något som stöds av Evans och            
Peirson-Smith rapport från 2018. 
 

4.4 Kommunikation och dess utformning 
I enlighet med Evans och Peirson-Smith (2018) kräver respondenterna en tydlighet i den             
gröna marknadsföringen som modeföretag kommunicerar. I de flesta fall är den övergripande            
informationen konsumenterna exponeras för förståelig, men att den behöver fördjupade          
förklaringar för branschspecifika begrepp som används i marknadsföringen. Några         
respondenter påpekade ord som exempelvis traceable och sustainable från Arkets          
reklamvideo. De ger den gröna marknadsföringen en fin framtoning, dock försvann tyngden i             
begreppen eftersom de inte nådde fram till respondenterna. Detta går i linje med litteraturen              
från Evans och Peirson-Smith (2018) som menar på att om konsumenterna inte förstår             
begreppen, kan de heller inte förstå de hållbara fördelarna bakom dem. 
 
Generation Z bearbetar information snabbare än tidigare generationer, vilket betyder att           
informationen de exponeras för behöver väcka mottagarens intresse samtidigt som den är kort             
och koncis (Fromm & Read 2018). Detta visade sig även vara fallet hos alla respondenter, då                
de föredrog korta texter innehållande fakta och statistik som nödvändigt komplement till det             
som marknadsförs: “Det är en lagom mycket text och jag gillar att det är siffror med fakta”.                 
(respondent 4). Majoriteten av respondenterna föredrar sociala medier, men framför allt           
Instagram, som marknadsföringskanal för hållbart mode: “Jag föredrar Instagram när det           
kommer till mode och sånt.”(respondent 4). 
Där får de tillgång till informationen snabbare och kan välja vilka modevarumärken de vill              
exponeras för i större utsträckning än i traditionell media. Där har de även möjlighet att lätt                
trycka sig vidare för att hitta ytterligare information. En stor del av Generation Z:s vardag               
existerar på sociala medier i telefonen (Owen 2018), vilket gör sociala medier till en önskvärd               
marknadsföringskanal för hållbart mode. Detta finner även stöd i tidigare forskning som visat             
att företag bör närvara på sociala medier för att nå generation Z (Fromm & Read 2018).  

Övrig marknadsföringskanal där respondenterna har uppmärksammat grön marknadsföring är         
på modeföretagens egna hemsidor. Dock hade ingen av respondenterna aktivt letat upp            
information om modeföretagens hållbarhetsarbete. Det visar sig att det låga intresset grundar            
sig i en bekvämlighet. Respondenterna upplever att det krävs för mycket tid för att kunna               
orientera sig på hemsidorna för att hitta informationen de eftersöker. De föredrar att             
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informationen är tillgänglig på sociala medier där de enkelt kan trycka sig vidare för              
ytterligare information. 

4.4.1 Reklambilder 
Responsen från reklambilderna som presenterades för respondenterna gav blandade         
reaktioner. Utifrån deras respons kan olika mönster utläsas. Första bilden, en illustration som             
beskrev en minskad vattenanvändningen vid produktion av jeans, gav överlag en positiv            
respons. Anledningen bakom det var den pedagogiska texten som gav ett trovärdigt intryck.             
Att företag på ett lättsamt sätt delar med sig av lärorik information samtidigt som de integrerar                
siffror gav en större legitimitet i det respondenterna uppfattade, vilket skapade trovärdighet.            
Detta stöds av Ottman (2011), som menar på att användningen av statistik och information              
som ökar konsumentens kunskap även ökar trovärdigheten i kommunikationen. Den negativa           
responsen från den första reklambilden grundade sig i det grafiska utförandet där de ansåg att               
den tecknade illustrationen gav dem en oseriös och tråkig känsla. 
 

Jag tycker det är bra att de använder siffror också, annars hade jag inte fattat. Sen                
vet jag inte om jag gillar bilden så mycket, men texten gör den bättre. (respondent               
2). 

 
Bild två, som visade en modell liggandes på ett berg av sopor, gav blandade reaktioner. Alla                
respondenter ansåg att budskapet var förvirrande, då de inte var säkra på vad reklambilden              
ville säga. Detta gjorde att de upplevde svårigheter att ta till sig bilden, vilket skapade ett lågt                 
engagemang: “Jag ser inte riktigt något budskap i det. Jag tycker att det var en konstig grej.”                 
(respondent 1). Evans & Peirson-Smith 2018 har funnit att en tillhörande text i samband med               
bild underlättar för mottagaren att förstå kommunikationen, vilket även respondenterna          
påpekar: “Men när det inte står någonting till, det känns att det är fritt att tolkas typ.”                 
(respondent 6). Samtidigt visade några av respondenterna en vilja att aktivt leta upp             
information för att förstå reklamens innebörd:  
 

Jag hade lagt märke till den om jag exponerats för den! Den väcker ju frågan               
liksom. Den har ju ingen text men jag hade klickat vidare för att kunna läsa om vad                 
den handlar om. (respondent 4).  

 
Bild tre, med tredjepartscertifiering och ett påstående, var tydlig och lättförståelig, till skillnad             
från bild två. Här förstod respondenterna direkt innebörden och vilken produkt som var i              
fokus. Den simplistiska framtoningen, med en modell och enkel bakgrund, verkade tilltalade            
respondenterna. Svanenmärkningen, som är en miljömärkning, gav olika reaktioner, vilket          
även påvisades i en studie av Frank, Unfried, Schreder & Dieckmann (2016) som menar på att                
användning av tredjepartscertifiering inte är en garanti för positiv respons. 
 

Även om de har miljömärket så tycker jag inte att det gör så mycket. [...] Därför att                 
jag inte förstår hur jeansen skulle vara hållbara, och då spelar inte            
miljömärkningen jättestor roll. (respondent 2)  

 
Majoriteten av respondenterna ansåg dock att Svanenmärkningen förstärker        
kommunikationen: “Så man får ju tre direkt; du ser produkten, texten, och bevis genom              
svanenmärkning. Så det är skitbra absolut.” (respondent 6). Respondenterna föredrar en           
tydlighet i påståendena som kommuniceras, vilket tydliggjordes av att några respondenter           
ifrågasatte påståendet “probably the most sustainable jeans on the planet”: “Sen blev jag lite              
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irriterad på det här ‘probably the most sustainable jeans on the planet’. Probably not - kan vi                 
sluta skryta! (respondent 1). Detta ledde till en skepticism, vilket försämrade helhetsintrycket            
av marknadskommunikationen.  

4.4.2 Reklamvideos 
Från videoklipp nummer ett, H&M Conscious collection, baserades det negativa intrycket på            
att den inte innehöll några referenser om miljömässig hållbarhet, förutom den jordnära            
känslan av att befinna sig i naturen. Många av respondenterna relaterade istället innehållet i              
klippet till kärlek och familj. Det var enligt dem även för lite fokus på klädernas egenskaper. 
 

Jag tycker inte det ser ut som en klädreklam. För att de går runt i olika scener och                  
så säger de saker om kärlek så springer där förbi ett litet barn… jag vet inte… det                 
känns inte som att de gör reklam för miljö eller hållbart mode. Känns inte som att                
de gör reklam för mode överhuvudtaget, om jag ska vara helt ärlig. (respondent 1) 

 
En respondent tyckte känslan och användningsområdet för kläderna framkom, att de berättade            
en historia. Den cinematiska känslan tilltalade flera av dem i ett visuellt syfte. Men någon               
form av förklarande text hade varit hjälpsamt: “Det är ingenting om hur de säger att den är                 
conscious. Det är väl bra, men hur är den det?” (respondent 6). Respondenterna vill, i               
enlighet med Ottman (2011), veta hur det dem köper bidrar till miljön, och det är därför                
viktigt att förklara för dem varför produkterna är hållbara.  
 
Videoklipp två, ARKET Re:down, övertygade alla respondenter. Den var enkel, lättförståelig           
och innehöll faktabaserade begrepp som styrker temat kring hållbarhet. De fick en klar bild              
över produktens utseende, material och egenskaper. Reklamen ansågs av respondenterna som           
tydlig, vilket alla uppskattade: “Här blir det mycket mer enkelt, lite mer ärligt. Det behöver               
inte vara så mycket mer än det.” (respondent 6). Den enda negativa responsen handlade om               
att två begrepp som används, traceable och thermal water, var något svårförståeliga.  
 

De har ett begrepp som är ‘thermal water’ och det vet jag inte vad det är. Men jag                  
antar att det är något positivt annars hade man inte skrivit det. Sen står det               
‘traceable’ och jag vet vad det betyder, men förstår inte vad det betyder i detta               
sammanhanget. Så det tycker jag är otydligt. (respondent 2) 

 
Första intrycket från videoklipp tre, H&M:s klädinsamling, var positivt hos majoriteten av            
respondenterna. Kommunikationen gav ett starkt och tydligt budskap. Respondenterna fick en           
inblick i återvinningsprocessen, samtidigt som de såg rörliga bilder, vilket skapade           
engagemang hos respondenterna. Den innehöll fakta och gav en känsla av delaktighet och             
gemenskap, vilket enligt Owen (2018) tilltalar generation Z.  
 

Jättebra, verkligen. Den här är ganska flashig, men ändå på ett schysst sätt. Starkt              
tydligt meddelande. Och att de i början har väldigt, väldigt relaterbara saker typ             
att jeansen har gått sönder, typ att någon har blivit missfärgad, det är hål i något.                
Det har hänt varenda människa, så där direkt kan man känna det här har jag               
grejer av som inte jag vill ha. (respondent 6) 

 
Videon fick respondenterna att känna att de kunde bidra till det cirkulära modet och göra nytta                
för miljön. Det fanns även detaljer i videon som de kunde relatera till, vilket påverkade               
respondenternas attityd positivt. 
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5 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar vi alternativa tolkningar utifrån de resultat och slutsatser vi har              
dragit. Vi ställer även vår studie i relation till tidigare forskning för att se huruvida de är i                  
samförstånd eller inte. Vidare kritiseras vårt urval och diskussion gällande hur annorlunda            
kriterier för intervjuer hade kunnat påverkar utfallet av studien förs.  

 
 
 
Som största konsumentgrupp inom ett år har generation Z en stor möjlighet att påverka              
modeföretag. Konsumenterna anser att det är modeföretagens ansvar att öka den gröna            
marknadsföringen för att utbilda dem. Som vi uppfattar det är hållbart mode fortfarande en              
nischad kategori. Då det fortfarande finns en avsaknad av kunskap om vad miljömässigt             
hållbara plagg och produkter är, anser vi att konsumtionen av det förmodligen inte ökar              
kraftigt förrän allmänheten har den miljömässiga aspekten i bakhuvudet. Således blir det extra             
viktigt att modeföretagen upplyser sina kunder om att information om miljömässig hållbarhet            
existerar samt var de kan hitta den. Det bör vara inkluderat i marknadsföringen då              
konsumenter, likt våra respondenter, kan vara för bekväma när den externa           
informationssökningsprocessen blir för omfattande (Hoyer & MacInnis 2004). 
 
Från studien kan vi se att majoriteten av resultatet går i linje med litteraturen och den tidigare                 
forskningen. Dock förklaras generation Z av Fromme och Read (2018) som en illojal             
konsumentgrupp som lätt kan flytta sin konsumtion till nya företag. Trots att våra             
respondenter uttryckte en tydlig kritik mot företag som de ansåg vara ohållbara påverkade det              
inte deras agerande i större utsträckning. Detta går emot den illojala egenskapen hos             
generation Z som litteraturen förespråkar. En förklaring kan vara den bekvämlighet som            
respondenterna uttryckte att de själva såg som en barriär för att agera mer hållbart. Detta kan                
betyda att denna barriär är vad som hindrar dem att avsluta deras konsumtion hos de företag                
som de anser ohållbara. 
 

5.1 Utvärdering av metod 
Semi-strukturerade intervjuer passade bra för att uppfylla syftet med studien. Användning av            
photo elicitation resulterade i utförliga svar att analysera som i sin tur gav klara slutsatser. För                
urvalet var endast ålder ett kriterium där deltagarna behövde vara födda mellan år 1995 och år                
2000, där den yngsta var född år 1997. Någon särskild nivå på kunskap och engagemang för                
miljömässig hållbarhet och hållbart mode var således inte ett krav. Detta syntes i resultatet då               
respondenterna hade olika syn på vad hållbart mode var samt hur de prioriterade konsumtion              
av det. Hade dessa kriterier applicerats på urval hade vi kunnat förvänta oss ett annorlunda               
resultat. Vi ser möjligheten att resultatet hade gått mer i linje med litteraturen gällande              
generation Z:s egenskaper i relation till hållbarhet, då vi ser att våra respondenter inte har den                
nivå av miljöengagemang som Fromme och Read (2018) och Owen (2018) beskriver. En             
möjlig förklaring till gapet mellan litteraturen och vårt resultat kan härledas till vilket årtal              
generation Z egentligen börjar. Att en generation sägs vara född mellan två olika årtal, anser               
vi, inte innebär ett definitivt skifte i egenskaper och beteenden hos den enskilda individen.              
Möjligen har vi, genom vårt kriterium, undersökt individer i ett övergångsstadium från            
generation Y till Z. Vi såg däremot, som nämnt i metodavsnittet, att yngre respondenter i               
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generation Z hade kunnat innebära svårigheter att samla in meningsfull kvalitativ data då de              
inte har etablerat konsumtion. Då de yngsta i generation Z, födda år 2010, endast är nio år                 
gamla såg vi även ett etisk dilemma i att inkludera de yngre årskullarna i studien. 
 
En stor del av våra resultat kretsar kring okunskap gällande miljömässigt hållbart mode hos              
respondenterna. Hade individer med mer engagemang för hållbart mode undersökts hade den            
grundläggande kunskapen kring hållbart mode redan funnits där, och vi hade kunnat förvänta             
oss ett större fokus på resterande faktorer som påverkar trovärdigheten av grön            
modemarknadsföring. Vi ser dock en fördel med respondenternas okunskap då den har            
synliggjort faktorer i grön modemarknadsföring som är nödvändiga för att konsumenten från            
generation Z ska uppfatta högre trovärdighet utan att ha nämnvärt intresse i hållbar             
klädkonsumtion. Detta presenterar en enorm chans för modeföretagen att öka sin försäljning            
av hållbart mode om de tilltalar generationens egna preferenser på rätt sätt.  
 

5.2 Trekomponentmodellen 
Utifrån trekomponentsmodellen består attityd av tre komponenter: den kognitiva, affektiva          
och konativa (Evans, Jamal och Foxall 2006). Den kognitiva komponenten står till grund för              
den affektiva, som i sin tur påverkar den konativa. Då respondenterna, tillsammans med             
resten av generation Z, är kritiska mot vad företag kommunicerar (Fromm & Read 2018) är               
den kognitiva komponenten redan påverkad innan de exponeras för grön marknadsföring från            
modeföretag. Om konsumenternas åsikter om ett företag är positiva (den kognitiva           
komponenten), är det större sannolikhet att de utvecklar positiva känslor för den gröna             
modemarknadsföringen. Att inte lämna utrymme för tvivel är därför en nyckelfaktor för att             
kunna bygga trovärdighet.  
 
Respondenterna och generation Z efterfrågar ärlig information från företag (Fromme & Read            
2018). Då modeföretag agerar på detta borde det i sin tur skapa positiva känslor hos               
generation Z, alltså en förtroendeingivande påverkan på den affektiva komponenten. Enligt           
litteraturen är ärligheten av stor vikt då den snabbt kan verifieras genom några enkla              
sökningar (Groening, Sarkis & Zhu 2018). Vi argumenterar för att utebliven transparent            
information kan leda till att konsumenter misstänker gröntvättning, vilket vi fann är något             
respondenterna och generation Z ser väldigt negativt på. I linje med tidigare forskning             
påverkas den affektiva komponenten negativt om konsumenter uppfattar att modeföretag utför           
gröntvättning. Detta reducerar chansen att de väljer att konsumera där - den konativa             
komponenten. 
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6 Slutsats 
 

I detta kapitel kopplar vi samman analys och tidigare forskning. Vi redovisar intressanta delar              
från studien samt presenterar slutsatser, utifrån studiens syfte och frågeställningar och           
argumenterar för dessa. 

 
 

6.1 Faktorer för ökad trovärdighet 
Vi fann att den kognitiva komponenten är den centrala för att kunna påverka den uppfattade               
trovärdighet av grön modemarknadsföring. Det finns en brist på både kunskap om samt             
tillgänglighet av miljömässigt hållbart mode hos konsumenterna, men också en otillräcklig           
grön marknadsföring från modeföretag. Om en källa uppfattas som tillförlitlig och kunnig            
inom ett specifikt område kommer mottagarens attityd till källans information med stor            
sannolikhet vara positiv. Vi fann därför att det ligger i modeföretagens fördel att             
kommunicera information som ökar konsumentens kunskap kring miljömässig hållbarhet. För          
att lyckas med detta behöver informationen vara tydlig och lättförståelig så att mottagaren kan              
ta till sig de hållbara fördelarna som marknadsförs. För att påverka den kognitiva             
komponenten positivt fann vi även att relaterbarhet är fördelaktigt för att komma nära inpå              
konsumenten. En igenkänningsfaktor i den gröna modekommunikationen kan därför öka          
trovärdigheten. 
 
Ytterligare en faktor för att bygga trovärdig uppfattning av den gröna modemarknadsföringen            
är transparens. Generation Z kräver ärlighet från företag och transparens blir således ett             
verktyg för att uppfylla detta. Öppenheten som kommer till följd av transparens leder till              
större trovärdighet av modeföretagens kommunikation. Utifrån vår studie ser vi att fakta,            
siffror, tredjepartscertifiering (miljömärkning) och förklaring av processer är faktorer som          
påvisar transparens. Transparens borde således ha en positiv påverkan på den kognitiva            
komponenten. 
 
 

Faktorer för ökad trovärdighet Beskrivning 

Utbilda konsumenten Öka kunskap gällande miljömässigt hållbart mode - 

Tydlighet Lättförståelig information så att mottagaren kan ta till 
sig de hållbara fördelarna som marknadsförs.  

Relaterbarhet Igenkänningsfaktor gör att den gröna 
modemarknadsföringen kommer nära inpå 
konsumentens personliga plan.  

Transparens Ett verktyg för att uppfylla generation Z krav på 
ärlighet. Utebliven transparens kan leda till upplevd 
gröntvättning. 

 Tabell 1. Sammanfattning av faktorer för ökad trovärdighet i grön modemarknadsföring 
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6.2 Utformning av trovärdig grön modemarknadsföring 
Sociala medier, och framförallt Instagram, är den önskvärda källan för information och            
exponering för grön modemarknadsföring. Ett genomgående tema för att utforma trovärdig           
grön modemarknadsföringen bör vara strävan efter tydlighet, vilket innebär användning av           
visuella hjälpmedel såsom bilder och filmer.  
 
Det låga engagemanget hos konsumenter, i kombination med bekvämligheten, innebär att en            
stor del av trovärdigheten bedöms vid första anblick. Den grafiska aspekten av den gröna              
modemarknadsföringen blir därför extra viktig då det är en stor anledning till att generation Z               
uppmärksammar marknadsföring från första början. Korta texter med bekanta begrepp, helst i            
kombination med bilder och filmer blir strategiska verktyg för att förtydliga budskapet i den              
gröna modemarknadsföringen, och således påverka den kognitiva komponenten på ett          
effektivt sätt. Detta gör att koncis kommunikation är av stor vikt. För att undvika skepticism               
och förvirring hos konsumenten behöver modeföretagen uttrycka sig tydligt och använda sig            
av miljömässigt hållbara begrepp och påståenden i sin gröna marknadsföring som är enkla för              
konsumenten att förstå.  
 
Produktens attribut, såsom material och hållbara fördelar gentemot konventionella plagg, ska           
ha en central roll i den gröna modemarknadsföringen eftersom generation Z vill se vad de               
betalar för. Att förklara varför produkterna är miljömässigt hållbara skapar trovärdighet.           
Användningen av narrativ marknadsföring tilltalade respondenterna visuellt. Hamnar däremot         
inte fokus på produkten och miljömässig hållbarhet kommer generation Z inte övertygas.  
 
 

Faktorer för utformning Beskrivning 

Visuellt Bilder och filmer är ett strategiskt verktyg för trovärdighet 
samt förstärkning av den miljömässigt hållbara budskapet.  

Text Korta texter och bekanta begrepp kopplade till 
miljömässig hållbarhet.  

Produktattribut Material och hållbara fördelar ska stå i centrum. 

Tabell 2. Sammanfattning av faktorer för utformning av trovärdig grön marknadsföring 
 

6.3 Trekomponentmodellen 
Den kognitiva komponenten fick störst utrymme i undersökningen eftersom uppfattning,          
åsikter och kunskap rörande den gröna modemarknadsföringen hade en central roll. Vidare            
utgör den kognitiva komponenten grunden för att forma en positiv attityd, vilket i sin tur               
bygger upp konsumenters trovärdighet för den gröna marknadsföringen från modeföretag. Det           
är viktigt att även influera den affektiva och den konativa komponenten för att uppnå detta.               
Genom att använda ovan nämnda faktorer och verktyg vid utformning av grön            
modemarknadsföring kan företag ändra konsumenters attityd, och därigenom även         
konsumtionsmönster (Rose 2002; Pickett-Baker & Ozaki 2008). 
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6.4 Förslag på vidare forskning 
På grund av den begränsade tidsramen studien utfördes på ser vi en möjlighet för vidare               
forskning med ett större urval, samt urval från olika delar av världen. Det finns även en                
möjlighet att studera ett urval utifrån fler kriterier än det vi tillämpade (ålder). Som nämnt i                
diskussionen hade urvalet kunnat tillämpas ett kriterium för en särskild nivå av hållbart             
engagemang för att vidareutveckla resultaten från denna studien. Då våra respondenter           
tillhörde den äldre delen av generation Z hade samma studie på yngre respondenter, längre              
ifrån generation Y, kunnat utföras. Angående ämnet som har undersökts finner vi det även              
intressant att undersöka huruvida kulturella värderingar påverkar trovärdigheten i grön          
modemarknadsföring. Detta hade även kunnat visa på nyanser av generation Z och vad de              
uppfattar som trovärdig grön modemarknadsföring beroende på vart i världen populationen är            
baserad. 
 
Eftersom vi såg att okunskap var ett stort hinder för att den gröna modemarknadsföringen              
uppfattas som trovärdig blir vår studie betydelsefull då resultaten bidrar till vetskapen om hur              
generation Z vill motta sin gröna modekommunikation samt hur den kan utformas på ett              
trovärdigt sätt. För ett mer generaliserbart resultat hade empiriinsamlingen även kunnat           
grunda sig på en enkätundersökning för att i högre grad representera populationen och därmed              
ge större utrymme för att uttala sig om hur vanligt förekommande olika svar är. Vidare var                
denna studie utförd från konsumentens perspektiv. Vi ser en möjlighet för vidare forskning             
utifrån modeföretagens perspektiv, där deras syn på trovärdig grön marknadsföring          
undersöks. Detta kan sedan jämföras med konsumenternas för att hitta likheter och skillnader,             
och på så sätt ge en indikation om företagen kommunicerar på ett sätt som konsumenterna               
från generation Z uppfattar som trovärdigt.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 
 
Deltagaren 

1. När är du född? 
 
Hållbart intresse/kunskap 

1. Vad betyder miljömässig hållbarhet enligt dig? 
 

2. Hur miljömässigt hållbart engagerad skulle du säga att du själv är i ditt vardagliga liv? 
Motivera. 
 

3. Kan du berätta dina tankar kring hållbart mode? Vad innebär det för dig? 
a. Konsumerar du hållbart mode? Isåfall varför? Är det för miljön, för du mår 

bättre av det, för att du känner dig pressad, eller andra orsaker? 
 

4. Har du någonsin aktivt letat upp information kring ett företags hållbarhetsarbete?  
a. Varför gjorde du detta? 
b. Bygger det trovärdighet att kunna hitta sådan transparent information? 
c. På vilket sätt vill du att denna informationen ska kommunicera? (bilder/videos 

inifrån, långa texter etc.?) 
 

5. Har du något exempel på ett företag som du anser är hållbart? 
a. Vad är det som gör det företaget hållbart? 

 
6. Har du något exempel på ett företag som du anser inte är hållbart? 

a. Vad är det som gör det företaget ohållbart? 
 

Grön Marknadsföring 
Grön marknadsföring kan definieras som att kommunicera information om 

hållbara produkter, samt arbetet bakom dem, och främja konsumtion av dessa 
produkter. 

Gröntvättning (green washing) sker när företag ger ut falska påståenden gällande 
deras hållbarhetsarbete samt deras produkters/tjänsters hållbarhet. 

 
1. Har du lagt märke till att varumärken informerar om sitt miljövänliga utbud? 

a. Vilka marknadsföringskanaler har du fått informationen ifrån? Vilka föredrar 
du? Varför? 

b. Vilken typ av information har du lagt märke till? Varför? 
c. Bidrar informationen till att t.ex. öka din kännedom om miljövänligt mode? 

Skulle du kunna beskriva mer/hur? 
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d. Förstår du innebörden av marknadsinformationen (alltså innebörden av den 
”gröna marknadsinformationen”)? 

e. Berätta varför du tror att varumärken tar initiativ att kommunicera om grön 
marknadsföring. 

f. Varför tror du att företag väljer att inte marknadsföra om det fastän de har 
hållbara produkter? 

g. Vad är din allmänna inställning till att varumärken kommunicerar miljövänliga 
budskap eller liknande? 

 
2. Tidigare forskning har visat att det finns ett gap mellan betende och intentioner när det 

gäller konsumtion av hållbara produkter. Man vill agera hållbart, men gör det inte. 
a. kan du berätta om barriärer du själv upplever? 
b. vad skulle kunna få dig att bryta de här barriärerna? 
 

Trovärdighet 
1. Vad betyder trovärdighet för dig?  

a. Anser du att den gröna marknadsföringen du mött uppfattas som trovärdig eller 
ej? (vad, varför och vilken typ?) 

b. Litar du på kommunikationen? Varför? 
c. Spelar varumärket en roll när det gäller trovärdighet i marknadsföringen? Ge 

exempel 
d. Påverkar trovärdigheten din syn på ett varumärke? Hur då? 
 

2. Hur tror du klädföretag bygger upp ditt förtroende för dem? 
a. Vilka aspekter anser du är viktiga för att du känna tillit till ett modeföretag? 

 
3. Bildfråga: Här ser du tre bilder av grön marknadsföring. Vad är ditt första intryck när 

du ser dem? Varför? Förstår du innebörden av marknadsinformationen (alltså 
innebörden av den ”gröna marknadsinformationen”)? Vad är det du gillar med bilden? 

 
a. Transparent & Informativ 

i. Levi's®: http://store.levi.com/waterless/index.html  
b. Påvisar problem: 

i. Stella McCartney: https://www.instagram.com/p/BaY3LBeF-ZM/ 
c. Miljömärkning:  

i. Cubus https://www.instagram.com/p/BSOGYhKjYem/ 
 

2. Vad är din reaktion på videon? Vad förmedlar den? Förstår du innebörden av 
marknadsinformationen (alltså innebörden av den ”gröna marknadsinformationen”)? 

a. H&M Conscious: https://www.youtube.com/watch?v=Xkx0mjFv-i4 
b. ARKET: https://www.instagram.com/p/BpG8fnXBJUE/  
c. Litar du på kommunikationen? Fortsätt med följdfrågor utifrån vad de svarar 
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3. H&M Klädinsamling: https://www.youtube.com/watch?v=7i4JSzB8VlU  
År 2013 började H&M med klädinsamling för återvinning. Uppdrag granskning kom 
ut med information om att H&M bränner flera tusen ton nyproducerade kläder varje 
år, under 2016 steg siffran till nästan 19 ton (Andersom Åkerblom, T., Fegan, A. 
2017). Denna skandalen fick mycket stor uppmärksamhet i media. Efter att du hört 
denna informationen, hur resonerar du kring reklamen nu? 
 

4. Har du några allmänna tankar om miljöfrågan i kläd-/modebranschen som vi ännu inte 
tagit upp? 

  

46 

https://www.youtube.com/watch?v=7i4JSzB8VlU


 

8.2 Bilder till intervju 
 
 

 
 
Från vänster till höger:  
1. Levi’s (2012); 2. Stella McCartney (2018); 3. Cubus (2017) 
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8.3 Video till intervju 
H&M Conscious Collection 2019: Dress for a sustainable future (H&M 2019) 

 
ARKET Re:Down® (ARKET 2018) 

 
H&M Conscious: Bring it on (H&M 2017) 
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8.4 Tabell över respondenter 
 

Respondenter Förr (årtal) Utförd intervju 

Respondent 1 1995 2019-04-19 

Respondent 2 1995 2019-04-25 

Respondent 3 1996 2019-04-24 

Respondent 4 1996 2019-04-27 

Respondent 5 1995 2019-04-29 

Respondent 6 1997 2019-04-30 

Respondent 7 1997 2019-04-30 
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8.5 Rekryteringsbrev 
 

Hej, 
 
Vi är tre textilekonomstudenter från Textilhögskolan i Borås. Vi har precis börjat skriva vår              
kandidatuppsats om generation Z:s uppfattning om trovärdig grön modemarknadsföring.         
Just nu söker vi efter personer som kan medverka i vår studie och kontaktar därför dig. Vi                 
vill intervjua dig eller någon du känner som är född mellan år 1995-2000 om tankar kring                
marknadsföring av miljömässigt hållbara modeprodukter. Inget särskilt miljöengagemang        
är nödvändigt, inte heller modeintresse, utan vi vill undersöka vilka aspekter och faktorer i              
marknadsföringen som påverkar den upplevda trovärdigheten. Vi önskar att hål intervjun i            
mitten på april. 
  
Intervjun utförs anonymt och kommer att spelas in för att sedan analyseras. Under intervjun              
har du möjlighet att avböja att svara på frågor. Du får även möjligheten att få transkribering                
skickad till dig för att förtydliga eller stryka uttalanden. En intervju med dig skulle vara               
betydelsefullt för oss och genomförandet av vår studie. Vi hoppas att du vill delta i               
intervjun som kommer pågå cirka en timme. Vi har full förståelse för begränsad tid. Vi är                
väldigt flexibla och anpassar oss efter er. 
  
 
 
Vi ser fram emot att höra från er och tack för er tid! 
  
Vänliga hälsningar, 
Adam Eriksson, Paulina Gullstrand och Jonathan Moberg 
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8.6 Kontrakt  

 

 

 

 

 

 

 

 
Adam Eriksson, Jonathan Moberg och Paulina Gullstrand är två Textilekonom-studenter från           
Textilhögskolan i Borås. Vi gör ett examensarbete som undersöker generation Z:s uppfattning            
om vad trovärdig grön marknadskommunikation från kläd- och modeföretag är. Vi           
undersöker även hur den kan utformas för att främja konsumtion av miljömässigt hållbara             
produkter inom kläd- och modebranschen. Intervjun består av frågor utifrån ämnena: hållbart            
intresse/kunskap, grön marknadsföring och trovärdighet.  
 
● Detta kontrakt garanterar anonymitet så långt det är möjligt  
● Det är möjligt att stryka uttalanden eller din medverkan i efterhand 
● Intervjun kommer spelas in, transkriberas och analyseras  
● Det insamlade materialet kommer raderas vid avslutad studie 
 
Jag har tagit del av ovan information angående studiens syfte och godkänner härmed min              
medverkan i studien, samt att inspelning och transkribering av mina svar kommer att ske. 
 
 
 
_______________________________ 
Ort och datum 
 
 
_______________________________ 
Signatur  
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