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SAMMANDRAG 
  

Modeindustrin har en enorm inverkan på miljö och människans hälsa. Konsumenter har dock 

begränsade kunskaper om hur modeföretag arbetar med hållbarhet. Millennials som har visat 

störst intresse för hållbarhet önskar därför transparent information från modeföretagen 

gällande deras hållbarhetsarbete. Syftet med studien är att undersöka huruvida millennials 

attityd och intention till att handla på modeföretag förändras när de får ny kunskap om 

företags hållbarhetsarbete. Det har gjorts fyra fokusgrupper kombinerat med experiment för 

att se om det fanns en förändrad kognition, attityd och intention när respondenterna exponeras 

för företags kommunikation om hållbarhet. Studien visar att attityden och intention till att 

handla på modeföretag förändras när kognitionen om hur företag arbetar med hållbarhet 

förändras. Millennials ställer sig positiva till företags kommunikation om hållbarhet som leder 

till en större benägenhet till att handla hos dessa företag. Resultatet indikerar på att 

modeföretag gynnas av att vara transparenta och tydligt kommunicera om deras 

hållbarhetsarbete. 

 

Nyckelord: Hållbart mode, Modeindustrin, Millennials, Kognition, Attityd, Intention  
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1. INLEDNING   
 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till undersökningen för att få en inblick i ämnet.  

Därefter presenteras syftet och  frågeställningen som studien grundar sig på.  

 

1.1 BAKGRUND 

 

En för många okänd sida av modeindustrin är dess enorma påverkan på både människan och 

miljön (The True Cost, 2015). Den vanligt förekommande växtfibern bomull är världens 

mest besprutade gröda (WWF, 2005) och kräver 10% av alla världens syntetiska 

bekämpningsmedel till att bekämpa insekter på bomullsplantager (Jung & Jin, 2014). Giftet i 

bekämpningsmedlet orsaker både miljö- och hälsoproblem när det sprids ut i vår natur och 

förgiftar de lantbrukare som arbetar vid dessa plantager (Jung & Jin, 2014). Bomull kräver 

dessutom enorma mängder vatten vid både odling och beredning av fibern (WWF, 2005; 

Naturvårdsverket, 2010). För att producera en t-shirt går det åt cirka 2700 liter vatten och för 

att tillverka ett par jeans går det åt cirka 11 000 liter vatten (Naturvårdsverket, 2010). En 

annan miljöbov som idag används i produktionen av kläder är plast. Textilen fleece är gjord 

av just plast och orsakar en enorm miljöförstöring när dess mikroplastpartiklar hamnar i 

världens hav (Westlund & Hallengren, 2014).  

 

Kläders livscykel utgör en betydande påverkan på både människan och miljön genom den 

stora användningen av kemikalier, energi och vatten (Jung & Jin, 2014), men miljöfaran 

stannar inte där. Mängden kläder och textilier som slängts bort har ökat kraftigt de senaste 

tio åren (The True Cost, 2015). I Sverige slängs cirka 8 kg textilier per person varje år 

(Naturvårdsverket, 2012) och i USA slänger en genomsnittlig amerikan iväg så mycket som 

37 kg textilavfall varje år. Detta motsvarar hela 11 miljoner ton textilavfall från enbart USA. 

Stora mängder av detta avfall är inte nedbrytbart utan förvaras i deponier i minst 200 år som 

i sin tur släpper ut farliga gaser och kemikalier i luften. I flera utvecklingsländer arbetar 
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samtidigt cirka 40 miljoner textilarbetare med att producera kläder till låga löner, dåliga 

villkor och arbetsförhållanden åt länder i västvärlden (The True Cost, 2015).  

 

Det är ingen tvekan om att klädindustrin har en enorm påverkan på jordens resurser ur både 

miljömässiga och sociala aspekter. På ett hänsynslöst sätt har produktionen av kläder fått ett 

fokus där affärsintressen prioriteras framför vår världs miljöutmaningar (The True Cost, 

2015). Många klädföretag väljer helt enkelt en produktionsteknik som inte är hållbar för 

miljön utan som ökar företagens vinstmarginaler (McNeill & Moore, 2015). Idag tillverkas 

den största delen av världens kläder i olika utvecklingsländer runt om i världen där det är 

billig produktion. Desto mer av produktionen som har flyttats till andra länder, desto 

billigare har priserna blivit på kläderna som idag köps i västvärlden (The True Cost, 2015). 

Detta fenomen har fått namnet fast fashion och är ett begrepp som innefattar snabba 

produktioner, korta ledtider, låga material- och arbetskostnader, samt ett ökat antal 

kollektioner i butik som resulterar i att konsumenter kan handla mer kläder för lägre 

kostnader (Fletcher, 2010). Fenomenet har förändrat sättet det köps och säljs kläder på i 

modeindustrin och är bland annat implementerad i lågprisföretag som Zara och H&M (Jung 

& Jin, 2014). I lågprisföretag är det huvudsakliga målet att sälja så många produkter som 

möjligt (The True Cost, 2015). De lägre priserna stimulerar konsumenter till att handla mer 

vilket leder till att kvaliteten på kläderna försämras. Det billiga materialet som används i 

produktionen av dessa kläder leder följaktligen till att konsumenter endast använder sina 

kläder några enstaka gånger innan det slängs (Jung & Jin, 2014). Enligt Fletcher (2007) 

handlar fast fashion om företags girighet och påstår att det är dags att inse den sanna 

kostnaden i att välja kvantitet före kvalitet.  

 

Genom att kritisera och uppmärksamma fenomenet fast fashion myntades begreppet slow 

fashion av Kate Fletcher. Begreppet syftar till att prioritera kvalitet framför kvantitet och då 

åstadkomma en mer hållbar produktion av kläder (Fletcher, 2010). Slow fashion innebär i 

praktiken etiskt mode där produktionen sker på ett hållbart sätt genom att betala rättvisa 

löner, använda hållbara material, minska kemikalier, flytta produktionen närmare 

marknaden, samt se till att företag och konsumenter begränsar miljöpåverkan (Carter, 2008).  

 



 

3 

Till följd av ett ökat globalt intresse av hållbarhet har fler företag börjat erbjuda mer hållbara 

alternativ i deras produktsortiment. Den generation som har visat störst intresse för 

hållbarhet är millennials. Millennials är födda i början av 80-talet till slutet av 90-talet och 

anses vara den mest miljömedvetna generationen (Wang, J., Wang, S., Xue, H., Wang, Y., 

Li, J., 2018). Generationen har växt upp i ett informationssamhälle där digitala medier har 

lett till att individer fått en starkare varumärkesmedvetenhet. Tidigare forskning visar att 

millennials generellt har en positiv attityd till hållbara produkter och att de i större 

utsträckning tänker på värdet av ett varumärke eller en produkt jämfört med andra 

generationer (ibid.).  

 

Transparensen om hur företag arbetar med etiska och hållbara frågor gentemot kunderna blir 

otroligt viktigt för en lyckad kommunikation till konsumenterna (Leitch, 2017). Kognition 

som kan beskrivas som en individs uppfattning eller kunskap mot en produkt kan även 

utvecklas genom exponering av kommunikationsstrategier eller utbildningsmaterial från ett 

företag (Breckler, 1984). Detta är en mycket viktig faktor då flera konsumenters kunskaper 

om hållbarhet och hur företag arbetar med det är mycket liten (Claudio, 2007). Allt fler 

konsumenter inser dock hur deras konsumtionsbeteende påverkar produktionen av produkter 

runt om i världen. Likaså vill allt fler människor veta hur företag tar ansvar för att minimera 

påverkan på miljön och hur de arbetar för ett hållbart klimat för de som arbetar i branschen. 

Företags ansvar att marknadsföra fler hållbara produkter blir därför mer väsentligt (Smith & 

Brower, 2012). Tidigare forskning visar att generationen millennials har en vilja att företag 

ska utveckla sina marknadsföringsaktiviteter i linje med ett större ansvar för samhället och 

hållbarhet (Landrum, 2017). Enligt Smith och Brower (2012) har majoriteten av alla 

konsumenter insett att deras köpbeslut har en direkt påverkan på miljöproblem runt om i 

världen och många ställer sig positiva till hållbara produkter. Millennials indikerar också i 

undersökningar att de ofta försöker köpa hållbara produkter. Trots intresset för en mer 

hållbar utveckling är många företag dåliga på att kommunicera hur de arbetar med hållbarhet 

(Smith & Brower, 2012).  

 

Som beskrivs ovan står världen inför stora problem gällande modeindustrins inverkan på 

människans hälsa och miljön där både företag och konsumenter har ett ansvar för en mer 
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hållbar utveckling inom modeindustrin. Problemet är att företag inte är tillräckligt 

informativa och transparenta gällande deras hållbarhetsarbete, samt att konsumenter har 

alldeles för lite kunskap om hållbart mode och hur företag ställer sig till det. Då det har visat 

sig att millennials är en generation som har en positiv attityd till hållbarhet och som 

dessutom är en betydande framtida konsument är det intressant att se hur de ställer sig till 

modeföretag som kommunicerar om hållbarhet. Tidigare betonas Leitch (2017) påstående 

om att transparens gällande etiska och hållbara frågor är en viktig faktor för att företag ska 

lyckas med sin kommunikation till konsumenterna. Claudio (2007) menar dessutom att 

konsumenters kunskap om kläders livscykel och dess konsekvenser är betydande för en 

hållbar framtid inom modeindustrin. Samtidigt menar Ajzen (1988) att en attityd är relativt 

formbar när en individ får ökad kognition om ett objekt. Det blir därmed intressant att 

studera om millennials attityd och intention till att handla hos modeföretag förändras när 

deras kognition om hur företag arbetar med hållbart mode förändras.  

 

1.2 SYFTE 

 

Denna studie syftar till att få förståelse för huruvida millennials får en förändrad attityd och 

intention till att handla hos modeföretag då deras kognition om hur företagen arbetar med 

hållbart mode förändras.  

 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA  

 

Utifrån det beskrivna syftet kan studien konkretiseras i följande forskningsfråga;  

 

Förändras millennials attityd och intention till att handla på modeföretag när deras 

kognition om företagets hållbarhetsarbete förändras?  
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2. TEORI 
 

I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen av tidigare forskning som är 

relevant för undersökningen. Här presenteras också en egen sammansatt modell och dess 

olika delar som vidare ligger till grund för undersökningen. 

 

2.1 MODEINDUSTRIN OCH DESS KRAFT  

 

Kläder är ett sätt för individen att skapa en identitet för att passa in i olika sociala 

sammanhang, vilket leder till klädkonsumtion (Harris, Roby & Dibb, 2016). Faktorer som 

spelar in för ökad klädkonsumtion är priser, trender, värde och varumärkesbild  (McNeill & 

Moore, 2015). Dagens modeindustri präglas främst av fast fashion (Cataldi, Dickson & 

Grover, 2010) som under de senaste decennierna har revolutionerat och förändrat 

konsumenters inställning till kläder och klädkonsumtion. Klädföretagens affärsmodell där de 

använder sig av snabba produktioner till låga kostnader resulterar i att nya kollektioner blir 

tillgängliga varje vecka för modekonsumenter. Denna modell har vidare lett till en kultur av 

impulsköp inom mode (McNeill & Moore, 2015). Konceptet fast fashion innebär att kläder 

massproduceras i fabriker där det betalas ut låga löner och fabriksarbetare i många fall har 

dåliga arbetsvillkor. Fabrikerna har begränsad makt när det kommer till att sätta priser på de 

producerade kläderna. Priserna blir pressade av modeföretagen som vill åstadkomma så 

billigt produktionspris som möjligt för att sedan kunna sälja det billigt i butik (The True 

Cost, 2015). Fast fashion används därmed som ett verktyg för klädföretagen att öka 

försäljningen och maximera vinsten, vilket leder till konsekvenser för både miljö- och 

sociala problem (Fletcher, 2010).  

 

Slow fashion har de senaste decenniet vuxit fram runt om i världen som en reaktion mot fast 

fashion. Det tog främst fart efter att en byggnad i Bangladesh vid namn Rana Plaza år 2013 

kollapsade och över tusen textilarbetare miste sina liv (Overdiek, 2018). Det ökande intresset 

för slow fashion har sedan dess vuxit och betonar idag kvalitet före kvantitet som ett sätt att 

uppnå hållbarhet inom modeindustrin (Jung & Jin, 2016). Syftet är att produktionen och 
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konsumtionen ska ske i långsammare takt för att minimera miljöpåverkan och svinn från 

textilier. När kläder tillverkas i en långsammare takt innebär det att ett mindre antal 

högkvalitativa produkter produceras och de hamnar då i ett högre kostnadsspann än kläder 

som tillverkas i massproduktion. Den långsiktiga strategin med högre kvalitet och högre 

priser resulterar i att konsumenter får mer värde för vad de betalar. De blir således 

uppmuntrade till att behålla kläderna längre istället för att slänga dem kort tid efter inköp 

(Fletcher, 2007).  

 

2.2 KOMMUNIKATION OM HÅLLBARHET I MODEINDUSTRIN  

 

Det centrala i marknadsföringen av hållbarhet handlar om att uppfylla framtida generationers 

behov genom att kommunicera och leverera värde för konsumenter. Kommunikationen om 

hållbarhet från företagen syftar till uppmuntrande av hållbar konsumtion (Capatina, Micu, 

Cristache & Micu, 2017). Under senare tid har allt fler företag ökat sina insatser till att 

producera fler hållbara produkter (Smith & Brower, 2012). Hållbara kläder definieras som 

produkter som är tillverkade på ett hållbart sätt med hänsyn till miljömässiga och 

socioekonomiska aspekter ( Claudio, 2007). En hållbar klädproduktion kan innefatta 

användandet av tyg som innehåller organiskt odlade material eller rättvisa arbetsvillkor för 

odlare och anställda som producerar kläderna (ibid.). Det har dock visat sig att konsumenter 

inte har vetskap om vilka produkter och företag som erbjuder hållbara alternativ eftersom att 

företagen inte kommunicerar detta tillräckligt till sina konsumenter (Smith & Brower, 2012). 

Hållbara produkter visar sig ha en positiv inverkan på konsumenter, ändå är många företag 

dåliga på att förmedla sitt budskap när det kommer till hållbara och etiska produkter (ibid.). 

Många företag har också problem med att bestämma vilken information som ska vara 

inkluderad i deras kommunikation om hållbara produkter. Tidigare forskning visar även att 

det finns en skepsis mot flera företag som påstår sig vara hållbara då företagen inte är nog 

transparenta när det kommer till hållbar produktion (ibid.).  
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2.3 KOGNITION  

 

Kognition är den kunskap, uppfattning och medvetenhet en individ har gentemot ett objekt 

som är skapat genom erfarenhet och information från externa källor (Schiffman & 

Wisenblit., 2015). Begreppet kognition kan också definieras som den inställning en 

konsument har gentemot ett objekt (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2010). 

Kunskap och uppfattning blir således vanligen uttryckt som en konsuments övertygelse, det 

vill säga vad konsumenten anser att ett objekt har för specifika egenskaper och inte 

(Schiffman & Wisenblit, 2015). Tidigare forskning visar att kognition har en betydande roll 

när det kommer till en persons attityd till ett objekt. Beroende på vad individen har för 

erfarenhet, kunskap och uppfattning av ett objekt kan attityden gentemot detta objekt skapas 

eller förändras. Kognition tillsammans med andra aspekter som motivation, känslor och 

uppfattning påverkar därmed en individs attityd (Pande & Soodan, 2015). En kognitiv 

process hos en individ kan även resultera i en attityd mot ett specifikt objekt. Det kan vara 

när en tonåring tar efter ett beteende från sina vänner eller offentliga personer som använder 

eller rekommenderar en produkt (Solomon et al. 2010). Kognition mot en produkt kan även 

utvecklas genom exponering av kommunikationsstrategier eller utbildningsmaterial från ett 

företag (Breckler, 1984). Då det finns en avsaknad av relevant kommunikation gällande 

hållbarhet och skepsis från konsumenter är det många företag som förlorar möjligheten till 

att sälja sina hållbara produkter. Detta sker när konsumenterna inte har kunskap om hur 

företag arbetar kring hållbarhet (Smith & Brower, 2012). Mot bakgrund av detta blir 

konsumenters kognition om kläders livscykel och dess konsekvenser väldigt viktig för en 

framtida hållbar utveckling inom modeindustrin, då det är en bidragande faktor till en 

individs attityd till hållbart mode (Claudio, 2007).  

 

2.4 ATTITYD 

 

Enligt Ajzen (1988) är attityd en avsikt att reagera positivt eller negativt på ett objekt, en 

person eller ett beteende. Solomon et al. (2010) definierar attityd liknande: en attityd är en 
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generell bedömning av människor, objekt, reklam och frågor. Många av de formella 

definitionerna av attityd varierar, dock är de flesta socialpsykologerna överens om att den 

egenskap som är mest karakteristiskt för attityd är att den har en utvärderande karaktär 

(Bem, 1970; Fishbein & Ajzen 1975; Hill, 1981). Enligt Solomon et al. (2010) kan en attityd 

skapas på flera olika sätt. När den har skapats, läggs den på minnet och arkiveras tills den 

kommer i kontakt med det som den avser (Eagly & Chaiken, 1993). En attityd bestäms 

delvis av en individs motivationen och existerar för att fungera som en funktion för att en 

person ska kunna ta ett beslut. Konsumenter som förväntar sig att de i framtiden kommer att 

behöva hantera liknande information kommer sannolikt vara mer benägna att forma en 

attityd i väntan på en liknande händelse (Solomon et al. 2010). En attityd antas vara relativt 

formbar eftersom den kan förändras snabbt när konsumenter får ny information om det 

aktuella objektet (Ajzen, 1988). Människor tenderar att ha attityder till bland annat 

människor, politik, köp, religion, mat och musik (Pande & Soodan, 2015) och det kan 

definieras som olika attitydobjekt (Solomon et al., 2010). Inom konsumentbeteende kan 

attitydobjekt definieras som varumärke, produktpris, reklam, förpackning och mycket mer 

(Schiffman & Wisenblit, 2015). Attityder kan även beskrivas som en persons utvärderingar 

om hen gillar ett visst attitydobjekt eller inte (Pande & Soodan, 2015). När en individ har 

skapat en attityd till ett objekt kan det leda till en intention (Ajzen, 1991). Det kan 

exempelvis vara en intention till att handla hållbart mode.  

 

2.5 INTENTION  

 

En intention består av en individs attityder till ett visst beteende och kan leda till en 

benägenhet att ta ett visst beslut. Intention kan till viss del förutse hur ett köpbeteende ska se 

ut i framtiden. Det är just den motivationsfaktor som driver på en individs beteende och 

resulterar i en ökad chans att beteendet förverkligas. Intentioner och beteende är nära 

sammankopplade med varandra; när intentionen till ett beteende ökar leder det sannolikt till 

att ett beteende sker (Ajzen, 1991). Intentioner är också nära sammankopplade med 

viljehandlingar och kan förutses med hög precision. Det kan förändras över tiden och vid ett 

stort tidsintervall är det mer troligt att oförutsedda händelser skapar förändringar i ens 

intentioner. Om mätningar görs innan förändringarna har skett går det inte att förvänta sig 
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exakthet i förutsägelsen av beteendet. Men utan att oförutsedda händelser inträffar antas det 

att människor beter sig i överensstämmelse med deras intentioner (Ajzen, 1988). Ajzen, 

Brown och Carvajal (2004) menar att det inte går att utgå ifrån att konsumenternas 

intentioner har en direkt koppling till ett köpbeteendet, men att en individ kan vara benägen 

till ett visst beteende. De betonar vikten av att tolka det med varsamhet. Det kan däremot 

dras slutsatser om att ju högre intentionen är för att ett beteende ska inträffa desto större 

sannolikhet är det att det verkligen sker (Ajzen, 1991). 

 

2.6  ANALYSMODELL  

 

Analysmodellen som har tagits fram till denna studie består av de tre faktorerna kognition, 

attityd och intention. Faktorerna har tagits fram av tidigare forskning från Ajzen (1991), 

Schiffman och Wisenblit (2015). Genom att kombinera Schiffman och Wisenblit (2015) 

komponent kognition med Ajzens (1991) faktorer attityd och intention skapades 

analysmodellen för denna studie. Modellen visar att beroende på vad en individ har för 

kognition om ett specifikt objekt så kommer det leda till en attityd hos en individ. Attityden 

påverkar sedan i sin tur vad en individ har för intention till ett visst beteende. Tanken bakom 

analysmodellen är att förklara vad en individ har för attityd och intention till att handla på 

modeföretag när deras kognition om hur företag arbetar med hållbarhet förändras. Som 

nämnt ovan beskrivs kognition bland annat som den kunskap och uppfattning en individ har 

gentemot ett objekt. I detta fall handlar det om vad en individ har för kunskap och 

uppfattning om företag och deras arbete med hållbart mode. Attityden förklaras sedan som 

en reaktion och utvärdering av det specifika objektet som läggs på minnet. I denna studie 

reagerar och utvärderar individerna företags arbete med hållbart mode. Beroende på vad det 

finns för attityd till företagen och deras kommunikation om hållbart mode kan det leda till en 

intention att köpa produkter på detta företaget.  
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Figur 1. Analysmodell som visar hur kognition påverkar attityd och intention. Modellen 

förklarar hur kognition kan påverka en individs attityd som i sin tur påverkar en intention 

till ett specifikt beteende.  

 

  

   Kognition Attityd Intention 
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3. METOD 
 

I metodavsnittet presenteras det tillvägagångssätt som har använts för att samla in data till 

undersökningen. Här beskrivs operationaliseringen av begreppen inför insamlat material, 

hur materialet har samlats in, vilka urval som har gjorts och studiens trovärdighet. 

 

3.1 FORSKNINGSDESIGN  

 

För att svara på forskningsfrågan i denna studie krävde undersökningen en kvalitativ 

forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden valdes då syftet med studien var att 

undersöka millennials attityder och intentioner till att handla på företag när deras kognition 

om företags hållbarhetsarbete förändras. Enligt Bryman och Bell (2015) används kvalitativa 

studier när forskarna söker förståelse för individers beteende, värderingar och tro. Medan en 

kvantitativ studie är ett generaliserbart resultat av populationen (Bryman & Bell, 2015). 

Enligt Bryman och Bell (2015) är en kvalitativ undersökningsmetod lämplig då forskarna 

avser att få förståelse för individers subjektiva attityder. Kvantitativa studier beskrivs ibland 

som en studie som fokuserar på människors beteende medan kvalitativa studier snarare 

fokuserar på varför de beter sig som de gör (Bryman & Bell, 2015). Då undersökningen dels 

avser att studera vad för intention millennials har till att handla på företag blir en kvalitativ 

studie relevant i även denna aspekt. 

 

3.2 URVAL 

 

I denna studie har det både gjorts urval av respondenter och företag. Syftet med att göra ett 

urval är att få fram ett så tillförlitligt resultat som på bästa möjliga sätt kan ge 

undersökningen goda förutsättningar till att bli en bra studie (Bryman & Bell, 2015). Vidare 

förklaras val av respondenter och de två studieobjekten.  
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3.2.1 VAL AV RESPONDENTER  

 

Urvalet till denna studie har sammanställts genom två kombinerade urvalsmetoder med 

individer inom generationen millennials. Valet att undersöka millennials gjordes i och med 

att den generationen har visat störst intresse gällande hållbarhet (Wang et al., 2018) och 

redan har en förståelse för begreppet och dess innebörd. Då millennials har växt upp under 

hållbarhetsvågen (Wang et al., 2018) och har kunskaper i frågan blir det intressant att studera 

deras attitydförändringar mot modeföretag när de exponeras av kommunikation om 

hållbarhet. Totalt sett har 17 personer deltagit i fyra olika fokusgrupper kombinerat med 

experiment. Respondenterna var födda mellan åren 1997 och 1988 och varierade i 

könsidentitet. Då Bryman och Bell (2015) betonar vikten av att välja grupper med liknande 

sociodemografiska egenskaper består fokusgrupperna av millennials från Sveriges storstäder: 

Stockholm och Göteborg. Hälften av de utvalda respondenterna är studerande och hälften är 

arbetande med fast månadsinkomst. Studiens urval har skett med ett kombinerat homogent 

urval och bekvämlighetsurval. Ett homogent urval har skett av respondenterna, då det 

underlättar att göra direkta jämförelser med sådana grupper (Alvehus, 2013). Enligt 

Hylander (2001) ger homogena grupper studien djupare kunskap om den kategori individer 

som har studerats, vilket i detta fall är millennials i storstäder. Detta var ytterligare en faktor 

som vägdes in när urvalet skedde. Respondenterna har även blivit valda genom ett 

bekvämlighetsurval, där respondenterna har valts utifrån vilka som var tillgängliga och 

närmast till hands att välja (Alvehus, 2013). Enligt Alvehus (2013) speglar en studie med ett 

bekvämlighetsurval en viss grupp snarare än ett fenomen. Detta tas hänsyn till vid analys av 

resultatet, då det är svårt att dra generella slutsatser vid ett sådant urval. 

 

3.2.2 MILLENNIALS  

 

Baserat på demografi skapades termen millennials som är den generation människor födda 

från början av 80-talet till slutet av 90-talet. Idag består en fjärdedel av jordens population av 

millennials (Wang et al., 2018). Millennials är en viktig konsumentgrupp för företag 

eftersom de ger en indikation på framtida köpbeteenden och en attityd till varumärken vilket 
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är ett väsentligt verktyg för företags marknadsstrategier (Duffett & Wakeham, 2016). 

Millennials har visat sig vara den generation som har visat störst intresse och engagemang 

gällande hållbarhet. Det är även den grupp människor som har mest varumärkeskännedom 

och eftertänksamhet gällande köp av nya produkter (Wang et al., 2018). De förespråkar stark 

socialt och miljömässigt ansvar och är engagerande när det kommer till att ta hand om den 

värld vi lever i. Studier gjorda på millennials visar att deras attityd och köpbeteende gällande 

etiska och hållbara produkter är positiv (ibid.). Forskning visar också att millennials i 

jämförelse med andra generationer fokuserar mer på tillfredsställelse och förtroende när de 

ska köpa en ny produkt (ibid.). Tidigare forskning har visat att hälften av alla millennials 

indikerar att de flera gånger väljer mer hållbara produkter och en tiondel av alla millennials 

påstår att de ofta väljer att handla hållbart (Smith & Brower, 2012). Med tanke på 

millennials engagemang inom hållbarhet och att de dessutom är viktiga framtida 

konsumenter, gör det dem till en optimal grupp att utföra denna studie på.  

 

3.2.3 STUDIEOBJEKT 

 

Då studien syftar till att undersöka hur millennials förändrar sin attityd och intention till 

modeföretag när deras kognition förändras med avseende på företagens hållbarhetsarbete, 

valdes två svenska etablerade företag till våra fokusgrupper som deltagarna fick granska. 

Företagen som valdes som studieobjekt var Hennes & Mauritz (H&M) och Nudie Jeans co 

(Nudie). Innan företagen valdes gjordes sökningar på ett flertal företag som hade kunnat vara 

relevanta för denna undersökning. Anledningen till att H&M och Nudie slutligen valdes 

berodde på ett flertal aspekter. Båda företagen är internationella och välkända inom både 

Sverige och i utlandet, vilket var en viktig faktor för att respondenterna skulle ha en 

grundläggande kunskap om företagen. Båda företagen arbetar med hållbarhet och 

kommunicerar om det på deras hemsidor. Då undersökningen handlar om förändrad attityd 

och intention till modeföretag när respondenternas kunskap om företagens hållbarhetsarbete 

förändras, var det av ytterst vikt att företagen arbetar med dessa frågor. När valet gjordes 

togs det i beaktning att välja företag som hade olika positionering på marknaden. Dels för att 

uppfattningen om hur företag arbetar med hållbarhet kan skilja åt beroende på deras position 

och prissättning på marknaden. H&M är en stor lågpriskedja och Nudie är ett jeansmärke i 
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en högre prisklass än H&M. En viktig aspekt som togs i beaktning var också att välja företag 

som riktar sig till den valda generationsgrupper millennials. Det har också tagits hänsyn till 

att välja företag som var riktade till olika könsidentiteter då undersökningen ska vara baserad 

på en hel generationsgrupp och inte enbart ett kön bland millennials.  

 

3.3 DATAINSAMLING 

 

Studien genomfördes i flera olika steg, först fick respondenterna 1) fylla i en enkät för att få 

en förståelse av deras tidigare uppfattning om modeföretagen. Därefter fick respondenterna 

2) diskutera deras tidigare kunskaper och uppfattningar om modeföretagen och hållbart 

mode i en fokusgrupp. Sedan genomfördes 3) ett experiment där respondenterna fick granska 

modeföretagens hemsidor där de exponeras för information om företagens hållbarhetsarbete. 

Nästa steg i studien var 4) fokusgruppsdiskussion och vidare 5) fick de fylla i en enkät igen.  

 

I den enkät respondenterna fick fylla i början av experimentet fick de skriva information om 

deras ålder, vart de kom ifrån och sysselsättning. Respondenterna fick även fylla i en 

likertskala med skalan ett till fem hur deras uppfattning var om modeföretagen gällande 

deras hållbarhetsarbete: ett var “Inte alls hållbara” och fem var “Väldigt hållbara”. En 

likertskala är vanligt att använda när attityd ska mätas. Skalan ska bestå av fem alternativ, 

som sträcker sig från den ena ytterligheten till den andra och har en mittpunkt som är neutral 

(Bryman & Bell, 2015). Valet av att ha med en likertskala i denna studie gjordes på grund av 

att respondenterna först skulle få formulera sina egna uppfattningar och åsikter. Sedan 

diskuterades detta i fokusgruppen. Likertskalan gjordes även i slutet av experimentet då detta 

skulle visa om attityden hade förändrats eller inte.  

 

3.3.1 FOKUSGRUPPER 

 

Fokusgrupper är en kvalitativ forskningsmetod som används bland annat för att undersöka 

individers uppfattningar, värderingar och attityder om en vara, ett koncept eller reklam 

(Hylander, 2001). Fokusgruppsmetod är en undersökningsmetod där en grupp individer blir 
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tillfrågade angående ett speciellt tema eller frågeställning (Bryman & Bell, 2015). Enligt 

Hylander (2001) används fokusgrupper i många fall för att få information om kunders 

attityder i marknadsföringssammanhang. Detta var en av anledningarna till varför 

forskningsmetoden valdes till studien, eftersom att det är en vanlig metod att tillämpa då 

attityd och intention undersöks. Likaså används metoden för att förstå individers åsikter och 

uppfattningar, (Bryman & Bell, 2015) vilket denna studie förhoppningsvis ger en inblick i. 

 

Som med alla forskningsmetoder finns det fördelar och nackdelar. Likaså finns det tillfällen 

då det är bättre och sämre att använda den specifika metoden. Moderatorn ansvarar för att 

intervjua gruppen men måste vara försiktig med att påverka diskussionen. Det faktum att 

undersökningen görs i syfte att forskaren vill få fram specifik information om någonting kan 

vara en svaghet med metoden då hen kan påverka resultatet. Detta är dock ett problem med 

alla kvalitativa forskningsmetoder (Morgan, 1997). Det är därför viktigt att ta hänsyn till 

detta vid genomförandet av en kvalitativ undersökning och som moderator istället se hur 

deltagarna reagerar på varandras åsikter och hur de integrerar med varandra (Bryman & Bell, 

2015). Detta togs i beaktning vid utförandet av fokusgruppen i denna studie då en av 

forskarna agerade moderator och den andra antecknade både åsikter och hur respondenterna 

integrerade med varandra. Bryman och Bell (2015) nämner en viktig faktor angående 

fokusgrupper, vilket är att forskarna ska tänka på att det är svårt att dra generella slutsatser 

av resultatet vid denna typ av forskningsmetod. Gibbs (1997) menar att en av fördelarna med 

fokusgrupper är att forskningsmetoden har en högre autencitet än andra kvalitativa studier. 

Detta eftersom att de i mindre utsträckning är kontrollerade (Alvehus, 2013). 

 

3.3.2 EXPERIMENT 

 

Traditionella experiment innebär att forskare drar slutsatser om effekten av en viss 

orsaksvariabel genom att studera en specifik reaktionsvariabel och skillnader mellan olika 

grupper (Söderlund, 2018). Söderlund (2018) klargör att på senare år har experimentstudier 

med ett annat tillvägagångssätt uppkommit, där forskarna inte gör några jämförelser mellan 

undersökningsgrupperna. Detta nya tillvägagångssätt studerar istället hur orsak- och 

reaktionsvariabler står i relation avseende alla deltagare (Söderlund, 2018). Experimentet i 
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denna studie bestod av liknande grupper där det istället för att göra jämförelser mellan 

grupperna gjordes liknelser mellan de som studerats. Undersökningen studerade vilken 

relation orsaksvariabeln kognition och reaktionsvariabeln attityd har till varandra i 

grupperna. 

 

Under experimentet fick respondenterna studera modeföretagens hemsidor, först H&M och 

därefter Nudie. Experimentet skedde i en miljö som var förutbestämt och där omgivningen 

inte skulle påverka resultatet. Till att börja med fick respondenterna utforska modeföretagens 

startsidor och diskutera hur de upplevde att företagen informerar och kommunicerar om 

hållbarhet där. Vidare fick deltagarna gå in på modeföretagens motsvarande 

“Hållbarhetsflik” och se vad de fann för information. Där fick de granska företagens 

information om hur de ställer sig i hållbarhetsfrågan och om det fanns konkreta handlingar 

företagen gör inom hållbarhet. Därefter fick de studera hur transparenta företagen var med 

sin produktion. Respondenterna fick diskutera om modeföretagen var tydliga med vad för 

material som användes i klädproduktionen och om de nämnde deras leverantörer. Detta 

gjordes för att studera respondenternas tidigare och förändrade uppfattning, kunskap och 

attityd.  

 

Då experimentet i denna studie genomfördes påverkade forskarna respondenternas kognition 

om hur modeföretagen arbetar med hållbarhet. När respondenterna fick studera 

modeföretagens hemsidor fick de mer kunskap och en potentiellt förändrad uppfattning om 

hur företagen arbetar med hållbarhet. Syftet med experimentet var att se hur deras attityd till 

modeföretagen förändras efter att respondenterna fick mer kunskap om deras 

hållbarhetsarbete. Därefter kunde det dras slutsater angående hur deltagarnas intentioner till 

att handla hos företagen hade förändrats. 
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Figur 2. Illustrerad bild på hur forskarna påverkar kognitionen hos respondenterna under 

forskningsmetoden. Den streckade linjen illustrerar hur en förändrad attityd och intention 

kan uppstå när kognitionen förändras.  

 

3.4 OPERATIONALISERING 

  

De teoretiska ramverket har lagt till grund för de operationaliserade begreppen och för att 

uppfylla syftet med undersökningen har det tagits fram ett flertal frågor. Flera av frågorna 

kring kognition, attityd och intention har ställts både före och efter experimentet. De frågor 

som ställs flera gånger är formulerade på olika sätt beroende på om det är ställda innan eller 

efter respondenterna har granskat hemsidorna. Syftet med nedanstående formulerade frågor 

är att få en uppfattning om hur respondenterna förändrar sin attityd och intention till att 

handla hos H&M och Nudie. Detta sker när respondenterna får en ökad kognition om hur 

företagen arbetar med hållbart mode. Nedan presenteras de formulerade intervjufrågorna och 

operationalisering av de teoretiska koncepten kognition, attityd och intention. Inom 

kognition finns begreppen medvetenhet och erfarenhet som potentiellt hade kunnat användas 

som operationalisering av det teoretiska begreppet. Dock upplevdes dessa inte lika 

representativa för den här undersökningen som begreppen uppfattning och kunskap som 

användes i operationaliseringen.  

   Kognition Attityd Intention 

Forskarnas påverkan 
på kognitionen 
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Operationalisering 
av de teoretiska 

koncepten 

 
Avsedd mätning 

 
Intervjufråga 

 KOGNITION  

Uppfattning 
 

Vilken uppfattning 
respondenterna har 
om hur 
modeföretagen, H&M 
och Nudie, arbetar 
med hållbart mode.  

Hur uppfattar ni H&M utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 
 
Hur uppfattar ni Nudie utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv?   

Kunskap Vilken kunskap 
respondenterna har 
om hållbart mode, 
samt hur H&M och 
Nudie arbetar med 
det.  

Vad kan ni om hållbart mode? 
 
Vad vet ni om hur H&M arbetar med hållbart mode? 
 
Vad vet ni om hur Nudie arbetar med hållbart mode?     

 ATTITYD  

Reaktion Att mäta ifall de 
reagerar positiv eller 
negativt gällande hur 
transparenta 
företagen är med 
produktionen. 

Vad har ni för attityd till H&M? 
 
Vad har ni för attityd till Nudie? 
 
Är företagen transparenta med sin kommunikation 
gällande produktion av kläder, användning av material 
och leverantörer?   

Utvärdera Att se hur 
respondenterna 
utvärderar H&M’s och 
Nudies hemsidor och 
arbete med hållbart 
mode 

Hur tycker ni företagen kommunicerar hållbarhet på 
deras hemsidor? 
 
Tycker ni att företagen gör konkreta handlingar eller 
kommunicerar de snarare hur de ställer sig i frågan om 
hållbarhet? 

 INTENTION  

Benägenhet Vad respondenterna 
har för benägenhet 
att handla hos H&M 
och Nudie.  

Känner ni att det är intressant att handla hos H&M?  
 
Känner ni att det är intressant att handla hos Nudie? 
 
Med mer information om hur företagen arbetar med 
hållbart mode, skulle ni bli benägna att köpa kläder där 
då? 

Vilja Finns det ett intresse i 
hållbart mode och en 
vilja att handla 
hållbara kläder. 

Är det viktigt för er att handla hållbara kläder? 
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3.5 DATABEARBETNING 

 

Fokusgrupperna har spelats in och transkriberats vilket Bryman och Bell (2015) menar 

underlättar analysen. Vid kvalitativa studier är man inte bara intresserad av vad 

respondenterna säger utan hur de säger det. En svårighet med fokusgrupper är att både notera 

vad som sägs och att anteckna vem som säger vad (Bryman & Bell, 2015). Transkribering 

innebär att studien är reproducerad från tal till skrift och är ett tolkningssteg (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Detta sätt att samla in och analysera data låter forskarna att notera 

viktiga teman, mönster och relationer av den insamlade datan (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). Då det i denna studie krävdes att analysera likheter mellan de olika fokusgrupperna 

var det lämpligt att använda transkribering till att bearbeta studien. En nackdel med att spela 

in fokusgruppen är att respondenterna kan känna sig begränsade med hur öppna de kan vara. 

Dock kan det också upplevas som en trygghet för respondenterna att studien spelas in, 

eftersom att det de säger kommer att uppfattas ord för ord (Alvehus, 2013). Transkribering 

valdes som metod för databearbetning till studie eftersom att det underlättar analysen. Även 

aspekten att det kan fokuseras mer på kroppsspråk och interaktionen under fokusgruppen 

istället för exakt vad de säger (Bryman & Bell, 2015), vägdes in vid beslut av transkribering.  

 

3.6 STUDIENS TROVÄRDIGHET 

 

Enligt Bryman och Bell (2015) är studiens trovärdighet: reliabiliteten och validiteten, en 

viktig del för att fastställa graden av kvalité i forskningen. Begreppen handlar om att på ett 

systematiskt sätt beskriva hur forskarna har samlat in och bearbetat det empiriska materialet 

som använts under studien. Reliabilitet avser ifall studien är upprepbar, det vill säga om 

studien får samma resultat om den upprepas igen (Bryman & Bell, 2015; Silverman, 2007). 

Validitet är på många sätt den viktigaste delen i en undersökning (Bryman & Bell, 2015) och 

avser huruvida studien undersöker det som ska studeras (Alvehus, 2013). Båda faktorer är 

viktiga för forskningens trovärdighet och innefattar handlingar forskarna genomför i syfte 

för att förbättra kvalitén på studien och leder till att forskningen förbättras (Bryman & Bell, 

2015). Nedan presenteras trovärdigheten med fokusgruppen och experimentet.  
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3.6.1 TROVÄRDIGHETEN MED FOKUSGRUPPEN 

 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) kan moderatorn i en fokusgrupp påverka 

trovärdigheten av insamlingen av det empiriska materialet. Moderatorn kan omedvetet ha 

påverkat respondenterna genom kommentarer, ton eller icke-verbala beteenden. Detta gör 

forskarna genom att låta sina egna värderingar påverka hur frågorna blir ställda istället för att 

vara objektiva. Likaså kan forskarna ha ställt ledande frågor vilket kan påverka 

trovärdigheten av studien. Alvehus (2013) menar att genom att använda tystnad som inslag 

under intervjun kan man förhindra påverkan av forskarna och bidra till att respondenterna 

måste tänka efter. För att inte påverka trovärdigheten i denna studien formulerades en 

intervjuguide innan fokusgrupperna genomfördes. Intervjuguiden bestod av tydliga 

intervjufrågor som var relevanta för studien. Likaså förbereddes intervjufrågorna till 

fokusgruppen baserat på studiens syfte, forskningsfrågan och operationalisering av 

koncepten i teorin. 

  

Under fokusgruppsstudien är det viktigt att moderatorn formulerar frågorna tydligt och 

förståeligt. Detta för att respondenterna ska förstå frågorna och för att underlätta 

diskussionen (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009). Alvehus (2013) instämmer i detta och 

betonar vikten av att introducera frågorna och presentera dem på ett sådant sätt att 

respondenterna kan förstå och relatera till dem. För tydlighetens skull informerades 

respondenterna i denna studie om hur en fokusgrupp går till och hur begrepp definieras som 

skulle användas under fokusgruppen för att inte skapa missförstånd. Robson (2002) anser att 

moderatorn ska ställa frågor med en neutral ton under fokusgruppen och utstråla att hen trivs 

med att genomföra fokusgruppen. Detta ska i sin tur leda till att respondenterna litar på 

forskarna och känner sig bekväma under studien. Detta fanns i åtanke inför och under 

fokusgruppen i denna studie för att bevara studiens trovärdighet.  

 

Robson (2002) menar att för att få respondenterna att samarbeta med forskarna och studien 

måste moderatorn skapa en god relation med dem. Saunders, Lewis och Thornhill (2009) 

påstår att ett sätt att skapa en god relation är få dem att känna sig bekväma. Genom att 

försäkra respondenterna om att de är anonyma i studien ökar det graden av förtroendet för 
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studiens trovärdighet. Eventuella försäkringar forskarna kan ge respondenterna angående 

deras anonymitet och konfidentialiteten av studien kommer att göra respondenterna bekväma 

och därmed ge studien en ökad trovärdighet (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009). Det 

förtydligades för respondenterna både innan och under fokusgruppen att de kommer att vara 

anonyma i denna studie. Ett samtyckesformulär fick även fyllas i av respondenterna innan 

fokusgruppen där syftet med studien förklarades och hur den går till. Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009) menar att få medgivande från respondenterna i ett samtyckesformulär gör 

att datainsamlingen sker på ett korrekt sätt för alla parter.  

 

3.6.2 TROVÄRDIGHETEN MED EXPERIMENTET 

 

Liksom att fokusgruppers trovärdighet är en viktig faktor när studien görs, är experimentets 

trovärdighet betydelsefull. Enligt Söderlund (2018) är det vanligt att undersöka en attityd 

med experiment. För att experimentet på attityder ska vara trovärdigt behövs flera frågor 

angående attityder. En enda fråga om en konsuments attityd är inte tillräckligt (Söderlund, 

2018). Till denna undersökning konstruerades det ett flertal frågor rörande attityder. Då 

kognition, attityd och intention är nära sammankopplade berör flera av frågorna mer än ett 

av koncepten. 

  

Söderlund (2018) menar att ett trovärdigt experiment innebär att forskarna har gjort en 

subjektiv och kvalitativ granskning på hur frågorna och svarsalternativen i undersökningen 

överensstämmer med den teoretiska variabel som ska undersökas. När det är en högre nivå 

av överensstämmelse blir även trovärdigheten högre. Denna undersökning konstruerades 

genom operationalisering av begreppen, samt att frågor och svarsalternativ överensstämmer 

med informationen i teorin och syftet med uppsatsen. För att öka trovärdigheten med studien 

ska variablerna som undersöks i experimentet sammankopplas med andra variabler som den 

påverkar. Många teorier om attityd hävdar att en attityd påverkar intentionen (Söderlund, 

2918). Söderlund (2018) menar att om forskarna vill ha hög trovärdighet i en mätning av en 

viss attityd ska mått av intention inkluderas i samma studie. Då det i denna studie dels har 

inkluderats både kognition och intention, som har en nära koppling till attityd ökar det 

trovärdigheten av studien.  
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4. RESULTAT 
 

I resultatet presenteras det empiriska materialet insamlat från den genomförda studien med 

sjutton deltagare från generationen millennials.  

 

4.1 H&M 

 

När respondenterna fick undersöka startsidan på H&M’s hemsida fick de en bild av att H&M 

kommunicerade hållbarhet. Flera uppmärksammade det faktum att det var naturbilder och 

grönska samt att de marknadsför deras conscious collection, vilket är en kollektion som ska 

vara bättre för miljön. Däremot fanns det en motsatt bild hos andra respondenter som 

menade att det inte fick den känslan utan att H&M förmedlade en känsla av fast fashion. 

“Det känns som om H&M vill glorifiera sin bild av hur de arbetar med hållbarhet”. Det 

kommenterades även att kommunikationen om hållbarhet främst framgick längre ner på 

sidan och inte var i fokus, vilket respondenterna upplevde som någonting negativt.  

 

Många uttryckte att de tyckte H&M gav ett positivt intryck gällande deras arbete med 

hållbarhet. Flera beskrev hur H&M får med sig konsumenter i att engagera sig i 

hållbarhetsfrågor genom att skapa aktiviteter för konsumenterna. Bland annat genom att de 

tar emot gamla kläder till återvinning. Respondenterna poängterade dock att det blir 

paradoxalt när H&M erbjuder rabattkoder när konsumenter lämnar in sina kläder för 

återvinning. “Jag tycker det är bra att de låter andra engagera sig. Fast det blir paradoxalt 

när de vill att man ska lämna in sina kläder och man som konsument får en rabatt, då vill de 

ju bara att man ska köpa mer kläder. Det känns snarare som en affärsstrategi.” 

Diskussionerna ledde vidare in på det faktum att H&M är ett fast fashion företag som i 

slutändan vill sälja mängder kläder. Det poängterades även att det finns lagar som kräver att 

modeföretag måste informera om hur de arbetar med hållbarhet, vilket gör att det blir svårt 

att veta vad som faktiskt görs. “För min del skulle det behövas mer kunskap för att veta 

säkert hur de arbetar med hållbarhet. Däremot känner jag att H&M förmedlar en känsla av 

att de gör det”.  
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Under fokusgruppen fick respondenterna diskutera hur transparenta de uppfattade H&M 

gällande produktionen av kläder, vad för material som används samt hur kläderna har 

tillverkats. Flera betonade att H&M ger ett intryck av att de är transparenta men inte känns 

helt tydliga när det kommer till fakta. Det poängterades att H&M beskriver vilka 

leverantörer som används och att de använder ekologisk bomull, däremot fanns ingen 

information om färgning och blekning av tyger samt hur kläderna transporteras vilket 

respondenterna reagerade negativt på. 

 

4.2 NUDIE JEANS CO  

 

Respondenterna var alla eniga om att Nudie förmedlade hållbarhet på ett eller annat sätt via 

sin hemsida. En av respondenternas nämnde att Nudie förmedlar en känsla av; “att de har en 

så pass bra produkt och att det är de fokuset ligger på. Jag får en känsla av andra företag 

att de kanske inte har lika starka produkter och därmed måste sälja in dem hårdare genom 

bra fotograferingar”. På hemsidan förmedlas också Nudies slogan “The naked truth about 

denim” vilket deltagarna i fokusgruppen tolkade som transparent. De läste även på 

startsidan; "Our product is made with 100% organic cotton denim, social responsibility and 

transparent production", vilket respondenterna menar förmedlar ett tydligt intryck om hur 

Nudie arbetar med hållbarhet. Flera av deltagarna var imponerade över Nudies 

hållbarhetsarbete som de förmedlade på sin startsida. De poängterade också att alla deras 

jeans är gjorda på 100% ekologisk bomull, vilket ansågs vara positivt. Dock menade flera att 

Nudie bör vara ännu tydligare med denna kommunikation till konsumenter, då denna 

information inte hade nått respondenterna innan de fick göra granskningen på hemsidan. När 

respondenterna granskade fliken “Get the balance right” där Nudie kommunicerar om hur de 

arbetar med hållbarhet, reagerade samtliga respondenter positivt. De blev överraskade när de 

läste om Nudies hållbarhetsarbete och all information de förmedlade. Det poängterades att 

informationen var mycket tydlig och att Nudie verkade ta frågan seriöst. Bilderna Nudie har 

på denna sida kommenteras också; “Det är också bilder som inte är så snyggt fotat, vilket 

känns positivt. Det är en helt okej bild och den är framställs inte som de försöker glorifiera 

sin bild av hur de arbetar med hållbarhet. Det känns äkta.”  
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När respondenterna vidare fick diskutera företagets transparens gällande klädproduktion, 

materialer och leverantörer ställde sig samtliga respondenter positiva. “Här finns det ju 

information om leverantörerna och vad som är positivt och negativt med dem, där kan vi 

snacka transparens. Tänk att kritisera sin samarbetspartner på detta sätt”. Respondenterna 

upplevde också att Nudies layout kändes äkta.“I och med det känns det som att Nudie 

faktiskt vill förmedla denna information och inte endast porträttera sig som hållbara”.  

 

4.3 KOGNITION  

 

Respondenterna fick under fokusgruppen diskutera hur de generellt resonerar kring ett 

plaggs produktion och inverkan på miljön när de ska köpa kläder. Här poängterades det 

faktum att respondenterna upplevde att deras uppfattning och kunskap om produktion och 

inverkan på miljön är begränsad, liksom kunskap om hur olika företag ställer sig till hållbart 

mode. Samtliga menade dock att det skulle vara annorlunda ifall de hade mer information 

om hållbart mode och vad företag erbjuder för hållbara alternativ. Flera menade också att det 

bör vara företagens ansvar att kommunicera detta till konsumenterna. “Företag kan ju 

kommunicera om hur de producerar sina kläder i sina butiker för att informera 

konsumenterna”.  

 

Samtliga respondenter upplevde att de hade fått mer kunskap om både H&M och Nudies 

hållbarhetsarbete efter att ha studerat deras hemsidor. Alla upplevde att Nudies 

kommunikation kring hållbarhet var tydlig och de kunde se flera konkreta handlingar som 

görs för en mer hållbar utveckling. En av respondenterna beskrev att företaget ”har en hel 

produktionsguide där man kan se exakt var produkterna och materialet kommer ifrån. Det 

förändrade verkligen min syn på hur de arbetar med hållbarhet.” Respondenterna menade 

också att de fick en förändrad uppfattning om företaget när deras kunskap om hur företaget 

arbetar med hållbarhet ökade. ”Det har förändrats och det beror på att jag blivit mer 

informerad. Jag hade inte så mycket uppfattning om Nudie innan vilket har lett till en 

förändring.” En annan respondent bekräftar detta genom att beskriva att; ”det känns som att 

de tar hållbarhet på väldigt stort allvar, det visste jag inte förut.”  
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Trots att det fanns en förändrad kunskap om hur H&M arbetar med hållbarhet var den 

begränsad och relativt låg. Några av respondenterna diskuterade hur mediebilden av H&M 

vägde in både innan och efter de hade studerat företagets hemsida. De upplevde att det var 

svårt att få en förändrad uppfattning om företaget då de redan hade en stark bild av vad 

media har uppgett. En av respondenterna nämner med skepsis i rösten att ”det känns som att 

deras varumärke i sig egentligen står för gröna värden och hållbarhet men att mediebilden 

säger något annat, detta gör att man inte riktigt vet vad man ska tro på.” Däremot upplevde 

flera av respondenterna att de hade fått en starkare uppfattning kring hur de arbetar med 

deras hållbara kollektion, conscious collection. Det poängterades dock att det inte 

kommuniceras någonting om hållbarhet kring deras resterande sortimentet. En av 

respondenterna menade att hen inte alls fick en förändrad uppfattning kring hur H&M 

arbetar med hållbarhet utan att hen upplevde fast fashion som ett genomgående koncept på 

hemsidan.  

 

Under diskussionerna drog respondenterna paralleller mellan H&M och Nudie. De 

poängterade att de fick mer kunskap om hur Nudie arbetar hållbarhet jämfört med H&M. En 

av respondenterna beskrev skillnaden som att; ”I och med att Nudie kommunicerar om 

hållbarhet i större utsträckning känns det mer transparent än H&M, vilket gör att jag 

känner att jag har fått en bättre uppfattning om dem.” 

 

4.4. ATTITYD 

 

I början av undersökningen fick deltagarna frågan om vad de hade för attityd till att handla 

hållbart mode och om det var viktigt för dem. Flera av respondenterna svarade att det var 

väldigt viktigt men att det inte var det första som kom i åtanke när de skulle handla kläder. 

Däremot var det flera som ansåg att det var ett plus när ett plagg hade en märkning som 

visade att det var hållbart producerat. Enkäten som respondenterna fick besvara visade också 

att endast 5 av 17 respondenter upplevde att de hade en förändrad bild av hur H&M arbetar 

med hållbarhet. Medan så många som 13 av 17 respondenter påstod att de hade en förändrad 

syn på hur Nudie arbetar med hållbarhet. 
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Det uppkom vidare diskussioner om vad deltagarna hade för attityd till hållbart mode och 

vad det egentligen innefattar. I denna diskussion började respondenterna samtala om fast 

fashion och det faktum att man lätt slänger kläder då det är dålig kvalitet. Flera 

kommenterade vikten av att handla kläder som hade bättre kvalitet och betonade att de 

värdesatte om det fanns ett andrahandsvärde i de kläder som köptes. Om respondenterna 

köpte kläder från ett bättre designermärke menade de att det fanns ett högre förtroende för 

dessa företag om hur kläderna blivit producerade. Ett sådant företag menade respondenterna 

hade en bättre känsla för kvalitet och att produkterna då troligen producerats på ett hållbart 

sätt. Det uppkom också diskussioner om priset på hållbart mode och att det uppfattades som 

ett dyrare alternativ. “Självklart hade man föredragit att handla kläder som är producerade 

på ett bra sätt och där man vet att arbetsförhållandena är bra, men det känns inte som en 

prioritering när man är student”. 

 

Efter att respondenterna hade fått granska båda företagens hemsidor från ett 

hållbarhetsperspektiv fick de frågan om deras attityd till företagen hade förändrats. 

Majoriteten av respondenterna menade att attityden till Nudie hade förändrats. “Jag känner 

mer respekt för Nudie nu än tidigare då de känns miljövänliga och de verkar ta 

hållbarhetsfrågor på allvar. Det sätter sig på näthinnan att Nudie är ett hållbart alternativ, 

och jag kommer ta med mig den bilden i framtiden. Jag tror absolut att det kommer kunna 

påverka mig när jag ska köpa jeans”. Två av respondenterna förklarade att de redan hade en 

relativt bra uppfattning om Nudie innan undersökningen och att deras attityd till företaget 

var relativt oförändrat.  

 

Resultatet visade dock att attityden till H&M var relativt oförändrad. Flera påpekade att det 

är svårt att lita på multinationella företag som H&M då de inte vet vad som är skyltning och 

vad som är äkta av deras kommunikation om hållbart mode. Med tanke på att H&M är ett 

stort företag nämnde flera deltagare att det är svårt att komma ifrån att de vill sälja stora 

mängder kläder och tjäna pengar. “De kan ha lagt mycket marknadsföringspengar på 

conscious collection i syfte att framställa hela varumärket som hållbara. Det kan vara så att 

det målar upp en bild av deras arbete med hållbarhet men att det snarare är en del av deras 

marknadsföringsstrategi”.  
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4.5 INTENTION 

 

Majoriteten av respondenterna menade att deras benägenhet till att handla hållbart mode 

skulle vara större om de hade haft bredare kunskap om det. “Om man kan rädda tre träd 

eller vad som helst hade man ju gjort det.” De ansåg också att det är företagens ansvar att 

informera om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och varför det är viktigt. Respondenterna 

trodde att deras tankar kring köpbeslut skulle förändras om de hade mer kunskap hur 

företagen arbetar med hållbarhet. De poängterade att de skulle göra fler bättre val och i 

många fall välja bort klädesplagg som exempelvis är tillverkat med material som inte 

innehåller hållbara materialer.  

 

Flera av respondenterna drog jämförelser med matkonsumtion gällande deras benägenhet till 

att handla mer hållbart mode. “Jag tror att jag skulle bli mer benägen att handla hållbart 

med mer information. Om man jämför med köttkonsumtion till exempel och nu när jag har 

fått mer kunskap om vad det gör för miljön, upplever jag att jag har minskat min 

köttkonsumtion efter att jag har blivit mer medveten och väljer mer ekologiska alternativ.” 

Däremot poängterades vikten av priset på produkten och att det kan påverka intentionen till 

att handla hållbart mode. Respondenternas uppfattning ifall priset på hållbara kläder 

verkligen är dyrare varierade dock. Flera av respondenterna poängterade att de inte hade 

någon riktig uppfattning om kostnaden men nämnde att det “känns som att hållbara 

produkter generellt är dyrare som exempelvis ekologisk livsmedel. Då bör det vara så med 

kläder också.”  

 

Resultatet visar att intentionen till att handla på H&M var relativt oförändrat bland 

respondenterna vid frågan om deras benägenhet till att handla på företaget hade förändrats 

efter granskningen. En av respondenterna menade dock att hen kommer fortsätta handla på 

H&M men troligen kommer att vara mer benägen att handla deras hållbara kläder. “När jag i 

framtiden kommer att handla en T-shirt på H&M kommer jag betala 20 kronor extra för att 

köpa en hållbar produkt från deras conscious collection.” Detta höll flera respondenterna 

med om eftersom att ekonomin var en viktig faktor när det kom till att handla kläder.  
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Respondenternas intentionen till att handla på Nudie förändrades. “Om det skulle stå mellan 

Nudie och något annat liknande märke, då hade jag valt Nudie. Jag hade tänkt på det faktum 

att deras jeans är 100% organiska”. En annan respondent ansåg att hen inte kommer att bli 

mer benägen att handla på Nudie då deras utbud inte intresserar hen men förtydligar: “Jag 

kommer helt klart att rekommendera Nudie till andra om de letade efter jeans”.  

  



 

29 

5. ANALYS 
 

I följande avsnitt analyseras det insamlade empiriska materialet som kopplas till 

analysmodellen och det teoretiska ramverket. 

  

5.1  VIKTEN AV TYDLIG KOMMUNIKATION OM HÅLLBART MODE  

 

Undersökningen visade att majoriteten av respondenterna hade en begränsad kunskap om 

hur företagen arbetar med hållbarhet innan de fick granska hemsidorna. Detta är i enlighet 

med Smith och Bowers (2012) påstående om att konsumenter inte har vetskap om vilka 

produkter och företag som är mer hållbara. Om företag hade varit mer tydliga med sin 

kommunikation om hållbart mode hade det kunnat resultera i att respondenterna hade en 

annan kunskap och uppfattning om hur företag arbetar med hållbarhet. Detta visar att 

företagen inte lyckats nå fram till konsumenterna tillräckligt bra. Bland annat poängterades 

det under studien att respondenterna inte visste vilka av kläderna hos H&M som var hållbara 

plagg. Detta beror med största sannolikhet på att företaget inte kommunicerar detta 

tillräckligt bra till konsumenterna, vilket går i linje med det som Smith och Bower (2012) 

nämner. Dessutom nämnde respondenterna att de skulle vilja nås av mer information om 

hållbarhet från företag. Capatina et al. (2017) menar även att det borde vara målet för 

företagen, då tanken med kommunikation om hållbarhet från företag är att uppmuntra 

konsumenter till hållbar konsumtion. Likaså menar Breckler (1984) att kognition mot en 

produkt skapas genom att konsumenterna exponeras av företagens 

kommunikationsstrategier. Eftersom det finns en vilja att handla hållbart mode och att få mer 

information om modeföretagens hållbarhetsarbete, blir det relevant för modeföretagen att nå 

ut till konsumenter med tydliga kommunikationsstrategier. 

 

Undersökningen visade att respondenterna hade fått mer kunskap samt skapat en ny 

uppfattning om företagens hållbarhetsarbete efter att de granskat företagens hemsidor. Detta 

beror på att de fått information exponerat till sig som påverkat deras kognition. Det var 

däremot skillnad i hur mycket kognitionen hade förändrats mellan H&M och Nudie. 
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Skillnaden beror med all förmodan på att respondenterna hade olika mycket kunskaper och 

varierande erfarenheter av företagen innan undersökningen. Trots att båda företagen är 

välkända är H&M betydligt större än Nudie, vilket kan ha gett upphov till att respondenterna 

hade mer kunskap och uppfattning om H&M. Mediebilden respondenterna hade om H&M 

kan också spela in när det kommer till deras redan befintliga uppfattning och kunskap de 

hade. Mediebilden kan kopplas till de erfarenheter respondenterna har till H&M, som 

Schiffman och Wisenblit (2015) menar kommer från externa källor.  

 

En annan orsak till att kognitionen har förändrats olika gentemot företagen kan bero på att de 

inte kommunicerar om hållbarhet i samma utsträckning. Detta förklaras också av Breckler 

(1984) påståenden att företags kommunikationsstrategier är en viktig faktor för att skapa en 

uppfattning gentemot ett objekt. Detta stämmer väl överens med studien som visar att 

respondenterna upplevde att Nudie genomsyrade hållbarhet i större uträckning på sin 

hemsida än vad H&M gjorde, vilket ledde till att respondenternas uppfattning och kunskap 

förändrades mindre till H&M jämfört med vad det gjorde till Nudie.  

 

5.2 HUR FÖRÄNDRAS ATTITYDEN TILL MODEFÖRETAGEN? 

 

Den förändrade attityden till H&M och Nudie som visas i resultatet kan förklaras av att 

respondenterna har fått en ökad kunskap och ny information om hur företagen arbetar med 

hållbarhet. Detta går i linje med vad Ajzen (1988) säger om en attityds formbarhet som 

snabbt kan förändras när en individ fått ny information. Detta kan kopplas till studiens 

analysmodell som visar hur en individs kognition kan påverka attityden och intentionen till 

ett objekt. I detta fall handlar det om vad respondenterna har för kognition om hur H&M och 

Nudie arbetar med hållbarhet. När respondenterna blivit exponerade för information om 

hållbarhet från företagets hemsida ökade deras kognition om hur företagen arbetar med 

hållbarhet, vilket leder till en förändrad attityd till företaget.  

 

Respondenterna reagerade väldigt positivt på att Nudie förmedlade en äkta och genuin bild 

av hur de arbetar med hållbarhet. Reaktionen mot H&M var däremot negativ då de menade 

att H&M snarare kommunicerade om hållbarhet på ett glorifierat sätt som påminde 
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respondenterna om det faktum att de är ett fast fashion företag. Detta förklaras av Smith och 

Brower (2012) som säger konsumenter tvivlar på företag som påstår sig vara hållbara då 

företagen inte är nog transparenta när det kommer till hållbar produktion. Om H&M därmed 

förmedlar en glorifierad bild av hur de arbetar med hållbarhet kan det leda till att 

konsumenterna tvivlar på dem och menar att det inte är trovärdigt. Den glorifierade bilden 

respondenterna uppfattade från hemsidan kan ha skapats från de naturbilder som H&M 

porträtterar sig med. Denna bild tolkas inte som transparent vilket kan ha bidragit till att 

respondenterna reagerade negativt kring detta porträtt. I kombination med tidigare 

erfarenheter från media kan det då skapas en skepsis mot företaget som Smith och Brower 

(2012) beskriver. Skepsisen mot Nudie visade sig dock vara obefintlig vilket kan bero på 

deras “äkta och genuina” layout på hemsidan, bilder från bland annat fabriker, och den 

transparenta kommunikationen som respondenterna upplevde.  

 

En annan analys som kan dras ur resultatet är det paradoxala att H&M erbjuder rabattkoder 

när konsumenter lämnar in sina kläder för återvinning, i syfte att få öka sin försäljning. Detta 

stämmer överens med det faktum att fast fashion företag skapar en kultur av impulsköp inom 

mode (McNeill & Moore, 2015) och kan ses som en affärsstrategi för företaget att sälja mer 

kläder. Den paradoxala bilden konsumenterna får av detta faktum kan skapa den skepsis som 

Smith och Brower (2012) beskriver tidigare, vilket kan förklara varför attityden till H&M 

inte förändras i samma grad som den gör till Nudie.  

 

Smith och Brower (2012) nämner att företag har problem med att bestämma vilken 

information som ska vara inkluderad i deras kommunikation om hållbara produkter. Detta 

bekräftas i denna undersökning då respondenterna menar att H&M inte tydligt nog förmedlar 

en bild av att de är hållbara. Det kan bero på att H&M har valt en strategi som inte når fram 

till respondenterna eller missar viktig inkluderad information om hållbara produkter. H&M 

informerade bland annat endast om deras leverantörer som tillverkar deras conscious 

collection och om vilka hållbara material som används i dessa kollektioner. Resterande 

produkter fanns det inte samma transparenta information om. Dessa produkter hade 

dessutom inte skapats av hållbara materialer. Smith och Brower (2012) förklarar vikten av 

att vara transparent med sin produktion för att konsumenter inte ska vara skeptiska mot 
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företaget om de är hållbara eller inte. Detta kan förklara varför attityden till H&M inte 

förändrades i samma utsträckning som den gjorde för Nudie. Vidare visade studien att några 

få respondenter inte fick en förändrad attityd till Nudie. Dessa individer hade dock redan en 

relativt god uppfattning om företaget vilket kan förklara varför attityden inte förändrades, då 

attityden inte är speciellt formbar när det redan finns en befintlig kognition (Ajzen, 1988). 

Detta tyder på att ju mer kunskap och starkare uppfattning en individ har, desto svårare blir 

det att förändra attityden med ny information. Detta går även i enlighet med studiens 

analysmodell som visar hur kognitionen påverkar attityden. För majoriteten som fick en 

förändrad attityd till Nudie reagerade positivt på deras transparens om produktionen, 

materialer och leverantörer. Dessutom hade Nudie en lista på positiva och negativa sidor 

med deras leverantörer vilket kan ha bidragit till deras förändrade attityd och positivitet till 

företaget. Detta indikerar på att Nudie inte har någonting att dölja vilket kan anses 

transparent och förtroendeingivande.  

 

5.3 INTENTIONEN TILL ATT HANDLA HÅLLBART MODE 

 

Den förändrade kognitionen och attityden landar i att respondenternas intention till att handla 

på företagen troligen påverkas när de kommunicerar om hållbarhet, vilket Ajzen (1991) 

menar händer när en individ skapar en attityd till ett objekt. I detta fall är objektet företagen 

som kommunicerar om hållbarhet på deras hemsida. Detta visar att kognition har en 

påverkan på både attityd och intention vilket stämmer överens med den analysmodell som 

har använts i denna undersökningen. Samtliga respondenter har visat ett intresse och vilja att 

handla hållbart mode vilket går i linje med Wang et al. (2018) som menar att millennials är 

den generation som visat störst intresse för hållbarhet. Respondenterna upplevde att 

intentionen till att handla på Nudie blev förändrad medan H&M var relativt oförändrad. 

Däremot var det flera som hade en vilja att handla kläder som var från H&M’s conscious 

collection. Detta indikerar på att respondenterna har ett intresse i hållbara kläder men inte 

känner någon tillit till H&M när det kommer till deras resterande kollektioner, då dessa inte 

uppfattas vara hållbart producerade.  
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Anledningen till varför flera respondenter inte handlade hållbara kläder i dagsläget kan bero 

på ekonomiska omständigheter då flera antydde att det var en dyrare alternativ. Flera menade 

dock att de är villiga att betala lite extra för att få ett hållbart klädesplagg, då det ger ett 

mervärde att handla kläder som hade bättre kvalitet och ett andrahandsvärde. Detta stämmer 

överens med den långsiktiga strategin som Fletcher (2007) talar om, att högre kvalitet till 

högre priser resulterar i att konsumenter får mer värde för vad de betalar. Den ändrade 

uppfattningen beror troligen på att de tidigare inte kände till att det i många fall inte blir 

avsevärt dyrare att välja hållbart och de fått en förändrad uppfattning till företagen.  
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6.  SLUTSATS 
 

I följande avsnitt presenteras studiens viktigaste upptäckter och slutsatser. Vidare besvaras 

forskningsfrågan utifrån undersökningens resultat och analys. Därefter presenteras ett 

resonemang om studiens bidrag, implikationer för företag, förslag till framtida forskning 

och begränsningar med uppsatsen. 

 

6.1 VAD VISAR UNDERSÖKNINGEN?  
 

Utifrån vad denna undersökning visar går det att konstatera att millennials attityd och 

intention till att handla på modeföretag förändras när deras kognition om företags 

hållbarhetsarbete förändras. Studien stämmer väl överens med analysmodellen som visar att 

kognition, attityd och intention påverkar varandra. När millennials kognition ökar om hur 

företag arbetar med hållbart mode leder det till en förändrad attityd till företaget och vidare 

till en större benägenhet att handla kläder på dessa företag. Det förutsätter dock att den 

enskilda individen har ett intresse för hållbart mode. Studien visar dock att millennials har ett 

intresse för hållbart mode och att företag gynnas av att kommunicera och vara transparenta 

med hur de arbetar med hållbarhet. Undersökningen indikerar dock på att attityden inte är 

lika formbar om den enskilda individen redan har en stark uppfattning om ett företag. Om en 

hög kognition redan finns om ett företag på grund av tidigare erfarenheter och uppfattningar 

är det svårare att skapa en ny attityd och att förändra intentionen till att handla på ett företag. 

 

En upptäckt som gjordes med den här undersökningen är vikten av att företag är transparenta 

och förmedlar en äkta bild av hur de arbetar med hållbarhet. Studien visar att en glorifierad 

bild av hur företag arbetar med hållbarhet leder till en skepsis hos millennials.  

 

6.2 IMPLIKATIONER FÖR FÖRETAG  

 

Studien har visat att millennials ställer sig positiva till företag som kommunicerar om 

hållbarhet och att det finns en större benägenhet till att handla hos dessa företag. Därmed 
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gynnar det företag att tydligt kommunicera om deras hållbarhetsarbete inom mode. Studien 

visar också vikten av att vara transparent när det kommer till hur kläder har producerats, vad 

för material som används och var produktionen sker. När företag genomsyrar hur de arbetar 

med hållbarhet genom hela deras produktionskedja har det visat sig att millennials har större 

förtroende för företagen och ökad benägenhet till att handla kläder hos dem.  

 

6.3 BIDRAG OCH FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

 

Denna studie har huvudsakligen bidragit till att få större förståelse för millennials attityd och 

intention till att handla på modeföretag som kommunicerar om hållbart mode. 

Undersökningen uppmärksammade att kognition är betydande när det kommer till att se 

individers attityd och intention, samt att attityden till ett företag inte är lika formbar om en 

individ redan har en hög kognition om företaget. På basis av denna studie hade framtida 

forskning kunnat utformas genom en kvantitativ undersökning för att se korrelationen mellan 

kognition, attityd och intention. Det hade även varit spännande att se studier gjorda på andra 

generationer än millennials, samt att undersöka om intentionen faktiskt leder till ett beteende 

och att ökad kognition om företags hållbarhetsarbete faktiskt leder till ett förändrat 

köpbeteende.  

 

6.4 BEGRÄNSNINGAR 

 

En kritik som kan riktas mot denna studie är att de valda respondenterna från generationen 

millennials visade sig vara väldigt homogena. Det blir därmed svårt att göra generella 

bedömningar då de valda respondenterna inte nödvändigtvis behöver representera hela 

generationen millennials. Det hade kunnat undvikas genom att välja respondenter som har 

olika bakgrund och sysselsättning. Vidare kan kritik riktas mot de val av företag som har 

gjorts och att resultatet möjligen hade sett annorlunda ut om andra företag hade valts. 

Eftersom respondenterna tenderade till att jämföra de valda företagen med varandra kan 

resultatet ha blivit påverkat och möjligen begränsats.   
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE TILL VÅR FOKUSGRUPP 
  
Inledning (5 min) 
Välkomna! Ni är inbjudna hit idag för att delta i en diskussion om hållbart mode och hur 
företag kommunicerar om det. Syfte är att förstå vad ni har för uppfattningar och attityder till 
olika företags arbete med hållbart mode, samt hur det förändrar sig när de kommunicerar om 
hållbarhet på deras hemsida. När vi nämner hållbarhet menar vi hur modeindustrin påverkar 
miljön och människan. Det kan vara hur och var kläderna och materialen produceras, samt 
hur arbetsvillkoren ser ut för människor som arbetar i branschen. 
  
Ni kommer till att börja med få 2 minuter till att fylla i ett formulär. 
 
Om fokusgrupper (5 min) 
Innan vi sätter igång ska vi även informera er om vad det innebär att delta i en fokusgrupp. 
Vi kommer att ställa frågor till er som ni kommer få diskutera med varandra. Vi uppmuntrar 
alla som är med idag att vara delaktiga i diskussionerna och uttrycka vad ni har för åsikter. 
Det är helt okej att inte vara överens och att uttrycka var man själv står i frågan. När vi har 
ställt en fråga låter vi er styra diskussionen. Då vi spelar in detta samtal uppskattar vi att ni är 
tydliga i era resonemang och diskussioner. Vi kommer börja med att ställa generella frågor 
om hur ni ser på hållbara kläder. Sedan kommer vi att visa olika företags hemsidor för att 
låta er diskutera vad ni tycker om deras kommunikation om hållbarhet. 
  
I vår undersökning kommer vi att ta upp begreppet “hållbara kläder”, definitionen av det är; 
Kläder som producerats för att verka hållbart, vilket kan vara genom termer som fair trade, 
organisk, ekologisk eller grön. Det innefattar också val av materialer och vad det har för 
inverkan på miljön och människan.   
  
 
Inledande frågor (10 min) 
  
● Är det viktigt för er att handla hållbara kläder? 
● Vad kan ni om hållbart mode? 
● Med mer information om hur modeföretag arbetar med hållbart mode, tror ni att ni 

skulle bli benägna att köpa kläder hos dem då? 
 
Frågor om företagen; 
  
H&M (10 min) 
 

1. Vad vet ni om hur H&M arbetar med hållbart mode? 
2. Känner ni att det är intressant att handla hos H&M? 
3. Nu har ni fått bedöma olika företag på hur hållbara ni uppfattar att de är. Vi börjar 

med H&M. Hur uppfattar ni H&M utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 
4. Nu ska ni få kika på H&M s startsida. Hur tycker ni att de kommunicerar hållbarhet 

här? 
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5. Vad finner man för information under fliken ”hållbarhet”? Hur kommunicerar 
företaget kring hållbarhet? Finns det konkreta handlingar som företagen gör eller 
kommunicerar de mer om hur de ställer sig till frågan? 

6. Om vi kikar vidare på hemsidan och om deras produkter. Tycker ni att de är 
transparenta med deras produktion när det kommer till hur och var produktionen är 
gjord, vad de använder för materialer och leverantörer? 

  
Nudie Jeans (10 min) 
  

1. Vad vet ni om hur Nudie arbetar med hållbart mode? 
2. Känner ni att det är intressant att handla hos Nudie? 
3. Nu fortsätter vi med Nudie. Hur uppfattar ni Nudie utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 
4. Nu ska ni få kika på Nudies startsida. Hur tycker ni att de kommunicerar hållbarhet 

här? 
 

5. Vad finner man för information under fliken ”Get the balance right”? Hur 
kommunicerar företaget kring hållbarhet? Finns det konkreta handlingar som 
företagen gör eller kommunicerar de mer om hur de ställer sig till frågan? 

6. Om vi kikar vidare på hemsidan och om deras produkter. Tycker ni att de är 
transparenta med deras produktion när det kommer till hur och var produktionen är 
gjord, vad de använder för materialer och leverantörer? 

  
Avslutande frågor (10 min) 
  
Nu får ni ett nytt formulär att besvara, ni har 2 minuter! 
  
● Efter att vi har diskuterat dessa företag, vad vet ni nu om hur H&M arbetar med 

hållbart mode? Vet ni mer nu än tidigare? 
● Då ni har fått se hur H&M kommunicerar om hållbarhet, har uppfattningen om hur 

de arbetar med hållbarhet förändrats?  
● Har er attityd till H&M förändrats efter undersökningen? 
● Känner ni er mer benägna till att handla hos H&M efter denna granskning? 

 
 
● Efter att vi har diskuterat dessa företag, vad vet ni nu om hur Nudie arbetar med 

hållbart mode? Vet ni mer nu än tidigare? 
● Då ni har fått se hur Nudie kommunicerar om hållbarhet, har uppfattningen om hur 

de arbetar med hållbarhet förändrats? 
● Har er attityd till Nudie förändrats efter undersökningen? 
● Känner ni er mer benägna till att handla hos Nudie efter denna granskning?  
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BILAGA 2 – ENKÄT 1 

 

Konsumentmedvetenhet om hållbart mode 
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BILAGA 3 – ENKÄT 2 

 

Konsumentmedvetenhet om hållbart mode 
  

  

  

Hur upplever du varumärkena nedan utifrån ett hållbarhetsperspektiv efter granskningen? 
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BILAGA 4 - SAMTYCKESFORMULÄR 

 
Uppsala universitet 
  
Student Josefine Castwall af Trolle & Julia Persson 
 

Till berörda deltagare 
  
Medgivande för deltagande i en studie om millennials och hållbart mode 
  
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka huruvida millennials attityd och intention 
till att handla på ett visst modeföretag förändras när de exponeras för företags 
kommunikation om hur de arbetar med hållbart mode. 
  
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av en fokusgrupp kombinerat med ett experiment som 
kommer att genomföras och därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte 
godkänner att ljudinspelning används kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att 
fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna 
analysen av samtliga intervjuer. 
  
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 
och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 
konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 
(Personuppgiftslagen 1998:204). 
  
Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela fokusgrupp samt att använda det insamlade 
materialet i undersökningen. 
  
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 
intervjun avbryta sin medverkan. 
□               Jag vill medverka i studien. 
□               Jag vill inte medverka i studien. 
  
Datum          __________________________________________ 
  
  
Underskrift        ___________________________________________________ 
 


