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Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka varför konsumenter handlar miljövänliga kläder. 

 

Frågeställningar: 1) Vilka variabler är relevanta för att förklara varför konsumenter handlar 

miljövänliga kläder? 2) Hur förklarar konsumenter varför de handlar miljövänliga kläder? 

 

Metod: Genom ett tvärvetenskapligt perspektiv har frågeställningen undersökts med en 

enkätundersökning bland 125 respondenter som samtliga har handlat miljövänliga kläder. Det 

empiriska materialet består av ett större antal stängda frågor vilka analyseras kvantitativt, samt 101 

svar, där respondenterna med egna ord beskriver varför de handlar miljövänligt, som analyseras 

kvalitativt. 

 

Slutsatser: Företeelsen att handla miljövänliga kläder är mångfacetterad och dynamisk, och det 

finns en komplexitet och variation bland individernas bakomliggande motiv och perspektiv. För att 

förstå och förklara den komplexa företeelsen krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv som tar hänsyn 

till flera olika variabler. 

 

Nyckelord: Köpbeteende, konsumentbeteende, miljövänlig konsumtion, hållbar konsumtion, 
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Bakgrund och problemformulering 

 
Figur 1 
 

Det är idag vedertaget att den pågående klimatförändringen orsakas av människan (WMO 2013; 

National Academy of Science 2010; Hansen 2008; IPCC 2007) och dess resurskrävande 

konsumtionssamhälle (Jackson 2009:183-187). I detaljhandelsbranscher som modebranschen har 

företag börjat anpassa sig för att bli mer miljövänliga (ex. H&M 2013-04-20; Lindex 2013-04-

20; KappAhl 2013-04-20). Det råder dock skilda meningar om vad som förmår konsumenter att 

faktiskt välja ett miljövänligt alternativ framför ett icke miljövänligt (se en genomgång av dessa i 

efterföljande stycken). Citaten ovan (figur 1) kommer från individer som samtliga har handlat 

miljövänliga kläder och genom dessa går det att urskilja en komplex variation av olika perspektiv 

och motiv i hur de förklarar varför de väljer att konsumera miljövänligt. Det finns ett flertal 

forskningsbidrag från olika vetenskapliga fält som har försökt beskriva varför konsumenter 

handlar miljövänligt. 
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De flesta av dessa forskningsbidrag utgår från managementfältets principer (Fuentes 2011:15). 

Inom managementfältet betraktas konsumenterna ofta som rationella och individualistiska 

(Heiskanen & Pantzar 1997) och det finns en tradition av att undersöka aspekter som upplevda 

kostnader (ex. Grönroos 2008) och marknadsföring i form av butiksreklam, exponering och 

skyltning (ex. Nordfält 2007). Inom samma fält undersöks även betydelsen av sociodemografiska 

variabler och studier har visat på samband mellan ex. ålder, kön och inkomst, och miljövänlig 

konsumtion (Tsakiridou et al. 2008). 

 

En annan grupp forskningsbidrag, som medför en djupare förståelse och komplexitet för 

miljövänligt köpbeteende, kommer från det sociokulturella fältet. Inom denna forskningsgren 

kritiseras managementforskningens tendens att förenkla social komplexitet, och svarar med ett 

eget perspektiv där det sociala samspelet och den kulturella påverkan ligger i fokus (Fuentes 

2011:15).  Inom dessa studier undersöks immateriella symboler och meningar, och fältet har 

bidragit med ett antal förklaringar av miljövänlig konsumtion. En förklaring är att miljövänlig 

konsumtion är en typ av identitetsskapande (Connolly & Prothero 2003) eller ett sätt att skapa 

tillhörighet med en grupp (Moisander & Pesonen 2002; Thompson & Coskuner-Balli 2007a; 

Thompson & Coskuner-Balli 2007b). En annan förklaring är att upplevelseaspekter driver det 

miljövänliga köpet och att det därför måste finnas kulturella, psykologiska och praktiska fördelar 

för att konsumenterna ska välja ett miljövänligt alternativ (Thompson & Coskuner-Balli 2007b). 

 

Ett annat perspektiv på miljövänlig konsumtion är det sociomateriella (Fuentes 2011:23). Likt 

det sociokulturella perspektivet antar det sociomateriella en kritisk ståndpunkt mot 

managementperspektivet. Som namnet implicerar tar det sociomateriella perspektivet även 

hänsyn till betydelsen av materiella artefakter, som komplement till de immateriella aspekterna 

från det sociokulturella fältet. Utifrån det sociomateriella perspektivet handlar konsumenter 

miljövänliga produkter, inte enbart p.g.a. deras symboliska egenskaper, utan även för deras 

funktionella och materialistiska roll (Fuentes 2011:27). 

 

Ytterligare ett fält som bidragit med komplexa analyser av individuella aspekter, relaterade till 

miljövänlig konsumtion, är det socialpsykologiska (Stern et al. 1999). Inom detta fält riktas fokus 

mot bl.a. individens värderingar, föreställningar och normer. Förespråkare av det 
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socialpsykologiska perspektivet menar att dessa attitydrelaterade aspekter driver konsumenterna 

till att välja miljövänliga produkter. 

 

Samtliga av ovan nämnda perspektiv och forskningsbidrag avser att förklara varför konsumenter 

handlar miljövänligt genom att titta på en rad olika aspekter. Dessa kan grovt kategoriseras i två 

grupper, de som har antagit ett individfokus och de som har antagit ett kontextuellt fokus. På 

senare tid har det dock växt fram ett stöd för ett tvärvetenskapligt perspektiv och 

forskningsbidrag med hänsyn till en kombination av ovanstående kategorier blir allt fler (Jackson 

2005:89). 

 

Ett sådant forskningsbidrag kommer från Paul C. Stern, från National Academy of Science, 

National Research Counsil, som anses vara fältets mest erfarna inom ämnet miljövänligt 

konsumentbeteende (Jackson 2005:56). Stern (2000) beskriver i artikeln Toward a Coherent 

Theory of Environmentally Significant Behavior, ett förslag till en tvärvetenskaplig modell för att 

förklara miljömedvetna beteenden, som miljövänlig konsumtion. I modellen anges ett antal 

variabler, uppdelade i fyra huvudkategorier, som förklarar miljövänliga konsumentbeteenden. 

Dessa huvudkategorier är Attitudinal, Personal capabilities, Contextual och Habit and routines. 

Modellen är utvecklad i samband med ett av Sterns tidigare forskningsbidrag om hur förståelsen 

kring ett miljövänligt beteende kan ökas (Stern 2000:420). Dessa principer är som följer: 

 

1. Identifiera ett miljömedvetet beteende 

I vårt fall konsumtion av miljövänliga kläder 

 

2. Analysera beteendet och identifiera några aktörer som praktiserar det miljövänliga beteendet 

I vårt fall konsumenter som har handlat miljövänliga kläder 

 

3. Utgå från samtliga möjliga variabler och identifiera vilka som varit relevanta för aktörerna när de 

praktiserat det miljövänliga beteendet 

I vårt fall undersöks detta m.h.a. en enkätundersökning där frågorna utformats för att mäta 

samtliga variablers relevans 

 

 (Stern 2000:420) 
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Utifrån argumentet att ett tvärvetenskapligt och multi-dimensionellt perspektiv krävs för att 

förklara och förstå miljövänlig konsumtion har vi i denna uppsats valt att utgå ifrån Sterns (2000) 

modell som baseras på samma resonemang. Med ett tvärvetenskapligt perspektiv vill vi öka 

förståelsen kring miljövänlig konsumtion inom modeindustrin och bidra med uppslag till fortsatt 

fördjupande forskning om hur konsumenter, i större utsträckning, kan förmås välja miljövänliga 

alternativ. 

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka varför konsumenter handlar miljövänliga kläder. För att 

åstadkomma detta genomförs en enkätundersökning. Enkätundersökningens frågor är baserade 

på Sterns (2000) modell som m.h.a. variabler, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, förklarar 

miljövänlig konsumtion. Enkäten innehöll även en öppen fråga där konsumenterna med egna ord 

kunde beskriva varför de handlar miljövänliga kläder. 

 

Frågeställning 
● Vilka variabler är relevanta för att förklara varför konsumenter handlar miljövänliga 

kläder? 

● Hur förklarar konsumenter varför de handlar miljövänliga kläder? 
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Teori 
Här följer en genomgång av det grundläggande teoretiska ramverk vi har valt att använda, samt 

några ord om vilka ytterligare teorier vi planerar att stödja uppsatsens resonemang på. 

 

Forskning om miljövänligt konsumentbeteende 

I rapporten Motivating Sustainable Consumption sammanfattar Tim Jackson (2005), professor i 

miljövänlig utveckling vid University of Surrey, forskningsfältets olika bidrag kring miljövänligt 

konsumentbeteende. Rapporten innehåller en översiktlig redogörelse av de teorier som används 

för att förklara konsumenters beteende och dess bakomliggande variabler. Nedan följer en 

sammanfattning av de olika typer av teorier och perspektiv som används inom forskningsfältet 

för att analysera och undersöka miljövänlig konsumtion. 

Individfokus eller kontextuellt fokus 

Forskningsfältets teorier om konsumenters beteenden kan delas in i två grupper, de med ett 

individfokus och de med ett kontextuellt fokus (Jackson 2005:53-56). De förstnämnda fokuserar 

på aspekter och variabler inom individen och omfattar bl.a. attityd, motivation och värderingar. 

Teorier med ett kontextuellt fokus beskriver inverkan från omgivningen dels interpersonell, i 

form av sociala påtryckningar och externa förväntningar, men även aspekter som kostnader, 

produktegenskaper och reklam. 

 

När det kommer till att beskriva konsumentbeteende har båda kategorierna uppnått varierande 

resultat när de använts separat, och därför menar vissa forskare att ett synsätt som tar hänsyn till 

flera variabler behöver användas (Jackson 2005:58). Dessa teorier kombinerar en uppsättning 

perspektiv, ofta från flera vetenskapliga discipliner, för att beskriva och förklara det komplexa 

konsumentbeteendet. 

 

Ett tvärvetenskapligt perspektiv 

Paul C. Stern (2000), professor på National Research Council, presenterar i ett av sina många 

bidrag till beteendeforskningen (bl.a. ABC- och VBN-teorin), en modell (se figur 2) kring de 
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variabler som leder fram till ett miljömedvetet beteende. Modellen kombinerar variabler från 

flera beteendevetenskapliga discipliner som historiskt har använts för att analysera och förutse ett 

miljömedvetet beteende (Stern 2000). Variablerna är indelade i fyra huvudkategorier, attityder, 

kontext, personliga förmågor och vanor. Den första variabelkategorin, attityder, omfattar 

aspekter från tidigare forskning med individfokus, ex. värderingar, föreställningar och normer. 

Den andra kategorin täcker många av de variabler som behandlats inom den kontextbaserade 

forskningen, ex. interpersonell påverkan, produktegenskaper, prisnivåer och reklam. Den tredje 

kategorin innehåller variabler kopplade till personliga förmågor som utbildning, kunskap och 

inkomst. Den sista kategorin tar hänsyn till variabler som vanemönster, rutiner och invanda 

beteenden. 

 

Som tidigare nämnt menar Jackson (2005) att det finns två tydligt skilda tillvägagångssätt för att 

förstå konsumenters beteende. Det första tillvägagångssättet ser beteende som en funktion av 

processer och egenskaper som är inneboende hos individen; interna aspekter som attityder, 

värderingar, vanor och personliga normer. Det andra tillvägagångssättet undersöker beteende 

som en funktion av externa variabler; kontextuella aspekter som olika finansiella incitament, 

institutionella begränsningar och sociala förhållanden (Jackson 2005:89). 

 

 
Figur 2. Källa Stern (2000:421) 
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Typologier av miljömedvetet beteende 

Stern (2000) menar att ovan nämnda variabler ger en grundläggande bas för att teoretisera hur ett 

miljömedvetet beteende uppstår. Vidare har Stern (2000:421) definierat olika typologier av det 

tidigare generaliserade miljömedvetna beteendet och argumenterar för vikten av att dela upp de. 

Framförallt kan ett miljömedvetet beteende variera i vilka aktiviteter det innefattar, grad av 

engagemang och vilka variabler som leder fram till det (Stern 2000:409-411). De typologier som 

Stern (2000:421) introducerar är Environmental Activism, Nonactivist Behaviors in the Public 

Sphere, Private-Sphere Environmentalism och Other Environmentally Significant Behaviors. 

Företeelsen som undersöks i denna uppsats faller inom typologin Private-Sphere 

Environmentalism. 

 

Nedan följer en genomgång av de variabler som Sterns (2000:421) modell omfattar. För att 

anpassa modellen till enbart Private-Sphere Environmentalism och för att kunna utforma 

enkätfrågor för att mäta variablernas relevans genomfördes en fördjupning av andra teorier om 

vardera variabel. Dessa teorier, som är hämtade från olika beteendevetenskapliga fält redogörs i 

efterföljande avsnitt. 

 

Attityd 

Värderingar, föreställningar och normer 

Inom denna kategori finns variabler om konsumentens värderingar, föreställningar och normer 

samt om attityder kring det specifika miljövänliga beteendet. Värderingar, föreställningar och 

normer behandlas främst inom det socialpsykologiska fältet. Stern refererar till Value-belief-

norm theory, eller VBN-teori, som ett sätt att teoretisera och undersöka dessa. VBN-teorin som 

utvecklats av Thomas Dietz, Troy Abel och Stern själv, anses som den mest framstående teorin 

inom forskningsområdet (Jackson 2005:56). I en jämförelseundersökning med andra teorier inom 

värderingar visade Stern et al. (1999) att VBN-teorin närmast förklarade individers 

miljömedvetna beteenden. VBN-teorin argumenterar för att normer och moral utgör basen för en 

individs benägenhet att agera miljömedvetet. Den mest betydande variabeln till ett miljömedvetet 
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beteende är individens attityd om det egna och andra aktörers skyldighet att göra något åt 

klimathotet (Stern et al. 1999:91). 

Upplevda kostnader och fördelar 

Perceived costs and benefits of action syftar på individens upplevda kostnader och fördelar av 

handlingen. Uppfattade kostnader som pris och dess inverkan på ett köpbeslut anses som en 

viktig variabel inom managementfältet. Utöver priset tar vissa managementforskare hänsyn till 

andra potentiella upplevda kostnader, Grönroos (2008:149) menar exempelvis att produktens pris 

endast är en del av konsumentens kostnad, som även inkluderar så kallade relationskostnader. 

Relationskostnaderna delas in i typerna direkta, indirekta och psykologiska (Grönroos 2008:150). 

Relevant för denna studie, utöver priset, är indirekta relationskostnader. Dessa syftar på 

kostnader och uppoffringar som indirekt kan härledas till transaktionen (Grönroos 2008:150). 

 

Personliga förmågor 

Social status och finansiella resurser 

Rollen av social status i konsumtionssammanhang har undersökts så tidigt som 1898 med 

Thorstein Veblens begrepp conspicuous consumption (Jackson 2005:12). Det fenomen som 

uppmärksammades var att individer i allt större utsträckning konsumerade produkter både för 

dess inneboende egenskaper och dess funktion som socialt godkänd symbol (Jackson 2005:12). 

Kunskap om varors symboliska betydelse kommunicerar en specifik grupptillhörighet och 

individens sociala status (Witt 2001:33; Witt 2008:3). Vissa menar på att det är vedertaget att en 

individs klassbakgrund går att urskilja genom att observera dennes konsumtionsmönster och hur 

denne ger mening till sin konsumtion (Östberg & Kaijser 2010:51-53). 

Undersökningar har visat att olika faktorer för social status förutsäger miljövänlig konsumtion på 

ett mer eller mindre oberoende sätt. Social status resulterar ur en rad medfödda och under livets 

gång förvärvade faktorer. Medfödda faktorer som ålder och kön och den förvärvade faktorn 

civilstånd har tydligare samband med miljövänligt konsumtionsbeteende än finansiellt och 

intellektuellt kapital (Robinson & Smith 2002:322; Wells, Ponting & Peattie 2011:818). 
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Kontext 

Materiella kostnader och belöningar 

Material costs and rewards är den första kontextuella variabeln och syftar på materiella aspekter 

med det miljövänliga beteendet. I relation till företeelsen att konsumera miljövänliga kläder kan 

det handla om produktegenskaper och andra materiella aspekter kring köpet. Dessa aspekter 

behandlas delvis inom det sociomateriella perspektivet (se Fuentes 2011). Det sociomateriella 

fältet tar hänsyn till sociala aspekter i likhet med det sociokulturella fältet, men skiljer sig i hur 

materiella artefakter betraktas (Fuentes 2011:24). Medan sociokulturella studier ofta negligerar 

materiella aspekter, eller enbart ser de som passiva bärare av symboliska värden och meningar, 

betraktas de ur det sociomateriella perspektivet som aktiva och betydelsefulla för konsumentens 

köpbeslut (Fuentes 2011:24-27). 

Externa förväntningar och sociala normer 

Till skillnad från interna personliga normer avser externa sociala normer vad den sociala 

omgivningen förväntar sig utav en individ. Inom Icek Ajzens socialpsykologiska theory of 

reasoned action används även termen subjective norm (Ajzen & Fishbein 1980:57-60). Till 

skillnad från det sociokulturella fältet definieras normer ur ett sociopsykologiskt synsätt som en 

individs uppfattning om huruvida för individen betydelsefulla andra begär ett specifikt beteende 

(eller icke-beteende) av individen (Ajzen & Fishbein 1980:57-60). Studier har visat att de s.k. 

subjective norms oberoende förutsäger en individs avsikt (Robinson & Smith 2002:321) och ur 

en rädsla att bli avvisad av signifikanta andra försöker individer kontinuerligt leva upp till dessa 

normer genom deras beteende (Rise, Sheeran & Hukkelberg 2010:1088). 

Ur det sociokulturella perspektivet, enligt Giddens (1984:29-34) struktureringsteori, är normer 

istället en egenskap av samhällets struktur, och påverkar individen som social aktör. Aktören är, 

som del av ett samhälle, medveten om de existerande normerna och väljer genom sitt beteende 

att antingen legitimera sig genom att lyda normernas krav, eller att genomlida sanktioner knutna 

till valet att trotsa normerna. Enligt genomförda studier kan sociala normer förklara en individs 

avsikt till köp av miljövänliga alternativ även om individen har negativa attityder till miljövänlig 

konsumtion (Vermeir & Verbeke 2008:188). Andra forskare har visat att sociala normer även 
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skapar konsumtionsgemenskaper som ger individer en känsla av tillhörighet (Östberg & Kaijser 

2010:89).  

Reklam och skyltning 

Advertising syftar på marknadsföring i form av reklam och skyltning. Reklam och 

butiksskyltning förekommer ofta i sammanhanget att få konsumenter att handla, både i teori och 

praktik. I relation till konsumentbeteende behandlas ämnet främst inom managementfältet där 

aspekter som butiksreklam, exponering och skyltning, och deras påverkan på konsumenten 

analyseras (se ex. Grönroos 2008 och Nordfält 2007). Eftersom miljö- och klimatfrågan har fått 

stor uppmärksamhet i samhället i allmänhet, och i media i synnerhet, har många företag valt att 

anta ett miljöfokus i sin marknadsföringsstrategi (Dahl 2010). 

 

Vanor och rutiner 

Habits and routines, eller vanor och rutiner, kan ha en betydande inverkan på individers 

miljömedvetna beteenden, men har inte undersökts tillräckligt (Kollmus & Agyeman 2002:256-

257). Eftersom många miljövänliga aktiviteter kräver långsiktig förändring för att uppnå positiva 

effekter bör vanor och rutiner vara en viktig aspekt. Dessa variabler anses påverka många 

miljövänliga beteenden (Stern 2000:415) och kan ha både positiva och negativa effekter för ett 

miljövänligt agerande. När vanor och rutiner nämns med koppling till miljövänligt köpbeteende 

handlar det ofta om hur icke miljömedvetna vanor kan ändras till miljövänliga (ex. Steg & Vlek 

2009; Jackson 2005; Dahlstrand & Biel 1997). 
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Metod 

Teoretisk insamling och kartläggning 

En utmaning inom beteende- och samhällsvetenskaper är att det, till skillnad från 

naturvetenskaper, sällan är möjligt att skapa sammanhängande teoretiska strukturer som 

fullständigt förklarar det undersökta fenomenet (Patel & Davidson 2003:22). Det som undersöks 

i denna uppsats, konsumentbeteende och köpbeslut, är exempel på sådana komplexa företeelser 

där det kan finnas flera konkurrerande teorier med jämbördigt förklaringsvärde. I dessa fall 

utnyttjas istället s.k. teoretiska ramverk, där flera teorier och olika perspektiv kan användas 

parallellt för att förklara och förstå studieobjektet (Patel & Davidson 2003:22). Här följer en 

genomgång av uppsatsens teoretiska angreppssätt och tillvägagångssätt för att samla in det 

teoretiska materialet. 

Deduktivt angreppssätt 

För att uppnå uppsatsens syfte, att ta reda på varför konsumenter handlar miljövänliga kläder, har 

ett deduktivt angreppssätt valts. Fördelarna med det deduktiva angreppssättet är att 

undersökningen, som baseras på andra forskares tidigare studier och teorier, behålls objektiv till 

skillnad från ett induktivt angreppssätt där egna föreställningar påverkar producerade teorier 

(Patel & Davidson 2003:23-24). En nackdel med det valda angreppssättet är att det valda 

teoretiska ramverket i viss utsträckning begränsar att nya perspektiv skapas (Patel & Davidson 

2003:24). Eftersom det redan finns ett antal existerande perspektiv inom flera vetenskapliga fält 

(se Problemformuleringen för en genomgång av dessa) som förklarar individers miljövänliga 

konsumtion så har vi valt att följa det uttalade behovet om ett helhetsperspektiv av befintliga 

forskningsbidrag (se ex. Jackson 2005) framför att försöka formulera nya. 

Litteratursökning 

Med syfte att skapa ett teoretiskt ramverk som förklarar företeelsen kring individers konsumtion 

av miljövänliga produkter genomfördes en extensiv litteratursökning efter befintliga teorier. 

Litteratursökningen genomfördes i biblioteksdatabaserna Libris och Lovisa, samt i 

artikeldatabaserna EbscoHost och Google Scholar. Inledningsvis gjordes generella sökningar 
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bland vetenskaplig litteratur på ämnet konsumentbeteende och miljövänlig konsumtion, samt 

databassökningar på sökorden: 

● "consumer behaviour" 

● "consumer behaviour" AND sustainable 

● "consumer behaviour" AND “sustainable consumption” 

 

Den inledande litteratursökningen la en grund för att formulera uppsatsens forskningsproblem 

och gav vidare uppslag på fördjupande litteratur kring relevanta aspekter och perspektiv. 

Samtliga använda artiklar är publicerade i vetenskapliga tidskrifter i en strävan att säkerställa 

materialets akademiska trovärdighet. 

 

Insamling av empiri 

Empiri är data, information eller observationer inhämtade från verkligheten som sedan, enligt det 

deduktiva tillvägagångssättet, analyseras m.h.a. det teoretiska ramverket. Denna uppsats 

empiriska material samlades in via en enkätundersökning. I detta avsnitt redogörs 

tillvägagångssätt och metodiska val som gjordes samt bakomliggande resonemang. 

Enkätundersökning 

Valet att använda en enkätundersökning som mätinstrument grundar sig i syftet att undersöka 

relevansen av de olika variablerna till miljövänlig konsumtion som identifierats i det teoretiska 

ramverket. För att ta reda på detta lämpar sig en kvantitativ undersökningsmetod där resultaten 

blir mätbara och kvantifierbara. Statistik kan användas på två olika sätt, dels för att styrka 

hypoteser och dels deskriptivt, där statistiken beskriver forskningsproblemet (Patel & Davidson 

2003:109; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:39-40). I uppsatsen används statistiken på det 

sistnämnda, deskriptiva, sättet och det görs en univariat analys av det insamlade materialet. För 

att undvika tolkningsproblem formuleras strukturerade frågor med fasta svarsalternativ (Trost 

2012:72-73). Frågor som undersöker attityder är formulerade som påståenden med 

svarsalternativ av Likerttyp där respondenterna anger på en sjugradig skala i vilken grad denne 

instämmer (Trost 2012:167). För att respondenterna ska få utrymme att tillföra ytterligare 
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information, som enkäten inte omfattade, inkluderas en öppen fråga (läs mer i stycket Kvantitativ 

undersökning med kvalitativa inslag). 

 

Som incitament för att förmå respondenterna att besvara enkäten användes en mindre belöning. 

Belöningar är dock inte helt oproblematiska eftersom det finns en möjlighet att vissa av 

respondenterna enbart svarar för incitamentets skull (Trost 2012:120). Det ansågs dock som 

nödvändigt att inkludera en belöning för att säkerställa en god svarsfrekvens, då tidsperioden för 

insamlingen var förhållandevis kort för en enkätundersökning och för att webbenkäter enligt 

Trost (2012:141-143) allmänt löper risk för låg svarsfrekvensen. Incitamentet utgjordes av en 

ekologisk presentartikel som delades ut till den respondent som formulerade det, enligt vår 

bedömning, bästa tävlingsbidraget (tävlingen gick ut på att formulera en slogan på fem ord som 

uppmuntrar konsumenter att handla miljövänligt). Respondenterna hade möjlighet att fylla i 

enkäten anonymt. Detta är viktigt då enkäten bl.a. innehöll frågor av känslig natur som 

respondenterna annars kan undvika att besvara (Trost 2012:90). Om de valde att delta i tävlingen 

behövdes, av praktiska skäl, en e-postadress. Den personliga uppgiften behandlades dock 

konfidentiellt och separerades från övriga svar vid behandlingen. Konfidentiell hantering i 

enkätsammanhang innebär att endast personer som utför undersökningen har tillgång till 

personlig information (Patel & Davidson 2003:69-71).  

 

Undersökningen genomfördes under perioden 2013-05-04 - 2013-05-20. Webbenkäten 

utformades så att det tydligt framgick att respondenterna någon gång måste ha handlat kläder av 

ekologisk bomull. Enkäten spreds sedan efter förmåga via sociala medier och bloggar (inom 

ämnena mode, teknik och miljö, som hittades via sökmotorn Google), samt lokalt via posters på 

hemorten Helsingborg. En nackdel med att sprida webbenkäten okontrollerat är att det inte var 

möjligt att veta hur många som sett den men inte svarat, och därmed kan inte bortfall beräknas. 

Efter insamlingen registrerades och utvärderades det kvantitativa resultaten med hjälp av 

dataprogrammet SPSS för att skapa stapel- och cirkeldiagram samt frekvenstabeller. 

Kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag 

Då uppsatsens syfte specifikt är att mäta vilka variabler som är relevanta för konsumenter när de 

väljer att handla miljövänliga kläder så används främst ett kvantitativt tillvägagångssätt där 
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empiriinsamlingen sker via en enkätundersökning. Den kvantitativa inriktningen möjliggör att 

samla in en större mängd mätbar data från konsumenter som har handlat miljövänliga kläder, om 

deras uppfattning kring varför de fattade det specifika köpbeslutet. En nämnvärd aspekt av det 

kvantitativa tillvägagångssättet är att de återger en något begränsad bild av verkligheten, till 

skillnad mot det kvalitativa tillvägagångssättet som kan möjliggöra ett djupare resonemang och 

förståelse kring en företeelse (Bryman 2008:172). I diskussionen kring kvantitativa eller 

kvalitativa forskningsmetoder framstår de ofta som två uteslutande alternativ, men i praktiken 

förekommer snarare hybrider av dessa, dock vanligtvis med en majoritet av endera (Patel & 

Davidson 2003:14, Bryman 2008:554). I denna uppsats har vi som tidigare nämnt främst använt 

oss av en kvantitativ empiriinsamling, men för att hantera den begränsande aspekten av det 

kvantitativa tillvägagångssättet har vi inkluderat ett kvalitativt inslag. Den kvalitativa delen av 

enkäten består av en öppen fråga där respondenterna kan välja att bidra med ytterligare 

reflektioner om varför de valde att handla miljövänligt. Den öppna frågan tillåter oss att ta vara 

på den frihet och djupare förståelse som ett kvalitativt tillvägagångssätt kan erbjuda. Ett av de 

vanligaste tillvägagångssätten vid kvalitativ analys av text är den kvalitativa innehållsanalysen 

som går ut på att identifiera olika teman i det undersökta materialet (Bryman 2008:505). För att 

förtydliga och strukturera dessa teman läses det empiriska materialet upprepade gånger för att 

urskilja och koppla samman använda uttryck (Fredriksson 2010:94-95). Detta resulterar i en 

utvecklad förståelse för innehållet och dess betydelse. Svaren på den öppna frågan analyseras 

därför flera gånger för att gradvis närma sig tre relevanta dikotomier som sedan används för att 

visa på respondenternas olika motiv och perspektiv till miljövänlig konsumtion. 

Reliabilitet och validitet 

För att säkerställa en hög grad av reliabilitet, undersökningens tillförlitlighet (Trost 2012:61), 

och validitet, undersökningens giltighet (Trost 2012:63), utförde vi två pilotundersökningar samt 

en expertgranskning innan vi inledde undersökningen bland respondenterna (läs mer om 

pilotundersökningen och expertgranskningen i stycket nedan). Genom dessa processer 

upptäcktes och korrigerades otydliga frågeformuleringar för att säkerställa tillförlitliga svar. 

Några exempel på sådant som bör undvikas i enkätfrågorna är negationer och tvetydiga 

formuleringar (Trost 2012:63). Expertgranskningen var särskilt givande för att säkerställa 
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undersökningens validitet. I denna process fick vi vägledning med aspekter som svarsalternativ 

och frågetyper, för att frågorna skulle mäta det de var avsedda att mäta. 

Pilotundersökningar och expertgranskning 

Enkätfrågornas ytvaliditet granskades vid två tillfällen av en expert på kvantitativ 

forskningsmetod. Enkäten prövades slutligen i genomförandet av två pilotundersökningar; en 

som utfördes bland ett tiotal studenter på Lunds Universitet, Campus Helsingborg och ytterligare 

en utanför H&M vid Gustav Adolfs torg 2 i Malmö den 2013-05-02. Då vi ansåg att 

‘miljövänliga kläder’ var för öppet för individuella tolkningar så var enkäten vid dessa tillfällen 

riktad mot konsumenter som hade köpt varor av H&Ms Conscious-kollektion, som innehåller 

kläder av bl.a. ekologisk bomull. Den specifika begränsningen visade sig problematisk ur två 

aspekter, dels för att urvalsgruppen var för liten vid insamlingstillfället och dels att många av de 

tillfrågade konsumenterna inte kände till Conscious-kollektionen. Erfarenheterna från 

pilotundersökningarna resulterade i att enkätens kriterium för miljövänlig konsumtion av kläder 

byttes från ‘H&Ms Conscious-kollektion’ till det mer allmänna och vedertagna kriteriet ‘kläder 

av ekologisk bomull’. Ytterligare ett skäl till att vi ändrade begränsningen till kläder producerade 

av ekologisk bomull berodde på butikskedjornas etikettmärkning och kommunikation. Vid 

observationer av de större klädkedjornas hemsidor och butiker (H&M 2013-04-20; KappAhl 

2013-04-20; Lindex 2013-04-20) såg vi att det nästan uteslutande var ekologiska bomullskläder 

som utgjorde det miljövänliga sortimentet och att det var termen som användes i 

marknadsföringen. Miljövänligt beteende definieras ur konsumentperspektivet utefter individens 

avsikt att uppnå förändring, till skillnad från den allmänna definitionen som handlar om konkret 

miljöpåverkan (Stern 2000:408). Den faktiska effekten som skiftet från konventionell till 

ekologisk bomull har för miljön beskrivs således inte närmre då vi enbart är intresserade av 

konsumenternas avsikt. Efter att ha genomfört pilotundersökningen beslutade vi att genomföra 

enkätundersökningen via internet istället för att dela ut den fysiskt för att få in ett större antal 

svar. 
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Enkäten 
Den empiriska insamlingen sker, som presenterats tidigare, via en enkätundersökning. I detta 

kapitel redogörs enkätens uppbyggnad och teoretiska anknytning. Enkäten är uppdelad i fyra 

delar: Den första delen har rubriken Inledande frågor och innehåller frågor om respondenternas 

bakgrundsinformation; därefter följer en del med rubriken På vilket sätt påverkade följande att 

Du köpte kläder av ekologisk bomull och innehåller frågor om aspekter och produktegenskaper 

som påverkat respondenterna; den tredje delen har rubriken Ange hur du ställer dig till följande 

påståenden och innehåller ett flertal påståenden som respondenterna får ta ställning till; den sista 

delen består av en öppen fråga. Nedan följer en genomgång av enkätens frågor och de teorier 

som använts för att utforma de, samt en redogörelse för de svarsalternativ och skalor som 

använts. 

 

Svarsalternativ och skalor 

Enkäten är som tidigare nämnt uppdelad i fyra delar. I detta avsnitt redogörs för de 

svarsalternativ och skalor som använts i de olika delarna.  

 

Den första delen innehåller några inledande frågor om respondenternas sociodemografiska 

bakgrund. Frågan om ålder fylls i numeriskt av respondenterna. Kön och civilstånd besvaras på 

en nominalskala. Vid frågan om kön bifogas utöver Kvinna och Man svarsalternativet Övrigt. 

Frågan om civilstånd har svarsalternativen Gift/i förhållande och Singel. Högsta genomförda 

utbildningsnivå undersöks med en ordinalskala. Svarsalternativen innefattar Grundskola, 

Gymnasium och Eftergymnasial utbildning. Frågan om respondenternas ungefärliga inkomst före 

skatt har 7 olika svarsalternativ med intervall på 5000 SEK, d.v.s. under 15 000, 15 001-20 000 

och så vidare fram till över 40 000 SEK. 

 

Den andra delen innehåller ett antal frågor där respondenterna besvarar ifall att, och i så fall hur, 

diverse aspekter och produktegenskaper påverkat köpbeslutet. Respondenterna anger sitt svar 

genom att välja ett av följande alternativ: positivt, inte alls eller negativt. För undersökningens 

syfte är det endast intressant att ta reda på ifall variabeln var relevant eller inte, d.v.s. ifall 
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variabeln påverkade köpbeslutet eller inte. Alternativet som indikerade att variabeln var relevant 

delades upp i positivt och negativt då det, ur respondenternas synvinkel, är en stor skillnad 

mellan de, och för att ge en ökad förståelse för svaren i analysen. 

 

Den tredje delen består av påståenden där respondenterna på en sjugradig skala av Likerttyp 

anger ifall de instämmer eller inte. Likertskalan är ursprungligen en metod för att utveckla 

instrument för att mäta attityder (Patel & Davidson 2003:84) men idag används ofta begreppet 

“av Likerttyp” som hänvisar till den, i detta fall, sjugradiga skala där respondenterna kan ange i 

vilken grad de instämmer med påståendena (Trost 2012:167). 

 

Enkätfrågor om attityder 

Värderingar, föreställningar och normer 

I Sterns (2000) modell finns variabler om individens värderingar, föreställningar och normer. 

Dessa variabler behandlas nästan uteslutande inom det socialpsykologiska fältet. Stern et al. 

(1999) har m.h.a. VBN-teorin visat att den mest betydande aspekten för ett miljömedvetet 

beteende är individens ansvarskänsla. Om denne har värderingar, föreställningar och normer att 

individer och samhället har ett ansvar att agera miljövänligt har det en positiv koppling till ett 

miljömedvetet beteende. Frågorna 3c, 3d och 3e undersöker respondenternas åsikter om plikt och 

skuld på samhälls- näringslivs- och individuell nivå. Pliktkänslan undersöktes med tre frågor för 

att i detalj fånga hur respondentens uppfattar och fördelar ansvaret för miljöhotet. Detta har visat 

sig vara en signifikant faktor i andra undersökningar (Wells, Ponting & Peattie 2011). 

 
3. På vilket sätt påverkade följande att Du köpte kläder av ekologisk bomull 
[...] 
c. Samhället har en plikt att göra något åt klimathotet 
d. Näringslivet har en plikt att göra något åt klimathotet 
e. Jag har en plikt att göra något åt klimathotet 
[...] 
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Upplevda kostnader och fördelar 

Nästa variabel relaterad till attityder behandlar en helt annan aspekt, upplevda kostnader och 

fördelar. Inom managementfältet diskuteras ofta kostnader och fördelar som viktiga aspekter för 

konsumenternas köpbeslut (ex. Grönroos 2008; Nordfält 2007). Förutom produktens pris finns 

även s.k. indirekta relationskostnader (Grönroos 2008:149-150). Indirekta relationskostnader i 

valet att handla miljövänligt kan vara en lägre kvalitet. För konsumenter som väljer ett 

miljövänligt alternativ framför ett icke miljövänligt kan därför aspekter som pris och kvalitet bli 

uppoffringar. Frågorna 3a och 3b undersöker därför attityden till dessa aspekter bland 

konsumenter som handlar miljövänliga kläder. Samtidigt som köpet av en miljövänlig produkt 

kan innebära uppoffringar kan det finnas fördelar med produkten som förmår konsumenterna att 

handla. Fråga 3f ämnar därför ta reda på ifall konsumenterna upplever att det är positivt för 

klimatet att handla produkten och därför utgör en fördel. 

 
3. På vilket sätt påverkade följande att Du köpte kläder av ekologisk bomull 
a. Jag är beredd att acceptera ett högre pris om klädesplagget är av ekologisk bomull 
b. Jag är beredd att acceptera en lägre kvalitet om klädesplagget är av ekologisk bomull 
[...] 
f. När jag handlar kläder av ekologisk bomull så är det positivt för klimatet 

 

Enkätfrågor om personliga förmågor 

Social status och finansiella resurser 

Enkätfrågorna 1a-1e undersöker eventuella kopplingar till diverse sociodemografiska variabler. I 

studier inom managementfältet har det påvisats positiva samband mellan ålder (äldre), kön 

(kvinnor), civilstånd (gifta/i förhållande) samt inkomst (höginkomsttagare) och konsumtion av 

organisk mat (Tsakiridou et al. 2008; Robinson & Smith 2002); mellan utbildningsnivå 

(högutbildade) och tilltro till eko-certifieringar (Teisl, Rubin & Noblet 2008). De inledande 

frågorna undersöker därför ovan nämnda demografiska variabler för att ta reda på en eventuell 

relevans för konsumtion av miljövänliga kläder. 

1. Inledande frågor 
a. Ålder 
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b. Kön 
c. Civilstånd 
d. Ange din högsta genomförda utbildningsnivå 
e. Ange din ungefärliga månadsinkomst före skatt 

 

Enkätfrågor om kontexten 

Materiella kostnader och belöningar 

Den första kontextuella variabeln i Sterns (2000) modell tar hänsyn till materiella aspekter som 

påverkar miljövänlig konsumtion. Liknande aspekter behandlas inom det sociomateriella fältet 

(se Fuentes 2011 för ett exempel där det sociomateriella perspektivet används för att undersöka 

miljövänlig konsumtion). Inom det sociomateriella fältet ifrågasätts bl.a. det sociokulturella 

perspektivet, och dess vinkling mot det immateriella och symboliska (Fuentes 2011:24). Inom 

det sociomateriella fältet förespråkas att materiella artefakter inte enbart bör ses för sina 

symboliska värden utan även för sina faktiska egenskaper och funktionalitet. Fråga 2a, 2b, 2c 

och 2e undersöker relevansen av en uppsättning kontextuella aspekter med produktens 

egenskaper (pris, design och kvalitet) och konsumenternas uppfattning om produktens 

miljöpåverkan. Frågorna avser undersöka ifall respondenterna anser att variabeln, materiella 

kostnader och belöningar, är betydelsefull i deras köpbeslut. 

 
2. På vilket sätt påverkade följande att Du köpte kläder av ekologisk bomull 

a. Produktens prisnivå påverkade mitt val... 

b. Produktens design påverkade mitt val... 

c. Produktens kvalitet påverkade mitt val... 

[...] 

e. Produktens miljöpåverkan påverkade mitt val... 

 

Externa förväntningar och sociala normer 

Fråga 3h handlar om externa förväntningar och sociala normer. Medan den dominerande 

managementforskningen nästan helt utelämnar sociala och kulturella aspekter är de centrala 

inom det sociokulturella perspektivet (Fuentes 2011:15). Enligt den sociokulturella 



Lunds Universitet Grupp 46 Joseph Alsberg 870607-7453 
Campus Helsingborg Sebastian Mehrstedt, 841008-7434 

 20 

struktureringsteorin strävar individer efter att legitimera sig som en del av samhället och tenderar 

därför att följa det beteende som upplevs normativt (Giddens 1984:29-34). Liknande sociala 

krafter beskrivs inom det socialpsykologiska fältet där normers upplevda intensitet anses påverka 

individer till att följa ett förväntat beteende (Rise, Sheeran & Hukkelberg 2010:1086). Enligt 

dessa perspektiv drivs miljövänligt konsumentbeteende genom det sociala samspelet. Fråga 3h 

undersöker därför ifall respondenterna upplever att personer i deras omgivning (samhälle och 

umgänge) påverkar de till att handla miljövänliga produkter. Frågan tar upp miljövänliga 

produkter istället för kläder av ekologisk bomull då det undersöks huruvida det upplevs existera 

en norm kring miljövänlig konsumtion i allmänhet snarare än specifikt kring konsumtion av 

kläder av ekologisk bomull.  

 
3. På vilket sätt påverkade följande att Du köpte kläder av ekologisk bomull 
[...] 
h. Personer i min omgivning påverkar mig till att handla miljövänliga produkter 

 

Reklam och skyltning 

Inom managementfältet finns det en tradition av att fokusera på marknadsföring i form av 

butiksreklam, exponering och skyltning (se ex. Grönroos 2008 och Nordfält 2007). P.g.a. den 

stora uppmärksamhet som miljö- och klimatfrågan fått i media och i samhället har många företag 

valt att använda miljörelaterade aspekter i sin marknadsföring (Dahl 2010). Inom andra tidigare 

nämnda forskningsfält, ex. det socialpsykologiska, behandlas sällan dessa aspekter och fråga 2d 

undersöker därför relevansen av Marknadsföring av produkten (ex. skyltning, produktetiketter). 

 
 2. På vilket sätt påverkade följande att Du köpte kläder av ekologisk bomull 

[...] 

d. Marknadsföring av produkten (ex. skyltning, produktetiketter) påverkade mitt val... 

 

Enkätfrågor om vanor och rutiner 
Vanor och rutiner utgör den sista kategorin i Sterns (2000) modell. I de fall där aspekten nämns 

inom forskningen om miljövänlig konsumtion handlar det oftast om hur icke miljömedvetna 

vanor ska förändras (ex. Steg & Vlek 2009, Jackson 2005; Dahlstrand & Biel 1997). I den här 
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enkätundersökningen har samtliga respondenter redan handlat miljövänliga alternativ, så fråga 

3g undersöker i vilken mån dessa har etablerat miljövänliga vanor och rutiner. Frågan riktas 

specifikt mot konsumtion av kläder av ekologisk bomull. 

 
3. På vilket sätt påverkade följande att Du köpte kläder av ekologisk bomull 

[...] 

g. Jag har en vana att välja kläder av ekologisk bomull 

 

Öppen fråga 
Fråga 4 i enkäten är en öppen fråga där respondenterna ges möjligheten att med egna ord 

beskriva varför de handlar kläder av ekologisk bomull. Att inkludera en öppen fråga i slutet av 

en enkät rekommenderas för att respondenterna ska kunna lägga till information som de slutna 

frågorna inte behandlar (Trost 2012:74). Resultatet från den öppna frågan analyseras sedan 

kvalitativt för att tillföra en ny dimension och en djupare förståelse till uppsatsens frågeställning. 

 
4. Beskriv med egna ord varför Du väljer att handla kläder av ekologisk bomull 

 

Utelämnade variabler 
Vissa variabler ur Sterns (2000) modell utelämnades då de inte hade någon direkt koppling till 

just miljövänlig konsumtion utan snarare relaterade till de andra typologierna av miljövänliga 

beteenden som ingick i modellen. Dessa var literacy, laws and regulations, available technology 

och supportive policies. Dessa variabler ansåg vi vara riktade mot de andra typologierna av 

miljömedvetet beteende, Environmental activism och Nonactivist public-sphere behaviours.  

 

  



Lunds Universitet Grupp 46 Joseph Alsberg 870607-7453 
Campus Helsingborg Sebastian Mehrstedt, 841008-7434 

 22 

Analys 

Kvantitativ analys av variablernas relevans 

I det här avsnittet analyseras den kvantitativa delen av empirin, resultatet från de stängda 

enkätfrågorna. Empirin analyseras utifrån uppsatsens teoretiska ramverk i syfte att ta reda på ifall 

variablerna verkar vara relevanta för det undersökta beteende, konsumtion av miljövänliga kläder.  

Personliga förmågor 

Enkäten inleddes med ett antal personliga frågor om de sociodemografiska aspekterna ålder, kön, 

civilstånd, utbildningsnivå och inkomst. I denna del undersöktes eventuella samband mellan 

dessa sociodemografiska variabler och konsumtion av miljövänliga kläder, som i tidigare studier 

visats ha en koppling till andra miljömedvetna beteenden. 
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 Sociodemografiska variabler överensstämmer med    

 tidigare studier, med undantag från inkomst 

 

Resultaten från undersökningen visade att den genomsnittliga respondenten var ca 30 år 

(medelvärde 29,89 år), kvinna (80% mot 19,2% män och 0,8% övrigt), gift/i förhållande (66,4% 

mot 33,6% singel), eftergymnasial utbildning (66,4% mot 31,2% gymnasium och 2,4% 

grundskola) och låginkomsttagare (40,8% med en månadsinkomst under 15 000 och 72% med en 

månadsinkomst under 25 000). Samtliga resultat, med undantag från inkomst, stämmer överens 

med den sociodemografiska profil som, i tidigare studier, har identifierats vara benägen till 

miljömedvetna beteenden (Tsakiridou et al. 2008; Robinson & Smith 2002; Teisl, Rubin & 

Noblet 2008). 
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Kontextuella frågor 

I frågekategori 2, På vilket sätt påverkade följande att Du köpte kläder av ekologisk bomull, 

ställdes frågor om hur olika aspekter påverkade respondenternas köpbeslut. Respondenterna fick 

svarsalternativen positivt, negativt och inte alls. Nedan följer en analys av insamlade svar. 

 

 

 
Fråga 2b, 2c och 2e behandlade produktegenskaper som kvalitet, design och miljöpåverkan. På 

frågan om produktens design påverkade respondenternas köpbeslut besvarade 74,4% att det hade 

en positiv påverkan och 8,8% att det hade en negativ påverkan, medan endast 16,8% svarade att 

det inte hade någon påverkan alls. Frågan om ifall produktens kvalitet påverkade köpbeslutet 

uppvisade ett likartat resultat. En andel på 81,6% svarade att aspekten påverkade köpbeslutet 

positivt, 1,6% svarade att den påverkade negativt och samma andel (inte samma respondenter), 

16,8%, svarade att aspekten inte hade någon påverkan. Även på frågan om produktens 

miljöpåverkan svarade de flesta att egenskapen påverkade köpbeslutet, endast 14,4% svarade att 

den inte påverkade det. 
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Sammantaget är det en klar majoritet bland respondenterna som ansåg att produktegenskaper 

som kvalitet, design och miljöpåverkan hade någon typ av påverkan (positiv eller negativ) på 

köpet. Många befintliga teorier om miljövänlig konsumtion, och de behandlade i denna uppsats, 

riktar ofta fokus mot det sociala (ex. socialpsykologiska) eller det symboliska (ex. 

sociokulturella) medan materiella artefakter och egenskaper ofta utelämnas (Fuentes 2011:24). 

Det sociomateriella perspektivet utmärker sig därmed genom den betydelse som tilldelas 

produkterna och deras egenskaper. Inom det perspektivet betraktas produktens design, kvalitet 

och miljöpåverkan som viktiga aspekter för konsumenten i köpbeslutet (Fuentes 2011:181) och 

påståendet styrks av resultaten från frågorna 2b, 2c och 2e. 

 

 Produktens kvalitet, design och miljöpåverkan    

 påverkade köpet signifikant, priset och  

 marknadsföringen gjorde det inte 

 

Medan resultatet tydligt indikerade att produktegenskaper som design, kvalitet och 

miljöpåverkan hade en viktig betydelse för köpbeslutet visade frågorna om prisets och 

marknadsföringens (i form av skyltning och produktetiketter) påverkan ett tvetydigare resultat. 

 

 
 

På frågan om produktens prisnivå påverkade köpet svarade 44,8% att den inte alls gjorde det, 

och på frågan om marknadsföringens påverkan svarade 42,4% att den inte spelade någon roll. 

Dessa aspekter är ofta centrala inom managementforskningen (Fuentes 2011:13), men det något 

tvetydiga resultatet från undersökningen stärker snarare dess kritiker. Kritiken riktas bl.a. mot 

managementfältets syn på konsumenten som “economic man” och en tendens till att generalisera 

och simplifiera komplexa företeelser till att handla om enklare aspekter som pris eller reklam 
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(Fuentes 2011:13-14). Resultatet från fråga 2a och 2d indikerar alltså endast på en måttlig 

relevans av dessa aspekter. 

Attitydrelaterade frågor 

I frågekategori 3, Ange hur du ställer dig till följande påståenden, ställs frågor om 

respondenternas attityd kring aspekter som prioriteringar av produktegenskaper och ansvar, samt 

om vanor och individens sociala omgivning. Respondenterna svarade med i vilken grad de 

instämde på en sjugradig skala där 1 = Instämmer inte och 7 = Instämmer. Utifrån svaren 

beräknas median och typvärde vilka sedan analyseras för att dra slutsatser om den 

korresponderande variabelns relevans. 
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Frågorna 3a och 3b undersökte respondenternas attityd till aspekterna pris och kvalitet. 

Resultatet för fråga 3a, Jag är beredd att acceptera ett högre pris om klädesplagget är av 

ekologisk bomull, var medianen 6 och typvärdet 7 och på fråga 3b, Jag är beredd att acceptera 

en lägre kvalitet om klädesplagget är av ekologisk bomull, var medianen 2 och typvärdet 1. 

Resultaten visar tydligt att respondenterna är villiga att acceptera kostnader som att betala ett 

högre pris för miljövänliga kläder men inte en lägre kvalitet. 

 

 Kvalitets- och konsekvensmedvetna    

 men inte priskänsliga 

 

Vidare undersöktes, i fråga 3f, respondenternas upplevda fördelar i.o.m. sin konsumtion av 

ekologisk bomull. Resultatet för frågan hade medianen 6 och typvärdet 7 och visade att 

majoriteten av respondenterna upplevde att deras konsumtion innebar något positivt för miljön. 

 

 
 

I frågorna 3c, 3d och 3e fick respondenterna ange i vilken grad de instämde i att samhället, 

näringslivet och de själva har en plikt att göra något åt klimathotet. Resultaten från samtliga 

frågor visade på ett instämmande bland majoriteten av respondenterna. Samtliga frågor hade en 

median på 7 och ett typvärde på 7. Resultaten indikerar, i enlighet med det socialpsykologiska 

fältets forskningsbidrag (Stern et al. 1999; Wells, Ponting & Peattie 2011), att konsumenternas 
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normer och värderingar, och specifikt deras ansvarskänsla, är en relevant variabel för miljövänlig 

konsumtion. 

 

 Både samhället, näringslivet och individen har en   

 plikt att göra något åt klimathotet 
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Fråga 3g och 3h visade båda varierande svar bland respondenterna. Med medianerna 4 och 

typvärdena 4 respektive 5 kan ingen tydlig slutsats dras kring variablernas relevans. I 

nästkommande avsnitt och i uppsatsens diskussion förs ett resonemang om potentiella orsaker till 

det tvetydiga resultatet. 

 

Respondenterna handlar miljövänliga kläder i olika 
utsträckning och lever med olika externa förväntningar 
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Kvalitativ innehållsanalys av svaren på den öppna frågan 

När kvantitativa metoder ger fragmenterade resultat kan det vara lämpligt att använda sig utav 

kvalitativa undersökningar för att få en djupare kunskap (Patel & Davidson 2003:118). Enkäten 

innehöll därför, förutom de stängda frågorna, en öppen fråga där respondenterna med egna ord 

kunde beskriva varför de valde att handla kläder av ekologisk bomull. De insamlade svaren 

analyserades kvalitativt och visade på stora skillnader i respondenternas motiv till, och 

perspektiv på, sitt köpbeteende. Genom en kvalitativ innehållsanalys strukturerades 

respondenternas svar efter gemensamma teman och diskurser. Materialet granskades flera gånger 

i sin helhet och slutligen konstaterades tre olika dikotomier: 

 

1. En bonus - En livsstil 

2. Egoistiskt motiv - Altruistiskt motiv 

3. Naiv - Skeptisk 

 

Här följer en närmare genomgång och en kvalitativ analys av dessa dikotomier och hur de tyder 

på de komplexa motiv och förklaringar bakom det miljövänliga köpbeteendet. 
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Dikotomi 1: En bonus - En livsstil 

Den första dikotomin som urskildes bland respondenternas svar visar på två helt skilda sätt att 

betrakta produktens miljövänliga aspekt. Ur “En bonus”-gruppens svar går det att tyda att andra 

produktegenskaper som ex. design och kvalitet är de viktigaste aspekterna i köpbeslutet. Det 

faktum att klädesplagget är av ekologisk bomull betraktas mer som en bonus. 

 

 
 

Gemensamt för dessa individer verkar vara att produktens miljöpåverkan snarare upplevs som ett 

mervärde, underprioriterat andra produktegenskaper. I citaten nedan uttalar respondenterna även 

tydligt att de inte prioriterar miljöaspekten. 

 

 

 
 

Medan den ena sidan av dikotomin ser det miljövänliga som en lågprioriterad aspekt förmedlar 

en annan grupp respondenter att det är av central betydelse för köpbeslutet. 
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Respondenterna i den här gruppen visar på helt skilda prioriteringar än den tidigare nämnda “En 

bonus”-gruppen. Dessa respondenter verkar ha gjort medvetna val att handla miljövänliga 

produkter och har även uttalade mål med sitt agerande. I nedanstående citat verkar det framgå att 

den miljövänliga aspekten inte längre handlar om en produktegenskap utan om ett livsstilsval. 

 

 

 
 

Det framgår att konsumtion av miljövänliga produkter kan ha skilda betydelser för olika 

individer. För “En bonus”-gruppen är alltså den miljövänliga aspekten endast en 

produktegenskap, underprioriterad andra egenskaper som design och kvalitet. För “En livsstil”-

gruppen är den miljövänliga aspekten istället den viktigaste aspekten och deras miljövänliga 

konsumtion verkar ha blivit en del av deras identitet. Den sistnämnda gruppen stämmer överens 

med det sociokulturella perspektivet på miljövänlig konsumtion som en typ av 

identitetsskapande (ex. Connolly & Prothero 2003). “En bonus”-gruppen verkar däremot bestå 

av individer som snarare tar avstånd från den miljövänliga identiteten, t.ex. genom att tydligt 
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poängtera att de varken handlar miljövänligt “målinriktat” eller “aktivt” och att de istället 

prioriterar “min stil” och att “plagget är snyggt”. 

Dikotomi 2: Egoistiskt motiv - Altruistiskt motiv 

Ytterligare en dikotomi visar på skillnader i respondenternas motivationskälla till att handla 

miljövänliga produkter. Den första sidan av dikotomin har ett mer egoistiskt bakomliggande 

motiv. Individer i den gruppen uppger att de väljer miljövänliga alternativ för den egna hälsans 

skull. 

 

 

 
 

I dessa citat uppger respondenterna att de betraktar den kemiska behandling av bomullen, vid 

konventionell tillverkning, som ett hot mot den egna hälsan. De problematiserar alltså miljöhotet 

ur ett individuellt perspektiv och deras oro verkar inte sträcka sig utanför den personliga 

omgivningen. Samtidigt går det att urskilja en annan grupp som uppger ett helt annorlunda motiv. 

Dessa respondenter förmedlar att deras konsumtion drivs av mer altruistiska skäl.  
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Istället för den egna hälsan talar de om empati och ett gemensamt ansvar för andra människor, 

eller som i citatet nedan även för djurlivet och naturen. 

 

 
 

Till skillnad från “Egoistiskt motiv”-gruppen förmedlar dessa respondenter ett personligt ansvar 

som sträcker sig utanför den omedelbara omgivningen. Från ett socialpsykologiskt perspektiv 

kopplas ett miljövänligt altruistiskt synsätt till individens normer (ex. Stern et al. 1999) vilket 

skulle innebära att det är dessa som skiljer de två grupperna åt. Respondenter i den här gruppen 

problematiserar miljövänlig konsumtion ur ett “holistiskt perspektiv” som nämns i citatet ovan, 

men verkar däremot inte utesluta att det finns ett egenintresse också. Som citaten nedan indikerar 

kan ansvarskänslan och omtanken gälla längs hela spektra (egoistiskt till altruistiskt). 
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I respondenternas svar förmedlas alltså två helt skilda motiv, ett egoistiskt och ett altruistiskt. 

Några respondenter verkar ha antingen det ena eller andra motivet medan andra talar om en 

kombination av det egna, samhällets och naturens intresse. 

Dikotomi 3: Naiv - Skeptisk 

Den tredje dikotomin visar på skillnader i respondenternas syn på effekten av deras konsumtion. 

En första grupp av respondenter verkar betrakta sin konsumtion av miljövänliga kläder som 

lösningen till klimatproblemet. 

 

 

 
 

Dessa respondenter beskriver en positiv bild av det som behöver göras för att hantera 

miljöproblemen. En av respondenterna ovan uttrycker ex. att dennes konsumtion av miljövänliga 

kläder är “ett lätt sätt” för att åstadkomma “betydande skillnad”. Den andra uttrycker att denne 

vet att valet gör skillnad både för miljön och de som arbetar med framställningen. I citatet nedan 

skriver respondenten om att det förändrar världen. 
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Medan ovanstående citat kännetecknar den “Naiva” gruppen går det även att urskilja en motsatt 

grupp som verkar problematisera konsumtionen ur ett bredare perspektiv. Dessa individer ställer 

sig kritiska till ett antal aspekter med konsumtionen av miljövänliga produkter. 

 

 

 
 

I citaten ovan skriver båda respondenterna om hur de är skeptiska mot klädkonsumtion i 

allmänhet. Den ena förespråkar istället second hand som ett alternativ till att köpa nya kläder. 

Den andra menar att vi borde “minska vår konsumtion avsevärt” och välja alternativ av 

ekologisk bomull där det är möjligt. I följande citat förespråkar en annan respondent en 

kombination av flera miljövänliga åtgärder såsom återvinning och kollektiva transportmedel. 
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Bland respondenternas svar går det att urskilja den “Naiva” gruppens okritiska synsätt på 

effekterna som kan åstadkommas genom att handla miljövänligt. Det är ett synsätt som 

managementfältet kritiseras för (Fuentes 2011:14), och verkar därmed även existera bland 

konsumenterna. Samtidigt visar individerna i den “Skeptiska” gruppen en förmåga att ifrågasätta 

och problematisera. Samtliga citat från den “Skeptiska” gruppen förmedlar en kritik mot 

konsumtionssamhället i helhet. Dessa respondenter ställer sig kritiska mot den ekologiska 

konsumtionens positiva miljöeffekt och verkar istället förespråka en sorts anti-konsumtion eller 

kompletterande åtgärder. 

 

Den kvalitativa analysen av enkätsvaren till den öppna frågan har visat att det existerar en 

komplex variation bland orsakerna till miljövänlig konsumtion. En liknande komplexitet inom 

konsumentbeteenden har nyligen identifierats av andra forskare, bl.a. av Bäckström (2013) som i 

sin avhandling An exploration of leisure shopping in retail store environments undersökt 

fenomenet nöjesshopping och de olika meningar det har för de praktiserande individerna. 

Tidigare har nöjesshoppande konsumenter betraktats som en homogen grupp med liknande 

beteenden och preferenser, men genom avhandlingen argumenterar Bäckström (2013:275) för att 

konsumentbeteendet i själva verket är en mångfacetterad och dynamisk grupp individer. Utifrån 

de dikotomier som behandlats i detta avsnitt verkar detsamma gälla även bland konsumenter som 

handlar miljövänliga produkter.  
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Slutsatser 
I den inledande delen presenterades uppsatsens syfte, att ta reda på varför konsumenter handlar 

miljövänliga kläder, och följande frågeställning Vilka variabler är relevanta för att förklara 

varför konsumenter handlar miljövänliga kläder? och Hur förklarar konsumenter varför de 

handlar miljövänliga kläder?. I det här kapitlet redogörs uppsatsens slutsatser och svar på dessa 

frågor. 

 

Vilka variabler är relevanta för att förklara varför konsumenter 

handlar miljövänliga kläder? 

I enkätundersökningen besvarade respondenterna ett antal frågor om sig själva och sina 

köpbeteenden. Frågorna var kopplade till variabler som i teorier från olika beteendevetenskapliga 

perspektiv används för att förklara miljövänlig konsumtion. Resultatet från undersökningen 

indikerade att variabler från flera olika perspektiv var relevanta för konsumenternas köpbeteende. 

 

Enkäten innehöll inledningsvis ett antal frågor som var baserade på sociodemografiska variabler. 

Bland respondenterna var den genomsnittliga individen en 30-årig kvinna, gift eller i förhållande, 

som har en eftergymnasial utbildning och en månadsinkomst på under 15 000 SEK. Denna 

sociodemografiska profil stämmer, med undantag från inkomst, överens med studier inom 

managementfältet (Tsakiridou et al. 2008; Robinson & Smith 2002; Teisl, Rubin & Noblet 2008), 

om vilka individer som är mer benägna att agera miljövänligt. De sociodemografiska variablerna, 

ålder, kön, civilstånd och utbildningsnivå, förefaller därför relevanta för att förklara varför 

konsumenter handlar miljövänliga kläder. 

 

Variablerna om den inhandlade produktens egenskaper förekom dels som kontextuella frågor 

och dels i frågor om respondenternas attityd. Resultatet från de kontextuella frågorna, där 

respondenterna besvarade om produktegenskaperna pris, design, kvalitet, miljöpåverkan och 

marknadsföring (ex. skyltning och produktetiketter) påverkade deras köpbeslut, visade att 

produktegenskaperna design, kvalitet och miljöpåverkan var relevanta för köpbeslutet. Detta 

stödjer det sociomateriella fältets forskningsbidrag (ex. Fuentes 2011). Däremot hade produktens 
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pris och marknadsföring en mindre påverkan med en knapp majoritet på 55,2% för relevansen av 

priset (34,4% positiv och 20,8% negativ) och 57,6% för relevansen av marknadsföringen (56% 

positiv och 1,6% negativ). Resultatet från frågorna om respondenternas attityd visade att 

konsumenterna inte var beredda att acceptera en lägre kvalitet om produkten var miljövänlig, 

men att de däremot var beredda att acceptera ett högre pris. Detta styrker resultatet från de 

kontextuella frågorna om att produktkvalitet förblir en viktig aspekt i köpbeslutet för 

miljövänliga produkter men att priset har en mindre betydelse. På frågan om respondenterna 

trodde att den inhandlade produkten hade en positiv miljöpåverkan instämde en klar majoritet 

vilket indikerar att det är en relevant attitydrelaterad aspekt för den undersökta gruppen 

konsumenter. 

 

Ytterligare en variabel som resultatet indikerade var relevant för köpbeslutet var kopplad till 

respondenternas normer och värderingar. På de tre påståendena att samhället, näringslivet och 

respondenterna själva hade en plikt att göra något åt klimathotet instämde en klar majoritet i 

samtliga. Detta stödjer det socialpsykologiska fältets (ex. Stern et al. 1999) forskningsbidrag om 

att normer och värderingar har en koppling till individers miljövänliga beteenden. 

 

Gällande aspekterna vanor och externa förväntningar observerades en större spridning bland 

svaren, i relation till övriga frågor. Resultatet på frågan om vanor hade medianen 4 och typvärde 

4 vilket tyder på att den genomsnittliga respondenten varken instämmer i eller motsätter sig till 

att den har en vana att handla miljövänliga kläder. Resultatet på frågan om externa förväntningar 

och sociala normer beräknades till medianen 4 och typvärde 5 vilket även här innebär att den 

genomsnittliga respondenten varken instämmer i eller motsätter sig till att dennes omgivning 

påverkade köpbeslutet. I nästkommande kapitel diskuteras eventuella förklaringar till den 

avvikande spridningen bland resultaten från dessa två frågor. 

 

Hur förklarar konsumenter varför de handlar miljövänliga kläder? 

Via enkätens öppna fråga kunde respondenterna med egna ord förklara varför de handlar 

miljövänliga kläder. Genom en kvalitativ innehållsanalys urskildes tre dikotomier ur 

respondenternas svar. Den första dikotomin (en bonus - en livsstil) visar på skillnader i hur 
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produktens miljövänliga aspekt betraktas. En del av respondenterna ser det miljövänliga endast 

som en produktegenskap underprioriterad kvalitet och design, medan andra anser att det är en 

central aspekt som är avgörande i köpbeslutet. Den andra dikotomin (egoistiskt motiv - 

altruistiskt motiv) illustrerar skillnader i respondenternas motivationskälla bakom den 

miljövänliga konsumtionen. En första grupp uppger att de väljer miljövänliga alternativ av 

personliga skäl som den egna hälsan, medan en annan grupp drivs av altruistiska motiv och 

konsumerar miljövänligt för arbetarna längre ned i produktionskedjan, för djurlivet och för 

naturen. Den tredje dikotomin (naiv - skeptisk) visar olikheter i respondenternas uppfattning om 

effekterna av deras köp. Den ena gruppen har inställningen att detta är den enda åtgärden som 

krävs för att hantera klimathotet, medan den andra gruppen som antar en kritisk position där 

konsumtionssamhället problematiseras och flera åtgärder förespråkas. 

 

Sammanfattningsvis illustrerar dessa dikotomier en komplexitet och variation bland 

respondenternas motiv och perspektiv. Denna komplexitet stämmer överens med tidigare 

forskningsbidrag (ex. Bäckström 2013 om komplexitet inom företeelsen nöjesshopping) om det 

ofta mångfacetterade och dynamiska köpbeteendet. 
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Diskussion 
Sammantaget har både den kvantitativa och den kvalitativa analysen lett till en rad slutsatser om 

varför konsumenter handlar miljövänliga kläder. Den kvantitativa analysen har visat att det krävs 

variabler från flera olika vetenskapliga fält för att förklara det miljövänliga köpbeteendet, och 

den kvalitativa innehållsanalysen har visat på tre existerande dikotomier bland konsumenternas 

perspektiv och bakomliggande motiv. I det här kapitlet diskuteras slutsatserna och dess 

forskningsbidrag samt förslag på vidare forskning. 

 

Variabler från olika vetenskapliga fält 

Genom den kvantitativa undersökningen visade resultatet att variabler från flera olika 

beteendevetenskapliga perspektiv var relevanta vid den undersökta företeelsen. Detta tyder på att 

ett tvärvetenskapligt perspektiv bör användas för att undersöka, analysera och beskriva 

miljövänligt konsumentbeteende. Resultatet har implikationer för de forskare och praktiker som 

använder ett perspektiv från ett enskilt vetenskapligt fält. Dessa bör undersöka möjligheterna att 

anta ett tvärvetenskapligt perspektiv för att kunna hantera samtliga sidor av denna 

mångfacetterade och dynamiska företeelse. 

 

Den kvantitativa undersökningen visade dock att priset och marknadsföringen inte hade lika stor 

påverkan som övriga kontextuella aspekter. Priset behandlades även i de attitydrelaterade 

frågorna och även där visade resultatet att respondenterna var beredda att betala ett högre pris. 

Detta indikerar att konsumenterna som handlar miljövänligt inte är priskänsliga men det är även 

värt att notera att produkterna som undersökningen avser är relativt billiga och prisskillnaderna 

inte nödvändigtvis särskilt stora. Det innebär att prisaspekten potentiellt skulle ha kunnat visa ett 

annorlunda resultat om undersökningen avsedda dyrare produkter eller produktkategorier där 

prisskillnaderna mellan miljövänligt och icke miljövänligt var större. Detta resonemang stärks 

även av resultatet från inkomstfrågan som visade att den genomsnittliga konsumenten i vår 

undersökning hade en noterbart lägre inkomst än vad som framkommit i andra studier. Gällande 

marknadsföringens relativt låga påverkan har det ett par potentiella förklaringar. Dels att 
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marknadsföringen inte har någon större påverkan när det kommer till miljövänliga produkter, 

och dels att den påverkat respondenterna undermedvetet. 

 

I undersökningen förekom även två variabler som visade ett tvetydigt resultat, dessa var vanor 

och sociala normer. Som behandlats i metodkapitlet valdes termen kläder av ekologisk bomull 

istället för miljövänliga kläder genom enkäten (se metodkapitlet för resonemanget bakom att 

använda den mer specifika termen). Frågan om vanor var utformad som ett påstående Jag har en 

vana att välja kläder av ekologisk bomull och respondenten kunde svara i vilken utsträckning de 

instämde. I detta fall kan begränsningen till ekologiska bomullskläder ha varit för smalt och att 

den istället skulle ha varit formulerad med termen miljövänliga kläder. Detta eftersom att det 

tämligen säkert går att argumentera för att en vana att handla miljövänliga kläder i de flesta fall 

direkt kan översättas till en vana att handla kläder av ekologisk bomull. Enligt det nuvarande 

resultatet dras däremot slutsatsen att dessa konsumenter handlar miljövänliga kläder i varierande 

grad. Den andra frågan som gav ett varierande resultat var sociala normer. Medianen 4 och 

typvärdet 5 indikerar att variabeln inte är avsevärt relevant. Det skulle kunna gå att argumentera 

för att respondenterna blev påverkade till köpbeslutet av personer i deras omgivning utan att 

medvetet kunna återge det i en enkätundersökning. 

 

Sammantaget visar dock resultatet, från den kvantitativa undersökningen, att ett flertal variabler 

från olika beteendevetenskapliga fält är relevanta för konsumenter när de handlar miljövänliga 

kläder. Förutom stöd för ett tvärvetenskapligt perspektiv belyste den kvalitativa undersökningen 

på ytterligare aspekter av företeelsens komplexitet. I nästkommande avsnitt diskuteras resultatet 

och insikterna från den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

Miljövänlig konsumtion, ett komplext fenomen 

Det empiriska materialet, som den öppna frågan gav, resulterade i några intressanta insikter och 

en djupare förståelse för den undersökta företeelsen. Genom att respondenterna fritt kunde 

formulera sina tankar innehöll materialet teman, diskurser och nyanser som de stängda frågorna 

inte kunde fånga upp. Resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen visade på tre tydliga 

dikotomier som samexisterade bland respondenterna och visade på en komplexitet och variation 
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inom gruppen. Precis som Bäckström (2013) beskriver komplexiteten i sin avhandling om 

fenomenet nöjesshopping har vårt empiriska material visat att individerna inom företeelsen 

miljövänlig konsumtion är minst lika multifacetterade, multidimensionella och dynamiska. När 

komplexiteten är identifierad blir det dock viktigt att, som Bäckström (2013) skriver, utveckla en 

djupare förståelse för sammansättningen av köpbeteendets bakomliggande meningsskapande 

aspekter. Detta innebär att det behövs en djupare förståelse för de nu identifierade dikotomierna. 

I avsnittet Förslag på vidare forskning behandlas detta och andra intressanta forskningsområden. 

 

Hur besvaras frågan Varför handlar konsumenter miljövänliga kläder 

I uppsatsens titel ställde vi frågan om varför konsumenter handlar miljövänliga kläder. I den 

inledande litteratursökningen fann vi ett flertal befintliga teorier och perspektiv från olika 

beteendevetenskapliga fält som samtliga hade en egen förklaringsmodell av företeelsen. För att 

kunna hantera alla dessa olika perspektiv användes Sterns (2000) tvärvetenskapliga 

förklaringsmodell för miljömedvetet beteende. Modellen gav en struktur och ett ramverk för de 

olika vetenskapliga perspektiven. M.h.a. denna modell kunde vi sammanställa en enkät som 

mätverktyg för att ta reda på vilka variabler från de olika forskningsbidragen som är relevanta för 

att undersöka konsumtion av miljövänliga kläder. Genom den kvantitativa analysdelen fann vi 

stöd för det tvärvetenskapliga perspektivet eftersom variabler från flera beteendevetenskaper 

visade sig vara relevanta. Undersökningens första forskningsbidrag blir därför att vi styrker det 

tvärvetenskapliga perspektivet. 

 

Den kvalitativa analysdelen som undersökte svaren på den öppna frågan tillförde en ytterligare 

komplexitet till frågan genom att urskilja tre dikotomier som existerade bland respondenternas 

svar. Resultatet tyder på att det finns olika motiv, olika perspektiv på miljöhotet och olika syn på 

effekterna av miljövänlig konsumtion. 

 

Sammantaget har vår undersökning presenterat en mängd olika svar på frågan Varför handlar 

konsumenter miljövänliga kläder och resultatet tyder på att det kan vara än mer komplext än de 

aspekter vår undersökning har belyst. För att ta någon ståndpunkt väljer vi den av forskare som 

motsätter sig det ignoranta, det generaliserande och det förenklande. Vi sammanfattar vårt 
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ställningstagande med ett citat av Fuentes som i sin avhandling Green retailing kritiserar det 

dominerande managementfältets simplifierande syn på den miljövänliga konsumenten:   

 

“Guided by mainstream marketing thinking, the circulation of green products has been 

uncritically treated and presented as a straightforward issue of identifying the green consumer 

segment and fulfilling its needs.“ (Fuentes 2011:14) 

 

Förslag på vidare forskning 

Som framgått tydligt genom uppsatsen har vår undersökning visat på behovet av ett 

tvärvetenskapligt perspektiv, och en hänsyn till komplexiteten i konsumenters köpbeteenden. 

Generellt utlyser vi att framtida forskning på ämnet antar ett tvärvetenskapligt perspektiv och vi 

ser det som självklart att beteendevetenskapliga fält integrerar minst ett ytterligare ämne. Med 

det sagt anser vi, med vår undersökning som stöd, att det inte finns något slutgiltigt, korrekt 

perspektiv utan att forskningsprocessen bör utvecklas kontinuerligt. Konkret skulle vi vilja se en 

fördjupande undersökning bland de dikotomier som urskildes i vår kvalitativa innehållsanalys. 

En ökad förståelse om dessa kan leda fram till nya perspektiv och teorier om den företeelse vi 

hittills endast har berört på ytan, varför konsumenter handlar miljövänligt. 
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Bilaga 1: Enkäten 
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Bilaga 2: Svar på enkätens stängda frågor 
 

Teckenförklaring 

Fråga 1b: K = Kvinna, M = Man, Ö = Övrigt 

Fråga 1c: S = Singel, G/F = Gift/I förhållande 

Fråga 1d: G = Grundskola, GY = Gymnasium, EG = Eftergymnasial utbildning 

Fråga 2a-2e: P = Positivt, N = Negativt, IN = Inte alls 

 

1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 

34 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 P P P IN IN 7 3 7 7 7 7 4 7 

30 M 
G/
F EG 

30 001 - 
35 000 IN P P IN P 6 1 7 5 7 3 6 5 

27 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 IN P IN P IN 3 1 7 7 7 2 1 1 

32 K 
G/
F EG 

Över 40 
000 IN P P P IN 5 1 6 6 6 6 6 4 

25 M S EG 
Under 15 
000 P P P P IN 5 2 3 3 3 2 3 5 

28 K S GY 
Under 15 
000 N N P P P 7 1 7 7 7 7 2 5 

30 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 N P P P P 6 1 7 7 6 5 5 1 

58 K 
G/
F EG 

Över 40 
000 P P P P P 7 4 7 7 7 7 6 5 

29 K S GY 
15 000 - 
20 000 P P IN P P 4 2 4 4 4 3 4 2 

23 K S EG 
Under 15 
000 P P IN IN IN 5 5 7 7 7 6 4 1 

26 K 
G/
F GY 

Under 15 
000 IN P P P P 6 2 7 7 7 6 4 5 

38 K 
G/
F EG 

Över 40 
000 P P P P P 7 1 7 7 7 4 7 1 

51 M S GY 
20 001 - 
25 000 IN P P IN P 5 1 7 7 7 4 5 7 
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23 M 
G/
F EG 

Under 15 
000 N IN P IN P 6 4 7 7 5 6 1 3 

20 K 
G/
F GY 

Under 15 
000 P IN P P P 5 3 6 6 6 5 5 4 

33 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 P P P IN IN 6 4 6 7 6 6 4 6 

27 K S GY 
15 000 - 
20 000 P P IN P P 4 1 4 4 4 2 4 3 

50 M S GY 
20 001 - 
25 000 IN P P IN P 6 2 6 7 7 4 6 6 

43 M 
G/
F EG 

Över 40 
000 IN IN IN IN IN 1 1 7 7 7 4 1 2 

40 K 
G/
F EG 

35 001 - 
40 000 P P P P P 7 4 7 7 7 7 6 6 

20 K S GY 
Under 15 
000 IN N P IN P 5 4 7 7 7 4 2 7 

33 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 P P IN IN P 4 2 7 7 7 4 1 2 

19 M S GY 
15 000 - 
20 000 P P P P P 2 2 6 6 6 5 3 6 

26 K 
G/
F EG 

15 000 - 
20 000 IN P P P P 7 5 7 7 7 7 5 5 

23 K S EG 
Under 15 
000 N P P IN P 6 2 7 7 7 5 4 5 

21 K 
G/
F GY 

Under 15 
000 P P P P P 7 3 7 7 7 5 7 7 

38 K 
G/
F EG 

35 001 - 
40 000 P P P P P 7 1 7 7 7 7 4 7 

18 K S GY 
Under 15 
000 N P P IN P 6 4 7 7 7 6 5 3 

24 K 
G/
F GY 

20 001 - 
25 000 P P P IN P 7 7 7 7 7 7 5 4 

40 K 
G/
F EG 

30 001 - 
35 000 IN P P P P 7 5 7 7 7 6 5 6 

48 K 
G/
F EG 

25 001 - 
30 000 P P P P P 4 1 7 7 7 7 4 4 

41 K 
G/
F EG 

35 001 - 
40 000 IN P P P P 7 1 7 7 7 5 4 7 

31 K 
G/
F G 

15 000 - 
20 000 IN N P IN P 6 5 7 7 7 7 4 3 
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29 K S GY 
15 000 - 
20 000 P P P P P 5 1 7 7 7 6 5 1 

29 K S GY 
15 000 - 
20 000 P P P P P 5 1 7 7 7 6 5 1 

35 K 
G/
F GY 

15 000 - 
20 000 IN P P IN P 3 1 5 5 5 7 3 1 

31 K 
G/
F EG 

25 001 - 
30 000 IN P P P P 7 1 7 7 7 7 7 1 

25 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 N P P P P 2 4 5 6 5 6 2 5 

30 M 
G/
F EG 

25 001 - 
30 000 P IN IN P IN 6 4 4 6 4 6 2 6 

25 M S GY 
Under 15 
000 IN P IN IN IN 3 3 6 6 5 4 1 1 

26 M S GY 
Under 15 
000 IN P P IN P 5 2 7 7 7 6 2 2 

31 K 
G/
F GY 

20 001 - 
25 000 P P P P P 6 1 7 7 7 7 5 2 

23 K S EG 
Under 15 
000 IN P P IN P 3 1 7 5 5 4 1 1 

23 K 
G/
F GY 

Under 15 
000 IN N P P P 7 2 7 7 7 7 5 5 

23 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 N P P P P 5 1 5 5 5 7 5 6 

44 M 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 IN IN P IN P 6 2 7 6 6 7 7 2 

22 K S EG 
Under 15 
000 N P P IN IN 4 1 7 7 7 7 1 2 

24 K S EG 
Under 15 
000 IN P IN IN IN 4 1 6 6 6 2 2 2 

24 M S GY 
Under 15 
000 N P P P P 4 5 7 7 7 7 1 1 

35 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 IN P P IN P 6 2 7 7 7 6 6 2 

22 K 
G/
F GY 

15 000 - 
20 000 P P P P P 5 1 7 7 7 4 3 1 

29 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 IN P P P P 6 1 7 7 7 4 2 5 

25 M 
G/
F EG 

Under 15 
000 IN P P IN IN 5 1 6 6 6 5 4 5 
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37 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 P P P IN P 6 1 7 7 7 2 6 5 

29 K 
G/
F EG 

25 001 - 
30 000 IN P P P P 6 3 7 7 7 5 4 4 

22 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 IN P P IN P 6 1 7 7 7 6 3 5 

23 M S EG 
Under 15 
000 IN P IN IN P 5 6 7 7 6 6 1 1 

40 M 
G/
F EG 

25 001 - 
30 000 IN P P IN P 6 3 7 7 7 2 4 5 

24 M S EG 
30 001 - 
35 000 IN P IN IN P 7 2 7 7 6 3 5 3 

21 M S GY 
Under 15 
000 P P P P IN 5 1 1 5 5 3 1 2 

24 M 
G/
F EG 

Under 15 
000 P P P IN P 3 1 6 6 6 5 2 2 

24 K S GY 
Under 15 
000 IN IN P P P 7 1 7 7 7 7 4 3 

32 K 
G/
F EG 

Över 40 
000 P P P P P 6 5 7 7 7 7 5 4 

25 K S EG 
Under 15 
000 IN P IN IN P 5 4 7 7 7 7 5 5 

40 M S GY 
25 001 - 
30 000 IN P P P P 5 3 7 7 7 7 2 5 

24 K S GY 
Under 15 
000 IN IN P P P 4 1 7 5 4 6 5 4 

24 K 
G/
F EG 

15 000 - 
20 000 P P P P P 4 1 7 7 7 5 2 1 

19
82 Ö 

G/
F EG 

30 001 - 
35 000 IN P P IN P 7 1 7 7 7 1 6 6 

17 K S G 
Under 15 
000 IN IN P P P 5 3 4 4 3 4 3 2 

40 K 
G/
F EG 

Över 40 
000 IN P P P P 7 7 7 7 7 6 6 4 

30 K 
G/
F EG 

25 001 - 
30 000 N P P P P 5 2 7 7 6 5 4 4 

17 M S GY 
15 000 - 
20 000 IN P N P IN 5 3 6 3 5 5 4 4 

32 K 
G/
F EG 

15 000 - 
20 000 N N N P P 5 3 5 5 5 5 4 2 
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19 K 
G/
F GY 

Under 15 
000 P P P IN P 7 7 7 7 7 7 4 1 

25 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 P P P P P 6 3 7 7 7 6 4 5 

23 K S EG 
Under 15 
000 IN IN P P P 6 2 7 6 6 7 7 5 

29 M S EG 
15 000 - 
20 000 N IN IN IN P 6 5 6 6 7 7 3 3 

23 M S GY 
Under 15 
000 IN IN IN IN IN 5 5 5 5 5 5 5 5 

23 M S GY 
Under 15 
000 IN IN IN IN IN 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 K 
G/
F GY 

Under 15 
000 IN P P N IN 7 4 7 7 7 4 7 5 

43 K 
G/
F EG 

25 001 - 
30 000 IN P IN IN P 7 1 7 7 7 4 4 7 

34 K 
G/
F EG 

35 001 - 
40 000 N P P IN P 7 3 7 7 7 5 7 4 

38 K 
G/
F EG 

30 001 - 
35 000 IN P P P P 6 3 7 7 6 5 6 3 

34 K 
G/
F EG 

30 001 - 
35 000 P P P P P 6 4 7 7 7 6 5 5 

33 K 
G/
F EG 

30 001 - 
35 000 P P IN IN P 2 2 3 6 2 7 1 1 

28 K 
G/
F GY 

Under 15 
000 IN IN P IN P 6 3 7 7 7 5 6 3 

26 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 P P P P P 7 1 7 7 7 7 4 5 

34 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 N IN P P P 7 1 7 7 7 7 2 2 

28 K 
G/
F EG 

25 001 - 
30 000 N IN P IN P 6 1 7 7 7 7 2 1 

31 K 
G/
F EG 

25 001 - 
30 000 IN P P IN P 7 5 7 7 7 7 4 1 

25 K S EG 
25 001 - 
30 000 IN P P P P 5 1 7 7 7 7 4 3 

45 K 
G/
F EG 

30 001 - 
35 000 IN N IN N P 5 2 7 7 7 7 3 4 

31 K 
G/
F EG 

30 001 - 
35 000 IN P P P P 7 1 7 7 7 5 5 6 
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29 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 P P P P P 7 4 7 7 7 7 5 5 

23 K 
G/
F GY 

15 000 - 
20 000 N N P P P 7 4 7 7 7 6 3 7 

25 K 
G/
F EG 

25 001 - 
30 000 IN P P P P 7 6 7 7 7 7 5 3 

25 K 
G/
F GY 

Under 15 
000 IN P P IN P 6 1 7 7 6 7 4 4 

46 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 P N P P P 6 4 6 7 7 7 3 2 

23 K 
G/
F GY 

15 000 - 
20 000 P P P P P 3 1 7 7 7 2 2 2 

31 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 P P P IN P 5 4 7 7 5 4 4 4 

26 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 P P P IN P 7 3 7 7 7 7 4 5 

26 K 
G/
F EG 

15 000 - 
20 000 N IN P IN P 5 2 7 7 7 7 7 4 

23 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 N IN P P P 6 4 7 7 7 6 2 5 

26 K S EG 
20 001 - 
25 000 N IN P P P 6 3 7 7 7 6 4 6 

20 K S GY 
15 000 - 
20 000 IN P P IN P 6 3 7 7 7 7 5 4 

53 K S EG 
20 001 - 
25 000 IN P P IN P 7 6 7 7 7 7 7 7 

30 K 
G/
F EG 

25 001 - 
30 000 IN P P P P 6 1 7 7 7 5 4 3 

59 K S GY 
20 001 - 
25 000 P P P P P 6 1 7 7 7 7 5 6 

26 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 N IN P IN P 7 1 7 7 4 7 4 4 

46 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 N P P P P 5 2 7 7 7 7 5 6 

28 M S EG 
Under 15 
000 IN N P P P 6 3 7 7 7 7 1 5 

27 K S EG 
Under 15 
000 IN P P P P 7 1 7 7 7 7 5 5 

22 K S GY 
Under 15 
000 P N P IN IN 7 1 7 7 7 7 2 1 
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28 K 
G/
F GY 

20 001 - 
25 000 P P P P P 6 4 7 7 7 7 7 7 

24 K 
G/
F EG 

15 000 - 
20 000 P P P P P 7 2 7 7 7 7 7 4 

25 K 
G/
F GY 

Under 15 
000 N N P P P 5 5 7 7 7 7 6 4 

38 K 
G/
F EG 

15 000 - 
20 000 N IN IN IN P 7 3 7 7 6 7 5 1 

36 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 N P P IN P 4 1 4 5 4 7 4 2 

31 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 N P P IN P 6 1 7 7 6 7 6 3 

34 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 IN P P P P 5 1 7 7 7 7 5 3 

23 K S EG 
Under 15 
000 IN P P P P 7 5 7 7 7 6 5 5 

19 K S G 
Under 15 
000 N P IN P P 1 7 7 7 7 4 1 1 

30 K 
G/
F EG 

35 001 - 
40 000 P P IN IN P 7 1 7 5 7 7 4 2 

34 K 
G/
F EG 

Över 40 
000 P IN P P P 5 1 7 7 7 5 5 5 

51 K 
G/
F EG 

30 001 - 
35 000 P P P P P 3 5 7 7 7 7 5 1 

21 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 P P P P P 5 1 6 6 7 7 3 2 

23 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 IN N P N P 4 2 7 7 7 7 3 5 

32 K 
G/
F GY 

20 001 - 
25 000 IN IN IN P P 5 6 7 7 7 7 6 4 

24 K S EG 
25 001 - 
30 000 P P P IN P 6 1 7 7 7 6 4 2 

27 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 P P P IN P 5 1 7 7 7 4 2 5 

43 K S EG 
Under 15 
000 IN IN P P P 7 7 7 7 7 7 4 4 

32 M 
G/
F GY 

15 000 - 
20 000 P P P P P 7 6 6 7 7 7 3 1 

18 K S G 
Under 15 
000 N P P IN P 6 2 7 7 6 6 3 4 
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27 K 
G/
F EG 

20 001 - 
25 000 P P P P P 5 1 7 7 7 7 3 1 

22 K S EG 
Under 15 
000 P IN P P P 6 5 7 6 7 6 5 5 

23 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 P P P IN P 7 1 7 7 7 7 7 7 

23 K 
G/
F EG 

Under 15 
000 IN P IN P P 7 1 7 7 7 7 7 4 
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Bilaga 3: Svar på enkätens öppna fråga 

1.   Egentligen blev det så av en händelse då plagget jag köpte var med eget tryck. Fick först veta att
 det var av ekologisk bomull då jag fick hem det med en "tag" med information om att jag just köpt
 ett plagg av ekologisk bomull. Det kändes bra, sa det vidare till den jag gav det till. Men kan tyvärr
 inte påstå att det påverkades av mitt eget köpbeteende. Det borde jag nog tänka mer på... Är nog
 för "smalt" än, för att någon med mitt köpbeteende ska "leta" efter det...  

 
 
2. Därför att de ställen jag oftast handlar kläder på använder ekologiskt odlat. 
 
 
3. "Jag köper något fint till mig själv samtidigt som jag vet att det är ett bättre och mer miljövänligt  

alternativ. Ett mervärde alltså!" 
 
 
4. Det är bra för miljön och mitt hälsa. 
 
 
5. tror att det är till nytta för alla och att det hjälper till att skapa bättre arbetsmiljö och hjälper de som  

arbetar i textilbranchen 
 
 
6. Varför inte, ungefär. 
 
 
7. Tror det är viktigt att komma ihåg att val av ekologisk bomull inte bara hjälper miljön utan främst  

arbetarna på fälten.  
 
 
8. Bättre kvalitet och längre livslängd, jag vill försöka konsumera mer hållbart och komma bort från  

slit-och-släng-tänket så mycket som möjligt.  
 
 
9. Måste jag handla så vill jag göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Ekologiskt är en bit på vägen. 
 
 
10. "Vill ha en jord som är frisk" 
 
 
11. För att jag stödjer en hållbar tillverkning. Ökar efterfrågan kommer antagligen mer tillverkning  

styras åt det här hållet.  
 
 
12. Det känns "rent", som att det är bra kläder som dom som har tillverkat har kunnat göra på ett bra  

sätt som ej skadar dom. 
 
 
13. Det hände bara av en slump. Såg det efteråt. 
 
 
14. Det är bättre för miljön, de som arbetar med råvaran och för mig själv och mitt barn - vi slipper  

bära kläder med potentiella miljögifter i. 
Alltså: 
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Miljön i stort. 
Arbetsmiljön. 
Min närmaste miljö. 

 
 
15. Jag är en person som vill att man ska göra saker för att miljön ska bli bättre. Så om jag kan köpa 
kläder i eko bomull så klart man ska göra det. Dock så handlar jag knappt kläder längre för att jag vet hur 
mycket det kan påverka miljön negativt. Sen är det svårt att hitta snygga kläder i bättre material. Men den 
största anledningen är ju klart att det är bättre för miljön. Bara också att fler människor på denna jorden 
skulle tänka på samma sätt!! :)  
 
 
16. för att det är bra för mig, miljön och samhället. 
 
 
17. Renare, snyggare och bättre för miljön. Varför utsätta oss och våra kroppar för konstiga ämnen 
när det finns bättre alternativ i både kläder och skönhetsprodukter.  
 
 
18. Jag handlar inte så mycket ekologisk bomull. Anledningen till det är att jag anser bambu och 
hampa som smartare samt bekvämare material. De är inte i behov av lika mycket vatten som bomull. 
Därtill tror jag inte direkt att det är bra att köpa ekologisk bomull.Det är förvisso bättre än att handla 
konventionella kläder, men det är ju bättre att inte handla alls eller att handla second hand. 
 
 
19. Det är bättre för miljön, påverkar min hälsa positivt och klimatet positivt.  
 
 
20. Jag känner att jag vill ha kläder som inte har behandlats med kemikalier, det är bättre för mig, 
miljön och de som har tillverkat kläderna. 
 
 
21. Jag känner att jag kan bära ett plagg av ekologisk bomull med mer stolthet. Det grundar jag på att 
jag väljer allt annat ekologiskt och tycker att vi alla kan göra det mesta vi kan för att välja ett mer 
klimatvänligt alternativ. 
 
 
22. Om det jag behöver finns i ett eko-alternativ väljer jag gärna det. Och hoppas att det faktiskt 
betyder att miljöpåverkan blir mindre i plaggets livscykel. 
 
 
23. Bra för kroppen och miljön. 
 
 
24. För att försöka göra lite mindre miljöpåverkan och må lite bättre rent personligt över mitt val. 
 
 
25. Jag är ekologiskt hudvårdsterapeut och kost och näringsrådgivare och på nåda utbildningarna 
pratade vi om bekämpningsmedel och besprutade produkter, jag vill inte ha dom varken mat, hudvård, 
tvål, bodylotion med växtextrakt från kemikalieodlade växter, inte sköljmedel i kläderna eller besprutad 
bomull på mig, SÄRSKILT inte sängkläder, sovkläder, baskläder och underkläder!! Jag vet att bomull är 
de vi besprutar nästan värst här på jorden, och det är jätteviktigt, sambon köper mycket eko skjortor, Jag 
kan bli ännu bättre på att bara leta eko, men bor i en lite stad... Jag köper dock massor på second hand! 
Vi köper eko kött, har en "återvunnen plast" dammsugare, använder inte p-piller som jag kissar ut.. 
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Planerar cykesemester! Vi försöker verkligen göra allt vi kan och har råd med för jorden och framförallt för 
oss själva och vår hälsa!!! 
 
 
26. "Det känns renast, billigast och ärligast mot både mig själv och miljön. Tyvärr så köper jag inte 
BARA ekologiskt, men hade det varit något billigare hade jag definitivt gjort det.  
 
 
27. Det behövs också ekologiska skor, väskor, acessoarer osv." 
 
 
28. För min, min familjs, odlarnas, arbetarnas och miljöns skull! 
 
 
29. Just för klimatfrågan. Om vi alla har ett val som kan främja klimatet så varför ska vi då inte ta det. 
 
 
30. Ingen tanke bakom det. Visade sig vara av ekologisk bomull när jag fick hem t-shirten. Kanske 
värt att notera är att det är den enda t-shirt som kliar på kroppen. Så man har inte direkt en positiv känsla 
inför nästa köp. 
 
 
31. Även om mitt val har en obefintlig påverkan på miljön så får man ändå känslan av "att man gör 
sitt" när man aktivt väljer att köpa ekologiska alternativ. Dock är man ju medveten om att det krävs 
betydligt fler insatser än att bara välja ekologisk för att kunna ha möjlighet att påverka. Förhoppningsvis 
kan man via sina val påverka andra och få de att resonera likadant och på så sätt långsiktigt arbeta för en 
bättre miljö. 
 
 
32. Jag vill handla kläder av ekologisk bomull eftersom det påverkar hela kedjan positivt. Djur och 
natur slipper onödiga gifter och kemikalier och människorna som jobbar med det slipper även de riskerna 
under arbetet. Sen i slutändan så får jag bära rena giftfria kläder! Win win, skulle jag säga! :-D 
 
 
33. De få gånger jag handlat ekologiska plagg har det bara varit tillfällighet, det är mest designen och 
passformen som har avgjort att jag köpt plagget.  
 
 
34. jag gör gärna det jag kan för att hjälp miljön. tyvärr är det oftast tråkiga kläder, standardkläder, 
som är ekologiskt. synd. annars kunde jag handlar mer.  
 
 
35. Av miljöskäl. 
 
 
36. jag gör det sällan, men när det händer är det till största del för att plagget är snyggt. 
Miljöaspekten ser jag som en bonus 
 
 
37. Det gör jag nästan aldrig. Men när jag har gjort det så har mitt egna dåliga samvete för miljön 
mildrats. 
 
 
38. Det är rätt coolt för det är annourlunda, kläderna andas bättre, håller längre, bättre standard för 
arbetarna, bra för miljön win för alla förutom plånboken! Enda nackdelen är att… glömde vad jag tänkte 
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säga :/ i alla fall annan fördel är att oftast som med nya produkter när du ska övertala massan att betala 
mer, dem lägger oftast större vikt vid design då! 
 
 
39. Jag vill inte bidra till att vår miljö smutsas ned och att människor arbetar med gifter och därmed 
skadas och blir sjuka. Jag vill försöka påverka den här världen i en positiv riktigt så mycket jag kan, och 
försöker att minska min negativa påverkan så mycket jag kan. 
 
 
40. För att göra ett bättre Valbo min konsumtion.  
 
 
41. Kombinerat med andra miljövänliga åtgärder såsom återvinning och kollektivtrafik känns det som 
att jag bidrar till en något mer hållbar miljö. Dock vill jag poängtera att det mest miljövänliga hade varit att 
inte köpa så mycket kläder alls, vilket jag gör nu när jag studerar... 
 
 
42. Det är sällan jag gör ett aktivt val att köpa ekologiska kläder. Att de är ekologiska ser jag mer som 
ett plus i kanten när jag väl har bestämt mig för vad jag vill ha. 
 
 
43. För att jag tror att ekologiska bomullsplantage inte besprutas så hårt med bekämpningsmedel. 
Bra för mig, miljön och för dom som arbetar på plantagen.  
 
 
44. Av miljöskäl för de som jobbar med bomullen samt för mig men främst mitt barn som jag vill 
undvika sätta på kläder fulla med kemikalier. Så till barnet blir det begagnat eller ekologiskt till 80% men 
till mig själv avgör även designen. Finns det t.ex. två likadana tröjor men den ena är ekologisk så köper 
jag den, även om priset är lite högre. Är det mycket högre (mer än ca 10-20%) så tror jag däremot att jag 
väljer den som inte är ekologisk.  
 
 
45. Köper kläderna för de är snygga.. 
 
 
46. Känns fräscht och gör världen lite sundare.  Vill även lyfta fram bambu och hampa som bra textil 
alternativ. 
 
 
47. För att jag tycker det är illavarslande med alla kemikalier i textilier. Jag vill inte utsätta mig för det. 
Jag vill inte heller utsätta arbetarna för kemikalierna.  
 
 
48. spontatn impuls 
 
 
49. Om det inte vore för priset på många ekologiska produkter så skulle jag personligen konsumerar 
mer och av fler kategorier ekologiska produkter. Men för att svara på fråga, så skulle jag konsumerar 
kläder producerade av ekologiska bomull just för att det är bättre för naturen och ett ställningstagande 
som konsument. Dock är ekologiska alternativ idag näringsidkarens sätta att ta ut högre priser.  
 
 
50. För att jag tror att den bästa lösningen mot klimathotet är att i fatta miljövänligare vardagsbeslut. 
Jag tror att vi kan uppnå en större förändring i klimatfrågan om många personer gör lite, då det är svårt 
för enstaka individer att åstadkomma mycket. I tillägg tycker jag att materialet är superskönt!  
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51. Inte bara av klimatskäl utan även för att de arbetare som plockar bomullen skall ha ett så giftfritt 
arbete som möjligt utan bekämpningsmedel och dylikt.  
 
 
52. Om ett bra alternativ finns så väljer jag det 
 
 
53. Nu när ekologiskt har börjat kännas som en självklarhet när maten ska inhandlas så känns det 
bara naturligt att börja tänka i samma banor när det gäller kläder. 
 
 
54. Jag strävar aldrig målinriktat att köpa kläder av ekologisk bomull, då kläder är något jag köper 
efter smak och tycke som passar min stil och min önskan om bekvämlighet osv. Däremot ser jag det som 
ett plus i kanten om klädesplagg jag köper är av ekologisk bomull, om jag hade valt det framför ett 
likadant plagg om det vore dyrare är svårt att säga, det beror helt på hur stor min budget är den månaden 
för just klädesinköp. Men har jag ekonomi för det så köper jag (liksom ekologiskt vad gäller matvaror i 
matbutik) gärna ekologiskt om jag kan. 
 
 
55. Jag tror att den största miljövinsten med ekologisk bomull finns för den lokala  produktionen. 
Mindre besprutning och gifter leder till mindre miljöförstöring och förgiftningen av vattendrag minskar. Det 
gör att människor djur och växtliv får bättre livsvillkor och det känns viktigt för mig. jag vill inte att de varor 
jag köper ska ha bidragit till förgiftning.  
 
 
56. Det är bra för miljön och jag tycker även att kläder av ekologisk bomull ofta har lite bättre kvalitet. 
 
 
57. Miljövänlig,vill göra något för klimaten,bättre kvalitet  
 
 
58. Sköna mjuka kläder som även är sköna för hjärtat då de ger ett välbefinnande i att veta att man 
köpt en miljömässigt bättre produkt 
 
 
59. Jag väljer att handla ekologiska kläder för att då vet jag att både producent och tillverkare har 
behandlats på ett gott sätt, samt att kläderna jag bär inte påverkar miljön lika negativt som med vanliga 
kläder. Det är två av huvudanledningarna till att jag väljer ekologisk bomull i mina kläder. 
 
 
60. Snällare mot miljö samt huden...  
 
 
61. Jag väljer ekologisk bomull för att jag kan vara säker på att inga bekämpningsmedel har använts 
på bomullsplantorna som naturen, djuren/insekterna eller bonden har blivit skadade av som man 
besprutar fälten med. 
 
 
62. Bekämningsmedel är väldigt dyrt så det lätt blir att bönderna hamnar i en ekonomiskfälla då de 
tar lån för att kunna bespruta sina fält från skadedjur. 
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63. Det känns bra! Bra att de som arbetar med att framställa bomullen inte behöver utsättas för 
kemikalier osv.  
 
 
64. Jag väljer det för att jag är medveten om att det gör skillnad på något sätt. 
 
 
65. Vet ej 
 
 
66. Jag väljer att handla kläder av ekologisk bomull för att det är ett lätt sätt att göra betydande 
skillnad. Man måste ha kläder, så då kan jag lika gärna handla dem miljövänligt! 
 
 
67. Eko är det mest naturliga när en vill leva så giftfritt som möjligt. 
 
 
68. 1) Bättre för miljön 2) Bättre arbetsmiljö för de som arbetar med kläderna 3) Mindre 
giftexponering för mig o min familj. 
 
 
69. Just bomull har en enormt negativ effekt på miljön så om jag måste ha ett plagg av just bomull så 
ska den vara ekologisk. Sen finns det andra material än bomull som är mlijövänliga och att handla second 
hand är ju ännu bättre... 
 
 
70. Jag väljer så ofta som möjligt ekologisk bomull, särskilt till barnen. Jag tänker då både på miljö 
runt omkring oss, men hoppas även att det påverkar de kemikalier som vi kan få i oss genom kläder i 
annat fall. Jag ser dock en problematik med för höga priser och svårtillgänglighet till ekologiska kläder för 
att den breda massan på allvar skall ta till sig detta. De stora kedjorna behöver ta sitt ansvar och i allt 
större utsträckning tillgodose med miljövänliga kläder till vettiga priser. 
 
 
71. Letar inte efter det men är det rea eller  inte skiljer så mycket i pris väljer jag ekokläder, annars 
blir det tyvärr konventionella plagg. Jag köper mkt second hand då jag inte vill utsätta mig eller barnen för 
alla kemikalier men inte underkläder.  Köper ekologisk mat, hudvård och kosmetika och är väldigt 
hälsomedveten i övrigt. Har tyvärr inte ekonomi för att bara välja ekologiska kläder eller handdukar och 
där jag bor ( Skaraborg) finns inte heller något bra utbud. Men skulle självklart handla mer ekobomull och 
fairtraide om jag hade en högre inkomst och utbudet fanns.  
 
 
72. Jag väljer att handla kläder av ekologisk bomull för att det ät bättre för arbetarna, mig och miljön. 
Jag väljer hellre eko än inte eko. Detsamma gäller mat, hud/hårvårdsprodukter och allt annat. Jag 
försöker däremot påverka folk runt om mig att köpa eko i så stor utsträckning de kan. Det är viktigt! Vi 
måste ta hand om oss och miljön! 
 
 
73. För att dra mitt strå till stacken i arbetet mot en bättre värld.  
 
 
74. För att slippa gifter nära huden. Främst för min hälsas skull. Att det är bra för miljön är en bonus.  
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75. Att handla miljövänligt (t ex iform av eko-bomull) är det näst mest miljövänliga sättet att skaffa 
kläder. Second hand är ju det bästa. Hittar jag inte kläder second hand, så är ekobomull ett alternativ för 
mig. 
 
 
76. Det känns bättre för miljön måste vara hållbarare för framtiden. Jag skulle gärna köpa mer kläder 
av ekologisk bomull men vill fortfarande ha roliga kläder därför blir det inte lika ofta som jag skulle vilja. 
Sen är det fortfarande svårt att hitta i "vanliga" butiker, jag vill gärna klämma och känna först;) 
 
 
77. Kemikalier är inte bra för något levande och jag vill inte ha dessa hormonstörande och 
cancerframkallande ämnen närmast kroppen. Om vi fortsätter att tillverka kläder och andra produkter på 
konventionellt sätt så tror jag att det snart inte ens är möjligt att framställa någonting kemikaliefritt. Vi 
måste inse allvaret och agera nu - innan det är för sent! Fler borde designa attraktiva och snygga plagg, 
utan att göra så stor affär av att dessa är eko. Det borde vara en självklarhet egentligen!  
 
 
78. Jag anser att det finns SÅ många fler och bättre anledningar att handla ekologiskt än att låta bli, 
både för min egen, mina barns, mänsklighetens och jordens skull. 
 
 
79. Vi i väst lever på ett sätt som är förödande för miljön. Vi tar inte på långa vägar så mycket ansvar 
för det som vi behöver. Överhuvudtaget tycker jag att vi måste minska vår konsumtion avsevärt, men av 
det vi konsumerar, se till att det är så miljömässigt hållbart som möjligt. Ekologisk bomull är för miljön och 
de som arbetar med bomullen det bättre alternativet och jag väljer därför att handla ekologisk bomull.  
 
 
80. För att jag vill hjälpa till att minska användningen av miljögifter. 
 
 
81. Jag vill inte att jorden ska förorenas av giftiga bekämpningsmedel, ohållbar vattning och 
färgämen. Det gäller inte bara tillverkningsplatsen utan också hur dessa påverkar mig vid kropskontakt 
och resterna av dem spolas ut i vattnet här hos oss vid tvätt. 
 
 
82. Jag försöker i den mån det är ekonomiskt försvarbart att handla ekologiskt. Är dock föräldraledig 
med begränsade inkomster. Men till mitt barn blir det nästan bara elologiskt om det är nytt. Jag och min 
sambo försöker att minska vår klädkonsumtion och försöker handla mycket second hand.  
 
 
83. För att jag vet att mitt val gör skillnad för miljön och de som arbeta med framställningen. Tyvärr är 
det dock svårt för mig att handla allt i miljövänlig bomull då det inte finns särskilt stort utbud på affärerna. 
Men förhoppningsvis kommer de inse sitt ansvar. 
 
 
84. För att alla behöver tänka om när det kommer till klädindustrin och inköp av kläder. Vi kan inte 
fortsätta spontanhandla kläder utan att tänka oss för. När jag väljer ekologisk bomull hoppas jag att det i 
slutändan kan leda till att de stora företagen förstår att det här är framtiden.  
 
 
85. När jag väl väljer att handla kläder av ekologisk bomull (vilket inte är så ofta, tyvärr) så gör jag det 
eftersom jag vet vilka otroliga mängder kemikalier som används vid kontroversiell bomullstillverkning. Jag 
köper det; för mitt eget bäst, för min omgivning, för bomullsarbetarna och för miljön! 
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86. Miljövänligt! 
 
 
87. genom att välja/handla ekologiskt odlad bomull anser jag att jag gjort ett val som bidrar att 
odlingen av ekologiskt odlad bomull ska öka och därmed få fler att vilja odla ekologiskt. Idag kommer mat 
och andra råvaror som från jordbruk som blivit för storskaligt, ensidigt och osunt - vilket leder till att såväl 
människor, djur som natur far illa.  Jag eftersträvar ett holistiskt perspektiv. 
 
 
88. Tycker att det är viktigt för allas framtid att jag handlar kläder av ekologisk bomull. 
 
 
89. Det är moraliskt, mänskligt och miljömässigt rätt att tänka i flera led när vi handlar. 
 
 
90. Jag har hört att det går åt otroliga mängder kemikalier vid odling av konventionell bomull. Det 
påverkar ju arbetarna som skördar bomullen, samt förstör naturen i de områden som den odlas. Jag vill 
inte bidra till klimathotet eller att fattiga människor som arbetar med bomull ska bli sjuka. 
 
 
91. För att förändra världen. För att det är det enda sättet. För att jag är smart. För att jag inte vill ha 
dåligt samvete. Jag konsumerar hellre rätt än går med i någon organisation. 
 
 
92. Bättre kvalité på kläderna. Snyggare, skönare, håller bättre. Och så får man gott samvete på 
köpet :) 
 
 
93. Jag vill verka för hållbar konsumtion. Jag vill ha hög kvalitet vilket det ofta är i ekologiska 
produkter. 
 
 
94. Ett mer miljövänligt och människovänligt alternativ. 
 
 
95. Känns bättre för miljön, min hälsa och framtida generationers hälsa. 
 
 
96. Det känns skönt att med så enkla medel bidra till en hållbar framtid. Tycker dessvärre att utbudet 
är alldeles för litet. 
 
 
97. Jag väljer kläder av ekologisk bomull som ett andrahandsalternativ, ekologisk bomull trots att den 
är otroligt mycket bättre är ju fortfarande något som tär på klimatet i och med att det är något nytt som 
gjorts, second hand är därav mitt allra första val. Men behöver jag verkligen något nytt vill jag att det är 
ekologisk hampa, bambu, bomull eller liknande miljövänligt material. bomull har dock fortsättningsvis 
högre påverkan än exempelvis hampa tänker jag, så det är en avvägning där också. Men ju fler företag 
som använder sig av ekologisk bomull desto fler skulle jag känna mig okej med att vända mig till, det är 
helt enkelt väldigt befriande att känna att man gör skillnad om än den är liten som enskilt handlande, men 
många bäckar små..! Hoppas ni lyckas bra med er enkät!  
 
 
98. Jag försöker göra vad jag kan för att världen ska bli lite mer miljövänlig.  
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99. För att det är ett av få sätt för mig som konsument att signalera till producenterna vilka av deras 
produkter jag vill ha. Egentligen vore det kanske en ännu bättre signal att inte köpa alls från producenter 
som saknar ekologiska alternativ, men det är tyvärr inte riktigt rimligt ännu, anser jag. 
 
 
100. För att jag tror att det bidrar till en uhålligare värld. 
 
 
101. Jag vill ha giftfria kläder på mig som inte släpper ut gifter någon gång under tillverkningen eller 
produktens livslängd.  
 


