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Abstract 
 
The concept of sustainable consumption is a current topic both at an international and national 
level. But for the concept to become reality, consumers have to change their buying 
behaviour. Research on how consumers relate to sustainable fashion products show positive 
attitudes but no application so far. The question is, what attitudes consumers have and what 
behaviours they apply depending on product-related attributes of sustainable fashion products. 
The question is how consumers, in practice, by changing their purchasing behaviour, can 
outcompete the conventional fashion products. 
 
The purpose of this study is to examine consumer attitudes to various aspects that could 
motivate purchases of sustainable fashion products. The product-related attributes of the study 
involve design, price, quality and environmental friendliness. The survey is to understand 
which product-related attribute is most considered, prioritized and if any of them possible can 
increase the sales of sustainable fashion products. 
 
This is examined by a quantitative method to identify how consumers think in a purchase 
situation. The empirical material consists data from a survey. The survey was conducted on 
Swedish women in retail environments. The total amounts of respondents were 82 women, 
and the answers are presented in graphs. In addition, there was a non-participant observation 
done at three Swedish fashion companies. 
 
The results show that the design is the mainly considered and prioritized product-related 
attribute in a purchase situation, and environmental friendliness are the least prioritized 
attribute. The study revealed that many consumers believe that the price of sustainable fashion 
products is too high. Although it might be the attitude towards the price that needs to be 
changed since the observation showed that the price between sustainable and conventional 
fashion products is not significantly high. Design, however, is the main reason why 
consumers choose conventional fashion products. The conclusion is that the most important 
attribute may be what needs to be changed in order to transform the consumer behaviour, and 
motivate people to buy more sustainable fashion products. 
 
Keywords: Sustainability, sustainable fashion products, product related attributes, attitudes, 
consumer behaviour 
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Sammanfattning 
	
Begreppet hållbar konsumtion ligger rätt i tiden både på ett internationellt och nationellt plan. 
Men för att begreppet ska bli realitet måste konsumenter ändra sitt köpbeteende. Forskning 
om hur konsumenter förhåller sig till hållbara modeprodukter visar på positiva attityder men 
ingen tillämpning vid köp. Frågan är vilka attityder konsumenter har och vilka beteenden de 
tillämpar beroende på olika produktrelaterade attribut av hållbara modeprodukter. Frågan blir 
hur konsumenter, i praktiken, genom att ändra sitt köpbeteende, kan konkurrera ut 
konventionella modeprodukter. 
	
Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumentens attityd till olika aspekter som kan 
motivera till köp av hållbara modeprodukter. De produktattribut som studien handlar om är 
design, pris, kvalitet och miljövänlighet. Undersökningen går ut på att se vilka produktattribut 
som övervägs, prioriteras och om någon av dem kan ligga till grund för att öka försäljning av 
hållbara modeprodukter.  
 
Detta undersöks genom en kvantitativ metod för att kartlägga hur konsumenter resonerar i en 
köpsituation. Det empiriska materialet består av enkäter. Undersökningen utfördes på svenska 
kvinnor i centrala butiksmiljöer. Antal respondenter uppgick till 82 stycken och svaren är 
presenterade i diagram. I tillägg gjordes en icke-deltagande observation på tre svenska 
modeföretag. 
 
Resultatet visar på att design är det främst övervägda och prioriterade produktattributet i en 
köpsituation och miljövänlighet är det minst prioriterade attributet. Studien visade att många 
konsumenter anser att pris på hållbara modeprodukter är för högt. Däremot kan det vara 
attityden till priset som behöver förändras då den genomförda observationen visade att priset 
mellan hållbara och konventionella modeprodukter inte är märkbart hög. Design är den största 
anledningen till att konsumenter väljer konventionella modeprodukter framför hållbara. 
Slutsatsen är att det viktigaste attributet kan vara det som behöver förändras för att omvandla 
konsumentbeteendet, och motivera till fler köp av hållbara modeprodukter. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nyckelord:	Hållbarhet, hållbara modeprodukter, produktrelaterade attribut, attityder, 
konsumentbeteende
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1.0 Introduktion 
 
Det här kapitlet introducerar ämnet med en efterföljande problematisering. Därefter följer 
uppsatsens syfte samt frågeställningar. 
 
1.1 Inledning 
 
Begreppet hållbar konsumtion ligger rätt i tiden både på ett internationellt och nationellt plan. 
Men för att begreppet ska bli realitet måste konsumenter ändra sitt köpbeteende (Jackson 
2005). Det finns ett visat intresse hos konsumenter att köpa hållbara produkter, men att det 
inte är den främst prioriterade egenskapen hos en produkt. De hållbara produkterna 
efterfrågas med samma prestanda som konventionella alternativ, och att de samtidigt ska 
upplevas bättre (Meyer 2001). 
 
Trots att klimatförändringen är ett faktum, förefaller somliga inte ha den insikt, kunskap eller 
beteende som krävs för att möta miljöproblemen. Engagemanget kan i vissa fall härledas just 
till bristande kunskaper om hur olika handlingar på individnivå, negativt påverkar klimatet. 
(Whitmarsh, O’Neill & Lorenzoni 2011) Modeindustrin och hållbarhet har länge varit två 
motstridiga områden men som alltmer går hand i hand. Under 1980-talet ökade människors 
miljömedvetenhet (Ochoa 2010), då till exempel de första anti-pälskampanjerna genomfördes 
(Lundblad & Davies 2016). Detta visar på att människor är öppna för förändring och att ett 
offentligt engagemang finns. Man kan utveckla detta resonemang med att tänka att det finns 
människor som inte har tillräcklig kunskap om textilindustrin och den negativa påverkan den 
har på miljö och sociala förhållanden. Vare sig en konsument köper en hållbar modeprodukt 
eller en konventionell, blir det slutliga resultatet inte synligt. Skillnaden som ett hållbart val 
gör sker troligen i ett annat land och långt från konsumenten. 
 
Det finns både interna och externa faktorer som påverkar en individs agerande, till exempel 
värderingar, attityder, motiv, sociala influenser, personlig kapacitet, och vanor (Stern 2000). 
En tanke är då att en attitydförändring skulle kunna leda till en beteendeförändring. Det har 
genom studier dock visat sig att en persons attityd gentemot ett objekt inte alltid kan 
översättas till individens handlande (Ajzen & Fishbein 1977). 
 
Inom litteraturen finns det begränsat med forskning om de motiv som driver konsumenter till 
att välja hållbart mode. I ett större perspektiv av hållbar konsumtion tyder forskning på att 
personliga värderingar inverkar på ett etiskt beslutsfattande (Lundblad & Davies 2016). Det 
har dock genom tidigare studier av Chan och Wong (2012) framkommit att modekonsumenter 
har intresse för köp av ekologiska kläder men att de inte är villiga att offra något personligen 
som att betala ett högre pris. Forskning om hur konsumenter förhåller sig till hållbara 
modeprodukter visar på positiva attityder men ingen tillämpning vid köp. En ökad 
konsumtion av och krav på ekologiska kläder är två nyckelfaktorer till en hållbar utveckling 
av den textila värdekedjan. Frågan är hur detta ska åstadkommas. 
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1.2 Problematisering 
 
Modeindustrin har länge setts som den mest förändringsintensiva industrin associerat med 
konsumentprodukter (Kunz 2005). Utöver att tillfredsställa grundläggande behov handlar 
även kläder om sociala komponenter (Jerkins 1973). Konsumenters masskonsumtion och 
modeföretagens massproduktion har visat sig vara oroväckande hos ett antal 
modekonsumenter och har lett till öppna frågor hos allmänheten. 
 
En studie genomförd av Stern och Ander (2008) visade att 12 procent av respondenterna 
aktivt och 47 procent ibland, övervägde att köpa miljövänliga produkter. Detta 
eftertänksamma konsumtionsmönster har dessvärre inte blivit verklighet i modevärlden. 
Konsumenters miljökunskap och medvetenhet påverkar inköp av andra produkter, till 
exempel mat, men inte köp av modeprodukter. Att förstå köpbeteenden av hållbara 
modeprodukter kräver mer forskning än att förstå miljövänligt köpbeteende av icke-
modeprodukter (Gam 2011). 
 
Många konsumenter har otillräcklig kunskap om hållbara modeprodukter och de är osäkra på 
den faktiska nyttan för miljön. Konsumenter visar sig inte vara villiga att köpa hållbara 
modeprodukter då de vanligtvis kostar mer och utbudet är mindre än konventionella val. 
Hållbara modeprodukter har även enligt konsumenter estetiska och funktionella nackdelar 
(Meyer 2001). Det har genom forskning framkommit att trendsättare inom mode inte visar 
någon avsikt att köpa hållbara modeprodukter då det nuvarande utbudet inte är tillräckligt och 
inte innovativt nog. I samma studie svarade 13 procent att de inte köpte hållbara 
modeprodukter för att de inte tyckte om designen (Gam 2011). Tidigare forskning visar alltså 
på att det finns produktrelaterade attribut som motverkar köp av hållbara modeprodukter, trots 
att en positiv attityd gentemot produkterna finns. Frågan är vilka attityder konsumenter har 
och vilka beteenden de tillämpar beroende på olika produktrelaterade attribut av hållbara 
modeprodukter. Den centrala frågeställningen är hur konsumenter, i praktiken, genom att 
ändra sitt köpbeteende, kan konkurrera ut konventionella modeprodukter. 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka konsumentens attityd till olika aspekter som kan motivera till köp av 
hållbara modeprodukter. 
 
1.4 Forskningsfrågor 
 

• Vilka alternativ överväger en konsument vid köp av en modeprodukt? 
• Är det något av dessa alternativ som är särskilt prioriterat hos konsumenten? 
• Vad kan motivera konsumenten att välja ett hållbart modealternativ framför ett som 

inte är det vid beslutsfattande av köp? 
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1.5 Begreppsbestämningar 
 
Hållbarhet: Åtgärder för att försöka minska och korrigera orättvisor inom modeindustrin som 
utnyttjande av miljöförstöring, arbetskraft och djurplågeri (Lundblad och Davies 2015). 
 
Hållbart mode: Mode som producerats för att verka hållbart, vilket kan vara genom termer 
som fair trade, organisk, ekologisk, grön eller långsamma produkter (Lundblad och Davies 
2015). 
 
Hållbar konsumtion: Begrepp för konsumtion av hållbara produkter.  
 
Modeprodukter: Syftar till alla sorters kläder inom textilindustrin.  
 
Hållbara modeprodukter: Kläder som producerats enligt hållbart mode. 
 
Ekologiskt mode: Plagg som är producerade med naturliga material med processer och 
komponenter som har mindre negativ inverkan på människor och miljö i dess framställning. 
(Chan och Wong 2012). 
  
Premiumpris: Priset är högre än genomsnittspriset (Chan och Wong 2012). 
 
Basplagg: Kläder i neutrala färger som är tidlösa. 



	

	 4	

2.0 Tidigare forskning 
	
Nedan följer en presentation av den tidigare forskning som har varit väsentliga till denna 
uppsats, rangordnat efter relevans. 
 
Chan, T. & Wong, C. W. Y. (2012). The consumption side of sustainable fashion supply 
chain: Understanding fashion consumer eco-fashion consumption decision.  
Denna studie undersöker förhållanden mellan produkt- och butiksrelaterade attribut av 
miljövänligt mode och modekonsumenters köpbeslut av miljövänliga kläder samt om dessa 
förhållanden i relation till premiumpris av miljövänligt mode. De produktrelaterade attribut 
som tas med i artikeln är produktdesign, pris och kvalitet; vilka är samma som denna uppsats 
undersöker. Även undersökning om hur premiumpris påverkar konsumentens köpbeslut av 
ekologiska modeprodukter är relevant information till denna uppsats. 
 
Niinimäki, K. (2009). Consumer values and eco-fashion in the future.  
Studien undersöker hur konsumenten ställer sig till olika produktattribut vid köpbeslut av 
mode, vilket är en viktig del av denna uppsats och kan användas till vår studie om vilka 
faktorer som kan motivera till ett köp av hållbar modeprodukt.  
 
Niinimäki, K. (2010). Eco-Clothing, consumer identity and ideology. 
Undersökningen inriktar sig på konsumenters attityder och beteenden samt hur dessa två inte 
behöver stämma överens, vilket är en del av problematiseringen till denna uppsats. Artikeln 
tar även upp faktorer som påverkar konsumenten vid köpbeslut.  
 
Gam, H. J. (2011). Are fashion-conscious consumers more likely to adopt eco-friendly 
clothing?  
Författaren till denna artikel genomförde en studie på 329 kvinnor mellan 18 och 25 år i USA. 
Studien handlade om att se hur olika faktorer är avgörande vid avsikten att köpa miljövänliga 
kläder. Artikeln tar även upp olika aspekter för köp av miljövänliga kläder, som miljöintresse 
och attityder. Artikelns undersökning är liknande undersökningen för denna uppsats och 
parallella slutsatser kan tas. Viktigt är även att Gam undersöker miljövänliga kläder vilket är 
högst aktuellt för vår uppsats. 
 
Lundblad, L. & Davies, I. A. (2016). The values and motivations behind sustainable 
fashion consumption.  
Syftet för denna artikel är att undersöka motiv och värderingar som ligger bakom konsumtion 
av hållbart mode. En relevant forskning kopplat till vårt syfte om vad som kan motivera 
konsumenter till köp av hållbara modeprodukter. 
 
Jackson, T. (2005). Motivating Sustainable Consumption.  
Denna studie tar upp hur olika faktorer påverkar konsumentbeteenden och hur man kan 
motivera konsumenter till en hållbar konsumtion. Studien ger en överblick på teorier som 
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påverkar konsumentbeteende och beteendeförändring. Forskningen från denna artikel är 
relevant då en konsuments beteende behöver förändras för att köp av miljövänliga 
modeprodukter ska öka.  
 
Joergens, C. (2006). Ethical fashion: myth or future trend?  
Undersökningen visar att konsumenter prioriterar sina egna behov och preferenser i en 
köpsituation innan de tänker på miljöproblem. Artikeln är betydelsefull för uppsatsens syfte 
då den tar upp konsumenters attityder samt hur man kan påverka konsumenter för att uppnå 
förändring. 
 
Shen, B., Wang, Y., Lo, C. K. Y. & Shum, M. (2012). The impact of ethical fashion on 
consumer purchase behavior.  
Den här artikeln handlar om attityd-beteende-gapet som finns hos konsumenter för hållbart 
mode och undersöker konsumenters köpbeteende inom området. Den visar på att 
konsumenters attityder och värderingar har någon sorts inverkan på hur konsumenter ställer 
sig i sina köpbeslut, vilket är väsentligt för denna uppsats då den undersöker hur attityder till 
olika aspekter, varav miljövänlighet är en, kan motivera till köp av hållbara modeprodukter. 
 
Ajzen, I. & Fishbein, M. (1977). Attitude-Behavior Relations: A Theoretical Analysis 
and Review of Emprical Research.  
Ajzen och Fishbeins forskning fokuserar på hur attityden hos en konsument inte behöver 
stämma överens med hur konsumentbeteendet utfaller.  Flertal undersökningar gjordes som 
visar på detta. För denna uppsats är den forskningen viktig då det genom andra studier 
framkommit att modekonsumenter har en positiv attityd till hållbara modeprodukter men inte 
tillämpar det i praktiken.      
 
Pentecost, R. & Andrews, L. (2010). Fashion retailing and the bottom line: The effects of 
generational cohorts, gender, fashion fanship, attitudes and impulse buying on fashion 
expenditure.  
Denna artikel handlar om inköp av modeprodukter samt demografiska och psykografiska 
faktorer som kan påverka köp av modeprodukter. Forskningen hjälper oss i vår uppsats att 
förstå köpprocessen bättre ur modebranschens perspektiv.  
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3.0 Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen beskrivs tidigare forskning relevant för denna studie. 
Modellen köpprocessen beskrivs i en förlängd version. 
 
3.1 Köpprocessen 
 
Då ett behov uppkommer hos en konsument startar en process för att tillfredsställa behovet. 
Detta är köpprocessen och består av fem steg från att ett behov uppkommer tills efter att köpet 
är genomfört. Stegen är: 1. Behovsidentifikation, 2. Informationssökning, 3. Utvärdering av 
alternativ, 4. Beslutsfattande av köp samt 5. Utvärdering av köp. Hur mycket engagemang 
konsumenten lägger i respektive steg varierar beroende på hur viktigt inköpet är för 
konsumenten. Traditionellt sätt utgår köpprocessen från att konsumenten fattar sina beslut 
rationellt. Konsumenten söker så mycket information som möjligt, integrerat med vad som 
redan finns i minnet, för att väga för- mot nackdelar för att kunna fatta det optimala 
köpbeslutet. För vissa produkter följer konsumenten alla stegen och tar beslutet på detta sätt, 
medan för andra produkter behöver inte köpprocessen vara rationell och kan inte alltid 
förklaras ur ett logiskt perspektiv (Solomon, M. R., Bamossy, G. J., Askegaard, S. T. & Hogg, 
M. H. 2013). 
 
Utöver planerade inköp, då konsumenten troligen har gått igenom de fem stegen i 
köpprocessen, är impulsköp vanligt förekommande. Modeprodukter köps ofta på impuls 
vilket betyder att konsumenten inte genomgår alla steg i köpprocessen.  Den typen av köp 
förklaras genom att det kopplas till emotionella faktorer som exempelvis modeintresse samt 
den positiva känslan som kan infinna sig vid shopping. Ett planerat köp och ett impulsköp kan 
ske i samma köpsituation (Pentecost & Andrews 2010). 
 

3.1.1 Behovsidentifikation 
 
Ett behov uppkommer när en person upplever att det finns ett gap mellan nuvarande och 
önskat tillstånd. För att minska det gapet behövs en problemlösning, vilken kan vara komplex 
eller enklare. Gapet mellan nuvarande och önskat tillstånd kan uppkomma utav två 
anledningar. Den första anledningen är att det aktuella tillståndet försämras exempelvis om en 
produkt går sönder eller tar slut, så att en ny behöver införskaffas. Den andra anledningen är 
då det önskade tillståndet har nått en ny nivå, exempelvis när man har en produkt som 
fungerar men vill ha en ny liknande produkt med bättre kvalitet eller estetik (Solomon et al. 
2013). 
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3.1.2 Informationssökning 
 
Efter att behovet är identifierat behöver konsumenten hitta en lösning för att tillfredsställa det. 
Informationssökning är det steg där konsumenten samlar in data för att kunna ta ett välgrundat 
köpbeslut. Information kan samlas in på två sätt, internt eller externt. Den interna insamlingen 
är den sökning som sker i minnet efter kunskap och tidigare erfarenheter som kan ge data om 
lösningar på behovet. Den informationen behöver oftast kompletteras med en extern sökning 
som görs exempelvis på internet, genom reklam, av vänner eller genom att betrakta andra 
människor i samhället. 60 procent av konsumenterna startar sin sökning på internet genom 
sökmotorer, såsom google.com, för att sedan verifiera den informationen på sociala medier 
för att få andras kommentarer och åsikter om produkten. Informationssökningsprocessen är 
inte rationell och en konsument söker inte alltid upp alla relevanta alternativ innan köpbeslut 
tas. Den mängd information konsumenten söker beror på hur viktigt inköpet är och på hur stor 
den upplevda risken är. Risk kan innebära att produkten är dyr, har komplex användning, ett 
okänt varumärke eller att konsumenten är utsatt för att generas i sociala sammanhang 
(Solomon et al. 2013). 
 

3.1.3 Utvärdering av alternativ 
 
Efter genomförd informationssökning utvärderas de potentiella alternativ som framkommit 
för att nå ett köpbeslut. När konsumenten är engagerad i köpbeslutet görs en mer avancerad 
utvärdering mellan flera produkter och varumärken. I motsats, när engagemanget är lågt, är 
det möjligt att inga alternativ utvärderas utan produkten och varumärket införskaffas efter 
vana (Solomon et al. 2013). 
 
Gezelius och Wildenstam (2011) menar att informationssökningen och utvärdering av 
alternativ är parallella processer som pågår samtidigt för att konsumenten ska kunna bearbeta 
den information som samlas in. När konsumenten utvärderar alternativen så rangordnas de 
efter vissa produktattribut såsom pris. Attributen anses vara mer eller mindre viktiga och 
utgör därmed basen för hur konsumenten kommer fram till sitt köpbeslut. I beslutsfattandet av 
modeprodukter och kläder är pris och design bland de mest dominanta attributen, detta beror 
på att önskan att vara moderiktig samt individens behov av att forma sin identitet. 
 

3.1.4 Beslutsfattande av köp 
 
När attributen är övervägda och prioriterade kan beslutet som leder till köp ske. Enligt 
Solomon et al. (2013) är besluten inte alltid grundade på faktorer som pris eller kvalitet utan 
är även influerade från känslor och emotionella perspektiv. Inköpet är det steg i processen 
som är enklast för konsumenten att genomföra, då utvärdering och beslut redan är klart. 
Impulsköp är så kallade oplanerade köp som ofta förekommer vad gäller modeprodukter 
(Gezelius & Wildenstam 2011). 
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3.1.5 Utvärdering av köp 
 
De känslor som uppkommer efter inköpet benämns som efterköpskänslor, vilka kan vara 
positiva eller negativa. Det som konsumenten strävar efter att uppnå är nöjdhet och att 
rättfärdiga för sig själv att rätt beslut togs. Positiva känslor efter ett köp skapar möjlighet för 
kunden att bli lojal gentemot företaget där produkten införskaffades, då konsumenter vill ha 
kontinuitet i sina köpvanor. Negativa känslor kan leda till undvikande av exempelvis den 
produkten eller det företaget i framtiden för att inte behöva uppleva samma typ av 
otillfredsställelse (Gezelius & Wildenstam 2011). 
 
Niinimäki (2010) menar på att unikitet, individualitet och materialism är centrala värderingar 
i dagens samhälle. Människor söker konstant bekräftelse av andra för att få ett godkännande 
för de plagg som används. Acceptansen av omgivningen är därmed central för 
efterköpskänslor för modeprodukter. 
 
3.2 Hållbart mode 
 
Hållbart mode definieras som de kläder som designas och produceras för att minimera 
negativa miljöpåverkningar och samtidigt maximera nytta för människor och samhälle (Chan 
& Wong 2012). Begreppet hållbart mode omfattar termer som fair trade, organiskt, grön, 
långsamt och ekologiskt. Alla dessa tillämpas i ett försök att eliminera och korrigera 
orättvisor inom modeindustrin som utnyttjande av miljön, arbetskraft och djurplågeri 
(Lundblad & Davies 2016). Köp av hållbara kläder innebär en hållbar konsumtion i slutet av 
den textila värdekedjan och tvingar till en förändring i tidigare steg som produktion och 
distribution. Då kläder till stor del produceras billigt i Asiatiska länder kan de slutliga priserna 
i butik knappt jämföras med de höga priserna för miljövänliga kläder i butik (Chan & Wong 
2012). 
 
Faktorer som trender, mode, känslor och social acceptans påverkar köpbeslutet. För nästan 
alla konsumenter är design och kvalitet viktigt vid inköp av klädesplagg vilket även gäller för 
köp av ekologiskt mode. En faktor som ligger bakom att handla hållbart mode är 
motivationen att agera miljövänligt. De miljövänliga plaggen anses sällan vara moderiktiga 
och attraktiva eller passa in på konsumentens personliga stil. På grund av dessa negativa utfall 
ger det konsumenten mindre möjlighet att välja ett hållbart modealternativ (Niinimäki 2010). 
 
Konsumenter har förståelse för att produktion av hållbara modeprodukter med miljövänliga 
material och säkra processer kräver ett högre slutpris för plaggen. Ett högre pris har dock visat 
sig vara ett hinder för konsumenterna vilket resulterar i att konventionella modeprodukter 
fortfarande säljer mer. En undersökning gjord av Niinimäki (2009) visade att ungefär 60 
procent av modekonsumenter tycker att det är för dyrt att köpa hållbart mode och att de inte är 
villiga att betala mer för den sortens produkter. 
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Ett hållbart köp kommer endast att ske så länge det inte innebär andra kostnader för 
konsumenten, till exempel ett högre pris, lägre kvalitet eller besvärlighet i köpprocessen. 
Konsumenter anser att det generellt finns två huvudfaktorer för att inte vilja köpa 
miljövänliga kläder; att det är för dyrt och inte moderiktigt (Chan & Wong 2012). 
 
3.3 Konsumentmedvetenhet 
 
Konsumenter som är bekymrade över miljöfrågor och har ett mer miljövänligt beteende, 
handlar mer gröna produkter. Även konsumenter som tycker om utmaningar och att förbättra 
sig själva är oftast mer medvetna om miljöfrågor. För att kunna bestämma en individs nivå till 
hänsyn av miljön måste man förstå individens attityder till miljö, kunskap och beteende. Det 
finns modeföretag som producerar och säljer miljövänliga modeprodukter som ett svar på att 
öka konsumenters medvetenhet om negativ miljöpåverkan. Trots pådrag i media och reklam 
om gröna produkter, har studier visat att konsumenter har begränsad erfarenhet av att köpa 
hållbara modeprodukter. Respondenterna svarade att den huvudsakliga orsaken till bristfällig 
kunskap var det otillräckliga utbudet av hållbara modeprodukter (Gam 2011). 
 
Modekonsumenter skiljer sig från konsumenter i andra industrier vad gäller att göra hållbara 
konsumtionsbeslut (Niinimäki 2010). I till exempel matindustrin visar konsumenter ett större 
engagemang i hållbar konsumtion då mat direkt påverkar individens hälsa. I motsats visar 
konsumenter i modeindustrin ett mindre engagemang där ett oetiskt val inte direkt påverkar 
konsumentens välmående (Chan & Wong 2012). Enligt Joergens (2006) prioriteras individens 
egna behov högre än andra människors behov i den textila värdekedjan. Detta leder till att 
köpbeslut i stor grad inte påverkas fast att det finns medvetenhet för de etiska problemen.   
 
3.4 Attityd och beteende 
 
Enligt Solomon et al. (2013) är attityder en långvarig, allmän utvärdering och uppfattning av 
människor, objekt och problem. Att fastställa konsumenters attityder förutsäger inte 
konsumentbeteendet, eftersom många inte agerar utifrån vad de säger eller vilka intentioner 
de har. Konsumenters val är inte rationella och behöver inte stämma överens med attityder 
(Niinimäki 2009). Fishbein och Ajzen (1975) presenterade en teori att en individs attityder, 
som påverkar beteendet, byggs från tidigare erfarenheter, aktuella frågor, information och 
social påverkan. Att kunna förstå konsumenters oro för miljön och miljövänliga beteenden är 
väsentligt för att förstå både attityder till miljövänliga kläder och köpbeslut. Då köp av 
hållbara modeprodukter är relaterat till ett miljövänligt beteende skulle forskning om 
miljövänlighet och modeorienterade beteenden kunna vara en väg för att förstå konsumenters 
process att ta till sig hållbara modeprodukter (Gam 2011).  
 
Hos modekonsumenter finns ett gap mellan attityd och beteende vid intresse att skydda miljön 
och hållbar konsumtion. Detta gap har visat sig vara en besvikelse för modeföretag och 
motiverar till grön marknadsföring och forskning om konsumtion av miljövänliga kläder för 
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att undersöka vilka faktorer som influerar modekonsumenters köpbeslut av miljövänliga 
kläder (Chan & Wong 2012). 
 
Studier genomförda av Niinimäki (2010) tyder på att modekonsumenters hållbara 
konsumtionsbeslut är mycket komplicerade. Attityder till hållbar konsumtion är positiv, dock 
är attityderna svåra att applicera på köp. Beslutsfattande influeras av irrationella faktorer 
utöver attityder och värderingar. Förutom individens ekonomi, vanor och rutiner behöver 
sammanhanget av kultur och samhälle vara i åtanke för att förstå gapet mellan attityd och 
beteende. 
 
Tidigare studier av Bly et al. (2015) har visat att för de konsumenter som köper hållbara 
modeprodukter har drivkraften varit att vilja förebygga de miljöförstöringar och dåliga 
arbetsförhållanden som finns inom branschen. Nyare studier visar även att en drivkraft till att 
köpa hållbara modeprodukter kommer ifrån att skapa sin identitet och personliga stil genom 
att vara unik. För att motivera till köp av hållbara modeprodukter bör konsumenterna uppleva 
produkterna som estetiskt tilltalande, kreativa och nymodiga. Genom att undersöka vilka 
drivkrafter som ligger till grund hos de konsumenter som redan köper hållbara 
modeprodukter, kan det beteendet försöka tillämpas hos de konsumenter som inte agerar 
hållbart. 
 
3.5 Beteende och beteendeförändring 
 
Faktorer som kulturella praxis, sociala interaktioner, och känslor hos människor har 
tillsammans en inverkan på beteenden hos individer. I tidigare avseenden har det framkommit 
att det finns två huvudsätt för att uppmuntra till ett mer miljövänligt beteende. Det första sättet 
är att tillhandahålla människor relevant information om exempelvis klimatförändringar som 
kommer att förändra individernas attityd och därmed förändra deras beteenden till mer 
miljövänliga och socialt fördelaktiga. Det andra perspektivet är att försöka ändra människors 
privata ekonomiska kostnader. Syftet med detta perspektiv har varit att föreslå en mängd olika 
skatter för att uppmuntra till en miljöförändring. Det finns dock inga bevis för att dessa 
perspektiv är tillförlitliga. Tidigare gjorda kampanjer med information och reklam för att 
uppmuntra en hållbar beteendeförändring har visat sig vara misslyckade. Ett argument för den 
uteblivna framgången är misslyckandet av att förstå svårigheten med att förändra beteenden 
(Jackson 2005). 
 
Många konsumenter är oroliga för de sociala konsekvenser deras köp innebär, speciellt 
mänskliga rättigheter i fabriker. Arbetare i sweatshops (anställda som erhåller låga löner, har 
långa arbetsdagar och arbetar under dåliga förhållanden (Dictionary 2016)) har visat sig vara 
den största etiska oron vid beslutsfattande av kläder. Det har även genom undersökningar 
framkommit att konsumenter är villiga att betala 50 kronor extra eller mer för t-shirtar som är 
organiska, hållbara och producerade av närodlad bomull. Men i verkligenheten är det 
sannolikt att flera av respondenterna i studien aldrig gjort ett aktivt köpbeslut av hållbart 
mode (Lundblad & Davies 2016). 
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3.6 De fyra faktorerna 
	

	
Modellen beskriver köpprocessen med de fem stegen (Gezelius & Wildenstam 2011). Från 
det tredje steget, utvärdering av alternativ, har en förlängd version gjorts för att kunna 
undersöka syftet för denna uppsats. Det relevanta till syftet ligger i att undersöka hur 
konsumenter ställer sig till de fyra produktattributen. 
 

3.6.1 Produktrelaterade attribut 
 
Produktrelaterade attribut är till exempel produktdesign, kvalitet och pris. Resultat från 
undersökningar gjorda av Chan och Wong (2012) visar att produktrelaterade attribut är 
relaterade till köpbeslut av miljövänliga kläder, och att responsen till attributen är viktig för 
att förutspå konsumentens köpbeslut. Tidigare litteratur (Wilson, Mathew & Harvey 1975; 
Engel, Blackwell & Miniard 1986; Chan & Wong 2012) visar att modekonsumenters attityder 
till miljön kan förutsäga köpbeslut av miljövänliga kläder bättre än modekonsumenters attityd 
till miljövänliga kläder. 
 

3.6.2 Design 
 
Designen av såväl konventionella som miljövänliga kläder bestämmer modekonsumentens 
första intryck av plagget samt kommunicerar plaggets fördelar till konsumenten. Då en 
modekonsument tillfrågas att välja mellan två klädesplagg som har samma funktion och 
samma pris tenderar konsumenten att välja det plagg som är mest estetiskt framträdande. Det 
är därför inte nog att kläder har blivit producerade på ett hållbart sätt, de behöver även vara 
moderiktiga och tillfredsställa konsumentens estetiska behov. Det önskvärda scenariot vore 
att miljövänliga modeprodukter såg likadana ut som konventionella modeprodukter, vilket 
hade inneburit att pris och design varit de främsta attributen vid köpbeslut (Chan & Wong 
2012). 
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Designers behöver därmed utforma hållbara plagg som möter konsumentens önskningar och 
behov för att addera värde till produkten och då skapa en kombination av mode och 
hållbarhet. Drivkraften till ett förändrat konsumentbeteende handlar mer om en längtan för 
plaggens estetik än att vara miljövänlig (Niinimäki 2010). En undersökning av Niinimäki 
(2009) visar att 70 procent önskar att de hållbara kläderna ska se precis likadana ut som 
konventionella kläder och inte skilja sig i varken design, estetik eller utformning. Resterande 
30 procent säger sig vilja utmärka sig med att de bär ekologiska kläder. 
 

3.6.3 Kvalité 
 
Att köpa kläder med bra kvalitet är en viktig faktor för modekonsumenter och de är 
införstådda med att högre kvalité resulterar i ett högre pris på en produkt. Köpbeslutet handlar 
om att hitta en vara med rätt funktion och värde för konsumenten, som kan accepteras att ha 
ett högre pris om de specifika behoven för konsumenten tillfredsställs. Om plagg tillverkas av 
högkvalitativa material kommer de bli använda längre, underhållna och återvunna. Det 
betyder att modeproducenter behöver tillverka produkter med rätt kvalitet, funktion och 
därmed samtidigt se till att de är hållbara för att få dem accepterade till ett högre 
försäljningspris (Niinimäki 2009). 
 
Modekonsumenter menar att miljövänliga kläders kvalité är av lägre nivå med obekväma 
material, vilket är ett hinder för köp av sådana varor. Så länge som hållbara kläder inte 
kompromissar med kvaliteten säger sig modekonsumenter vara villiga att köpa dessa kläder 
(Chan & Wong 2012). 
 

3.6.4 Pris 
 
För närvarande ligger de flesta hållbara klädesplaggen i en premiumpris-nivå på grund av de 
höga kostnaderna för produktion av organiskt råmaterial. Med premiumpris menas att priset 
är högre än genomsnittspriset. Genom en nyligen genomförd studie visade resultaten att ett 
premiumpris har en direkt inverkan på köpbeslut av miljövänliga kläder. Modekonsumenter är 
inte villiga att köpa hållbara modeprodukter de anser vara för högt prissatta (Chan & Wong 
2012). 
 
Generellt sätt har modekonsumenter ett prisintervall för vad som är acceptabelt att betala för 
en produkt. Om en hållbar modeprodukt ligger i en prisklass som är högre än det acceptabla 
prisintervallet är det troligt att konsumenten avstår från köp. Ett tillägg på 10 procent av 
originalpriset på en modeprodukt har visat sig inte göra någon skillnad på utfallet, men ett 
tillägg på 25-30 procent av originalpriset är en oacceptabel överenskommelse. Kläder som är 
prissatta i en högre prisklass tenderar att ge modekonsumenten uppfattningen om en bättre 
kvalitet av plagget, och tvärtom tenderar kläder som är under individens acceptabla 
prisintervall leda till misstänksamhet av kvalitén och därmed tar konsumenten avstånd från ett 
köp (Chan & Wong 2012). 
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Det finns konsumenter som inte ser miljöaspekten som ett tillagt värde och vill därför inte 
betala ett högre pris för produkten. Det skulle finnas fler konsumenter som var villiga att 
tillämpa hållbar konsumtion eller att konsumera ett annat varumärke om miljövänliga 
produkter och konventionella produkt kostade lika mycket i butik (Chan & Wong 2012). 
 

3.6.5 Miljövänlighet 
 
Enligt Joergens (2006) är anledningen till att konsumenter handlar hållbart inte motiverat av 
önskan att vara miljövänlig utan av andra produktattribut. Shen et al. (2012) menar att allt 
eftersom medvetenhet om problem inom modeindustrin ökar, påverkar det 
konsumentbeteenden. Brist på kunskap för hållbart mode är en faktor som vidgar attityd-
beteende-gapet, att inte handla etiskt även då oron för miljön finns i konsumentens 
medvetande. Ökad kunskap är en viktig aspekt för att kunna utveckla de hållbara 
modeprodukterna och att få konsumenter att välja hållbara plagg över konventionella plagg. 
 
Enligt Niinimäki (2009) har studier visat att konsumenter anser att det är svårt att hitta 
information om produkters påverkan på miljö och sociala förhållanden och därmed prioriteras 
främst pris, design, funktion och bekvämlighet vid inköp av kläder. Konsumenter ifrågasätter 
pålitligheten gällande informationen som finns och i takt med att konsumenters intresse för 
miljön ökar finns en önskan om mer produktinformation. Det konstateras i studierna att 
konsumenter upplever det förvirrande då modeföretag producerar både hållbara och ohållbara 
kollektioner. 
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4.0 Material och metod 
 
I metodkapitlet presenteras den valda metoden för insamlig av det empiriska materialet. Det 
beskrivs hur materialet är insamlat och vilket urval som gjordes för undersökningen. 
Slutligen förklaras vilka avgränsningar som gjorts. 
 
4.1 Val av metod 
 
Uppsatsens empiriska material består av primärdata från enkäter och observationer. 
Enkätundersökningen uppgick till 82 respondenter och svaren är presenterade i diagram. Den 
icke-deltagande observationen gjordes på tre svenska modeföretag. Det sekundära materialet 
består av vetenskapliga artiklar samt kurslitteratur. 
 

4.1.1 Primärdata 
 
Det primära materialet blev huvudsakligen insamlat genom en kvantitativ metod. Enligt 
Harboe (2013) är kvantitativa metoder bra för att skapa en översiktlig uppfattning inom ett 
område. Vi valde därför att genomföra en kvantitativ undersökning då vi ville se om det finns 
ett mönster över hur konsumenten upplever faktorerna pris, design, kvalitet och 
miljövänlighet i en inköpssituation. En kvantitativ undersökning gav oss möjlighet att 
kartlägga konsumenternas motiv vid köp då metodvalet når ut till många samt kan 
generaliseras över ett större antal konsumenter. Undersökningen gjordes i form av en enkät 
med frågor där respondenten fick ett antal svarsalternativ. Frågorna utformades för att kunna 
ge svar på de forskningsfrågor uppsatsen innehåller. Meningen var att få en uppfattning om 
hur konsumenter generellt tänker och agerar vid ett köp av modeprodukter. Enkäterna delades 
ut i centrala butiksmiljöer för att finna konsumenter nära köpsituationer. Detta även för att nå 
objektiva respondenter i ett stort åldersspann för att få en generell bild. Efter att 
enkätundersökningen var genomförd gjordes en icke-deltagande observation av 
produktattributen pris och design. Produktattributen jämfördes mellan konventionella och 
hållbara modeprodukter. En del av de vetenskapliga artiklar som använts i denna uppsats 
publicerades för några år sedan och därmed genomfördes observationer för att få en 
uppfattning om eventuella förändringar.  
 

4.1.2 Sekundärdata 
 
För att få en bild av hur konsumenter fattar köpbeslut användes modellen köpprocessen. 
Köpprocessen är den process en konsument genomgår från att ett behov uppstår tills efter ett 
köp är genomfört för att tillfredsställa det behovet (Solomon et al. 2013). Köpprocessen var 
användbar för denna uppsats då den beskriver vilka steg en konsument går igenom inför ett 
köpbeslut. Den var därmed relevant för vad som kan motivera konsumenten till att välja ett 
hållbart modealternativ framför ett som inte är det vid beslutsfattande av köp. Det viktigaste 
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steget i köpprocessen för uppsatsens syfte var att undersöka ”utvärdering av alternativ” då det 
är där de fyra produktattributen kan ha en inverkan på konsumentens köpbeslut. 
 
För att komplettera den teoretiska referensramen och få en bild av den teori och tidigare 
forskning som relateras till denna undersökning användes vetenskapliga artiklar och tryckta 
upplagor. Ämnen som varit relevanta är attityder och agerande vid köp av konventionella och 
hållbara modeprodukter. För att säkerställa att källorna var pålitliga söktes de upp genom 
databaser som Summon och Google Scholar. 
 
4.2 Utformning av enkät 
 
Till vår kvantitativa undersökning utformade vi en enkät med främst slutna frågor. Eftersom 
undersökningen genomfördes i centrum valde vi att använda få, men innehållsrika, frågor för 
uppsatsens syfte. Meningen med denna undersökning var att skapa en generell överblick över 
modekonsumenters prioriteringar vid köp av modeprodukter. Enkäten testades först på åtta 
personer för att se hur respondenterna uppfattade frågorna och korrigerades sedan för att vara 
enklare att förstå och besvara. Alla medverkande har varit anonyma och har fått fylla i 
svarsalternativen själva. Detta för att skapa en högre pålitlighet på undersökningen genom att 
författarna i så liten grad som möjligt skulle påverka respondenterna. Enkäten återfinns under 
bilagor som bilaga 1. Alla svar från respondenterna finns arkiverade hos författarna. 
 
4.3 Urval 
 
Enligt en rapport av Ungdomsstyrelsen (2007) etableras värderingar under barn- och ungdoms 
år. En individ anses vara vuxen när man flyttar hemifrån, blir myndig, avslutar en utbildning 
eller försörjer sig själv. Det är vid dessa tillståndsövergångar som individen utvecklas och 
mognar för att ta ansvar för sina beslutstaganden. Urvalet av respondenter och informanter till 
vår studie valdes därför att vara över 20 år då generellt flera av de ovanstående 
tillståndsövergångarna har skett. Avgränsningar gjordes även till kvinnor, då de enligt 
Micheletti och Isenhour (2010) påstås göra mer aktiva val i sitt beslutsfattande, vara mer 
benägna att avstå från vissa varor och köpa mer ekologiska produkter. 
 
Till enkäten valdes respondenterna ut efter ett konsekutivt urval. Detta urval är en 
kombination av självselektion och subjektivt urval. Respondenterna har valts ut i förhand 
utifrån särskilda kategorier, som kvinnor eller var tionde förbipasserande. Det är upp till varje 
enskild respondent om denna vill och har tid att svara. Detta tillvägagångssätt av 
undersökning är vanligt i till exempel butiker och på gågator (Harboe 2013). 
 
4.4 Genomförande av enkät	
 
Den kvantitativa undersökningen genomfördes i fyra svenska medelstora städer. Enkäten 
delades ut i städernas stadskärnor och tidsramen för undersökningen var under veckorna 16 
och 17. Då butiker vanligtvis har öppet cirka 10.00 - 18.00 var det under denna tid på dygnet 
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undersökningen utfördes, främst efter lunchtid och framåt för att nå olika åldersgrupper av 
kvinnor.  
 
4.5 Avgränsningar 
 
Arbetet är avgränsat till fyra operativa nivåer: design, pris, kvalitet och miljövänlighet. 
Design är den estetiska attraktion en konsument ser i modeprodukten, priset representerar den 
summa pengar modeprodukten kostar, kvalitén menas med den upplevda standarden samt 
funktion för produkten, och miljövänlighet företräder huruvida konsumenten grundar sitt 
beslut av önskan att agera för att bidra till en positiv inverkan på miljön. Pris, design och 
kvalitet har visat sig vara faktorer av betydelse när en konsument gör sitt köpbeslut. Vi har 
valt att även lägga till aspekten miljövänlighet då vi ville undersöka om det hade inverkan vid 
köpbeslut. Studien har genomförts på svenska kvinnor. 
 
4.6 Bortfall 
 
Under insamling av empirin visade det sig att respondenterna tolkat produktattributen ur 
andra perspektiv än vad som var förutsatt för studien, vilket tagits hänsyn till och granskats 
för att öka reliabiliteten. Respondenterna adderade även faktorer och synpunkter på de öppna 
frågorna som inte varit relevant för uppsatsens syfte. Fråga tre var en öppen fråga för egna 
kommentarer vilket har lett till att några svar hamnade utanför enkätens ramar. Eftersom det 
var många liknande svar gick det att kategorisera dem, dock fokuserade vi på de kategorier 
som var relevanta för denna studie. På fråga fem, som hade kryssalternativ och möjlighet för 
egna kommentarer, var det relativt många egna svar utöver de angivna svarsalternativen. 
Dessa valde vi att placera i en kategori skapad efter undersökningens slut, övrigt, för att hålla 
uppsatsen till dess syfte. Vissa respondenter svarade inte på alla fem frågor vilket på 
respektive fråga har räknats som bortfall. Bortfall är de respondenter som inte har svarat på 
undersökningen (Harboe 2013). Det var på de öppna frågorna främst som svar utelämnades, 
och svar på resterande frågor användes till statistiken. På de stängda frågorna var det enstaka 
respondenter som inte svarade på någon fråga. När bortfallet är litet, det vill säga utelämnande 
svar på enstaka frågor, behöver det inte påverka undersökningens tillförlitlighet (Ejlertsson 
2014). Totalt tillfrågades 100 kvinnor varav 82 stycken frivilligt valde att delta i 
undersökningen. Det resulterar i ett bortfall på 18 respondenter.  
 
4.7 Observation 
 
En observation utfördes på tre svenska modeföretag som erbjuder konventionella samt 
hållbara modeprodukter i sitt sortiment. Detta för att få ett intryck av hur design och pris ser 
ut på den aktuella svenska marknaden. För att stämma överens med den kvantitativa 
undersökningen gjordes observationen på modeföretag som vanligtvis är etablerade i centrala 
butiksmiljöer.  
 
Observationen genomfördes icke-deltagande av författarna. Att vara en icke-deltagande 
observatör betyder att något analyseras och registreras som en oberoende åskådare (Harboe 
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2013). För observationen påverkades inget i undersökningsmiljön då syftet var att samla in 
material som redan var förutsatt som design och pris. Observationen genomfördes på internet 
vilket underlättade för att få en helhetsbild över sortimentet och snabbare kunna granska det. 
Resultatet från uppsatsens enkätundersökning visade att design och pris var de produktattribut 
som var främst prioriterat vid köp av modeprodukter. Därmed var det dessa två som 
undersöktes under observationen. Plaggen som undersöktes var damkläder eftersom uppsatsen 
är avgränsad till kvinnor. På grund av etiska aspekter valdes företagen att vara anonyma och 
benämns därför som A, B och C. Vilka företag som observeras var inte avgörande för 
undersökningen då det var modeprodukterna generellt som granskades för att relateras till 
tidigare forskning och den kvantitativa undersökningens resultat. För att skapa en säker 
anonymitet nämns inga siffror eller specifika karaktärsdrag från modeföretagen. 
Observationerna har genomförts utifrån ett observationsschema skapat av författarna.  
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5.0 Resultat 
 
Här presenteras resultatet av den empiriska insamlingen. Först redovisas genomförandet av 
enkätundersökningen i diagram och sedan redogörs den deltagande observationen. 
 
5.1 Enkätundersökning 
Till denna uppsats delades en enkät ut med fem frågor till svenska kvinnor från 20 år för att få 
en uppfattning av deras prioriteringar vid köp av modeprodukter. För att kunna besvara 
uppsatsens syfte har det undersökts hur konsumenter överväger och prioriterar vid köp av 
modeprodukter och attityder till hållbara modeprodukter, samt vad som skulle kunna motivera 
till fler köp av hållbara modeprodukter. Undersökningen har utgått ifrån de fyra 
produktattributen, design, kvalitet, pris, och miljövänlighet. Totalt svarade 82 kvinnor på 
enkäten. Resultaten presenteras i procent med en decimal. 
 

5.1.1 Fråga 1 
 
Vilka av dessa faktorer överväger du vid ett köp av en modeprodukt? (kryssa i de alternativ 
som passar in) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är en fleralternativsfråga, det vill säga att samma respondent kan välja att fylla i fler än 
ett svar. Den vertikala axeln i diagrammet visar antal svar i procent för respektive 
produktattribut. Det framkom att design var det mest övervägda alternativet med 81,7 procent. 
Därefter pris med 73,2 procent svar, kvalitet med 70,7 procent och miljövänlighet med 31,7 
procent. Detta visar att miljövänlighet inte är en viktig faktor för respondenterna vid ett 
köpbeslut av en modeprodukt. 

Svarsalternativ 

Andel i procent  
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5.1.2 Fråga 2 
 
I vilken ordning prioriterar du dessa faktorer vid ett köp av modeprodukt? (1 är mest 
prioriterad) 
 
Då respondenten rangordnar de fyra produktattributen utformades fyra diagram, ett för varje 
attribut. D står för design, K för kvalitet, P för pris och M för miljövänlighet. I respektive 
diagram är den horisontella axeln i vilken ordning respondenten prioriterat attributet. 
Exempelvis betyder D1 den procentuella andelen respondenter som satte design som mest 
prioriterat (det vill säga, svarat en etta på design) och går sedan ner i skala för hur prioriterat 
attributet är. De som anser att design är minst prioriterat hamnar alltså i stapeln D4. På den 
vertikala axeln kan det utläsas den andel i procent som prioriterar det specifika attributet.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design 1: 62,2 procent 
Design 2: 13,4 procent 
Design 3: 11 procent 
Design 4: 3,7 procent 
 
Pris 1: 7,3 procent 
Pris 2: 48 procent 
Pris 3: 27 procent 
Pris 4: 6 procent 
	

Kvalitet 1: 23,2 procent 
Kvalitet 2: 22 procent 
Kvalitet 3: 32 procent 
Kvalitet 4: 11 procent 
 
Miljövänlighet 1: 1,2 procent 
Miljövänlighet 2: 4,9 procent 
Miljövänlighet 3: 17 procent 
Miljövänlighet 4: 64,7 procent 
	

Prioritet 
Prioritet 

Prioritet Prioritet 

Andel i procent Andel i procent 

Andel i procent Andel i procent 
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Design hade flest svar på D1, kvalitet på K3, pris på P2, och miljövänlighet på M4. Det går då 
att göra tolkningen att respondenterna prioriterar design först, sedan pris, kvalitet och sist 
miljö. 64,7 procent av respondenterna satte en fyra (minst prioriterad) på alternativet 
miljövänlighet. 
 

5.1.3 Fråga 3 
 
Om du inte prioriterar miljövänlighet, finns det någon anledning? 
 
Denna fråga syftar tillbaka på fråga 2 om man som respondent inte prioriterade miljövänlighet 
högt. Då i princip alla svarande inte prioriterar miljövänlighet vid köp av modeprodukt, fick 
denna fråga många svar. För att förenkla analyseringen av denna fråga och få en bättre 
överblick över svaren skapades kategorier utifrån respondenternas svar. Totalt blev det sex 
kategorier men det som tas upp i analys och diskussion är de kategorier som var mest 
relevanta till undersökningens syfte. I kategorin “ej svarat” ingår både de som lämnat frågan 
blank och de som prioriterade miljövänlighet och därmed inte behöver svara på denna fråga. 
De två kategorierna som var viktiga för denna uppsats är priset och utbudet (medräknat i vår 
definition av design), som uppnådde 11 respektive 19,5 procent.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Efter granskning av svaren visade resultat att priset på de hållbara modeprodukterna var för 
högt, samt att utbudet av dessa produkter var för dåligt och litet. Ett flertal tyckte att estetiken 
på plagg var bättre och mer tilltalande på konventionella plagg. Designen kommer först hos 
respondenterna och skulle plagget råka vara miljövänligt efter att de bestämt sig var det ett 
plus. Respondenterna prioriterade miljövänligheten sist då deras personliga preferenser kom 
före. Följande citat kommer från enkätundersökningen och anses bidra med viktiga 
synpunkter. 
 
Respondent 5  
“Jag tycker miljövänlighet är viktigt men de andra alternativen kommer före” 
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Respondent 6 
”Det är så lite utbud! Annars skulle jag ha prioriterat det mycket högre” 
 
Respondent 17  
“Priset är oftast dyrare. Det är även för litet utbud” 
 
Respondent 27 
“Det är viktigt med miljö men jag bryr mig mer om designen så jag ser bra ut” 
 
Respondent 53 
“Finns inte så många, de plagg man vill ha är ej miljövänliga” 
 
Respondent 62 
”Anser inte att det är viktigt för mig” 
 
Respondent 64 
”Har inte funderat på det alls” 
 
Respondent 67 
”Nej, tittar inte på det” 
 
Respondent 70 
”Nej vill gärna prioritera detta då det är viktigt” 
 
Respondent 73 
”Finns inte så många, de plagg man vill ha är ej miljövänliga” 
 
Respondent 76 
”Jag ser knappt om det finns i butiken och i så fall måste den vara riktigt snygg om den är lite 
dyrare” 
 
Respondent 77 
”Designen och priset” 
 

5.1.4 Fråga 4 
 
Om du skulle köpa en miljövänlig modeprodukt vilken är den främsta faktorn till köpet? 
 
Utav diagrammet går det att utläsa att design är det produktattribut som är främst prioriterat 
hos de 82 respondenterna vid köp av en hållbar modeprodukt med 41,5 procent. Därefter 
hamnade alternativet att man köpte miljövänliga produkter för att de faktiskt är miljövänliga 
med 23,2 procent, samt kvalitet med 23,2 procent. Till sist kom pris med 8,5 procent. 
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5.1.5 Fråga 5 
 
Vad tycker du behöver förändras för att fler ska köpa miljövänliga modeprodukter och på 
vilket sätt? 
 
I denna fråga gavs tre alternativ, design, kvalitet och pris, med adderat utrymme för 
kommentar för respektive alternativ. Det var valfritt att kryssa i fler än ett alternativ. Det gavs 
13 kommentarer utöver dessa svarsalternativ som är intressanta för vidare forskning men som 
inte är relevanta i denna studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur de tre kategorierna framstod främst att designen behöver bli mer moderiktigt med 
trendplagg och inte endast basplagg. Utbudet tycktes vara litet och tillgängligheten begränsad. 
Kvaliteten var det alternativ som var minst valt och respondenterna ansåg att kvaliteten måste 
gå hand i hand med priset om det blir högre. Generellt sätt visade det sig att många av 
respondenterna tyckte de miljövänliga produkterna var för dyra. 
 

Svarsalternativ 

Andel i procent 

Andel i procent 

Svarsalternativ 

Design: 41,5 procent 
Kvalitet: 9,6 procent 
Pris: 41,5 procent 
Övrigt: 17 procent 
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Några ansett viktiga citat från undersökningen på denna fråga: 
 
Respondent 13 
“Kvaliteten måste nog vara god för priset kommer att bli högre än för icke miljövänliga 
produkter tror jag” 
 
Respondent 15 
“Jag tror att en av anledningarna till att folk inte köper miljövänligt är att många tror att det är 
för dyrt och att det är för dyrt” 
 
Respondent 19 
”Mer snyggt” 
 
Respondent 27 
”Plaggen utmärker sig inte” 
 
Respondent 31 
”De är dyrare, behöver minskas” 
 
Respondent 36 
”Finnas mer” 
 
Respondent 41 
”Utbudet och dyrt” 
 
Respondent 53 
”Det behöver vara ungefär i samma prisklass som vanliga produkter” 
 
Respondent 72 
”Det är för dyrt” 
 
Respondent 76 
“Inte endast vara basplagg, gärna vara lite snygga skärningar o.s.v.” 
 
Respondent 78 
”För litet utbud” 
 
Respondent 82 
”Fler snygga plagg” 
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5.2 Observation 
 
De tre modeföretag som blivit observerade är alla framträdande på den svenska marknaden. 
De är väl etablerade med ett stort antal butiker och utvecklade webbutiker. Sortimenten består 
av en rad olika produktkategorier med många artiklar, både konventionella och hållbara. 
Samtliga företag arbetar med hållbarhet inom olika projekt och det genomsyrar hela 
värdekedjan i varierande grad. Dessa uppgifter är tagna från modeföretagens hemsidor, 
årsrapporter och hållbarhetsrapporter, och har tolkats av författarna. Nedan visas det 
observationsschema som följdes under observationen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Företag A 
	
Det finns relativt många produkter som är hållbara i sortimentet i olika produktkategorier så 
som toppar, byxor och underkläder. Om man däremot ser till det totala antalet artiklar i 
sortimentet är de hållbara modeprodukterna fortfarande en minoritet. Hållbara modeprodukter 
förekommer främst som basplagg, till exempel toppar och de är till stor del i vitt, svart och 
grått. Det finns även linnen, kjolar och blusar i både neutrala färger och mönster. Företag A 
har en hållbarhetskollektion som är mer trendriktig och exklusiv jämfört med de andra 
hållbara modeprodukterna. Kollektionen ligger i en högre prisklass och har ett högre pris än 
många andra produkter, både konventionella och hållbara. Skillnaden i pris mellan liknande 
konventionella och hållbara plagg är runt 20 kronor till 50 kronor extra. Trendplagg är svårare 
att jämföra med konventionella trendplagg då designen skiljer sig åt, och att avgöra om det är 
hållbarhet eller estetik som ligger till grund för priset. 
 

5.2.2 Företag B 
	
I företag B:s sortiment är toppar och denim de produktkategorier som innehåller många 
hållbara plagg. Denim har en överlägsen andel av hållbara plagg, inom kategorin, med 87 
procent. Inom kategorin toppar är det mestadels basplagg, både mönstrade och enkelfärgade. I 

Utbud:  
- Hur stort är det jämfört 
  med det konventionella 
  utbudet? 
Modegraden: 
- Basplagg och/eller  
  trendplagg? 
 

Prisnivå: 
- Skiljer det i pris mellan  
   hållbara och 
   konventionella plagg? 

DESIGN PRIS 



	

	 25	

resterande produktkategorier är utbudet av hållbara modeprodukter inte lika stort och den 
hållbara delen av sortimentet innehåller främst basplagg. Priset för de hållbara 
modeprodukterna skiljer sig inte märkvärt mot de konventionella. Det som skiljer priset åt är 
beroende på vilken kollektion plagget tillhör. Om plagget är från en trendkollektion är det 
dyrare oberoende på om det är hållbart eller inte.  
 

5.2.3 Företag C 
	
Det hållbara utbudet i företag C är litet och den hållbara kollektionen innehåller inte många 
plagg, utan består av produkter utanför observationens ramar. De hållbara produkter som 
finns är en del av företagets trendkollektion och har därmed hög modegrad. På grund av att 
det är få hållbara produkter är det svårt att göra en bedömning på prisskillnader mellan 
hållbara och konventionella produkter.  
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6.0 Analys av empiriskt material 
 
I detta kapitel analyseras resultatet av enkätundersökningen och observationen jämfört med 
den teoretiska referensramen.  
 
6.1 Vilka alternativ överväger en konsument vid köp av en 
modeprodukt? 
 
För att besvara denna forskningsfråga kan främst enkätens första fråga hänvisas som 
underlag. En konsuments köpbeslut kan ha flera bakomliggande motiv som känslor (Gezelius 
& Wildenstam 2011), mode, trender, och social acceptans. Individens ekonomi, vanor och 
rutiner spelar också in (Niinimäki 2010). Det kan förmodas att dessa faktorer i olika grad 
påverkar de fyra produktattributen som undersökts. Exempelvis är det troligt att en 
konsuments ekonomi har en inverkan på om attributet pris övervägs vid köp, eller om man har 
för vana att köpa modeprodukter som inte är miljövänliga övervägs sannolikt inte 
miljövänlighet i köpsituationen.  
 
Då en konsument är engagerad i en köpsituation görs en mer avancerad utvärdering mellan 
produkter (Solomon et al. 2013) och produktattribut (Gezelius & Wildenstam 2011). 
Utvärderingen som sker i köpprocessens tredje steg, som nämnt i den teoretiska 
referensramen, är i denna uppsats i en utvidgad form. Genom enkäten undersöktes det om de 
fyra produktattributen kan refereras som faktorer i utvärderingssteget. Resultatet visar på att 
alla de undersökta attributen i varierande utsträckning, har en inverkan vid ett köpbeslut. 
Chan och Wong (2012) konstaterar att design, kvalitet och pris spelar roll för konsumenter 
vid köpbeslut av modeprodukter. Överensstämmande med enkätundersökningen visade det 
sig att design, kvalitet och pris var de tre mest övervägda alternativen. Åtskilliga respondenter 
övervägde samtliga tre alternativ och tänkbart är att dessa attribut på något sätt står i 
förhållande till varandra. När en modekonsument väljer mellan två klädesplagg som har 
liknande kvalitet och pris tenderar köpbeslutet att göras på det plagg som upplevs estetisk 
mest tilltalande (Chan & Wong 2012). Detta visar sig i uppsatsens undersökning då design 
var det mest övervägda produktattributet vid köp av modeprodukter. Av totalt 82 
respondenter i denna studie, var det 81,7 procent som svarade att de övervägde designen i en 
köpsituation, vilket kan tolkas som att för många konsumenter är designen central.  
 
Svarsalternativen pris och kvalitet var på snarlik nivå med design. I studien genomförd av 
Chan och Wong (2012) bekräftas det att priset har en viktig roll vid ett köp. Logiskt sett har 
en konsument inte råd med produkter som ligger i en prisklass utöver den individuella 
ekonomin. Vidare i studien av Chan och Wong (2012) beskrivs en konsuments prisintervall, 
menat att varje konsument har ett eget prisintervall och om produkten ligger i en prisklass 
utanför intervallet avstår konsumenten oftast från köp. Det kan även handla om vad kunden är 
villig att betala för en specifik modeprodukt. Niinimäki (2009) poängterar att konsumenter 
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anser att det är viktigt att modeprodukter har bra kvalitet. Kvaliteten för en modeprodukt är 
troligtvis individuell och kan bero på produktens slutliga användningsområde. 
 
Trots att tidigare studier av Niinimäki (2010) visar på att modekonsumenter har en positiv 
attityd till hållbara modeprodukter, tillämpas sällan attityden till en handling. Resultatet i 
denna studie visar på att en modeprodukts miljövänlighet inte är särskilt övervägt vid ett köp. 
Det går dock inte att utläsa hur konsumenternas attityder till hållbara modeprodukter är eller 
hur konsumenternas köpbeteende ser ut. En möjlighet skulle kunna vara att konsumenten 
omedvetet köper hållbara modeprodukter och därför är inte alternativet övervägt i 
köpsituationen.   
 
Enligt Niinimäki (2009) anser konsumenter att det är svårt att hitta information om produkters 
påverkan på miljö och sociala förhållanden och därför prioriteras främst pris, design och 
kvalitet vid inköp av kläder. I denna undersökning var detta synbart då det minst valda 
alternativet var miljövänlighet med ett märkbart lägre antal än de andra alternativen. Det var 
ett flertal i undersökningens öppna fråga som nämnde att de inte överväger miljövänlighet för 
att de inte har tillräckligt med kunskap inom området. Svar gavs även att flera respondenter 
varken tänkte på eller hade intresse för hållbara modeprodukter.  
 
6.2 Är det något av dessa alternativ som är särskilt prioriterat hos 
konsumenten? 
 
Gezelius och Wildenstams (2011) presenterade en teori om att konsumenten rangordnar 
attribut efter individuell relevans för att komma fram till rätt köpbeslut. I 
enkätundersökningen tillfrågades respondenterna i vilken ordning de prioriterar de fyra 
produktattributen för att få en tydligare bild av i vilken grad attributen påverkar en 
köpsituation. På den andra frågan i enkäten blev respondenterna frågade att rangordna de fyra 
attributen. Genom att få reda på vilket attribut som är viktigast för konsumenten väcks en 
tanke att det attributet bör förändras hos hållbara modeprodukter för att öka försäljningen av 
dessa, då den faktorn motiverar många konsumenter till ett köp. Enligt Gam (2011) behöver 
forskning för både miljövänligt beteende och modeorienterat beteende studeras för att få 
förståelse för konsumenters process att ta till sig hållbara modeprodukter. Fortsatt från Chan 
och Wongs (2012) studie styrks det att de produktrelaterade attributen är viktiga för att 
förutspå konsumenters köpbeslut av hållbara modeprodukter.  
	
Det som resultatet i undersökningen visar är att den mest prioriterade ordningen vid köpbeslut 
är design, pris, kvalitet, och till sist miljövänlighet. Ett tänkbart scenario skulle vara att en 
konsument går in i en klädesbutik och det första den ser är produkternas estetik. Om ett 
klädesplagg attraherar konsumenten är det med stor sannolikhet att denne gör ett närmande. 
Vanligt är nog att konsumenten tidigt tittar på prislappen för att se om priset är acceptabelt 
och går vidare i sin beslutsprocess. Produktens material kan även tänkas vara avgörande för 
om konsumenten visar ett fortsatt intresse. Känns plagget obekvämt kan det vara troligt att 
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konsumenten får en inte önskvärd uppfattning om kvaliteten. Även då om produktattributen är 
av olika vikt för konsumenten tror vi att de står i förhållande till varandra.  
 
Det framkom genom denna studie att konsumenter tittar på design först, så länge plagget är 
snyggt finns det potential till köp. Drivkraften till ett förändrat konsumentbeteende handlar 
mer om längtan till plaggets estetik än viljan att vara miljövänlig (Niinimäki 2010). Många 
respondenter ansåg att det kan vara en bonus om plagget är hållbart, men det var inget krav 
eller det som prioriteras vid köp. De andra attributen måste uppfylla kriterierna innan 
konsumenten överväger miljövänlighet.  
	
Det var sex procent som prioriterade miljövänlighet högt vid köp av modeprodukter. Det kan 
tänkas vara de konsumenter som Gam (2011) menar har ett mer miljövänligt beteende och 
som är bekymrade över miljön. Ett resonemang är att det inte är många konsumenter som är 
särskilt insatta eller intresserade inom området. Detta går dock inte att verifiera genom denna 
undersökning då attityder till miljö inte var en fråga i enkäten. 
 
Denna forskningsfråga bekräftar att det behövs en beteendeförändring då det i nuläget inte är 
prioriterat med miljövänlighet i en köpsituation av modeprodukter. Samtidigt hjälper 
forskningsfrågan till att lyfta fram vilket produktattribut som är det viktigaste för 
konsumenterna. Då det mest prioriterade attributet är design kan det konstateras att detta 
attribut är det viktigaste för förändring av köpbeteenden. Av respondenternas kommentarer 
kan slutsatsen dras att det finns brist på utbud av hållbara modeprodukter, det är för litet och 
inte tillräckligt moderiktigt.  
 
6.3 Vad kan motivera konsumenten att välja ett hållbart 
modealternativ framför ett som inte är det vid beslutsfattande av 
köp? 
 
Enligt Joergens (2006) köper konsumenter inte hållbara modeprodukter för att främst agera 
miljövänligt, de motiveras av andra produktattribut. När författarna undersökte om varför 
respondenterna skulle välja att köpa hållbara modeprodukter var det ändå relativt många som 
svarade att de ville köpa produkterna just för att de är miljövänliga. En drivkraft bakom att 
handla hållbara modeprodukter har visat sig vara att individen vill agera miljövänligt 
(Niinimäki 2010). Detta visar att attityden till hållbara modeprodukter ändå kan vara positiv 
och att det är möjligt för en beteendeförändring i köpsituationer. Trots den påpekade positiva 
attityden till hållbara modeprodukter så behöver något förändras för en ökad försäljning.  
 
Vad som framkom i undersökningen var att även om modeprodukten är hållbar, är designen 
det främsta attributet till ett köp. Niinimäki (2010) skriver i sin artikel att det är sällan hållbara 
modeprodukter anses vara moderiktiga eller passar in på konsumentens personliga stil. Detta 
gör att möjligheten att välja hållbart mode reduceras. Uppsatsens undersökning visade tydligt 
på att utbudet för hållbara modeprodukter behöver utökas och gå i en mer trendig riktning. 
Efter utförd observation konstateras det av författarna att utbudet av hållbara modeprodukter 
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på den aktuella marknaden är begränsad. Det finns hållbara alternativ, men det är fortfarande 
en minoritet jämfört med konventionella. Många av de hållbara plaggen är i modeföretagens 
baskollektioner vilket visar på att det inte finns tillräckligt många hållbara trendplagg. Både 
företag A och B hade en acceptabel grund av hållbara modeprodukter med möjlighet för 
expansion. Förslag för tillväxt kan vara fler modeller så att produktkategorierna utökas, och 
att produktkategorierna blir flera. Ser man till företag C är sortimentet inte så utvecklat och 
behöver utökas, särskilt eftersom att det är ett av de framstående modeföretagen på den 
svenska marknaden. 
 
Resultatet visade på att priset för hållbara modeprodukter är för högt och att det behöver 
förändras för att motivera till fler köp. Konsumenters argument för att hållbara 
modeprodukter är för dyrt stämmer såväl idag som när Niinimäki genomförde sin studie år 
2009. Konsumenterna säger sig veta att hållbara modeprodukter har ett högre pris än 
konventionella. Observationen visade dock att det inte är en märkbar skillnad mellan liknande 
hållbara och konventionella modeprodukter. Skillnaden i pris var så pass liten att det inte 
borde vara en avgörande faktor för att konsumenter ska avstå från köp, vilket respondenterna 
menade att den var. Det styrker författarnas teori om att attityden till priset behöver förändras. 
Samtidigt vill respondenterna att kvaliteten ska leva upp till det högre priset. Det inger en 
känsla av att kraven generellt för hållbara modeprodukter blir högre än att endast vara 
skonsamma för miljön. Det blir motsägelsefullt då konsumenter har höga krav på hållbara 
modeprodukter samtidigt som de tillkännager att de saknar kunskap inom området och är inte 
heller villiga att betala mer.  
 
Slutsatsen för denna forskningsfråga är att produktdesign är mest avgörande om ett köp 
kommer att ske. Därmed föreslås att de hållbara produkternas designfas behöver utvecklas för 
att konsumenternas intresse ska öka för dessa produkter. Respondenterna ville ha en 
prisförändring för att bli mer motiverade till att köpa hållbara modeprodukter men en tanke är 
att det är attityden till priset som behöver förändras. Det är för nuvarande inte en märkbar 
skillnad i pris och konsumenter måste inse att de själva behöver betala ett lite högre pris för 
en “grönare” modeindustri. 
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7.0 Slutdiskussion 
	
Vår undersökning visar på att design är det produktattribut som är främst prioriterat och 
övervägt vid köp av modeprodukter. Författarna tror att utfallet beror på att plaggets estetik är 
det som attraherar konsumenten mest, då en konsument troligtvis skulle avstå från köp av ett 
plagg den inte vill bära. Undersökningen tyder på att det finns en brist på utbud och 
moderiktiga hållbara modeprodukter på marknaden. Denna faktor uppskattas vara den största 
anledningen till att konsumenter väljer konventionella modeprodukter framför hållbara. En 
tanke är att det viktigaste attributet kan vara det som behöver förändras för att omvandla 
beteendet, och motivera till fler köp av hållbara modeprodukter. Detta för att det attributet har 
störst inverkan på konsumenter vid ett köpbeslut. Det krävs alltså en förändring i designsteget 
i den textila värdekedjan. Om det hade funnits ett större och mer attraktivt utbud av hållbara 
modeprodukter tror vi att fler konsumenter skulle, medvetet eller omedvetet, köpa fler 
hållbara modeprodukter. Med omedvetenhet menas att en konsument köper en hållbar 
modeprodukt för att den är estetiskt tilltalande utan närmare tanke på miljövänligheten. Detta 
kan vara en början till beteendeförändring hos konsumenter.  
 
Enligt Chan och Wong (2012) är modekonsumenter inte villiga att köpa hållbara 
modeprodukter om de anser att priset är för högt. I vår studie framkom att många 
respondenter tyckte att priset var för högt på hållbara modeprodukter och att det var en 
anledning till att avstå från köp. Författarna tror att detta resultat kommer av att konsumenter 
behöver tänka på den individuella ekonomiska förutsättningen. Det som också tillkännagavs 
var att respondenterna ville att priset skulle vara i samma nivå som konventionella produkter. 
Konsumenter förstår att en hållbar textilprocess är mer komplex och att det då kostar mer i 
butik men samtidigt vill de att priset ska sänkas (Niinimäki 2009), vilket vår undersökning 
bekräftade att det fortfarande är en åsikt hos respondenterna och vi anser att resonemanget blir 
motsägelsefullt. Konsumenter efterfrågar konventionella och hållbara modeprodukter i jämn 
prisklass. Attityden till priset behöver därför förändras då det även i observationen framgick 
att prisskillnaden inte är avsevärt högre för nuvarande. Det kan tänkas att konsumenter har 
okunskap och omedvetenhet om vad hållbara modeprodukter egentligen kostar, och vad de 
kostar jämfört med konventionella. 
 
Produktattributet kvalitet visade sig inte vara särskilt prioriterat för konsumenter i en 
köpsituation. Vi gör tolkningen från vår undersökning att respondenterna förväntar sig en 
högre kvalitet då plagget är miljövänligt. Vilken är en bristande förväntning då priset har ökat 
på grund av hållbarheten, det kan vara så att kvaliteten är bättre men det är ingen självklarhet.  
 
I vår undersökning framkommer det att konsumenter har en positiv attityd till hållbara 
modeprodukter men inte tillämpar detta i praktiken. Vissa av respondenterna säger att de 
överväger miljövänlighet, men prioriterar det inte. Vi förmodar att detta kan bero på att det 
finns en önskan att agera hållbart. Det visar på att det finns något sorts medvetande och vilja 
till engagemang men att attityden inte överförs till köp. Som Niinimäki (2010) konstaterade är 
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konsumenternas attityd till hållbarhet positiv men svår att applicera till köp. Med hänvisning 
till uppsatsens undersökning verkar detta fortfarande stämma. Detta tyder på att det behövs en 
beteendeförändring, och att det möjligtvis inte är attityden som behöver förändras. 
 
82 respondenter i enkäten kan anses vara ett för litet antal för att generalisera resultatet till fler 
konsumenter. Svaren var återkommande och respondenterna kommenterade liknande 
anmärkningar kan slutsats ändå dras att svaren skulle överensstämma med fler konsumenter 
då ett resultat från en enkätundersökning kan generaliseras. Trots att enkäten gav tillräckligt 
med material och besvarar uppsatsens forskningsfrågor kunde fler frågor ha ställts för en 
bredare överblick. Exempelvis hade vi kunnat fråga om hur konsumenter ställer sig till 
miljöfrågor och fått reda på attityder till miljön. Då hade man kunnat se om det fanns något 
samband mellan attityder till miljöproblem och köp av hållbara modeprodukter. 
 
7.1 Validitet 
 
Validitet är ett begrepp som förklarar att alla delar i projektet är relevanta i förhållande till 
problemet och har en giltighet i förhållande till verkligheten. Hela uppsatsen ska vara 
sammanhängde för att hålla en god kvalitet (Harboe 2013). Uppsatsens syfte har under hela 
arbetsprocessen varit ledande för vad som är relevant. För att utforma en optimal kvantitativ 
undersökning framställdes den teoretiska referensramen först och den har sedan använts som 
återkoppling genom resterande delar av uppsatsen. Detta för att få en röd tråd i arbetet.  
 
För att få en hög validitet i uppsatsen har undersökningens frågor utformats för att kunna 
besvara forskningsfrågorna. Frågorna formulerades på ett sätt så att de inte skulle vara 
ledande då miljövänlighet kan vara ett känsligt ämne. Med det menar vi att det finns en risk 
att respondenterna svarar så att det ska verka så bra som möjligt men då kanske inte är 
sanningsenligt. Därför fyllde också respondenterna i sina enkäter själva, för att reducera 
påverkan från författarna.  
 

7.2 Reliabilitet 
 
Begreppet reliabilitet står för hur tillförlitlig all insamlad data är. För att insamlad data ska 
vara möjlig att använda är det viktigt att den är pålitlig (Harboe 2013). Genom att ha en hög 
transparens i uppsatsen säkras tilliten till insamlat material av både primärkällor och 
sekundärkällor. För att öka reliabiliteten för insamlad primärdata är alla exakta siffror från 
svar i undersökningen och kommentarer som ligger till grund för analys och diskussion, 
publicerade i resultatet. Enkäten återfinns under rubriken bilagor. Alla sekundärkällor är 
kritiskt granskade innan användning och korrekt refererade, dock är vissa artiklar några år 
gamla vilket kan sänka reliabiliteten då modebranschen är i snabb förändring.  
 
Enligt Ejlertsson (2014) ska trovärdiga resultat vara möjliga att omprövas. Därför skulle en 
ökad reliabilitet uppnås om undersökningen utförts igen, detta gjordes inte för denna uppsats. 
För att öka reliabiliteten hade enkätundersökningen kunnat genomföras på fler respondenter. 
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En observation gjordes för att samla in ytterligare material för analys av empiri och ställdes i 
relation till enkätundersökningens svar.  
 
Gam (2011) har genomfört en liknande studie som vår undersökning, att studera kvinnor i 
relation till hur olika faktorer påverkar i en köpsituation för miljövänliga modeprodukter. Den 
studien fokuserade endast på ålderssegmentet 18-25 år.  Gam (2011) uppmuntrar till fortsatt 
forskning inom området, då man inte kan nå en hel marknad genom att bara studera ett 
segment. Genom att tillfråga kvinnor i ett brett ålderspann ger det en hög trovärdighet av vad 
svenska kvinnor generellt anser om hållbara modeprodukter. Den generella överblicken var 
det som ville kartläggas istället för att gå in på en särskild åldersgrupp eller att jämföra 
åldersgrupper. På detta sätt kan resultat nås om vad som behöver förändras i stort för att öka 
modeföretagens försäljning av hållbara modeprodukter.  
 
Att utforma enkäten så att respondenterna lätt förstår frågorna kan göra att missuppfattningar 
undviks och på så sätt öka reliabiliteten (Trost 2007). Enkäten testades på åtta personer innan 
undersökningen startade så att frågorna kunde formas om för lättare förståelse. Testsvaren är 
inte inkluderade i studiens slutliga statistik. 
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8.0 Fortsatt forskning 
	
I vår undersökning tillkännagavs intressanta synpunkter, men som låg utanför uppsatsens 
ramar. Vår undersökning fokuserade på de fyra produktattributen design, kvalitet, pris och 
miljövänlighet. På de öppna frågorna i enkäten lämnade dock en del respondenter 
kommentarer som inte var relaterade till attributen, men som i sin tur kan användas för vidare 
forskning. 
 
Ett flertal respondenter ansåg att ökad kunskap är en avgörande faktor för att förändra 
konsumentbeteenden i en mer hållbar riktning, vilket denna uppsats endast har nämnt utan att 
gå in närmare på. En fortsatt studie hur okunskap och omedvetenhet om hållbart mode 
påverkar både attityder och köpbeslut är en viktig undersökning. Andra relevanta aspekter 
som framkom i vår undersökning var bristen på marknadsföring för och exponering av 
hållbara modeprodukter. Detta kan för vidare forskning vara väsentligt och då se om det finns 
något samband mellan marknadsföring, exponering och produktattribut. Även att ta reda på 
hur ansvar ska fördelas för att öka produktion och försäljning av hållbara modeprodukter. 
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10.0 Bilagor 
	
10.1 Bilaga 1 
	

Enkätundersökning		
	
Vi	är	två	studenter	på	Textilhögskolan	i	Borås	som	skriver	vårt	examensarbete	i	textilt	
management.	Enkäten	kommer	endast	att	användas	som	underlag	i	vår	kandidatuppsats	och	
alla	respondenter	är	anonyma.	Tack	för	att	du	medverkar!		
	
1.	Vilka	av	dessa	faktorer	överväger	du	vid	ett	köp	av	en	modeprodukt?	(kryssa	i	de	
alternativ	som	passar	in)	
Design	
Kvalitet	
Pris	
Miljövänlighet	
	
	
2.	I	vilken	ordning	prioriterar	du	dessa	faktorer	vid	ett	köp	av	modeprodukt?	(1	är	mest	
prioriterad)	
Design	 												
Kvalitet	
Pris	
Miljövänlighet	
	
	
3.	Om	du	inte	prioriterar	miljövänlighet,	finns	det	någon	anledning?	
	
	
	
4.	Om	du	skulle	köpa	en	miljövänlig	modeprodukt	vilken	är	den	främsta	faktorn	till	köpet?		
Design	 																		
Kvalitet	 																	
Pris	 																		
Miljövänlighet	 																							
	
	
5.	Vad	tycker	du	behöver	förändras	för	att	fler	ska	köpa	miljövänliga	modeprodukter	och	på	
vilket	sätt?		
Design	 																	_____________________________	
Kvalitet	 																	_____________________________	
Pris	 																	_____________________________	
	
Susanne	Lindgren	och	Beatrice	Willén	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 

	


