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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att förklara varför konsumtionen av ekologiska kläder haft 

en svag ökning sett utifrån konsumenternas perspektiv. För att kunna besvara syftet 

har en kvantitativ metod legat till grund för denna studie. Data har samlats in med 

hjälp av enkäter för att undersöka om det föreligger något samband bland 

konsumenter. För att kunna presentera ett mer djupgående resultat har den 

kvantitativa metoden kombinerats med en kvalitativ metod vid analys av data. 

 

Teorin i denna studie har använts som utgångspunkt för att bättre förstå 

konsumenternas köpbeteende samt betydelsen av varumärken. Studiens empiri består 

av den data som samlats in genom enkäter. I studies analys och diskussion har 

teorierna sedan tillämpats på den data som enkäterna genererat för att öka resultatets 

trovärdighet.  

 

I denna studie framkom att kvinnliga konsumenter i åldern 20-35 har låg kunskap om 

de konventionella klädernas påverkan på miljö och individ. Konsumenternas 

personliga behov värderas högre än socialt ansvarstagande och det som prioriteras 

högst vid köp av kläder är pris, design och kvalitet. Utbudet av ekologiska kläder är 

inte tillräckligt stort och de kläder som finns tillgängliga på marknaden saknar 

varumärkesimage och förknippas ofta med basplagg.  

 

Nyckelord: Ekologiska kläder, varumärkesimage, konsumentbeteende, 

köpbeslutsprocesser, miljömärkningar, ekologisk bomull  

 



Summary 

The purpose of this study is to explain the low consumption of eco-clothes, seen from 

a consumer perspective. 

 

A quantitative methodology has been used to collect data by surveys to examine a 

statistic link between consumers. To create a more profound research the data has 

been analysed by both a quantitative methodology and a qualitative methodology. The 

theories in this study have been used as a base to better understand consumer buying 

behaviour and the importance of brands. The empirical foundation consists of 

material that was collected by the surveys which was relevant to this study. To 

increase the trustworthiness in this study the theories has been applied at the empirical 

foundation in the analysis and the discussion.  

 

This study showed that female consumers, aged 20-35, have low knowledge of the 

conventional clothes´ impact on the environment and the individuals. Consumer´s 

personal needs are higher valued than social responsibility. The highest priorities in 

the purchase of clothing are price, design and quality. The range of organic clothing 

are not sufficient and the organic clothes that are available in the market have no 

brand image and are often associated with the basics. 

 

Key words: Organic clothes, brand image, consumer behaviour, purchase decision 

process, eco-labels, organic cotton 

 



Förord 

 

Denna studie har varit krävande men samtidigt väldigt lärorik då vi fördjupat vår 

kunskap inom det aktuella ämnesområdet avsevärt. Vi har nu förstått konsekvenserna 

som klädindustrin medför och därmed hur viktig den ekologiska utvecklingen är.  

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Bertil Olsson, som 

bidragit med goda råd och vägledning under arbetets gång. Vidare vill vi tacka alla 

respondenter som tog sig tid att svara på studiens enkät, utan er hade studien inte 

kunnat genomföras. 
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenteras bakgrund och problemdiskussion till ämnet vilket leder 

fram till studiens forskningsfrågor samt syfte. 
 

1.1 Bakgrund 

Förbrukningen av kläder ökar i rekordsnabb takt och år 2007 importerades nio kilo 

kläder per invånare i Sverige, totalt omkring 84 000 ton (Tekniska museet, 

2014)[Internet]. Året efter hade siffran stigit till 121 841 ton vilket var en ökning med 

hela 50 procent (ibid). Efter denna enorma ökning höll klädkonsumtionen en jämn 

nivå och hade inte genomgått någon märkbar förändring år 2013 (Naturvårdsverket, 

2014)[Internet]. Den ökade klädkonsumtionen har medfört massproduktion av 

textilier i bl.a. Kina, Indien, Pakistan och Bangladesh, där kläderna tillverkas under 

oacceptabla arbetsförhållanden och till låga löner (Tekniska museet, 2014)[Internet].  

 

Bomull är den mest använda textilfibern och den står idag för nästan hälften av den 

totala textilproduktionen (WWF, 2013)[Internet]. Konfektion tillverkat av bomull har 

många goda egenskaper, bl.a. är bomullsfibrerna väldigt starka och har en hög 

hållfasthet (Aspentree, u.å.)[Internet]. Tack vare materialets fördelar är det många 

konsumenter som efterfrågar bomullskläder och därmed ökar produktionen av bomull 

(ibid.). Bomullen har inte enbart positiva egenskaper, den medför även allvarliga 

effekter på både miljö och människor (ibid.). Mer om bomullens väg från frö till 

konfektion går att läsa i bilaga 1 där även skillnader mellan den konventionella- och 

ekologiska bomullen förklaras närmare.  

 

Idag når det senaste modet butikerna på endast några veckor, något som förr kunde ta 

flera månader (Niinimäki, 2010:151ff). Denna utveckling inom klädbranschen ses 

som en ny affärsstrategi och kallas “fast fashion”, en strategi där konsumenternas 

efterfrågan på stil, pris och tidpunkt styr produktionen (ibid). “Fast fashion” har 

orsakat att individer konsumerar kläder i överflöd och p.g.a. det billiga priset och den 

låga kvaliteten har klädernas livslängd drastiskt förkortats (ibid). Enligt 

Naturskyddsföreningen (2007)[Internet] betalar någon annan än konsumenten det 

egentliga priset för de billiga bomullskläderna:  

   

“Den indiska bonden vars mark blivit obrukbar efter 

orenade utsläpp från färgeriet. Bomullsodlaren som fastnat 

i skuldfällan efter att ha köpt dyra kemiska bekämpningsmedel 
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och textilarbetaren som utsätts för hälsofarliga kemikalier i 

fabriken” (ibid) 
 

P.g.a. den nya affärsstrategin ”Fast fashion” har begreppet “sweatshops” fått stor 

uppmärksamhet. I artikeln Fashion Victim: The Impact of Sweatshop Concerns on 

Clothing Choice (Shaw, Shui, Hogg, Wilson & Hassan, 2004:2) beskrivs 

“sweatshops” som fabriksproduktion där arbetarna, ofta minderåriga, utnyttjas genom 

låga löner, orimliga arbetstider och dåliga arbetsförhållanden. “Sweatshops” är ofta, 

men inte uteslutande, belägna i utvecklingsekonomier där arbetslagar och 

arbetstagarnas rättigheter ofta är mindre rigorösa (ibid.). Människorna som arbetar 

under dessa förhållanden saknar oftast sjukförsäkringar och om inte 

effektivitetskvoten uppnås straffas de genom avdrag på lönen (Moran, 2002:11-12). 

Trots den höga skadefrekvensen som råder på fabrikerna saknas ofta första hjälpen 

resurser och arbetarna får sällan instruktioner i hur maskinerna bör användas på ett 

korrekt sätt (ibid.). På grund av blockerade nödutgångar har de bränder som brutit ut 

på fabrikerna fått hemska konsekvenser (ibid.). 

 

Odlingen av ekologisk bomull har ökat och efterfrågan är stor, men ändå var endast 

fem procent av världens bomull ekologiskt odlad år 2007 (Naturskyddsföreningen, 

2007:2)[Internet]. De ekologiska kläderna har svårt att besvara den massiva 

klädkonsumtionen i Sverige bland annat p.g.a. att den ekologiska bomullsodlingen 

kräver längre tid än den konventionella (WWF, 2005:8)[Internet]. Samtidigt tycks 

egenskaperna hos de ekologiska kläderna inte uppfylla konsumenternas krav vid ett 

köpbeslut (Beard, 2008:448). Från början fungerade kläder som ett skydd mot väder, 

vind och terräng men kom senare att utvecklas allt mer till en markör för makt, 

tillhörighet och identitet (Tekniska museet, 2014)[Internet]. Idag är bl.a. klädernas 

varumärkesimage (brand image) en viktig egenskap för konsumenten, det vill säga att 

konsumenten känner tillhörighet till varumärket (Attalla & Carrigan, 2001:565). 
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1.2 Problemdiskussion  

Ekologiska kläder har blivit ett omtalat ämne och många forskare har genomfört 

undersökningar inom området. Trots detta har den ekologiska utvecklingen inom 

klädbranschen utvecklas långsamt och klädbutikerna är fyllda med lågpriskläder med 

låg kvalitet (Niinimäki, 2010:153). Enligt Naturskyddsföreningen (2007:2) [Internet] 

har efterfrågan på ekologiska kläder ökat, men trots den påstådda ökade efterfrågan 

har inga aktuella siffror om den ekologiska utvecklingen av kläder hittats. Niinimäki 

(2010:150) menar att det finns ett gap mellan konsumenters attityd och beteende 

gällande ekologiska kläder. Det innebär att trots att konsumenterna har en positiv 

attityd gentemot ekologiska kläder agerar de inte därefter. Därmed ser vi tendens till 

kognitiv dissonans hos konsumenterna då valet av klädköp påverkas av andra faktorer 

än under vilka miljömässiga och sociala förhållanden kläderna har tillverkats. 

Joergens (2006:366) undersökning visade att konsumenter är medvetna om de 

konsekvenser som produktionen av kläder medför på miljön, men detta är inget som 

påverkar deras köpbeteende. För att minska gapet mellan attityd och beteende 

gällande ekologiska kläder är det viktigt att förstå vilka värden som konsumenter 

eftersträvar att tillgodose och vad som påverkar deras köpbeslut.   

 

Attalla & Carrigan (2001:571) lyfter i sin studie fram betydelsen av varumärken och 

att det är en viktig egenskap hos kläderna för konsumenterna.  Även Broweus, Hultén 

och Van Dijk (2011:73) betonar vikten av de ökade kraven som ställs på varumärkena 

där både känsla och funktion måste tillfredsställas hos konsumenterna. Konsumenter 

tenderar att bortse från socialt ansvarstagande vid köp av kläder och köpbeslutet 

påverkas främst av klädernas estetiska egenskaper (Niinimäki, 2010:160). I tidigare 

studier framkom det också att det är svårt för konsumenter att välja ekologiska kläder 

framför konventionella kläder p.g.a. det höga priset, den låga modegraden samt det 

bristande utbudet (Niinimäki, 2010:151; Joergen (2006:366) 

 

Tidigare studier visar att kvinnliga konsumenter är mer miljömedvetna än män och att 

yngre människor är mer miljömedvetna än äldre (Equal Climate, 2006)[Internet]. 

Förhoppningen är att resultatet av denna studie ska bidra med aktuell och användbar 

information om vad som ligger till grund för den låga konsumtionen av ekologiska 

kläder genom att se vad som efterfrågas utifrån konsumenternas perspektiv. Vi är 

medvetna om att ekologiska kläder inte lyder under ett gemensamt varumärke men 
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har i denna studie valt att gruppera denna typ av produkter som ett varumärke för att 

studera dess “brand image”, dvs. vilken känsla de ekologiska plaggen bidrar med hos 

konsumenterna.    

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara varför konsumtionen av ekologiska kläder haft 

en svag ökning sett utifrån konsumenternas perspektiv. 

 

1.4 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i problemdiskussionen har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur stor kunskap anser sig dagens konsumenter ha om ekologiska- respektive 

konventionella kläder?  
 

 Vilka faktorer är det som orsakar det påstådda gapet mellan konsumenternas 

attityd och köpbeteende vid ekologiska kläder? 
 

1.5 Målgrupp  

Denna studie riktar sig främst till klädföretag som har intresse i ekologisk utveckling 

och strävar efter att öka försäljningen av hållbart och ekologiskt mode. 

Undersökningen kan ge företag, som riktar sig mot en målgrupp som överensstämmer 

med studiens valda population, kunskap om konsumenternas åsikter och efterfrågan 

gällande ekologiska kläder. Innehållet i uppsatsen ger även möjlighet till en djupare 

inblick och förståelse för teorier samt begrepp relaterade till ekologiska kläder, 

kundbeteende och varumärken. Förhoppningsvis kan innehållet och resultatet även ge 

lärdom till dagens konsumenter och påverka deras framtida köpbeteende.   
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras modeller och teorier om konsumentbeteende, 

köpbeslutsprocesser samt varumärken. Dessa teorier och modeller har sedan 

applicerats på studiens insamlade empiri.   
 

2.1 Konsumenten 

En konsument är enligt Solomon (2006:6) en person som känner ett behov eller en 

önskan av en produkt, köper produkten för att sedan förvalta den. För att beskriva hur 

konsumenter har olika behov jämför Solomon vidare konsumenter med lagspelare, 

som alla har olika behov för att klara av sin roll på bästa sätt. (Solomon, 2006:6)  

 

Att förstå en konsument är högst relevant för denna studie då undersökningen 

genomförs utifrån ett konsumentperspektiv. Vad som är viktigt att ta hänsyn till för att 

förstå konsumenter är dels deras beteende och attityd och vad som kan påverka detta. 

Det är också relevant att behandla köpbeslutsprocesser då det är konsumtion av kläder 

som undersöks. 

 

2.1.1 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteende är en forskningsinriktning inom marknadsföring inspirerad av 

många olika grenar inom vetenskapen (Ekström, 2010:32). Solomon (2006:7) 

definierar konsumentbeteende som de processer som äger rum då individer eller 

grupper väljer, handlar, använder eller förvaltar en produkt, tjänst, idé eller erfarenhet 

för att tillfredsställa behov eller önskningar.  

 

Traditionellt sett har detta ämne lagt fokus på beteendet kring själva konsumtionen 

men med tiden har även uppmärksamhet riktats mot faktorerna före och efter köpet 

(Ekström, 2010:32). Sett till tidigare forskning kan man urskilja två olika perspektiv 

att granska konsumenter på (Solomon, 2006:39). Det positivistiska synsättet lägger 

vikten på objektivitet och vetenskap och ser på konsumenten som en rationell 

beslutsfattare (ibid.). Det interprevistiska perspektivet betonar istället den subjektiva 

betydelsen av konsumentens individuella erfarenhet och menar att samtliga beteenden 

går att tolka utifrån flera olika vinklar istället för genom en enda förklaring (ibid.). 

 

Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen (2012:246) menar att konsumentbeteende 

påverkas av tre olika faktorer: kulturella faktorer, sociala faktorer och personliga 
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faktorer. De tre olika faktorerna går att studera separat men de har även stark 

påverkan av varandra. Individer föds inte med värderingar och normer, det är något 

som gradvis uppstår när man blir äldre och kan ske genom direkt kontakt eller genom 

observation av andra individer. Trots att det kulturella och det sociala är två starkt 

påverkande faktorer måste hänsyn även tas till att individer har egna självständiga 

tankar och känslor som kan spela in. (Kotler et al. 2012:246-259)   

 

2.1.2 Konsumentattityd  

Konsumentattityd är ett av de viktigaste begreppen när man studerar 

konsumentbeteende (Peter & Olson, 2002:133). Attityder förklaras som generella 

inställningar till något eller någon och får individer att känna och agera på ett särskilt 

vis (Kotler et al. 2012:273). Attityder grundar sig i tidigare erfarenheter och kan till 

stor del vara inlärda vilket medför att de kan vara svåra att påverka utifrån (ibid.). 

Konsumentattityd handlar främst om konsumenters attityder gentemot en produkt 

eller ett varumärke och dessa attityder kan ha en inverkan på köpbeteendet (ibid.). 

Många företag anpassar sina produkter och varumärken efter existerande attityder 

(ibid.), men det kan vara svårt för många klädföretag att agera etiskt då detta inte har 

någon större inverkan på konsumenters köpbeteende (Joergen, 2006:366).  

 

2.2 Köpbeslutsprocesser 

Det traditionella perspektivet utgår från att konsumenten fattar beslut rationellt. Det 

rationella beslutsfattandet innebär att konsumenter noggrant samlar in så mycket 

information som möjligt om produkten för att sedan överväga fördelar och nackdelar 

med de olika alternativen (Solomon, 2006:306). På senare tid har marknadsförare 

insett att alla köpbeslut inte är rationella då det i många fall saknas både 

framförhållning och logik när en konsument genomför ett köp (ibid.). Det framgår 

ofta att konsumentens köpbeslut fattas utifrån dennes känslor och man talar därför om 

ett emotionellt köpbeslut (Solomon & Rabolt, 2009:381).  

 

Hur köpbeslutsprocessen ser ut beror också på vilken typ av produkt som ska 

konsumeras. De produkter som kräver minst engagemang från konsumenterna är 

dagligvaror som t.ex. inkluderar tvål, toalettpapper och läsk. Dessa produkter 

inhandlas ofta och regelbundet av konsumenter och kräver därför mindre 

eftertänksamhet. Sällanköpsvaror är produkter som kräver högre grad av engagemang 
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från konsumenterna vid ett köpbeslut, t.ex. möbler, kläder eller vitvaror. Dessa 

produkter utvärderas oftast efter användbarhet, kvalitet, pris och stil och kräver därför 

högre grad av eftertänksamhet. (Kotler et al. 2012:577) 

 

I takt med att “fast-fashion” strategin växer samt att det emotionella köpbeslutet får 

allt större betydelse tydliggörs tendenser att kläder i allt större grad övergår från att ha 

varit sällanköpsvaror till att bli dagligvaror. Till följd av den ständigt ökade 

globaliseringen kan konsumenter idag konsumera de senaste trenderna till låga priser 

och behöver därför inte värdera köpbeslutet i någon större utsträckning.  

 

2.2.1 Rationellt köpbeslut  

Det rationella köpbeslutet kan jämföras med det positivistiska synsättet som menar att 

konsumenten agerar rationellt och eftertänksamt vid ett köpbeslut (Solomon, 

2006:39). Solomon (2006:304) menar att vid en rationell handling är konsumenternas 

inköp en reaktion för att lösa ett identifierat problem.  

 

Marknadsförare har utvecklat en modell som beskriver den rationella konsumentens 

köpprocess i fem steg (Kotler et al. 2012:270). Psykologiska processer har en stor 

betydelse för att förstå hur konsumenter fattar sina köpbeslut och det finns många 

frågor marknadsförare kan ställa sig: vem köper vår produkt, vem fattar beslutet att 

produkten ska köpas, hur fattas köpbeslutet, vilket behov måste tillfredsställas, varför 

köper konsumenter ett visst varumärke osv. (ibid.). De fem steg som konsumenten går 

igenom vid ett rationellt köpbeslut är: ett behov upptäcks, informationssökning, 

utvärdering av alternativ, köpbeslut och beteende efter inköpet (Kotler et al. 

2012:270; Solomon, 2006:304). Dock kan denna modell självklart inte tillämpas vid 

varje köpsituation då konsumenter har ett invant köpbeteende gällande vissa 

produkter och varumärken (Kotler et al. 2012:271).  

 

 

 
 

Figur 2:1 Femstegsmodellen, den rationella köpbeslutsprocessen  

(Kotler et al. 2012:271) 
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Konsumenten kan också uppleva eventuella risker med ett köp, vilket kan leda till att 

köpet inte genomförs. Risker som konsumenten kan uppleva är bl.a. produktens 

funktionella risk, att produkten medför en fysisk risk för användaren eller att 

produkten inte är värd priset som konsumenten måste betala. Vikten av de upplevda 

riskerna beror främst på priset på produkten och osäkerheten för produktens 

egenskaper. För att minska de upplevda riskerna vid ett köpbeslut utvecklar 

konsumenten rutiner, samlar ofta information om produkten från närstående och 

väljer välkända varumärken. Marknadsförare måste förstå vilka faktorer som 

framkallar konsumentens osäkerhet och därefter tillhandahålla information och 

upprätta åtgärder för att reducera konsumentens upplevda risk vid ett köpbeslut. 

(Kotler et al. 2012:277) 

 

De faser som konsumenten genomgår vid ett rationellt köpbeslut anses rimliga, men 

frågan är hur trovärdigt det rationella perspektivet är (Solomon, 2006:306). Tidigare 

ansågs det rationella tänkandet som det mest pålitliga, men marknadsförare har nu 

insett att många köpbeslut saknar både framförhållning och logiskt tänkande (ibid.). 

Konsumenter genomför inte alltid en rationell informationssökning om alternativ som 

kan tillfredsställa det upptäckta behovet (Solomon, 2006:210). Det rationella 

perspektivet kan också kritiseras för sin begränsning då det utgår från att alla 

konsumenter är rationella nyttomaximerare som genomför ett köpbeslut efter en 

noggrann eftertänksamhet och utvärdering av tänkbara alternativ.  

 

2.2.2 Emotionellt köpbeslut  

Vid köp av kläder styrs konsumenten mer emotionellt än rationellt (Solomon & 

Rabolt, 2009:381) och köpbeslutet motiveras bl.a. av konsumentens önskan att vara 

modern och modemedveten (Solomon, 2006:591). Det emotionella köpbeslutet kan 

jämföras med det interprevistiska perspektivet som antar att samtliga beteenden går 

att tolka utifrån flera olika vinklar och att köpet påverkas av känslor och impulser 

(Solomon, 2006:39). Skillnaden mellan ett emotionellt- och ett rationellt köpbeslut är 

att det emotionella saknar eftertänksamhet och konsumenten agerar istället impulsivt 

(ibid.). Den emotionella köpprocessen kan därför genomföras på endast några 

minuter, att jämföra med den rationella köpprocessen som kräver mer tid och 

utvärdering. Den emotionella köpbeslutsprocessen kan hänvisas till köp av 

dagligvaror, då dessa produkter kräver lågt engagemang av konsumenten. Denna 
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köpbeslutsprocess är användbar för denna undersökning då kläder tenderar att övergå 

till dagligvaror från sällanköpsvaror.  

 

Den emotionella köpbeslutsprocessen innehåller liknande steg som den rationella, 

men innehållet i de olika stegen skiljer sig till stor del. Vid köp av kläder uppstår det 

emotionella behovet när konsumenten upptäcker ett modeobjekt genom t.ex. reklam 

eller skyltfönster (Solomon & Rabolt 2009:381). Det emotionella behovet uppstår 

alltså när konsumenten upptäcker en produkt som han eller hon önskar att äga, 

jämfört med den rationella köpprocessen där behovet uppstår utifrån en inre eller yttre 

stimulans (Kotler et al, 2012:270).  

 

När konsumenten har upptäckt klädesplagget kan han eller hon enkelt öka sin 

medvetenhet om modeprodukten, t.ex. material, utseende och pris, vilket sedan leder 

till ett intresse. Nästa steg i den emotionella processen är att konsumenten undersöker 

produkten och evaluerar olika alternativ, vilket oftast innebär provning av 

klädesplagget, för att sedan fatta beslut om köpet ska genomföras. Om köpet 

genomförs går processen in i det sista steget vilket innebär en utvärdering av 

klädesplagget. Sista steget i den emotionella köpbeslutsprocessen kan ifrågasättas då 

modellen utgår från att konsumenten agerar impulsivt och emotionellt i varje 

köpbeslut. Om detta stämmer är det mer sannolikt att konsumenten inte utvärderar 

sitt modeobjekt efter ett köpbeslut då samma impulsiva process kommer att upprepas 

vid nästa köpbeslut.  (Solomon & Rabolt 2009:381ff) 

 

 
 

Figur 2:2 ”Fashion decision making” (Solomon & Rabolt, 2009:382) 

     

Utöver den emotionella köpprocessen finns det dessutom sju övriga kriterier som 

påverkar konsumentens beslut vid köp av kläder. Dessa kriterier har störst inverkan 

när konsumenten befinner sig i andra halvan av beslutsprocessen och bidrar till ett 

köpbeslut, val av ett annat alternativ eller avbruten process: 
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 Konsumentens personliga stil 

 Konsumentens ekonomi och produktens användbarhet   

 Produktens estetik  

 Produktens kvalitet 

 Produktens varumärkesimage  

 Vart produkten är tillverkad  

 Vad produkten är tillverkad av     (Solomon & Rabolt, 2009:383) 

 

2.3 Varumärke  

Ett varumärke är ett namn, en symbol, en logotyp, en design, en image eller en 

kombination av dessa som syftar till att identifiera en produkt eller tjänst och därmed 

urskilja den från sina konkurrenter. Varumärket erbjuder konsumenterna ett mervärde 

på produkten utöver dess funktionella prestanda. Ett framgångsrikt varumärke är en 

produkt, plats, tjänst eller person som uppfattas som unik av konsumenterna och ger 

dem ett mervärde som uppfyller deras behov. (Kotler et al. 2012:467)   

 

Enligt Kotler et al. (2012:468-469) har ett varumärke två centrala roller: en 

funktionell- och en känslomässig. Den funktionella rollen syftar till den faktiska 

produkten eller tjänsten medan den känslomässiga rollen bygger band med 

konsumenten snarare än att fokusera på hur produkten eller tjänsten fungerar. Känslor 

spelar stor roll när det kommer till konsumenternas val, tillfredsställelse och lojalitet 

gentemot varumärken. (Kotler et al. 2012:468-469)  

 

Varumärkens betydelse har blivit allt mer viktigt för konsumenterna då de vill känna 

tillhörighet till varumärket och vad det står för (Attalla & Carrigan, 

2001:571);(Broweus et al. 2001:73). Tidigare studier lyfter fram varumärke som en av 

de viktigaste egenskaperna hos kläder där både känsla och funktion måste 

tillfredsställas (ibid.). Varumärke har betydelse för denna studie då vi valt att 

undersöka ekologiska kläder som ett och samma varumärke för att upptäcka hur dess 

brand image uppfattas av undersökningens respondenter.    
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2.3.1 Varumärkets identitet 

Med varumärkets identitet avses de värden som varumärket står för, vad som ger det 

mening och därmed gör det till ett unikt varumärke (Melin, 1999:126). Identiteten 

syftar alltså till vad märkesinnehavaren vill att varumärket ska stå för (Kotler et al. 

2012:469). Melin (1999:85) beskriver varumärkesidentitet enligt följande: “The 

identity is the brand´s unique fingerprint which makes it one of a kind”. Värdena är 

övervägande funktionella och baseras ofta på produktegenskaper men kan även vara 

emotionella (Uggla, 2002:107). Varumärkesidentitet framställs idag som ett av de 

mest innovativa begreppen när det handlar om att förklara ett varumärkes framgång 

(Melin, 1999:126).  

 

Melin (1999:85) menar att anledningen till att varumärkenas identitet fått stor 

uppmärksamhet grundar sig i att skillnaderna mellan olika produkter i en given 

kategori tenderar att bli allt mindre. Detta beror främst på att produktattribut är lätta 

att imitera vilket leder till att det ständigt uppkommer nya likvärdiga produkter på 

marknaden och företagen måste hitta andra konkurrensfördelar. En 

varumärkesidentitet är något som är uppbyggt och kan därmed förändras om 

identiteten blivit för svag. Melin (1999:126) lyfter fram varumärkets namn och 

personlighet som de två viktigaste faktorerna vid uppbyggnaden av ett varumärkes 

identitet. (Melin, 1999:85,126)       

 

2.3.2 Varumärkets image 

Varumärkets image är de uppfattningar och föreställningar som konsumenten har av 

varumärket som sedan återspeglas i konsumentens minne (Kotler et al. 2012: 971). 

Målsättningen för varumärkesinnehavare är alltid att konsumentens samlade intryck 

av märkesprodukten ska resultera i en image som är stark, positiv och 

konkurrenskraftig (Melin, 1999:56).   

 

Kapferer (2008:174) beskriver i sin förenklade modell (se figur 2:4) att innan en 

image uppstår fastställer avsändaren sin varumärkesidentitet, d.v.s. hur de vill att 

varumärket ska uppfattas av omvärlden. Avsändaren klargör därefter hur och var 

budskapet ska överföras till mottagaren, t.ex. genom produkter och hur de 

marknadsförs (ibid.). Hur mottagaren uppfattar varumärket är nyckeln till framgång, 

men konsumentens image av varumärket formas även av yttre faktorer, t.ex. 

konkurrenter, som avsändaren inte kan förhindra (ibid.). Modellen finns med i denna 
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studie för att förtydliga skillnaden mellan identitet och image för läsaren. Dock kan 

modellen kritiseras då den ej tar hänsyn till att mottagaren är ett föränderligt objekt. 

 

 

 

Figur 2:3 Identitet och image (Kapferer, 2008:174) 

 

2.3.3 Means- end chain modellen 

Means- end chain modellen bygger på att konsumenter inte köper produkter för själva 

produkten eller dess egenskaper utan istället för det värde som produkten skapar hos 

konsumenten (Kotler et al. 2012:281). Modellen menar att konsumenternas 

efterfrågan beror på huruvida önskan om ett visst ändamål kan uppnås med hjälp av 

en produkt eller tjänst (ibid.). Modellen kopplar ihop konsumentens kunskap om en 

produkt med det slutgiltiga tillstånd som denne genom en rad olika sätt kan tänkas 

uppnå med produkten (Solomon, 2006:140). Ett exempel på detta är lågkalorimat 

(attribut) som konsumeras till följd av övervikt (funktionella och psykosociala 

konsekvenser) för att slutligen uppnå självkänsla (slutvärde) (McIntosh & Thyne, 

2005:259). Modellen lägger fokus på sambanden mellan de attribut som finns i 

produkter, de konsekvenser som dessa attribut behövs för samt hur dessa 

konsekvenser påverkar det egna värdet (Gutman, 1982:60). På detta sätt menar 

Means- end chain modellen att konsumenternas beteende är styrt av deras egna 

värderingar vilket innebär att de personliga värderingarna även styr produktvalet 

(McInosh & Thyne, 2005:259). 

 

Modellen är en teoretisk konstruktion som består av fyra olika nivåer som alla 

påverkar konsumenternas köp. Attribut syftar till de distinkta egenskaperna hos en 
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produkt, så som storlek, färg, pris eller innehåll. De funktionella konsekvenserna 

beskriver de direkta och konkreta resultaten av att använda produkten. De 

psykosociala konsekvenserna skildrar de psykologiska resultat som produkten medför, 

dvs. hur produkten får konsumenten att känna sig samt sociala resultat, hur 

konsumenten uppfattas av andra. Slutvärde syftar till det önskvärda ändamålet och 

förknippas ofta med hälsa, självkänsla eller lycka. Means- end chain modellen 

förutsätter att konsumenten betraktar produkter som medel för att uppnå viktiga 

ändamål. (Kotler et al. 2012:281-282) 

 

Då varje konsument är unik beroende på bakgrund och personliga intressen anses 

också Means- end chain modellen vara unik för varje konsument. Genom att 

identifiera sambandet mellan de fyra nivåerna i modellen kan marknadsförare få en 

tydlig bild av vad konsumenten faktiskt menar när de beskriver ett produktattribut 

eller en konsekvens. Vidare kan marknadsförare identifiera värden och mål som 

konsumenter anser värdefulla att tillgodose vid konsumtion av en produkt och därmed 

få en djupare kunskap om konsumenternas motivation till inköpen. (Peter & Olson, 

2005:81-86) 

 

Means- end chain modellen kan kopplas samman med den rationella konsumenten 

och tillhör därmed det positivistiska synsättet vid granskning av konsumenter. 

Modellen utgår från att köpet styrs av konsumentens värderingar och är därmed väl 

genomtänkt. 

 

 

 

Figur 2:4 Means- end chain modellen (Peter & Olson, 2005:82) 
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2.3.4 Co-branding 

Affärsstrategin co-branding innebär att två företag kombinerar sina varumärken på en 

gemensam produkt. Detta samarbete mellan företagen liknar inte en fusion utan 

betraktas som en “win-win” strategi som syftar till att öka försäljning, stärka 

varumärken och spara marknadsföringskostnader. Co-branding kan även leda till en 

expanderad kundbas, utvidgande av produkter och tjänster samt stärka varumärkenas 

konkurrenskraft på marknaden. Tidigare studier har även visat att co-branding kan 

leda till att produkterna uppfattas ha högre kvalitet, något som kan leda till ökad 

lönsamhet. (Kotler et al. 2012:594-595) 

 

En nackdel med co-branding är att det egna varumärket förknippas och relateras till 

ett annat varumärke som inte går att kontrollera, genom t.ex. dålig publicitet eller 

negativa händelser. Ytterligare en nackdel med strategin är att företagen kan komma 

att förknippas med en annan kundbas än den som företaget önskar att bli associerad 

med. Denna strategi kräver därför ett förtroende mellan företagen då de kan riskera 

sitt varumärke och dess ursprungliga identitet och image. En förutsättning för att en 

co-branding ska lyckas är att de båda varumärkena bidrar med en positiv image och 

på så vis gynnar varandra. (Kotler et al. 2012:594-595)  

 

En co-branding strategi är Ingredient branding, vilket innebär att två starka 

varumärken samarbetar, där ett av varumärkena är det primära som stärks med hjälp 

av det andra varumärket (The Ingredient). Det är det primära varumärket som 

levererar den slutgiltiga produkten som inkluderar ett slutvärde som båda 

varumärkena bidragit till. Varumärket som agerar ingredient kan bl.a. hjälpa till med 

att säkerställa kvaliteten och/eller innehållet i produkten. (Hollensen, 2014:508-509) 

 

2.3.4.1 Aktuella miljömärken  

Miljömärken är varumärken som representerar olika organisationer. Dessa 

varumärken har inga egna produkter utan appliceras istället på produkter som 

uppfyller organisationernas krav för miljöcertifiering. Detta samarbete går att likna 

med co-branding där två varumärken går samman på en produkt eller tjänst för att 

tillsammans gynna varandra. Ett miljömärke kan liknas med The Ingredient då en 

miljöcertifiering appliceras på ett klädesplagg av ett annat varumärke (det primära) 

och säkerställer därmed att produkten uppfyller certifieringens krav.     
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Miljömärkning ämnar sig primärt åt konsumenter och konsumentprodukter 

(Karlström, 2006:46-47). Konsumenter med ambition att köpa ekologiska kläder kan 

lätt bli förvirrade av de olika miljömärken som finns ute på marknaden då alla ställer 

olika certifieringskrav och därmed har skilda betydelser (Karlström, 2006:168). De 

miljömärken som ställer hårdast krav är Svanen och Bra Miljöval som tar hänsyn till 

hela produktionsprocessen (Ekokläder, 2007)[Internet]. Ju högre krav märkningarna 

kräver, desto svårare blir det att fastställa de bestämda kraven då vägen från 

bomullsfrö till färdig produkt till konsument är lång (WWF, 2005:13).   

 

2.3.4.1.1 Bra Miljöval  

Kläder märkta med Bra Miljöval syftar till att minska användningen av skadliga 

ämnen vid produktionen och i kriterierna ställs hårda krav på ämnenas giftinnehåll 

och nedbrytbarhet (Naturskyddsföreningen, 2012)[Internet]. Naturskyddsföreningen 

ansvarar för de krav som ställs för att produkterna ska godkännas för märkningen 

(Karlström, 2006:43). Bra Miljöval för kläder omfattar följande kategorier: Fiber och 

Beredning, Second hand, Re-design och Re-design med Beredning 

(Naturskyddsföreningen, 2015)[Internet]. Nytillverkade kläder hamnar i kategorin 

Fiber och Beredning där Bra Miljöval ser på innehållet i plagget samt de efterföljande 

processerna som t.ex. tvättning, färgning, tryckning eller annan behandling av tyg 

(ibid.). Kategorierna Second hand och Re-design syftar till återvinning av kläder där 

Re-designade kläder kan skapas av återanvänt material eller produktionsspill (ibid.).   

 

Kemikalierna i kläderna får inte vara hälsofarliga för de människor som arbetar med 

tillverkningen eller för konsumenten som bär det färdiga plagget. Kläder märkta med 

Bra miljöval tar hänsyn till etiska och sociala krav och miljömärkningen tar även 

hänsyn till förpackningen som produkten levereras till konsumenten i. Vidare ställs 

krav på att klädfabrikerna renar sitt avloppsvatten, detta trots att mindre 

miljöbelastande kemikalier har använts. (Naturskyddsföreningen, 2012)[Internet]  

 

  
 

Figur 2:5 Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen, 2012)[Internet] 
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2.3.4.1.2 EU Ecolabel (tidigare EU- blomman) 

EU Ecolabel är sedan år 2012 EU:s officiella miljömärkning där EU-kommissionen 

beslutat om kriterierna som gäller för samtliga medlemsländer inom EU 

(Konsumentföreningen Stockholm, 2011:9)[Internet]. Produkterna granskas ur ett 

livscykelperspektiv från råvara till avfall och för att få licens på märkningen måste 

tillverkarna genom dokumentation visa att produkterna uppfylla de höga krav som 

ställs på miljö, hälsa, funktion och kvalitet (Svanen, 2015)[Internet]. Idag finns 

kriterier för EU Ecolabel för omking 30 olika typer av varor och tjänster, bland annat 

rengöringsprodukter, tvål, TV- apparater, kylskåp, datorer, skor och textilier (ibid.). 

För att kontrollera att licensinnehavarna uppfyller de höga kraven som ställs 

kontrolleras dessa regelbundet med hjälp av ett fastställt system (Svanen, 

2014)[Internet]. Detta kan till exempel ske genom stickprovskontroller eller genom 

kontrollbesök där licensen dras in om kraven inte uppfylls (ibid.). EU Ecolabel är 

liksom Svanen en oberoende Typ 1- märkning där en oberoende utomstående 

organisation som ständigt granskar kriterierna (ibid.).  

 

  

 

Figur 2:6 EU Ecolabel (Svanen, 2015)[Internet] 

 
 

2.3.4.1.3 Fairtrade Cotton  

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till att förbättra arbets- och 

levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom (Fairtrade, 

2015)[Internet]. Fairtrade Sverige är den svenska representanten av Fairtrade 

International och det finns idag ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter i 

svenska butiker (ibid.). De vanligaste produkterna är bl.a. kaffe, te, kakao och 

bananer, men det finns även kläder som innehåller Fairtrade-certifierad bomull (ibid.). 

Fairtrade Cotton representerar att bomullen uppfyller Fairtrades kriterier som ställer 

krav på minimipris, en social premie och miljökrav (Konsumentföreningen 
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Stockholm, 2011:16)[Internet]. Bomull som är Fairtrade-certifierad innebär också att 

det är möjligt att spåra produktens väg från bomullsfältet till färdig produkt (ibid.). 

  

 

 
 

Figur 2:7 Fairtrade Cotton (Konsumentföreningen Stockholm, 2011:16)[Internet] 

 

2.3.4.1.3 Svanen (Nordisk Miljömärkning) 

För att en produkt ska kvalificera sig för att bli Svanen-märkt krävs det att produkten 

uppfyller vissa fastställda miljökriterier vilket visar på att de orsakar mindre 

miljöpåverkan än andra produkter för samma ändamål. Svanen är en oberoende Typ 

1- märkning vilket innebär att en utomstående organisation, Nordisk Miljömärkning 

AB, beslutar om alla kriteriefrågor. (Karlström, 2006:40-41) 

 

Svanen ställer krav på att produkterna/tjänsterna är av hög kvalitet och att de 

uppfyller sin funktion och syfte på ett tillfredsställande sätt (Karlström, 2006:41). 

Krav på effektivitet, hållbarhet, livslängd och prestanda är några av kriterierna som 

mäts vid beslut om en produkt ska godkännas för Svanen-märkning (ibid.). 

Svanenmärkta kläder och textilier innebär ett helhetsgrepp för miljöpåverkan under 

produktens livscykel (Svanen, 2015)[Internet]. Svanen ställer krav på ekologisk 

odling, kemikalier i beredningen till färdig produkt samt krav på rening av utsläpp 

(ibid.) För att textilen ska ha bra kvalitet ställs det även krav på färghärdighet (ibid.). 

 

  
 

Figur 2:8 Svanen (Svanen, 2015)[Internet] 
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2.3.4.1.4 Öko-t.ex Standard 100 

Miljömärkningen Öko-t.ex Standard 100 utvecklades i början på 1990-talet till följd 

av ett avslöjande om att textilier innehåller ämnen som betraktades som skadliga för 

hälsan. Öko-t-ex Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för 

textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Märkningen betonar det 

individuella ansvaret hos tillverkarna och bygger på vetenskapligt underbyggda 

parametrar som årligen anpassas till aktuell lagstiftning och forskning. (Oeko-tex, 

2015)[Internet]  

 

Provningarna för skadliga ämnen enligt Öko-t.ex Standard 100 anpassas alltid efter 

användningsområde och därför gäller principen: ju intensivare kontakt mellan textil 

och hud desto högre humanekologiska krav måste uppfyllas. Provningarna för 

skadliga ämnen omfattar: 
 

 Enligt lag förbjudna ämnen 

 Enligt lag reglerade substanser 

 Allmänt kända riskabla ämnen (dock ännu inte enligt lag reglerade kemikalier) 

 Parametrar för förbyggande friskvård             (Oeko-tex, 2015)[Internet] 

 

 

 

 

 

Figur 2:9 Öko-t.ex 100 standard (Oeko-t.ex, 2015)[Internet] 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare studiers resultat inom det aktuella 

forskningsområdet. I avsnitt 3.1 redovisas vetenskapliga artiklar inom ämnet som kan 

användas vid analys av det empiriska materialet, därefter redovisas i avsnitt 3.2 även 

ett fåtal studentuppsatser på kandidatnivå för att visa att intresse inom ämnet finns.  

 

3.1 Konsumenters köpbeteende och attityder gentemot ekologiska 
kläder  
 

Boulstridge och Carrigan genomförde år 2000 en studie där de bl.a. undersökte vad 

som påverkade konsumenters köpbeslut och om de etiska attityderna gällande miljö 

och sociala förhållanden hade någon inverkan (Attalla & Carrigan, 2001:565). Den 

övervägande delen av respondenterna var överens om att de inte tog hänsyn till socialt 

ansvarstagande vid ett köpbeslut, utan de faktorer som var viktigast för 

konsumenterna vid ett köpbeslut var pris, kvalitet och varumärke (ibid.). Attalla & 

Carrigan (2001:571) menade även i sin studie att många konsumenter inte vill 

engagera sig i etiska problem som inte har någon direkt påverkan på dem, något som 

många klädföretag utnyttjat. I studien (Attalla & Carrigan, 2001:565ff) framkom även 

att konsumenter inte bojkottar klädföretag som utför oetiska handlingar i någon större 

utsträckning.  

 

Niinimäki (2010:150) genomförde en undersökning med syfte att förstå konsumtionen 

av ekologiska kläder. I studien lägger Niinimäki (2010:150) stor vikt vid gapet mellan 

konsumenters attityd och beteende angående ekologiska kläder. I Niinimäkis 

(2010:151ff) undersökning framkom det att det finns konsumenter som värdesätter att 

klädesplagget är ekologiskt högre än de estetiska aspekterna, dock är denna grupp 

konsumenter väldigt liten (ibid.). Det finns många olika grupper av konsumenter och 

alla dessa grupper har skilda attityder, värderingar och behov (ibid.). Det är viktigt att 

öka förståelsen för var och en av dessa grupper för att kunna anpassa de ekologiska 

kläderna efter vad som efterfrågas av konsumenterna (ibid). En av anledningarna till 

gapet mellan konsumenters attityd och beteende gentemot ekologiska kläder är den 

nya affärsstrategin “fast-fashion”, där de billiga och lättillgängliga kläderna får 

konsumenter att bryta sina värderingar när köpbeslutet ska fattas (ibid.). Vidare 

indikerade Niinimäkis studie (2010:151ff) på ett svagt utbud av ekologiska kläder, 

något som också påverkar gapet mellan konsumenters attityd och beteende (ibid.). 

Roberts (1996) menade i sin studie att anledningar till att konsumenternas attityd 
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skiljer sig mot deras beteende kan vara pris, förvirring och bekvämlighet. Vidare 

visade Roberts (1996) studie att det fanns ett tydligt samband mellan ålder, attityd och 

beteende till ekologiska produkter.  

 

Joergen (2006:369) menar i sin undersökning att konsumenter intresserar sig mer i 

ekologiska livsmedel än i ekologiska kläder då livsmedel påverkar konsumenternas 

direkta hälsa och välbefinnande i högre utsträckning är vad kläder gör. Så länge som 

de kemiska ämnena i kläderna inte har någon synlig effekt på huden bryr sig 

konsumenterna heller inte om klädernas konsekvenser på miljön och människorna i 

produktionsledet (ibid.). Joergens undersökning (2006:366) klargjorde att 

konsumenter är väl medvetna om de miljöproblem som produktionen av kläder 

medför, men att detta inte påverkar deras köpbeteende. Undersökningen visade också 

att konsumenter har lågt intresse i den miljöpåverkan som deras klädkonsumtion 

medför och värderar i högre grad hur klädesplagget ser ut, hur det känns på deras hud 

och att det håller formen (ibid.). Niinimäki (2010:160) menade i sin studie att 

klädbranschen i högre grad styrs av trender än socialt ansvarstagande då de estetiska 

egenskaperna ofta företräder de etiska egenskaperna och att den ekologiska aspekten 

endast bidrar med ett mervärde om klädesplagget uppfyller konsumentens övriga 

önskemål. Även Beard (2008:448) menar att det inte har någon betydelse för 

konsumenten om kläderna är ekologiska eller ej om de inte uppfyller konsumentens 

estetiska behov och är moderiktiga. Utmaningar som den ekologiska utvecklingen 

inom klädbranschen står inför är att lyckas uppfylla de egenskaper som konsumenter 

efterfrågar i ett klädesplagg, samt ge ett mervärde genom att vara ekologiskt (ibid.).  I 

Joergens (2006:366ff) undersökning framkom det att konsumenter inte alltid har 

möjlighet att välja ekologiska kläder framför konventionella kläder då priserna är 

högre och de ekologiska kläderna är inte överensstämmer med konsumenternas 

personliga stil då de oftast inte är moderiktiga (ibid.). 

 

Klädindustrin medför inte endast miljöproblem, även slutkonsumenten påverkas av de 

kemiska ämnen som kläderna innehåller (Kemikalieinspektionen, 2009)[Internet]. I 

artikeln “The Branding of Ethical Fashion and the consumer: A Luxury Niche or 

Mass-market Reality?” framkom att konsumenter inte är medvetna om hur deras 

kroppar påverkas av kläderna eftersom kläder främst är relaterade till mode och inte 

till hälsa (Beard, 2008:448). Beard (2008:448) menar att konsumenter är väl bekanta 

med miljömärkningar som Fairtrade, men dess verkliga innebörd gällande 
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klädindustrin är sällan förstådd. En miljöcertifiering på ett klädesplagg är oftast en 

komplicerad process då klädesplagget kan innehålla mängder av olika material från 

ett flertal tillverkare och leverantörer (ibid.).  Klädindustrin har till viss del synliggjort 

hur de kompenserar för de skador klädproduktionen medför på både miljön och 

individer, t.ex. att konsumenter kan lämna tillbaka ett klädesplagg för återvinning 

(ibid.). Detta har resulterat i att konsumenter sällan har ifrågasatt vart och hur 

kläderna producerats och därför har det inte varit nödvändigt för klädföretagen att 

offentliggöra var och hur kläderna producerats (ibid.).  

 

Meyer (2001:320) beskriver i sin studie att en produkts fördelar kan delas in i 

funktionella fördelar, fördelar i utseende, fördelar som ger ökad självkänsla och 

fördelar som bidrar med en image. De funktionella fördelarna representerar den 

tekniska prestandan samt produktens utförande: vissa produkter fungerar snabbare, 

långsammare, bättre eller tystare. En del produkter har ett mer fördelaktigt utseende 

än andra produkter och andra produkter bidrar med ökad självkänsla och image hos 

konsumenterna då de påverkar hur konsumenterna känner sig. En produkts påverkan 

på konsumenternas självkänsla kan vara såväl positiv som negativ då produkter kan 

bidra till att konsumenten känner sig nöjd eller drabbas av samvetskval. Att 

konsumera ekologiska produkter ökar ofta en persons image i en samhällsgrupp, men 

kan även försvaga en persons image om denne vistas i en samhällsgrupp som är 

mindre öppen för miljöfrågor. Att ekologiska kläder inte efterfrågas i samma 

utsträckning som konventionella kläder kan bero på det bristande utbudet samt att de 

flesta konsumenter förknippar ekologiska kläder som formlösa, färglösa och har för 

högt pris. Precis som Joergens (2006) och Beards (2008) undersökningar visade även 

Meyers (2001:328) studie att produkter som fokuserar på att positionera sig som 

ekologiska hos konsumenterna ofta misslyckas med sin strategi då det krävs mer av 

produkten än endast ett ekologiskt mervärde. (Meyer, 2001:320-328) 
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3.1.1 Tidigare studier utförda på kandidatnivå  

Utvecklingen av ekologiska kläder har blivit allt mer omtalad och det är många som 

intresserar sig inom ämnet. Detta visar sig bl.a. i tidigare undersökningar gjorda av 

studenter på kandidatnivå. De flesta av de undersökningar som presenteras nedan är 

relativt nya, vilket tyder på att utvecklingen gällande konsumtionen av ekologiska 

kläder är ett aktuellt ämne.  

 

Nilsson (2011:8) genomförde en studie vid Karlstads Universitet där syftet var att 

undersöka relationen mellan konsumenters attityd och köpbeteende vid köp av 

miljömärkta kläder. För att kunna besvara syftet genomfördes fyra intervjuer med 

individer som ofta handlade ekologiska produkter. I studien framgick det att det är 

svårt för konsumenter i Sverige att veta vilka klädesplagg som är ekologiska och inte, 

vilket främst beror på konsumenters bristande kunskaper angående miljömärkningar. 

(Nilsson, 2011:8, 11, 20ff)  

 

Nelander & Stenling (2014) genomförde en studie vid Uppsala Universitet där de 

jämförde om attityderna hos konsumenter skiljer sig åt mellan kläd- och 

livsmedelsbranschen. Studien genomfördes med hjälp av två fokusgruppsintervjuer 

med förhoppning om att urskilja eventuella skillnader i attityder beroende på ålder 

och kön (2014:15). Studien (Nelander & Stenling, 2014:27) visade att det finns en 

högre grad av medvetenhet inom livsmedelsbranschen jämfört med klädbranschen 

(ibid.). Vad gäller miljömärken finns en högre grad av medvetenhet om miljömärken 

inom livsmedelsbranschen än inom klädbranschen (ibid.). Respondenterna i denna 

studie ansåg att det var svårare att ta hänsyn till den etiska aspekten vad gäller kläder 

jämfört med livsmedel då klädköp även påverkas av personlig stil, tillgänglighet och 

utseende (ibid.).  

 

På Textilhögskolan i Borås har man under de senaste åren sett ett stort intresse inom 

ekologiska kläder. Studenterna Machek & Rosenqvist genomförde år 2014 en studie 

där de använde sig av två fokusgrupper med fyra deltagare i varje (2014:17ff). I 

studien framgick det att samtliga respondenter upplever en alltför låg modegrad på 

ekologiska kläder samt att de ofta förknippas med basplagg. Vidare hävdar Machek & 

Rosenqvist (2014) i sin studie att konsumenter tenderar att rättfärdiga sitt icke 

ekologiska köpbeteende genom att överlåta ansvaret för miljöproblematiken i 

klädkonsumtionen till klädföretagen. I studien framkom att “fast-fashion”-företagen 

bidrar med ett ökat köpbehov hos konsumenterna då företagen erbjuder ett stort utbud 
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av trendiga kläder till ett lågt pris. Samtidigt visade studien på en misstro hos 

konsumenter gällande “fast-fashion”-företagens ansvarstagande och hållbara åtgärder 

och huruvida dessa åtgärder har någon märkbar inverkan. (Machek & Rosenqvist, 

2014)   

 

Andersson & Putak (2012) genomförde år 2012 en studie om kvinnliga konsumenters 

attityder och beteenden vid Högskolan Borås. Studien genomfördes med hjälp av en 

fokusgrupp bestående av sju kvinnliga studenter samt en webbenkät som besvarades 

av totalt 138 kvinnliga studenter på Högskolan Borås. I studien framkom att de flesta 

konsumenter menar att de försöker undvika att köpa kläder från oetiska klädföretag, 

men agerar sedan inte därefter. Egenskaper som design och varumärke väger ofta 

tyngre än den ekologiska aspekten och ofta kunde billiga priser på trendiga 

klädesplagg göra att respondenterna vid köptillfället valde att se bort från de oetiska 

aspekterna. De faktorer som skulle kunna få respondenterna i denna studie att välja 

ekologiska kläder var snyggare design, större utbud samt mer information. Vidare 

framkom det i Andersson & Putaks (2012) studie att dagens konsumenter behöver 

mer kunskap för att välja ekologiska kläder framför konventionella och att det är svårt 

att förhålla sig till den information som finns, gällande t.ex. olika miljömärkningar. 

(Andersson & Putak, 2012) 

 

3.1.1.1 Attityd-Gap modellen 

Andersson & Putak (2012:13) har tagit fram en modell (se figur 3:1) som visar olika 

kategorier med faktorer som kan vara orsaken till gapet mellan konsumenters attityd 

och beteende gällande ekologisk klädkonsumtion. (Andersson & Putak, 2012:13) 

 

Externa faktorer betraktar gapet ur ett mer samhälleligt perspektiv och ser på faktorer 

så som materialism och “fast fashion” (se figur 3:1). Modellen menar att 

konsumenterna upplever en konflikt mellan sina miljövänliga värderingar och begäret 

efter att få äga mer kläder. Andersson och Putak (2012) lyfter upp detta “ha-begär” 

som anledningen till att efterfrågan på kläder ökat lavinartat vilket lett till stor 

framgång för “fast fashion”-företagen med nya trender i snabb takt. Ursäktande 

faktorer relateras till de ursäkter som konsumenterna använder för att rättfärdiga sina 

icke-ekologiska köp (se figur 3:1). Vanligt förekommande är att konsumenter 

tenderar att avsäga sig ansvaret för sitt icke-ekologiska köp genom att förskjuta 

ansvaret till myndigheter och organisationer som genom reglering bör styra vilka 
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produkter som är godkända på marknaden. Vidare menar många konsumenter att en 

enda persons agerande inte kan förändra något och att ansvaret därmed inte bör ligga 

på den enskilda individen. Andersson & Putak (2012) har även identifierat ursäktande 

faktorer som att alla kläder tillverkas i samma länder, att klädföretagens ekologiska 

kläder bara är till för marknadsföring och därmed öka försäljningen och att 

klädproduktionen i utvecklingsländerna är nödvändiga för tillväxt. I kategorin 

praktiska faktorer finns de faktorer som påverkar konsumentens praktiska anledningar 

till att inte handla ekologiska kläder (se figur 3:1). Antaganden som att konsumtion av 

ekologiska kläder är mer tidskrävande och har ett högre pris är faktorer som påverkar 

gapet mellan attityd och beteende. Så länge som de konventionella kläderna säljs till 

ett lägre pris kommer konsumenterna att välja dem framför ekologiska alternativ 

menar Andersson & Putak (2012). Ytterligare en praktisk faktor är tillgängligheten 

som kan kopplas till det bristande utbud som finns av ekologiska kläder. Sista 

kategorin består av estetiska faktorer vilka innefattar de utseendemässiga orsaker som 

ligger till grund för gapet (se figur 3:1). Ekologiska kläder har tidigare inte haft 

samma modegrad som de konventionella kläderna och har därmed inte stämt överens 

med konsumenternas preferenser. Många konsumenter efterlyser högre modegrad, 

bättre design, högre kvalitet, bättre passform och en högre grad av funktionalitet på de 

ekologiska kläderna. Varumärke är av stor betydelse vid köp av kläder och 

varumärkets utbud av ekologiska alternativ kan därför påverka konsumenterna 

positivt. Konsumenters lojalitet gentemot ett varumärke har visat sig starkare än de 

etiska värderingarna vilket innebär att varumärke kan vara en anledning till gapet hos 

konsumenterna. (Andersson & Putak, 2012:13-14) 

 

  

 

Figur 3:1 Attityd-Gap Modellen (Andersson & Putak, 2012:13) 



 25 

4. Metod 

I detta kapitel följer en redogörelse över tillvägagångssätt vid insamling av 

primärdata samt vilka forskningsmetoder som använts i denna studie. Vidare kommer 

val av metod motiveras och en diskussion kring resultatens trovärdighet. 
 

4.1 Val av metod 

Vid val av metod kan forskaren välja mellan kvantitativ eller kvalitativ forskning. 

Den kvantitativa forskningsmetoden ger ett resultat i form av statistik och strävar mot 

att omvandla den data som samlats in till kvantifierbara enheter för analys. Kvalitativ 

forskning är en forskningsmetod som analyserar med hjälp av ord istället för 

kvantifiering och har en tendens att förknippas med beskrivning. Den kvalitativa 

metoden innehåller ett induktivt synsätt där man stödjer den insamlade empirin med 

lämpliga teorier. (Bryman, 2011:40; Denscome, 2009:320-321) 

 

Denna studie har en deduktiv ansats vilket innebär prövning av teorier (Eliasson, 

2013:29-30). Forskningsmetoden som lämpar sig bäst för denna studie är den 

kvantitativa metoden. Undersökningen behöver nå ut till en stor grupp individer för 

att generera ett trovärdigt resultat. Med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar 

har informationen som samlas in även analyseras ur ett kvalitativt perspektiv för att på 

så vis stärka den kvantitativa empirin med hjälp av respondenternas egna ord. För 

insamling av empiri har strategin surveyundersökning använts som tillvägagångssätt. 

Surveyundersökning ger en kombination av bred täckning, fokus på ögonblicksbilden 

vid en given tidpunkt och beroendet av empiriska data (Denscome, 2009:26). 

Forskare som väljer surveyundersökning kan använda sig av metoderna 

frågeformulär, intervjuer, dokument och observation (ibid).  

 

För att nå ut till många konsumenter är frågeformulär den mest effektiva metoden för 

denna studie. Det finns många olika former av enkäter, varav den vanligaste 

förmodligen är att enkäter skickas ut till respondenterna via post (Bryman, 2011:227). 

Med hänsyn till tidsramen för undersökningen har vi inte haft någon möjlighet att 

skicka ut enkäter via post utan har istället valt att dela ut enkäterna till respondenterna 

personligen.  
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4.2 Urval 

För att kunna generalisera det empiriska resultatet till den population urvalet görs 

utifrån måste urvalet vara representativt (Bryman, 2011:180). För att det ska finnas 

tilltro i undersökningsresultatet måste urvalet därför göras omsorgsfullt (Denscombe, 

2009:32). Populationen till denna studie baseras på ett sannolikhetsurval där urvalet 

sedan valts ut slumpmässigt (Denscombe, 2009:33). Ett slumpmässigt urval syftar till 

att vara ett representativt tvärsnitt för den valda populationen (ibid.). Med en 

förhoppning om intresse och engagemang från respondenterna i det aktuella 

undersökningsområdet valde vi att studera kvinnliga konsumenter då de tenderar att 

vara mer miljömedvetna än män (Equal Climate, 2006)[Internet]. Tidigare studier 

visar även att yngre människor är mer miljömedvetna än äldre och med detta som 

utgångspunkt har urvalet avgränsats till kvinnor i åldern 20-35 år (ibid.). Anledningen 

till att vi valt att studera denna grupp av individer grundar sig i vår tro att det är dessa 

individer som kan och vill påverka trenden att välja ekologiska kläder i störst 

utsträckning.  

 

Enkäten delades ut till totalt 100 respondenter då vi ansåg att det var ett lämpligt antal 

med hänsyn till studiens omfattning och tidsram. Med hänsyn till att ekonomi- och 

levnadssituationer i hög grad kan komma att påverka svaren i enkäterna delades 

hälften av dem ut på Högskolan Dalarna och hälften utanför köpcentret Kupolen. 

Valet att dela ut enkäter på Högskolan Dalarna grundar sig i att det bestämda urvalet 

där finns tillgängligt i stor utsträckning. Kupolen är Dalarnas största köpcenter och 

med hänsyn till studiens undersökningsområde var detta en lämplig plats för 

insamling av empiri. 

 

4.3 Val av datainsamlingsmetod 

För att undersöka det valda problemområdet samlas information in om 

konsumenternas köpbeteende, om de anser sig ha kunskap inom ämnet samt deras 

attityder gentemot ekologiska kläder. Ambitionen med datainsamlingen är att den ska 

hjälpa oss att analysera och därmed förklara den låga konsumtionen av ekologiska 

kläder. Vid datainsamling finns huvudsakligen två olika alternativ att välja mellan, 

nämligen primärdata och sekundärdata. (Eliasson, 2013:24) 
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4.3.1 Primärdata 

Primärdata är data man själv samlar in för undersökningens ändamål för att sedan 

analysera och direkt applicera på studien (Eliasson, 2013:24). Denna typ av data 

samlas in direkt från källan, det vill säga en fysisk person (ibid.). Primärdatan för 

denna studie består av de svar vi fått in genom enkäterna och är den mest 

betydelsefulla informationen. Enkäten delades ut till totalt 100 stycken respondenter 

där hälften av dem var studenter på Högskolan Dalarna och resterande hälft 

tillfrågades utanför köpcentret Kupolen i Borlänge. Anledningen till att enkäterna 

delades ut på olika platser var att erhålla svar från individer med olika ekonomi och 

levnadssituationer, något som i hög grad kan komma att påverka svaren i enkäterna. 

 

Den 30:e mars år 2015 delades 50 enkäter ut mellan klockan 11-15 på Högskolan 

Dalarna, Borlänge. Vi gick personligen fram till respondenterna och presenterade oss 

själva muntligt, studiens innehåll samt enkäten. Det personliga mötet bidrog till hög 

svarsfrekvens då endast tre av de tillfrågade avböjde att delta i undersökningen. För 

att nå ut till respondenter med olika levnadssituationer delades resterande 50 enkäter 

ut utanför Kupolen lördagen den 11:e april mellan klockan 11-16. Svarsfrekvensen 

utanför Kupolen var avsevärt lägre än på Högskolan Dalarna och endast en fjärdedel 

av de tillfrågade valde att delta i studien, vilket innebar att totalt 200 kvinnor 

tillfrågades att delta. För att underlätta genomförandet av surveyundersökningen på 

Kupolen användes skrivplattor som hjälpmedel. 

 

4.3.1.1 Utformning av enkäten 

För att en enkät ska karaktäriseras som forskningsmässig måste den vara utformad för 

att samla information som sedan kan användas för analys. Enkätens uppgift är inte att 

försöka förändra respondenternas attityd utan syftet är att samla information som är 

användbar för undersökningen. Ett annat kriterium för en enkät är att den måste bestå 

av en rad nedtecknade frågor som är enkla att förstå och besvara. (Denscome, 

2009:207)  

 

Enkäten som användes i denna studie (se bilaga 2) har utformats för att undersöka 

vilka oberoende variabler (utbud, kvalitét, kunskap, modegrad, pris, konsumentens 

ekonomi, varumärke och självkänsla) som har störst påverkan på den beroende 

variabeln (konsumtion av ekologiska kläder) (Denscombe, 2009:76). De oberoende 
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variablerna har framkommit genom de sju kriterier som Solomon & Rabolt 

(2009:383) anser påverka konsumentens beslut vid köp av kläder.  

 

Enkäter inleds ofta med sakfrågor som behandlar faktiska förhållanden, som t.ex. 

ålder och kön (Trost, 2007:67). Med hänsyn till att det var förbestämt att enkäten 

endast skulle delas ut till kvinnor var det inte nödvändigt att fråga respondenterna om 

kön. En sakfråga angående ålder var däremot relevant för att säkerställa att den 

tillfrågade tillhörde den bestämda populationen och detta kom att bli enkätens 

inledande fråga. Den valda populationen består som tidigare nämnt av kvinnor i 

åldern 20-35, men för att upptäcka eventuella skillnader i åldrar som kan vara 

relevanta för studiens resultat har svarsalternativen delats upp i mindre intervaller där 

tre av fem svarsalternativ tillhör studiens population. Den andra sakfrågan behandlar 

respondenternas levnadssituation och ekonomi vilket är relevant för att se om detta 

speglar resultaten. Konsumentens ekonomi är en av de sju tidigare nämnda oberoende 

variablerna som enkäten bygger på.   

 

För att göra enkäten lockande och lätt att besvara användes mestadels slutna frågor 

(Bryman, 2011:233). En fördel med slutna frågor är att de förser forskaren med 

information av enhetlig längd och i en form som enkelt låter sig datoriseras 

(Denscombe, 2009:221). Fråga tre och fyra undersöker respondenternas kännedom 

om de konventionella klädernas påverkan på miljö och konsument. Dessa två frågor 

tar hänsyn till hela tillverkningsprocessen, från bomullsfält till färdigt klädesplagg. 

Svarsalternativen på fråga tre och fyra är enhetliga, detta för att underlätta för 

respondenterna att svara (Eljertsson, 2014:101). Även i fråga fem undersöks 

respondenternas egna ansedda kunskap, men här om existerande miljöcertifieringar på 

kläder. Detta för att se om det anses finnas någon kunskap om befintliga 

miljömärkningar hos respondenterna och i så fall om vilken eller vilka. Dessa tre 

frågor behandlar en av de oberoende variablerna (kunskap) och bidrar även med 

information som är nödvändig för att kunna besvara en av studiens frågeställningar.  

 

Fråga sex har utformats på så vis att respondenterna ska markera tre svarsalternativ 

som denne prioriterar högt vid köp av kläder. Med hänsyn till att Trost (2012:88) 

anser att man bör vara försiktig med att be respondenterna rangordna företeelser då 

många inte kan eller vill göra det ska de tre alternativen markeras utan inbördes 

ordning. Detta underlättar också sammanställning och analys av data. Den sjätte 
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frågan ger studien svar på vilka egenskaper på kläder som är viktigast vid ett 

köpbeslut och om den ekologiska aspekten spelar in hos konsumenten.  

 

Vidare användes åsiktsfrågor i form av en femgradig likertskala där respondenterna 

fick ta ställning till ett antal påståendesatser och ange i vilken utsträckning hon 

instämmer (Trost, 2007:67). Risken med att använda sig av frågor som besvaras 

jakande eller nekande är att respondenterna tröttnar och glömmer bort 

svarsalternativens betydelse (Trost, 2012:69-70). Enkäten har såvida designats med 

slutna frågor som inledning och med åsiktsfrågor på slutet för att få en inblick i 

konsumenternas faktiska åsikter och attityder. De sju åsiktsfrågorna ger en inblick i 

respondenternas uppfattningar om utbudet av ekologiska kläder, huruvida de är 

moderiktiga eller inte, villigheten att betala för ekologiska kläder samt om de 

ekologiska kläderna ger något mervärde. Då modegrad kan anses subjektivt syftar 

fråga åtta till huruvida de ekologiska kläderna följer de trender som går inom 

klädbranschen. Åsiktsfrågorna är betydelsefulla då de bidrar med respondenternas 

tankar och attityder gentemot ekologiska kläder och ger därmed svar på studiens 

syfte. Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenterna själva fick 

möjlighet att utveckla sina svar (Bryman, 2011:230). Den öppna frågan ger oss 

möjlighet att upptäcka ännu en oberoende variabel som inte har lyfts fram i enkäten. 

 

För att säkerställa enkätens kvalitet och undvika eventuella missförstånd har enkäten 

testats på en pilotgrupp bestående av fem individer. De individer som ingick i 

pilotgruppen tillhörde undersökningens val av population.  

 

4.4 Metodkritik 

Enkäter kritiseras bl.a. för att det oftast inte finns någon ansvarig närvarande som kan 

hjälpa respondenterna med eventuella funderingar om frågorna (Bryman, 2011:229). 

Tack vare att vi delat ut enkäterna personligen har vi haft möjligheten att besvara 

eventuella funderingar från respondenterna. Ytterligare en nackdel med enkäter är att 

det inte är möjligt för forskaren att ställa eventuella uppföljningsfrågor för att få ett 

djupare svar från respondenterna (Bryman, 2011:229). Dock är detta inte något som 

påverkar denna undersökning då den i högre grad syftar till att nå ut till många 

respondenter än att få djupgående svar. 
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Vid utformning av enkät är det viktigt att ta hänsyn till att respondenter snabbt kan 

tröttna på frågorna, särskilt om enkätens ämnesområde inte intresserar och engagerar 

respondenterna (Bryman, 2011:229-230). Det är också viktigt att tänka på att alla 

frågor inte lämpar sig i en enkät och man bör undvika att använda många öppna 

frågor då respondenterna kan uppleva det som både tidskrävande och ansträngande 

(ibid.). Enkäter kritiseras också p.g.a. den låga svarsandel som ofta genereras något 

som denna undersökning lyckats undkomma tack vare den personliga kontakten 

skribenterna har haft med respondenterna (Denscome, 2009:228).     

 

En kritisk aspekt gällande enkäten i denna studie är fråga tre, fyra och fem där 

respondenternas kunskap undersöks. Dessa svar genererar ingen verklig information 

då de grundar sig respondenternas egna uppfattningar om deras egen kunskap. Trots 

detta var vår förhoppning med dessa frågor att respondenterna skulle ta sig tid och 

fundera över hur deras kunskap faktiskt ser ut för att kunna dra några slutsatser. 

 

Med hänsyn till att studiens population består av kvinnor i åldern 20-35 kan resultatet 

inte generaliseras till alla konsumenter. Det slumpmässiga urvalet tillåter oss dock att 

generalisera resultatet till den valda populationen. Vid en större studie hade det varit 

önskvärt att inkludera fler respondenter samt flera städer för att uppnå ett mer 

användbart och generaliserbart resultat.  

 

4.5 Resultatens trovärdighet 

För att forskningen ska vara trovärdig måste den påvisa att resultaten grundar sig på 

metoder och tillvägagångssätt som är väl lämpade för undersökningen (Denscombe, 

2009:378). Termerna reliabilitet och validitet härrör i kvantitativa studier, t.ex. 

enkätundersökningar likt denna studie (Trost, 2007:65). Vid kvalitativa studier lämpar 

sig inte dessa begrepp utan bättre är då att tala om trovärdigheten som presenteras i 

anslutning till vald metod samt olika alternativ till den (ibid.). 

 

4.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet avser huruvida resultatet av datainsamlingen blir detsamma om 

undersökningen skulle upprepas eller om resultatet påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser (Bryman & Bell, 2011:62-63). Begreppet syftar där med till 

följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett resultat (Bryman, 

2011:160).  
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För att undvika låg reliabilitet i enkätundersökningar bör forskaren undvika att 

använda sig av negationer, krångliga ord eller ordvändningar i frågeformuläret, något 

som kan leda till att missuppfattningar hos respondenterna (Denscombe, 2009:44). 

För att få hög grad av reliabilitet bör enkäten istället grunda sig på enkla satser med 

begripliga och vanliga ord som mestparten av respondenterna uppfattar på likartat sätt 

(ibid.). Enkäten till denna studie har formulerats på ett noggrant och väl genomtänkt 

sätt för att få ett trovärdigt resultat med hög reliabilitet. När enkäten delades ut utanför 

Kupolen var svarsfrekvensen låg, vilket betyder att vi gick miste om data från många 

individer. Denscombe (2009:44) menar att det största problemet med låg 

svarsfrekvens är att forskaren inte vet om de uteblivna svaren skulle skilja sig från de 

insamlade svaren. Trots den låga svarsfrekvensen utanför Kupolen upplever vi ingen 

snedvridning i den data vi fått tillgång till. Då vi endast undersökte kvinnor i åldern 

20-35 fanns ingen risk att de individer som inte svarade skilde sig från dem som 

svarade angående kön och ålder. Vidare har enkäten bidragit med data från 

respondenter med skilda levnadssituationer och vi har därmed inte gått miste om 

någon specifik socialgrupp.    

 

4.5.2 Validitet  

Validitet syftar till noggrannheten och precisionen i den forskningsdata som 

presenteras (Denscombe, 2009:378). Det handlar också om innehållet i forskningsdata 

satt i relation till den forskningsfråga som undersöks, dvs. att informationen som 

framkommer av studien måste vara giltig och relevant (ibid.). Begreppet validitet 

innefattar hur och om forskningsdata reflekterar sanningen, reflekterar verkligheten 

och täcker forskningens avgörande frågor (Denscombe, 2009:425). Den data som 

samlats in bedöms vara av hög validitet generellt sett då svaren tyder på ärlighet från 

respondenterna istället för att försöka “svara rätt”. Dock framgår av enkäten endast 

konsumenternas attityder gentemot ekologiska kläder och inte deras faktiska 

beteende, vilket skulle kunna sänka validiteten för studien. Bryman & Bell (2011:401) 

beskriver validitet som huruvida man “observerar, identifierar eller ´mäter´ det man 

säger sig mäta”. 
 

För att uppnå hög validitet drogs inga slutsatser innan tillräckligt med information 

fanns tillgängligt. Vidare har enkätens frågor och svarsalternativ noggrant 

kontrollerats att de är anpassade till varandra för att stärka den logiska validiteten. 

(Olsson & Sörenssen, 2011:149) 
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5. Empiri och analys 

Nedan följer en genomgång av den insamlade empirin där resultaten redovisas i 

stapeldiagram kombinerat en analys där resultatet kopplas samman med den 

teoretiska referensramen.  
 

5.1 Svarsfrekvens i enkät 

Totalt delades 100 enkäter ut, 50 stycken på Högskolan Dalarna och resterande 50 

stycken utanför Kupolen köpcenter. Av de 100 insamlade enkäterna kunde vi använda 

oss av 93 stycken som besvarats av respondenter som ingick i studiens urvalsram. 

Bortfallet berodde på att de resterande sju respondenter inte tillhörde studiens 

urvalsram då de antingen var under 20 år eller över 35 år. Mestparten av 

respondenterna som deltog i studien var studenter (se figur 5:1), vilket beror på att 

hälften av deltagarna tillfrågades på Högskolan Dalarna. Vidare deltog 22 stycken 

anställda, 2 stycken egna företagare, 3 stycken föräldralediga/tjänstlediga och 1 

arbetssökande. 55 stycken av studiens deltagare var i åldern 20-25 vilket kan relateras 

till den höga andel studenter som deltagit. 23 stycken av respondenterna var mellan 

26 och 30 år och 15 stycken var i åldersspannet 31- 35 år (se figur 5:2).   

 

Vid analys av det insamlade materialet kunde inga skillnader eller samband urskiljas 

beroende på demografi (ålder, sysselsättning), vilket medförde att alla enkätsvar 

kunde redovisas tillsammans. Enkäterna har noggrant analyserats med utgångspunkt i 

att försöka finna samband i respondenternas svar. Stor vikt har lagts vid att analysera 

huruvida respondenterna anser sig ha kunskap om de konventionella klädernas 

påverkan på miljö/individ och om/hur detta påverkat deras svar i åsiktsfrågorna, dock 

har inga tydliga samband identifierats.  

 

De citat som presenteras löpande i empirin är tagna ur enkätens öppna fråga där 

respondenterna fick möjlighet att uttrycka sig med egna ord. Totalt valde 27 stycken 

respondenter att skriva något i den öppna frågan, varav 12 stycken av dessa citat 

redovisas nedan då de anses bidra med värdefull information till studien. Citaten 

används även för att stärka resultaten och de resonemang som förs.  
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Figur 5:1 Enkätfråga 1 

 

 
 

Figur 5:2 Enkätfråga 2 

 

5.2 Redovisning av resultat 

 

Fråga 3. Hur stor kunskap har du om de konventionella (= inte ekologiska 

kläder, benämns hädanefter som vanliga kläder) klädernas miljöpåverkan 

under tillverkningsprocessen? 

 

 

 

 

Figur 5:3 Enkätfråga 3 
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Mestparten av respondenterna (53 stycken) ansåg sig ha lite kunskap om de 

konventionella klädernas miljöpåverkan under tillverkningsprocessen och endast två 

stycken av respondenterna uppgav sig ha väldigt god kunskap om frågan. 26 stycken 

medgav att de helt saknade kunskap om frågans innehåll. Resultatet av fråga 3 i 

enkäten visar att det råder brist på kunskap hos majoriteten av respondenterna, som 

representerar kvinnor i åldern 20-35. Detta resultat motsäger Joergens (2006:366) 

undersökning där resultatet visade att konsumenter är väl medvetna om de 

miljöproblem som produktionen av kläder medför. Den bristande kunskap som 

studien visar på kan bero på lågt intresse inom området, vilket kan hänvisas till Attalla 

& Carrigan (2001:571) som i sin studie menade att konsumenter inte engagerar sig i 

klädproduktionens miljöpåverkan på grund av att problemen inte är synliga i 

västvärlden. 

 

 

Fråga 4. De vanliga kläderna innehåller kemiska ämnen och tillsatser, t.ex. 

antimögelmedel. Hur stor kunskap har du om dessa ämnens påverkan på dig 

som bär klädesplagget? 

 

 
 

Figur 5:4 Enkätfråga 4 

 

Fråga fyra behandlar också hur stor kunskap respondenterna anser sig ha gällande de 

konventionella klädernas påverkan, men här undersöks istället klädernas direkta 

påverkan hos brukaren. Mer än hälften (50 stycken) av de tillfrågade uppgav 

svarsalternativet “Ingen kunskap alls”. Endast åtta (7+1) personer ansåg sig ha god 
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kunskap om de konventionella klädernas innehåll och påverkan, varav fem av dem 

även ansåg sig ha väldigt god/god kunskap om de konventionella klädernas 

miljöpåverkan. 

    

Enkätsvaren av fråga 4 visade på en låg kunskapsnivå hos respondenterna, vilket kan 

hänvisas till Joergens (2006:369) undersökning där han menade att eftersom de 

kemiska ämnena i kläderna inte har någon synlig effekt på konsumentens hud upplevs 

detta inte som ett problem för konsumenterna. Beard (2008:448) menar att den låga 

kunskapen beror på att kläder främst är relaterade till mode och inte till hälsa. I 

enkätens öppna fråga framgick det dock tydligt att ett intresse för engagemang finns 

men att det behövs mer lättillgänglig information.  

 

Fråga 5. Vilka av följande miljöcertifieringar som finns på kläder vet du 

betydelsen av? 

 

 
 

Figur 5:5 Enkätfråga 5 

 

I fråga fem undersöks medvetenheten hos respondenterna angående de 

miljöcertifieringar som finns på kläder. Denna fråga gav respondenterna möjligheten 

att markera flera svarsalternativ och det visade sig att de respondenter som kände igen 

en av miljöcertifieringarna, kände ofta igen flera av dem. De certifieringar som var 

igenkända i störst utsträckning var Svanen, Bra miljöval och Fairtrade Cotton. 47 

stycken av respondenterna är bekanta med Fairtrade Cotton vilket stärks av Beard 



 36 

(2008:41) som menar att de flesta konsumenter känner igen märkningen Fairtrade, 

dock menar Beard (2008:41) att det råder bristande kunskaper gällande märkningens 

innebörd i klädbranschen. Vi motsäger Beards synpunkt och menar att konsumenter 

idag är mer upplysta och därmed medvetna om Fairtrades betydelse inom 

klädbranschen.  

 

Både Andersson & Putak (2012) och Nilsson (2011) kom i sina studier fram till att det 

är svårt för konsumenter att veta vilka kläder som är ekologiska och ej p.g.a. bristande 

kunskaper om miljömärkningar. I kapitel 2.4 redogjorde vi för fem stycken 

miljömärkningar som finns på kläder och alla dessa har skilda betydelser. Beard 

(2008:448) menar att det är en komplicerad process för att ett klädesplagg ska erhålla 

en miljöcertifiering. För att vara medveten om vad de olika certifieringarna 

representerar krävs det att konsumenten är engagerad inom ämnet och till viss del har 

ett intresse för miljömärkta produkter.  

 

Den låga svarsfrekvensen på märkningarna EU Ecolabel och Öko tex 100 Standard 

kan bero på att det råder bristande kunskap hos konsumenterna om de olika 

miljöcertifieringarna. Dessa två certifieringar är de som är mest inriktade mot kläder 

och är kanske därför mer okända för konsumenterna än Svanen, Bra Miljöval och 

Fairtrade, som finns på en mängd olika produktgrupper. Den låga svarsfrekvensen kan 

även bero på att dessa certifieringar inte har lyckats med en framgångsrik co-

branding. Miljömärkningar fungerar som The Ingredient till det primära varumärket 

(Hollensen, 2014:509), men om The Ingredient inte stärker det primära varumärket 

misslyckas denna co-branding strategi. Även den relativt höga svarsfrekvensen på Vet 

ej/vill ej svara visar på att det är svårt för konsumenter att veta betydelsen av de olika 

certifieringarna.  
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Fråga 6. Vad prioriterar du högst vid köp av kläder? Markera tre 

svarsalternativ utan inbördes ordning. 
 

 
 

Figur 5:6 Enkätfråga 6 

 

Resultatet av enkätfråga sex visade att det som respondenterna prioriterar högst vid 

köp av kläder är pris, design och kvalitet. Även funktionalitet är en relativt viktig 

egenskap hos kläderna för respondenterna. Alla de nämnda svarsalternativen (pris, 

design, kvalitet och funktionalitet) fick en betydligt högre svarsfrekvens än 

Varumärke och Att plagget är ekologiskt. Endast fem stycken av respondenterna 

angav Att plagget är ekologiskt som en viktig prioritet vid köp av kläder, varav tre 

stycken av dem anser sig ha väldigt god/god kunskap om de konventionella klädernas 

miljöpåverkan. Niinimäki (2010:151) menar att det finns en liten grupp konsumenter 

som värderar den ekologiska aspekten högre än andra egenskaper hos ett klädesplagg. 

Problemet är att det finns en mängd olika grupper av konsumenter med skilda 

attityder, värderingar och behov (ibid.). Endast två stycken av de fem anser sig ha 

väldigt god/god kunskap om hur de kemiska ämnen och tillsatser som de 

konventionella kläderna innehåller påverkar individen som bär klädesplagget. Det 

visar att många av de som är medvetna om de konventionella klädernas konsekvenser 

ändå inte prioriterar att köpa ekologiska kläder.    

 

“Främst tittar jag på designen och då är det 

 svårt att prioritera ekologiskt” 
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Resultatet av denna enkätfråga bekräftar att konsumenters personliga behov värderas 

högre än socialt ansvarstagande vid ett köpbeslut, vilket även Boulstridge & 

Carrigans undersökning bevisade (Attala & Carrigan, 2001:565). Deras resultat visade 

att de faktorer som var viktigast för konsumenterna vid ett köpbeslut var pris, kvalitet 

och varumärke (ibid.). En jämförelse mellan denna och Boulstridge & Carrigans 

undersökning visar att konsumenters prioriteringar vid köpbeslut inte har genomgått 

några större förändringar under de senaste 15 åren. I denna studie var dock Design en 

av de högsta prioriteringarna vid ett köpbeslut, vilket var något som Boulstridge & 

Carrigans undersökning inte lyfte fram. I deras undersökning var däremot varumärke 

en av de tre viktigaste egenskaperna hos ett klädesplagg. 

 

“Jag köper mest kläder till min dotter vilket påverkar 

hur jag tänker kring framförallt funktionalitet [...] det blir 

mest ett plus om det klädesplagget man väljer “råkar” 

vara ekologiskt.” 
 

 

För majoriteten av respondenterna har det ingen betydelse om kläderna är ekologiska 

eller ej, men om det valda plagget “råkar” vara ekologiskt bidrar det ändå med ett 

visst mervärde.  

 

Fråga 7. Det finns ett stort utbud av ekologiska kläder i butikerna generellt 

sett. 

 

 
 

Figur 5:7 Enkätfråga 7 
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“Om det hade funnits ett större utbud skulle 

jag ha handlat mer ekologiska kläder” 
 

Av de 93 enkätsvaren som analyserats var det endast 17 stycken av respondenterna 

som delvis instämde i att det finns ett stort utbud av ekologiska kläder i butikerna. De 

flesta respondenter angav svaret Instämmer inte på enkätfrågans påstående. Det var 

också många respondenter som inte kunde avgöra om de instämde eller ej, vilket visar 

att de inte vet hur utbudet av ekologiska kläder ser ut. Detta resultat kan jämföras med 

Nilssons (2011:5) studie där det framkom att det kan vara svårt för konsumenterna att 

veta vilka kläder som är ekologiska eller ej, och om konsumenten inte är medveten 

om vilka kläder som är ekologiska vet han eller hon heller inte hur stort eller litet 

utbudet är. 12 stycken av de 13 som ansåg sig ha väldigt god/god kunskap i fråga 3 

(konventionella kläders miljöpåverkan) kunde ta ställning angående utbudet av 

ekologiska kläder, vilket visar att kunskap inom ämnet leder till att konsumenten 

lättare kan urskilja de ekologiska kläderna från de konventionella.  

 

“Fanns det större utbud av ekologiska kläder och om dessa 

var mer synliga i affärer skulle jag köpa flera!” 

 

“Jag tycker att ekologiska kläder ska exponeras bättre!” 

 

Att det bristande utbudet är en orsak till gapet mellan konsumenternas attityd och 

beteende gentemot ekologiska kläder var även något som både Niinimäki (2010) och 

Meyer (2001) lyfte fram i sin studie. Gällande utbudet av ekologiska kläder är det inte 

enbart kvantiteten som är ett problem, utan även att det som finns tillgängligt i 

butikerna inte exponeras tillräckligt för att kunna påverka konsumenters köpbeslut. 

Om en konsument efterfrågar ekologiska kläder krävs det mer tid av konsumenten att 

finna dessa produkter då både utbudet och exponeringen inte är tillräcklig. Om de 

ekologiska kläderna skulle exponeras bättre skulle fler konsumenter upptäcka utbudet 

och därmed skulle köpbenägenheten av ekologiska kläder öka.   

 

Vid köp av ekologiska kläder, med utgångspunkt att utbudet inte är stort, krävs det att 

konsumenten efterfrågar och har kunskap om dessa kläder samt agerar utifrån en 

rationell köpprocess (Kotler et al. 2012:271). Köpprocessen skulle då kortfattat 

förklaras som: konsumenten behöver ett nytt klädesplagg och söker information om 

kläder som kan tillfredsställa det upptäckta behovet. När de olika alternativen sedan 
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utvärderas väljer konsumenten att köpa det ekologiska plagget för att kunna utesluta 

risken att t.ex. påverkas fysiskt av de giftiga kemikalier som de konventionella 

kläderna innehåller. Om konsumenten sedan är nöjd med sitt köp ökar chansen att han 

eller hon väljer att köpa ekologiska kläder i fortsättningen.  

 

Om konsumenten däremot agerar utifrån en emotionell köpprocess och det inte finns 

ett stort utbud av ekologiska kläder är det en liten chans att han eller hon köper dessa 

kläder. Vid ett emotionellt köpbeslut har det inte någon betydelse om konsumenten 

har kunskap om de ekologiska kläderna då köpbeslutet saknar logiskt tänkande 

(Solomon, 2006:306). För att kunna påverka den emotionella konsumenten till att 

köpa ekologiska kläder krävs det att dessa kläder tydligt visas upp i butiker och/eller 

reklam då det emotionella behovet uppstår när konsumenten ser något.  

 

Fråga 8. Ekologiska kläder är av samma modegrad som vanliga kläder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jag tycker mest att det finns basplagg som t-shirts 

och linnen i ekologiskt sortiment för vuxna” 

 

Vid köp av kläder avgörs beslutet ofta av konsumentens önskan om att vara 

modemedveten (Solomon, 2006:591). I Joergens (2006:366) undersökning framkom 

det att konsumenter har svårt att välja ekologiska kläder framför konventionella 

kläder då de oftast inte är moderiktiga.  

 

Figur 5:8 Enkätfråga 8 
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I denna studie var det totalt 26 respondenter (23+3) som upplever att ekologiska 

kläder inte är av samma modegrad som vanliga kläder, medan 25 stycken (8+17) 

upplever likvärdig modegrad på ekologiska kläder som på de konventionella kläderna. 

Nästan hälften av respondenterna i denna studie angav Vet ej/obestämd som svar 

vilket kan bero på att det är svårt för konsumenter att veta vilka kläder som är 

ekologiska och ej. Den höga svarsandelen på Vet ej/obestämd kan även bero på ett 

lågt engagemang från respondenterna eller att de inte hade tillräckligt med kunskap 

för att ta ställning i frågan. På grund av de utspridda svaren och den höga 

svarsandelen på Vet ej/obestämd i denna enkätfråga erhåller vi ingen besvarande 

information.  
 

“Hur ser man att kläderna är ekologiska om det inte står på? 

Oftast är eko-kläders design inte så snygga” 
 

De ekologiska kläderna är svåra att upptäcka för konsumenterna, dels för den 

bristande exponeringen samt p.g.a. att den ekologiska märkningen kan vara otydlig 

och/eller svår att uppmärksamma. För att konsumenter ska kunna bilda sig en 

uppfattning om de ekologiska klädernas modegrad krävs det att dessa kläder 

exponeras bättre i butikerna och att det tydligt framgår vilka kläder som är ekologiska 

och ej.  

 
 

Fråga 9. Jag kan tänka mig att betala extra om kläderna är ekologiska. 

 

 
 

Figur 5:9 Enkätfråga 9 
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I enkätfråga 9 fick respondenterna ta ställning till om de kunde tänka sig att betala 

mer för ett ekologiskt klädesplagg jämfört med ett konventionellt klädesplagg. 18 

stycken av de som deltog i studien instämde helt med påståendet och hela 42 stycken 

av respondenterna instämde delvis. Joergen (2006:366) menar att en anledning till 

varför konsumenter inte väljer ekologiska kläder framför konventionella är att det inte 

är möjligt p.g.a. det höga priset på ekologiska kläder. Även i Attalla & Carrigans 

(2001:565) undersökning framkom det att pris var en av de viktigaste faktorerna vid 

ett köpbeslut och ett billigt pris oftast väger tyngre än socialt ansvarstagande. Till 

skillnad mot Joergens (2006) och Attalla & Carrigans (2001) undersökningar visar 

denna enkätstudie att majoriteten av respondenterna är villiga att betala ett högre pris 

för ekologiska kläder.  

 

Den höga andel respondenter som angivit att de är beredda att betala mer för ett 

ekologiskt plagg kan relateras till Niinimäkis (2010) studie där gapet mellan 

konsumenters attityd och beteende undersöktes. Hon menar att affärsstrategin “fast 

fashion” får konsumenter att bryta sina värderingar när köpbeslutet ska tas och att 

detta är en av anledningarna till gapet mellan konsumenters attityd och beteende 

(ibid.). Trots att majoriteten av respondenterna i denna studie angav att de är villiga 

att betala extra om kläderna är ekologiska visar det ingenting om deras faktiska 

beteende.  

 

Andersson & Putak (2012:13) skulle relatera den höga andel respondenter som angivit 

att de är beredda att betala mer för ett ekologiskt plagg till deras modell om gapet 

mellan konsumenters attityd och faktiska beteende (se figur 3:1). Enligt Andersson 

och Putak (2012:13) försöker de flesta konsumenter att undvika att köpa kläder från 

oetiska klädföretag och istället köpa ekologiska kläder (Andersson & Putak, 2012:13). 

Väl framme vid köpbeslutet förändras konsumenternas värderingar och attityder av 

faktorer så som t.ex. materialism, relationen till ett specifikt varumärke samt en rad 

olika ursäktande faktorer som används för att rättfärdiga sina icke-ekologiska klädköp 

(ibid.). Det uppstår därför ett gap mellan konsumenternas attityder och beteende vid 

köp av kläder. Vidare menar Andersson & Putak (2012:13) att konsumtion av 

ekologiska kläder kräver både mer tid och ett högre pris. Så länge som de 

konventionella kläderna har ett lägre pris kommer konsumenterna därför inte välja att 

köpa ekologiska kläder (ibid.).  
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Fråga 10. Jag föredrar varumärken som erbjuder ekologiska kläder 

 

 
 

Figur 5:10 Enkätfråga 10 

 

Fråga 11. Ekologiska kläder ger en bättre självkänsla än vanliga. 
 

 
 

Figur 5:11 Enkätfråga 11 

 

Enkätundersökningens fråga 10 visade att 31 stycken av respondenterna i denna 

studie inte tog ställning i frågan om de föredrar varumärken som erbjuder ekologiska 

kläder och svarade Vet ej/obestämd (se figur 5:10). 11 stycken av respondenterna 

instämde helt i att de föredrar varumärken som erbjuder ekologiska kläder och 26 

stycken valde Instämmer delvis i frågan. Boulstridge & Carrigan lyfter i sin 

undersökning fram varumärke som en av de mest betydelsefulla faktorerna vid 
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konsumtion av kläder (Attala & Carrigan, 2001:565). Ett varumärkes uppgift är att 

urskilja en produkt från konkurrenterna samt ge ett mervärde till konsumenten (Kotler 

et al. 2012:467).  

 

“[...] tyvärr är jag nog vidrig och sätter 

varumärken högre upp på vilja-ha-listan än ekologiskt” 
 

Fråga 11 syftar till att ta reda på om de ekologiska kläderna ger någon bättre 

självkänsla än de konventionella kläderna (se figur 5:11), vilket hänvisas till ett 

varumärkes image. Även i denna fråga har 31 stycken av respondenterna valt att svara 

Vet ej/obestämd. 23 stycken av respondenterna valde Instämmer delvis och lika 

många (23 stycken) valde svarsalternativet Instämmer inte. 12 stycken av de 

deltagande respondenterna valde alternativet Instämmer inte alls och anser att de 

ekologiska kläderna inte ger någon bättre självkänsla än konventionella kläder.  

 

Resultaten från enkätfråga 10 tyder på att konsumenter till viss del värderar 

varumärken som erbjuder ekologiska kläder i högre grad än varumärken som inte 

erbjuder ekologiska kläder. Vidare visar svaren från enkätfråga 11 att ekologiska 

varumärken inte lyckats erhålla någon stark varumärkesimage, något som idag blir 

allt viktigare för konsumenter. Enligt Means-end chain- modellen styrs 

konsumenternas köpbeteende av personliga värderingar och modellen utgår från att 

konsumenter inte köper produkten för själva produkten utan istället för det värde som 

produkten skapar hos konsumenten (Kotler et al. 2012:281). Om konsumenter hade 

agerat rationellt (positivistiska synsättet) och enligt Means- end chain- modellen hade 

svaren i enkätfråga 10 och 11 sett annorlunda ut. Konsumenterna hade då tagit hänsyn 

till de konsekvenser deras klädkonsumtion medför och därmed värderat ekologiska 

varumärken högre. Resultaten stärker resonemanget om att konsumenter agerar 

utifrån det emotionella köpbeslutet och styrs av impulser och saknar såväl 

framförhållning som logik.  
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Fråga 12. Ekologiska kläder hjälper till att framhäva min personlighet. 

 

 
 

Figur 5:12 Enkätfråga 12 

 

Vid köp av kläder finns det ett flertal kriterier som påverkar köpbeslutet. Ett av dessa 

kriterier är att kläderna ska överensstämma med konsumentens personliga stil för att 

framhäva personligheten (Solomon & Rabolt, 2009:383). 51 stycken av 

respondenterna (35+16) uppgav att ekologiska kläder inte framhäver deras 

personlighet. Endast 14 stycken av respondenterna (3+11) instämde på enkätens 

påstående.  

 

“Utgår från min personliga stil när jag handlar kläder. 

Har dock inte hittat något som är ekologiskt” 
 

Att kläderna överensstämmer med konsumentens personlighet är ett betydelsefullt 

kriterium och avgör i många fall om ett köp ska genomföras. 26 stycken av de 

respondenter som inte instämde på enkätfrågans påstående upplevde dessutom att det 

inte finns ett stort utbud av ekologiska kläder. Det visar att en huvudsaklig anledning 

till varför det är svårt för ekologiska kläder att framhäva konsumenters personligheter 

är p.g.a. det bristande utbudet.  

 

För att kunna driva den ekologiska utvecklingen inom klädbranschen framåt måste de 

ekologiska kläderna anpassas till vad som efterfrågas på marknaden, vilket även 

innebär att utbudet måste ökas. I denna studie framkom det att ekologiska kläder 

förknippas med basplagg (se citat i enkätfråga 8). För att ekologiska kläder ska kunna 
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framhäva konsumenters personlighet krävs det ett större och mer varierat utbud av 

dessa kläder, samt att de ekologiska klädernas image stärks och därmed förmedlar en 

känsla till konsumenterna.  

 

Fråga 13. Ekologiska kläder är av högre kvalitet än vanliga kläder. 

 

 
 

Figur 5:13 Enkätfråga 13 

 

I Attalla & Carrigan (2001:571) undersökning framkom det att kvalitet är en viktig 

egenskap hos klädesplagget för konsumenten. Även denna undersökning visar att 

kvalitet är en av de viktigaste egenskaperna för konsumenten vid ett köpbeslut (se 

enkätfråga 6). Trots att kvalitet framstår som en viktig egenskap är det affärsstrategin 

“Fast Fashion” som dominerar klädbranschen. Konsumtionen av kläder i Sverige har 

ökat kraftigt de senaste åren p.g.a. det billiga priset och trenderna som kommer och 

går. Att “Fast Fashion” är så framgångsrikt inom klädbranschen tyder på att 

konsumenter värderar pris och mode/trender framför kvalitet.  

 

I enkätfråga 13 svarade 52 stycken av respondenterna Vet ej/obestämd i frågan om 

ekologiska kläder är av högre kvalitet än vanliga kläder (se figur 5:13). Endast 28 

stycken (6+22) ansåg att ekologiska kläder är av högre kvalitet än konventionella 

kläder och 13 stycken (8+5) var av motsatt åsikt. Den höga svarsandelen (52 stycken) 

på Vet ej/obestämd tyder på en okunskap hos konsumenterna och/eller ett lågt intresse 

inom ämnet. 
 

“Upplever att ekologiska kläder (de som jag stött på) ofta 

känns “sträva” och inte alls lika behagliga som andra kläder” 
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6. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring de resultat som framkommit i den empiriska 

redogörelsen och analysen följt av förslag till vidare forskning. 
 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att förklara varför konsumtionen av ekologiska kläder 

haft en svag ökning sett utifrån konsumenternas perspektiv. Denna undersökning 

bidrar med aktuell information om vad som efterfrågas utifrån konsumenternas 

perspektiv samt vad som ligger till grund för den svaga konsumtionen av ekologiska 

kläder. För att besvara studiens syfte utgick vi från följande frågeställningar:   

 

 Hur stor kunskap anser sig dagens konsumenter ha om ekologiska respektive 

konventionella kläder?  
 

 Vilka faktorer är det som orsakar det påstådda gapet mellan konsumenternas 

attityd och köpbeteende vid ekologiska kläder? 
 

I studien genomfördes en undersökning i form av enkäter där det framkom att 

majoriteten av respondenterna ansåg sig ha låg kunskap gällande de ekologiska 

kläderna på marknaden samt de konventionella klädernas påverkan på både miljö och 

den enskilda individen. Den låga kunskapen om de konventionella- och ekologiska 

kläderna, samt skillnaden mellan dem, kan grunda sig i ett bristande intresse hos 

konsumenterna. Trots detta framkom det även att intresse för ekologiska kläder finns 

när ämnet lyfts fram, men konsumenterna behöver tydlig information för att själva 

agera i frågan. Nuförtiden är shopping ett nöje och för att köpa ekologiska kläder 

krävs viss kunskap. Slutsatser kan dras om att dagens konsumenter inte vill känna 

någon press över att behöva “shoppa rätt”, då shopping i många fall är ett nöje. I 

samband med att kläder konsumeras i allt högre grad och går från att vara 

sällanköpsvaror till att bli dagligvaror minskar engagemanget hos konsumenterna 

gällande deras klädköp. I takt med att kläder övergår till att bli dagligvaror och att den 

emotionella köpbeslutprocessen blir allt vanligare måste de ekologiska kläderna bli 

mer synliga för att konsumenterna ska välja dem framför “fast fashion”-kläderna 

(Solomon, 2006:306).  

 

Enkätundersökningen visade att respondenterna anser sig ha god kunskap om de 

“vanliga” miljömärkena så som t.ex. Svanen, Fairtrade och Bra Miljöval, medan 

kunskap saknas om de märkningar som är mer inriktade mot kläder. Utifrån detta drar 
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vi slutsatsen att det uppstår förvirring hos konsumenterna gällande de “vanliga” 

märkningarnas betydelse på kläder då de lätt kan relateras till livsmedel och andra 

dagligvaror. Jämfört med livsmedelsbranschen har den ekologiska utvecklingen i 

klädbranschen haft en svag ökning vilket med stor sannolikhet beror på att 

konsumenterna bryr sig mer och har större kunskap om livsmedlens negativa 

påverkan till skillnad mot de konsekvenser som den ökande klädkonsumtionen 

medför. Vidare kan slutsatser dras att miljömärkena EU Ecolabel och Öko tex 100 

Standard inte lyckats förmedla sin varumärkesidentitet till konsumenterna (Kapferer, 

2008:174). Att förmedla en image är en process där avsändarens uppgift är att 

förmedla varumärkesidentiteten till konsumenten med hjälp av olika signaler (ibid.). 

Antingen har dessa miljöcertifieringar inte lyckats bygga upp någon stark 

varumärkesidentitet, eller så har de använt sig av fel signaler för att nå ut till 

konsumenterna. Då dessa varumärken inte erbjuder några egna produkter utan enbart 

appliceras på andra befintliga varumärken framgår det även att EU Ecolabel och Öko 

tex 100 Standard inte lyckats genomföra någon framgångsrik co-branding med andra 

varumärken (Kotler et al, 2012:595). Anledningen till detta kan antingen vara att få 

produkter uppfyller miljöcertifieringarnas krav eller att dessa certifieringar inte lyckas 

skapa något värde hos konsumenterna och fungerar därför inte som en stark 

ingredient som gynnar andra varumärken (Hollensen, 2014:509).  

 

Vid köp av kläder värderas de personliga behoven i högre grad än socialt 

ansvarstagande och det som prioriteras högst är klädernas pris, design och kvalitet. 

Det finns en betalningsvilja för ekologiska kläder, men då krävs det att klädesplaggen 

uppfyller konsumenternas förväntningar gällande pris, design och kvalitet då den 

ekologiska aspekten endast ses som ett ”plus”. Så länge som pris och design är 

egenskaper som prioriteras högst av konsumenterna kommer den ständigt växande 

affärsstrategin “fast fashion” att dominera klädbranschen och därmed göra det svårt 

för de ekologiska kläderna att bli konkurrenskraftiga.  

 

Means- end chain modellen bygger på att konsumenter önskar att uppnå ett slutvärde 

med hjälp av sin konsumtion av varor/tjänster (Kotler et al, 2012:281). Slutvärdet 

uppnås med hjälp av de funktionella- och psykosociala konsekvenser som attributet 

medför (Solomon, 2006:140). I detta fall kan attributet liknas vid ekologiska kläder 

där funktionella- och psykosociala konsekvenser kan vara att man undviker skadliga 

ämnen, att man bidrar till en bättre miljö samt att de ekologiska kläderna uppfyller 
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konsumenternas personliga behov gällande t.ex. stil och personlighet. Då dessa 

funktionella- och psykosociala konsekvenser inte tycks påverka konsumenters 

köpbeslut gällande kläder i någon större utsträckning lyckas attributet (ekologiska 

kläder) inte leverera något betydelsefullt slutvärde.  

 

Respondenterna upplever att utbudet av ekologiska kläder inte är så stort och de 

förknippar än idag ekologiska kläder med basplagg. Att de ekologiska kläderna 

fortfarande förknippas med basplagg kan bero på att många konsumenter finner det 

svårt att urskilja de ekologiska kläderna från de konventionella kläderna, vilket i sin 

tur kan leda till att konsumenterna inte är medvetna om de ekologiska klädernas 

modegrad samt kvalitet. I tidigare studier som gjorts har ursäkter till den låga 

konsumtionen av ekologiska kläder grundat sig i de ekologiska klädernas egenskaper 

men idag orsakas den låga konsumtionen även av konsumenternas låga kunskap inom 

ämnet (Beard, 2008:448);(Joergen, 2006:366ff).  

 

Enligt denna studie bidrar inte de ekologiska kläderna med någon ökad självkänsla 

och framhäver heller inte konsumenternas personliga stil i någon större utsträckning. 

Trots detta angav en tredjedel av respondenterna att de föredrar varumärken som 

erbjuder ekologiska kläder, något som förvånar oss. Detta stärker resonemanget om 

att det råder kognitiv dissonans hos konsumenterna, dvs. ett gap mellan attityd och 

faktiskt beteende. Det tyder även på att de ekologiska klädernas image måste stärkas, 

då de idag inte lyckats förmedla det mervärde som konsumenterna efterfrågar. Enligt 

Kotler et al. (2012:467) är det till stor del produktens varumärke som levererar ett 

mervärde till konsumenterna och därmed krävs det att välkända och etablerade 

klädföretag med starka varumärken tar ansvar och erbjuder ett större utbud av 

ekologiska kläder. 

 

I denna studie framkom att kvinnliga konsumenter i åldern 20-35 anser sig ha låg 

kunskap om de konventionella klädernas påverkan på miljö och individ, vilket kan 

bero på ett svagt intresse hos konsumenterna. Respondenterna i denna studie behöver 

tydlig information för att själva agera i frågan. Konsumenternas personliga behov 

värderas högre än socialt ansvarstagande och det som prioriteras högst vid köp av 

kläder är pris, design och kvalitet. De ekologiska kläderna saknar slutvärde, 

varumärkesimage och förknippas fortfarande med basplagg. För att utvecklingen av 

ekologiska kläder ska gå framåt krävs det att dessa plagg överensstämmer med det 
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som konsumenterna prioriterar vid köp av kläder, samt ger ett betydelsefullt 

mervärde. Vidare måste konsumenternas kunskap om de konventionella- samt de 

ekologiska kläderna öka, utbudet av ekologiska kläder måste breddas, exponeringen 

måste förbättras samt att det behövs en starkare image på dessa 

kläder. Marknadsförare måste inse att det rationella köpbeslutet är på väg att 

försvinna och att kläder övergår till att bli dagligvaror där det emotionella köpbeslutet 

styr.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har genomfört en undersökning angående den svaga konsumtionen av 

ekologiska kläder sett utifrån konsumentens perspektiv. Då undersökningen 

genomfördes i Borlänge och respondenterna endast bestod av kvinnor i en bestämd 

åldersgrupp kan resultatet inte generaliseras till konsumenter i allmänhet. För att få 

fram ett mer användbart resultat i det aktuella ämnet krävs det en mer omfattande 

undersökning som inkluderar större del av populationen. Denna studie genomfördes 

till största del av kvantitativ metod och framtida studier bör därför genomföras 

kvalitativt för att få ut ännu mer detaljerad information.    

 

Ytterligare ett förslag är att genomföra en liknande studie, men sett utifrån 

klädföretagen/butikernas perspektiv. En sådan studie skulle t.ex. ge information om 

hur inköpare uppfattar efterfrågan av ekologiska kläder på marknaden och/eller hur 

butikspersonal uppfattar utbudet av ekologiska kläder, hur de exponeras samt deras 

egenskaper. Detta resultat skulle sedan kunna jämföras med studier som denna, för att 

se eventuella likheter eller skillnader. En annan forskningsfråga som kan undersökas 

är om konsumenternas prioriteringar vid köp av kläder kan förändras och vad som i så 

fall krävs för att det ska ske. Denna aspekt skulle vara intressant att undersöka vidare 

för att hjälpa den ekologiska utvecklingen inom klädbranschen framåt.  
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Bilaga 1.  

Bomullen – från frö till konfektion 

 

Den konventionella bomullen är den naturfiber som orsakar störst miljöproblem 

(Naturskyddsföreningen, 2007:1). Bomullsplantan är världens mest besprutade gröda 

och de konstgödningar och kemiska bekämpningsmedel som används har en negativ 

påverkan på både natur och människor (WWF, 2005:3)[Internet]. Det allvarligaste 

miljöproblemet med bomullsodling är den enorma vattenmängd som krävs då 

odlingen sker främst i torra områden där sötvatten är en bristvara, vilket medför att 

odlaren måste använda konstbevattning (ibid.).  

 

De faktorer som har inverkan på mängden vatten som krävs vid en bomullsodling är 

klimatet, jorden och hur odlaren brukar marken och använder vattnet (WWF, 

2005:14-15)[Internet]. Bomull är den näst största vattenkrävande grödan och behöver 

så mycket som 550-950 liter vatten/m2 (ibid.). Sett till vattenåtgång per kilo produkt 

är bomull den mest överlägsna då den behöver mellan 7000-29 000 liter vatten/kg 

produkt (ibid.). P.g.a. att stora delar av bomullsodlingen sker i torra områden 

konstbevattnas ca 70 procent av all bomull, resterande 30 procent vattnas endast av 

regnet (ibid.). Den konstbevattnade odlingen ger mer än dubbelt så stor producerad 

kvantitet per hektar jämfört med den regnbevattnade odlingen, men tär betydligt mer 

på jordens resurser (ibid.). Konstbevattning leder bl.a. till försaltade jordar vilket 

innebär att bruksmarken försämras och odlingen måste förflyttas till ny mark som inte 

alltid är anpassad för bomullsodling (Naturskyddsföreningen, 2007:1)[Internet]. Den 

enorma mängd vatten som den konventionella bomullsodlingen kräver är ett allvarligt 

miljöproblem då det påverkar sötvattnets kretslopp och biologiska mångfald negativt 

då odlingen orsakar brist på grund- och ytvatten där vattnet tas från och i områden 

nedströms (WWF, 2013)[Internet];(WWF, 2005:18)[Internet]. Detta leder i sin tur till 

att det uppstår brist på vatten för människor och djur som lever i dessa områden 

(ibid.).   

 

Bomullsodling kräver inte enbart mycket vatten, utan odlarna använder också stora 

mängder jordbrukskemikalier som bekämpar skadeinsekter och ogräs (WWF, 

2013)[Internet]. Trots att bomullsodlingen endast står för ca 2,5 procent av all 

jordbruksareal är bomull den mest besprutade grödan och står för 11 procent av 
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världens totala jordbrukskemikalier (WWF, 2005:17)[Internet]. Om man enbart ser på 

förbrukningen av insektsmedel används hela 25 procent av världsförbrukningen till 

bomull (WWF, 2013)[Internet]. Denna enorma mängd insektsmedel som används har 

blivit till en ond cirkel: många av skadedjuren har blivit resistenta både mot gamla 

och nyutvecklade bekämpningsmedel vilket medfört att jordbrukaren måste öka 

mängden besprutning för varje säsong (Miljöklon, 2015)[Internet]. Insektsmedlen 

bekämpar inte bara skadeinsekterna utan även de nyttiga insekterna förintas i 

processen (WWF, 2005:16)[Internet]. När de nyttiga insekterna inte längre finns i 

odlingsfältet krävs det ännu mer bekämpningsmedel mot skadeinsekterna (ibid.). 

Detta medför inte enbart stora kostnader för jordbrukaren utan bekämpningsmedlen 

förgiftar även bruksmarken och odlingsmöjligheterna försämras ständigt (ibid.).  

 

Odlarna och bomullsarbetarna som ofta kommer i kontakt med den enorma mängd 

jordbrukskemikalier som används löper stor risk för allvarliga och dödliga sjukdomar 

(WWF, 2013)[Internet]. Även människor som bor i de områden där bomullsodling 

förekommer påverkas av de gifter som finns i luften och i vattnet (Miljöklon, 

2015)[Internet]. Dricksvattnet blir förorenat och många människor blir sjuka (WWF, 

2005:17, 22)[Internet]. Det förekommer även att många av dessa människor tvingas 

att lämna sina hem p.g.a. skadorna på miljön (ibid). Enligt undersökningar som har 

gjorts dör omkring 22 000 människor varje år och så många som tre miljoner 

människor blir allvarligt sjuka av de bekämpningsmedel som används vid 

bomullsodling (ibid.).   

 

Den ekologiska bomullen behöver samma mängd vatten som den konventionella men 

får endast vattnas med regnvatten och man strävar efter att använda regnvattnet så 

effektivt som möjligt (Miljöklon, 2015;WWF, 2005:8)[Internet]. I den ekologiska 

bomullsodlingen används inga kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller GMO 

(genetiskt modifierade organismer) utan istället används biologisk och manuell 

insekts- och ogräsbekämpning (Naturskyddsföreningen, 2007:2;WWF, 

2005:8)[Internet]. Vid den ekologiska odlingen sår odlaren andra grödor mellan 

bomullsskördarna och även mellan bomullsraderna (ibid.), detta är för att en 

varierande växtföljd förbättrar bördigheten i marken och bidrar till att nyttiga smådjur 

och insekter kan leva i jorden och försvåra för skadeinsekterna 

(Naturskyddsföreningen, 2007:2)[Internet]. Den ekologiska bomullen odlas främst i 

Turkiet, Kina och USA (Aspentree, u.å.)[Internet]. Odlingen av ekologisk bomull har 
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ökat och efterfrågan växer i takt med den ökade medvetenheten hos konsumenterna 

(Naturskyddsföreningen, 2007:2)[Internet]. Trots att den ekologiska bomullen står för 

en liten andel av den totala bomullsodlingen ökade den med hela fyra procentenheter, 

från en procent till fem procent, mellan år 2005 och år 2007 (WWF, 

2013:25)[Internet]. Produktionsprocessen av bomull medför allvarliga konsekvenser 

för både miljö och människor, men det är ändå viktigt att ta hänsyn till att bomull är 

en viktig inkomstkälla för många U-länder. De största bomullsproducenterna är bl.a. 

Kina, Indien, USA, Brasilien, Egypten och Turkiet. (WWF, 2013)[Internet] 

 

Bomullsplantans växtcykel varierar och tillväxten påverkas av väder, insekter och 

vattentillgång (WWF, 2005:13)[Internet]. En vanlig tidsuppskattning är att det tar 

ungefär sex månader från frö till bomullstuss (ibid.). Odling av ekologisk bomull är 

dock mer tidskrävande än den konventionella med hänsyn till att odlarna är 

begränsade gällande vattentillgång och användning av bekämpningsmedel (WWF, 

2005:8)[Internet]. När bomullsplantan sedan är mogen skördas den, antingen för hand 

eller med hjälp av maskinell utrustning (WWF, 2013:13)[Internet]. Bomullen skickas 

sedan till ett bomullsrenseri där den tvättas och packas i bomullsbalar för att sedan 

hamna i ett spinneri där bomullen omvandlas till textilier (ibid.). Denna textil beställs 

sedan av fabriker som tillverkar kläder som modebranschen efterfrågar (ibid.) och 

p.g.a. den ökade globaliseringen har konfektionsproduktionen förlagts i 

utvecklingsländer där det råder dåliga arbetsförhållanden (Moran, 2002:2).  

 

Klädindustrin har stora problem med arbetsmiljön då personalen dagligen utsätts för 

hälsofarliga kemikalier och höga dammhalter i fabrikerna, luften fylls med små 

bomullsfibrer som inte går att se med blotta ögat, men att andas in dessa fibrer är 

mycket skadligt för människan (WWF, 2015:28)[Internet]. I fabrikerna råder ett 

varmt och kvavt klimat, ofta i kombination med en hög ljudnivå, kraftig rök och dålig 

ventilation (Moran, 2002:11-12). I vissa av fabrikerna tvingas människorna även 

arbeta med cancerframkallande kemikalier så som toluen och bensen (Moran, 

2002:11-12). Många av kemikalierna som används i fabrikerna orsakar även skador i 

miljön då de är giftiga och bryts ner långsamt (Naturskyddsföreningen, 

2007:2)[Internet]. Vissa av fabrikerna saknar helt avloppsrening vilket medför att 

miljögifterna går rakt ut i mark och vattendrag och kan ge upphov till stora skador 

(Naturskyddsföreningen, 2007:2)[Internet].  
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För att bomull ska få klassificeras som ekologisk måste odlingen ske med regnvatten 

samt vara energisnål, kemiska bekämpningsmedel får inte användas och endast 

naturliga gödningsmedel får utnyttjas (Ekokläder, 2007)[Internet]. För att ett 

klädesplagg ska erhålla ekologisk märkning måste produktionen granskas av en 

oberoende aktör (Miljöklon, 2015)[Internet]. I Sverige kontrollerar och certifierar den 

nordiska statliga miljömärkningen SIS (Svanen) och Kontrollföreningen för ekologisk 

odling (KRAV) ekologisk bomullsodling (ibid.). De två nämnda svenska 

organisationerna kräver också att bomullsodlaren ska erhålla en rättvis betalning för 

produktionen och att det ska föreligga goda arbetsförhållanden på bomullsfälten och i 

fabrikerna (ibid.). Det finns en rad olika miljöcertifieringar gällande ekologiska kläder 

som alla ställer olika krav för sina certifieringar.  

 

Ett problem angående certifiering av ekologiska kläder är att fabrikerna som 

omvandlar bomullen till textilier sällan vet var och hur bomullen har producerats. 

Bomullen säljs oftast på en bomullsbörs där köparna främst värderar kvalitet och pris. 

Den bristande kännedomen om hur bomullen framställts följer sedan med i hela 

tillverkningsprocessen. (WWF, 2005:8)[Internet]  

 
 

Figur Bilaga 1 Vägen från odling till konsument 
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En stor del av de farliga kemikalierna som används i tillverkningsprocessen finns kvar 

i klädesplagget när det når konsumenten. Somliga kemikalier har applicerats i 

kläderna för att bidra med önskvärda egenskaper hos klädesplagget, t.ex. färg, 

flamskydd eller vatten- och smutsavvisning. Även antimögelmedel tillsätts i vissa fall 

i kläderna för att undvika att produkterna möglar under transporten. De människor 

som lider av astma eller allergier kan vara extra känsliga för de tillsatta kemikalierna i 

kläderna. Genom att välja kläder som tillverkats av ekologisk bomull minskas risken 

att utsättas för farliga kemikalier då den ekologiska bomullsodlingen inte använder 

kemiska bekämpningsmedel. (Kemikalieinspektionen, 2009)[Internet] 
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Bilaga 2. 

Enkät- en undersökning om ekologiska kläder 

 

1. Ålder: 

☐ - 19 

☐ 20 - 25  

☐ 26 - 30  

☐ 31 - 35 

☐ 36 + 
 

 

2. Huvudsaklig sysselsättning: 

☐ Student 

☐ Anställd 
☐ Egen företagare 
☐ Föräldraledig/tjänstledig 
☐ Arbetssökande 
 

 
3. Hur stor kunskap har du om de konventionella (= inte ekologiska kläder, 
benämns hädanefter som vanliga kläder) klädernas miljöpåverkan under 
tillverkningsprocessen? 
 

☐ Väldigt god kunskap 

☐ God kunskap 

☐ Lite kunskap 

☐ Ingen kunskap alls 

☐ Vet ej/vill ej svara 
 

 
4. De vanliga kläderna innehåller kemiska ämnen och tillsatser, t.ex. 
antimögelmedel. Hur stor kunskap har du om dessa ämnens påverkan på dig 
som bär klädesplagget? 
 

☐ Väldigt god kunskap 

☐ God kunskap 

☐ Lite kunskap 

☐ Ingen kunskap alls 

☐ Vet ej/vill ej svara 
 

 
 



 62 

 
5. Vilka av följande miljöcertifieringar som finns på kläder vet du betydelsen 
av?  
 

☐ Svanen 

☐ Bra miljöval 

☐ EU Ecolabel 

☐ Fairtrade Cotton 

☐ Öko tex 100 Standard 

☐ Annan:………………….. 

☐ Vet ej/vill ej svara 

 
6. Vad prioriterar du högst vid köp av kläder? Markera tre svarsalternativ utan 
inbördes ordning.  
 

☐ Pris 

☐ Design 

☐ Kvalitet 

☐ Varumärke 

☐ Funktionalitet 

☐ Att plagget är ekologiskt 

☐ Annat:……………………. 

 
 
Markera följande påståenden: 

 

7. Det finns ett stort utbud av ekologiska kläder i butikerna generellt sett 
 

    ☐       ☐                                   ☐         ☐     ☐ 
 

Instämmer helt       Instämmer delvis           Vet ej/obestämd         Instämmer inte       Instämmer inte alls 

 
8. Ekologiska kläder är av samma modegrad som vanliga kläder 
 

    ☐       ☐                                   ☐         ☐     ☐ 
 

Instämmer helt       Instämmer delvis           Vet ej/obestämd         Instämmer inte       Instämmer inte alls 

 
9. Jag kan tänka mig att betala extra om kläderna är ekologiska  
 

    ☐       ☐                                   ☐         ☐     ☐ 
 

Instämmer helt       Instämmer delvis           Vet ej/obestämd         Instämmer inte       Instämmer inte alls 

 
10. Jag föredrar varumärken som erbjuder ekologiska kläder 
 

    ☐       ☐                                   ☐         ☐     ☐ 
 

Instämmer helt       Instämmer delvis           Vet ej/obestämd         Instämmer inte       Instämmer inte alls 

 
 



 63 

 
11. Ekologiska kläder ger en bättre självkänsla än vanliga kläder 
 

    ☐       ☐                                   ☐         ☐     ☐ 
 

Instämmer helt       Instämmer delvis           Vet ej/obestämd         Instämmer inte       Instämmer inte alls 

 
12. Ekologiska kläder hjälper till att framhäva min personlighet 
 

    ☐       ☐                                   ☐         ☐     ☐ 
 

Instämmer helt       Instämmer delvis           Vet ej/obestämd         Instämmer inte       Instämmer inte alls 

 
13. Ekologiska kläder är av högre kvalitet än vanliga kläder 
 

    ☐       ☐                                   ☐         ☐     ☐ 
 

Instämmer helt       Instämmer delvis           Vet ej/obestämd         Instämmer inte       Instämmer inte alls 
 
 
14. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så 
skriv dem gärna här: 
 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
 
 

 

 


