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Sammanfattning 

 

Syftet med vår uppsats var att undersöka vilken kunskap den svenska konsumenten 

har om ekologisk bomull samt om de handlar kläder av ekologisk bomull. Vi 

genomförde en enkätstudie med både kvalitativa och kvantitativa inslag. 

Enkätundersökningen utfördes i centrala Göteborg vid fem tillfällen under april. 

Både män och kvinnor mellan 20-60 år tillfrågades. Vid analysen av enkäterna valde 

vi att ta ut statistik i diagram och tabeller. Vi analyserade även de öppna frågorna 

genom att göra en beskrivande analys där vi tog ut återkommande svar. Resultatet 

indikerar på skillnader mellan män och kvinnors köpbeteende av ekologiska 

bomullskläder. Även intresse och kunskap varierade mellan könen.  Resultatet visar 

att design och priset på plagget är viktiga faktorer som spelar in om den svenska 

konsumenten ska handla kläder av ekologisk bomull. I diskussionen diskuteras 

skillnader mellan kvinnor och mäns köpbeteenden enligt vårt resultat. Även vissa 

skillnader i svaren mellan de olika åldersgrupperna tas upp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Our purpose was to examine the awareness of organic cotton amongst Swedish 

consumers and whether or not they purchase products made with organic cotton. 

We carried out a survey with a qualitative method and quantitative segments. 

In central Gothenburg, we asked men and women, between the ages of 20-60 to fill 

out our questionnaire. This was carried out within five occasions in April. 

Upon analysis of the completed questionnaires, we chose to withdraw statistics 

using diagrams and tables. We also analysed the open questions by doing a 

descriptive analysis and pick out reoccurring answers. Our results indicate the 

differences in habitual consumerist behaviour between men and women when 

purchasing organic cotton. 

The interest and knowledge of the subject varied noticeably between the sexes. 

The result shows us that the design and the price of the product are important 

factors when the consumer is faced with the option of purchasing organic cotton. 

During our discussion, we bring up the differences between male and female 

consumerist behaviour. We also discuss how differential the questionnaires were 

between the age-groups. 
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1. Inledning 

 

Under utbildningen på Textilhögskolan i Borås har ett intresse växt fram för 

att arbeta med ekologiska textila material. Vi har tidigare i vår utbildning 

studerat intressant fakta om ekologisk bomull. Ekologisk bomullsodling står 

enbart för 0,1 % av den totala odlingen i världen (Bertilsson & Hellmark, 2008 

sid 34). Enligt en rapport utgiven av Textile Exchange i april 2012 har 

produktionen av ekologisk bomull minskat med 35 % sedan 2010. (eco 

textile, 2012). Vi började fundera kring om den låga produktionen av 

ekologisk bomull kan bero på en svag efterfrågan från konsumenten. Kan i 

sådana fall detta bero på en brist på kunskap om materialet? Vi valde därför 

att i vårt examensarbete undersöka vad den svenska konsumenten har för 

kunskap om ekologisk bomull, om de handlat ekologiska bomullskläder samt 

ifall de skulle göra ett annat val om de hade haft mer kunskap om bomullen.  
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1.1 Bakgrund 

 

Bomullen står för cirka 40 % av den totala världskonsumtionen av textilfibrer 

(Rapport sida.se, 2005). Av den totala produktionen av bomull i världen står den 

ekologiska bomullsodlingen för cirka 0,1 % (Bertilsson & Hellmark, 2008 sid 34).  

 

Konventionell bomullsodling är ett av de jordbruk som är mest kemikaliekrävande.  

Av de jordbrukskemikalier som används idag går 11 % till bomullsodlingarna. 

Mestadels är det bekämpningsmedel mot insekter samt ogräs som används (Rapport 

sida.se, 2005). Skadeinsekter är dock den största anledningen till skördeförlust, detta 

har behandlats med en rad olika bekämpningsmedel. Det är inte enbart för insekter 

som gifterna är farliga utan de påverkar människor som handskas med dem samt 

utrotar annat djurliv (Myers & Stolton, 1999 sid 9-10). Många av de insektsmedel 

som används har bedömts vara direkt giftiga samt både cancer- och 

allergiframkallande (Rapport sida.se 2005). Gödningsmedlen som används är inte 

direkt giftiga i samma utsträckning men användandet av dessa leder till övergödning 

i närliggande vattendrag (Myers & Stolton, 1999 sid 9-10).  

 

Ekologisk bomull odlas till skillnad från konventionell bomull helt utan kemikalier 

eller oorganiska gödningsmedel. Det finns dock naturliga kemikalier som är 

godkända vid odlingen (Gordon & Hsieh, 2007 sid 130). De gödningsmedel som 

godkänns vid ekologisk odling måste vara 100 % naturliga. Växeljordbruk är vanligt 

vid ekologisk bomullsodling, för att inte utarma jorden samt minska risken för 

sjukdomar hos växterna. Växeljordbruk är även lönsamt för odlaren då de kan odla 

andra grödor mellan bomullsskördarna (Myers & Stolton, 1999 sid 23). Vid 

växeljordbruk av ekologisk bomull krävs det dock att de andra grödor som odlas i 

jordbruket odlas utan kemiska medel (Gordon & Hsieh, 2007 sid 140).  

 

Bomull är en av de mest vattenkrävande grödorna. Bomull odlas i tropiskt eller 

subtropiskt klimat där bristen på vatten ofta är stor. Kina, USA, Indien och Pakistan 

är några av de största bomullsproducenterna (Rapport sida.se, 2005).  
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 Ett kilo färdig bomull kräver 7000 – 29 000 liter vatten. För varje svensk per år krävs 

125 kvadratmeter mark och 162 000 liter vatten till framställningen av den bomull 

som förbrukas. Då bomullsodlingen är vattenkrävande används konstbevattning i 

stor utsträckning (Rapport wwf.se). 

 

Övervattningen har negativa effekter på miljön. I USA och Australien har 

konstbevattningen med grundvatten har medfört att det bildats sterila och 

försaltade områden. Då blir jorden helt obrukbar för odling (Rapport sida.se, 2005).  

Ytterligare exempel på hur konstbevattningen påverkar miljön är Aralsjön mellan 

Uzbekistan och Kazakstan. Aralsjön var den fjärde största sjön i världen, nu finns 

endast en fjärdedel av sjön kvar och den riskerar att försvinna samtidigt som 

salthalten ökar(Humphries, 2009 sid 294). 

 

De regler som finns för ekologisk bomullsodling är de krav på att odlingen sker utan 

syntetiska kemikalier och gödningsmedel. Vattenåtgång vid odling är vid ekologisk 

odling är ett problem liksom vid konventionell bomullsodling. För bönderna finns det 

rekommendationer att de bör tänka på vattenanvändningen samt på hållbar 

utveckling i sitt jordbruk vid ekologisk odling (Rapport sida.se, 2005 ) 

 

Omkring 70 % av den bomull som odlas idag handplockas. Att handskas med 

konventionellt odlad bomull på detta sätt är en stor hälsorisk då plantan besprutas 

med kemikalier som är giftiga för människan. Besprutningen med kemikalier sker 

också i många fall för hand vilket innebär att jordbrukarna då utsätts direkt för 

kemikalierna. Att utsättas för kemikalierna kan leda till illamående och dödlighet.  

Det är inte bara jordbrukarna som påverkas av detta utan kemikalierna sprids också 

lätt genom vatten och luft och påverkar många människors hälsa i närområden.  

 Det uppskattats att de bekämpningsmedel som används vid odling av bomull årligen 

dödar 22 000 och förgiftar 3 miljoner människor (Rapport sida.se 2005).  

 

Vid ekologisk odling av bomull förbättras arbetsmiljön för bönder. Bönderna slipper 

att arbeta med cancer- och allergiframkallande kemikalier. Bomullsodlingen angrips 

lättare av insekter när den odlas utan kemikalier. Vilket är en ekonomisk risk för 



 
 

4 

bönderna då hela skördar kan bli angripna och gå förlorade. Att odla ekologisk 

bomull är svårare samt mer slitsamt arbete för bönderna(Gordon & Hsieh, 2007 sid 

139-142). 

 

Det finns två huvudsakliga kundgrupper som är intresserade i av produkter 

tillverkade av ekologisk bomull (Kim & Damhorst, 2005). 

Ena gruppen är de som är överkänsliga eller allergiska mot kemikalier och behöver 

använda produkter som innehåller mycket lite eller är utan rester av kemikalier. 

Denna kundgrupp har ett behov. Den andra kundgruppen är de som har ett intresse 

av miljön och vill skydda jorden. (Kim and Damhorst, 1998; Meyer’s 2001)    

Forskning visar att konsumenter av miljövänliga produkter kan definieras av kön, 

ålder, storlek på familj samt utbildning. Priset på ekologisk bomull spelar även roll i 

kundernas synsätt angående ekologiska bomullsprodukter och påverkar kundens 

köpbeteende (Wang, 2007). 

 

Forskning som gjorts på kvinnor och mäns köpbeteende av ekologiska produkter 

visar dock motsägelser . Vissa undersökningar har visat kopplingar mellan kön och 

miljömässigt beteende och påvisar att det är mest troligt att kvinnor engagerar sig i 

miljöfrågor (Fraj-Andres and Martinez-Salina ,2007; D´Souza ,2007). Annan forskning 

har visat att män handlar mer ekologiska varor än kvinnor. (Butler and Francis, 1997) 

Det finns även andra forskare som fastställt att det inte finns någon skillnad mellan 

könen då det kommer till deras vilja att betala mer för ekologiska produkter (Smith 

and Langford, 2009; Buttel, 1979;Moon, 2002;Tilikodou and Zotos, 1999). Även ålder 

har ett direkt samband med miljötänk hos människor menar vissa forskare (Shim 

1995; Fraj and Martinez, 2006), medan andra funnit resultat som pekar på det 

motsatta, att ålder är en faktor som inte påverkar människors miljötänk (Laroche, 

2001).  

 

  

Fler företag börjar använda sig av ekologisk bomull i sin tillverkning för att ta ansvar 

för miljön. Dock är ofta kommunikationen med kunden begränsad. Vissa varumärken 

och butikskedjor vill inte att deras produkter associeras som ekologiska utan 
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marknadsför produkterna utifrån image där design, färg, passform samt pris är det 

viktigaste (International Trade Forum, 2008). Högre produktpris, mindre utbud, 

utseendemässiga svagheter, komplex information samt osäkerhet på faktiska 

fördelar för miljön är de huvudsakliga faktorerna till att konsumenter inte köper 

ekologiska produkter samt ekologiska kläder. (Meyer, 2001) 

 

Skillnader mellan män och kvinnors miljöengagemang visar sig även när det gäller 

andra frågor som rör miljön. Till exempel i resultaten från SOM-undersökningen 

2010 konstaterar Sören Holmberg att kvinnor är överrepresenterade bland dem som 

är mest för en snabbavveckling av kärnkraften (Holmberg, 2011).   

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken kunskap svenska konsumenter har om 

ekologisk bomull samt undersöka om och i vilken utsträckning de handlar ekologiska 

bomullskläder.   

 

1.3 Frågeställning 
 

- Handlar den svenska konsumenten ekologiska bomullskläder samt vad 
har de för kunskap om ekologisk bomull och är kunskap avgörande vid 
köp?  

 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att enbart undersöka konsumentens kunskap samt 

köpbeteende vad gäller kläder av ekologisk bomull. Studien avgränsas till att enbart 

undersöka den svenska konsumentens kunskap. Studien bortser från miljömärkning 

av bomullsplagg, vilken sorts ekologiska bomullskläder konsumenten handlar samt 

hur stor andel i kläderna som är av ekologisk bomull.  
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2. Metod 
 

2.1 Undersökningsmetod 
 
För att fånga konsumenternas kunskap och syn på ekologisk bomull kommer en 

deskriptiv undersökningsmetod att användas i uppsatsen. En deskriptiv 

undersökningsmetod är att föredra för att studera konsumenternas perspektiv och 

åsikter om ekologisk bomull. Deskriptiv innebär att undersökningen har en 

beskrivande ansats. Undersökningen kommer att både innehålla kvalitativa och 

kvantitativa element (Rolf Ejvegård 1996 s 30)  

För att ta reda på konsumentens kunskap samt åsikter om ekologisk bomull 

utformas en enkät.  

2.2.1 Framtagning av enkätfrågor 
 

Enkätfrågorna kommer både ha en kvalitativ och kvantitativ ansats. Den kvantitativa 

delen utformas med slutna frågor. Den kvalitativa delen utformas med öppna frågor 

där de tillfrågade kommer ha möjlighet att beskriva och motivera sina kunskaper om 

ekologisk bomull.  

 

 För att minska risken för bortfall utformas frågorna så att de är enkla att förstå. 

Enkätundersökningen ska även vara snabb att svara på för respondenten.  

 

Reabiliteten i enkäten säkerställs genom att först göra en pilotstudie där 

enkätens träffsäkerhet i relation till syftet fastställdes. 

Denna pilotenkät delades ut till 15 personer, både män och kvinnor.  Efter 

pilotstudien fick enkäten omformas då det fanns en del brister. Frågor lades till samt 

andra valdes bort för bästa möjliga resultat.  
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2.3 Urval 
 
Urvalet är ett icke-sannolikhetsurval. Detta innebär att enkätens urval inte skett 

slumpmässigt. Det gör att alla i vår målpopulation inte haft lika stor möjlighet att bli 

valda att svara på enkäten. Då konsumenterna tillfrågades på stan om de ville 

besvara enkäten skedde urvalet med så kallad självselektion. Vilket betyder att 

konsumenterna själva bestämmer om de vill vara med i urvalet eller inte.  

 

Urvalet till enkätundersökningen avgränsades till åldergruppen 20-60 år kvinnor och 

män.   

 

Dessa respondenter valdes då det är relevant att kunna utläsa om det finns 

skillnader i kunskap beroende på ålder och kön.  

 

2.4 Datainsamling 
 
Vår datainsamling genomförs vid fem tillfällen under april i centrala Göteborg. I och 

med detta samlades 100 enkäter in från både kvinnor och män.  

 

2.5 Metod för analys 
 

Enkäten har både kvantitativa och kvalitativa mått för att kunna fånga syftet. 

Kvantitativ analys användes på de frågor som hade kryss alternativ. De kvantitativa 

variablerna var på nominalskalenivå och ordinalskalenivå. De slutna frågorna 

sammanställdes i diagram och tabeller.  

 

De öppna frågorna med skriftliga kommentarer bearbetades med en kvalitativ 

ansats. Denna analyserades genom att sammanställas uppdelat på kön och 

åldersgrupper med 10 års intervall.  Återkommande uttalanden lyftes fram och 

sammanfördes under varje separat fråga. Detta kallas beskrivande analys. För att 

tydliggöra eventuella skillnader mellan könen samt ålder. Vi valde att ha citat för att 

behålla tillförlitligheten.  
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2.6 Bortfall  
 
Bortfall kan förekomma i enkätstudier. Det innebär att respondenterna inte 

svarar på delar av enkäten. Bortfall kan på så vis förvrida resultatet genom att de 

som inte svarat kan skilja sig från de övriga tillfrågade.( Lekvall & Wahlbin, 2001 

sid 232) För att minska risken för bortfall bör enkäten vara kort samt enkel att 

förstå för alla deltagande.  

 

2.7 Ramfel  
 
Ramfel uppstår när respondenter inte överensstämmer med målpopulationen 

(Lekvall & Wahlbin, 2001 sid 233). I vår studie försöker vi undvika ramfel då vi 

tillfrågar personer vi tror överensstämmer med vår målpopulation.  

3 Resultat 
 

3.1 Konsumentens kunskap om ekologisk bomull  
 
I enkäten ställdes en öppen fråga om vad de tillfrågade konsumenterna vet om 

ekologisk bomull. Nedan redovisas resultatet uppdelat på kön och ålder.  

 

3.1.1 Män 20-29 år  
 
 
Flertalet av männen i åldersgruppen 20-29 år har svarat att de knappt vet någonting 

om ekologisk bomull dock har ett fåtal av de tillfrågade skrivit mer ingående om vad 

de tror att det innebär. Följande citat visar på beskrivningar som männen gjort i 

enkätfrågan gällande vad de vet om ekologisk bomull. 

 ”Inte mycket, men det borde vara bättre för miljön än vanlig bomull”.  
”Ingenting, inte behandlat med kemikalier”.   
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3.1.2 Män 30-39 år  
 

Kunskaperna varierade inom åldersgruppen. Ett fåtal i denna åldersgrupp har stor 

kunskap om ämnet. I denna grupp finns det även respondenter som skriver att det 

inte vet något om ekologisk bomull. Följande citat visar beskrivningar som männen 

gjort i enkätfrågan gällande vad de vet om ekologisk bomull. 

”Antar att det är bomull som odlas utan gifter och liknande. Eller åtminstone med 
hjälp av bekämpningsmedel som är med på en lista över miljövänliga medel” 
 
 ”Att den är ekologiskt odlad men att efterbehandlingar inte alltid är det 
miljövänligaste”.  
 

3.1.3 Män 40- 49 år 
 

Samtliga män inom åldersgruppen skriver att de har en viss kunskap om ämnet. 

Ingen svarar att de inte har någon kunskap.  I denna grupp utmärker sig 

miljöaspekter starkt förknippat med ekologisk bomull. I ett par svar kan man utläsa 

att den tillfrågade har kunskap om ekologisk bomull. Följande citat visar 

beskrivningar som männen gjort i enkätfrågan gällande vad de vet om ekologisk 

bomull. 

”Det är bättre för miljön”. 
”Tror det har att göra med användandet av biocider och möjligen användningen av 
vatten”.  
 

3.1.4 Män 50-60 år  
 
I denna åldersgrupp har flertalet av de tillfrågade skrivit att de vet mycket lite eller 

inte vet någonting. Det finns även här som i de andra grupperna ett fåtal 

respondenter som har mer kunskap om ämnet. Följande citat visar beskrivningar 

som männen gjort i enkätfrågan gällande vad de vet om ekologisk bomull. 

”Inga kemikalier, bättre arbetsvillkor”. 
”Ingenting”. 
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3.1.5 Kvinnor 20-29 år 
 

Denna grupp har en viss eller stor kunskap om ekologiskt bomull. I denna grupp är 

det enbart två tillfrågade som skriver att de inte vet någonting. Resterande beskriver 

att det är bättre för miljön. Ett par respondenter har skrivit att det används mindre 

vatten vid tillverkningen. Det finns även en övergripande kunskap hos flertalet av 

respondenterna. Följande citat visar beskrivningar som kvinnorna gjort i enkätfrågan 

gällande vad de vet om ekologisk bomull. 

”Man använder sig inte av lika mycket giftiga ämnen när man framställer 
bomullen”.  
”Bättre för miljön och för de som arbetar med det. Inga skadliga ämnen för miljön 
används när man odlar”.  
 

3.1.6 Kvinnor 30-39 år 
 

Ett fåtal anger att de inte har någon kunskap om vad ekologisk bomull innebär. 

Majoriteten i denna grupp förknippar ekologisk bomull med att det är bättre för 

miljön. Dessa respondenter beskriver att det är en miljövänligare metod. En kvinna 

har skrivit: 

”Odlas med hänsyn till miljön”. 
”Ett miljövänligare produktionssätt både för natur och människor i produktionen”.  
 

3.1.7 Kvinnor 40-49  år  
 

Flertalet inom åldersgruppen betonar att ekologisk bomull är bättre för miljön. Ett 

par tillfrågade skriver mycket ingående om ekologisk bomull. Följande citat visar 

beskrivningar som kvinnorna gjort i enkätfrågan gällande vad de vet om ekologisk 

bomull. 

”Såg precis ett inslag på tv om detta. Många bönder drabbas av cancer på grund av 
gifterna som används vid odlingen av vanlig bomull. Dessa gifter används ej vid 
odlingen av ekologisk bomull.”  
 
”Kanske man använder ekologiska medel”  
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3.1.8 Kvinnor 50-60 år  
 

Enbart ett fåtal i denna grupp har skrivit att de inte vet något eller mycket lite om 

ekologisk bomull. Resterande har alla en viss kunskap om ekologisk bomull. Inom 

denna åldersgrupp skriver kvinnorna mycket om att ekologisk bomull innehåller 

mindre kemikalier. Följande citat visar beskrivningar som kvinnorna gjort i 

enkätfrågan gällande vad de vet om ekologisk bomull. 

”Miljömässigt utan kemiska medel” 
 
”Att det inte är besprutat med gifter så att de som jobbar med bomullen inte blir 
sjuka”.  
 

4.2 Skillnader i köpbeteende av ekologisk bomull mellan män och 
kvinnor 
 
I nedanstående figurer beskrivs kvinnor och mäns köpbeteende av ekologisk bomull. 
 

 
Figur 1 
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Figur 2  

 
 
Figur 1 visar att 13 % av de tillfrågade kvinnorna köpt ekologiska bomullskläder 

flertalet gånger. Figur 2 visar att 11 % av männen köpt kläder och ekologisk bomull 

flertalet gånger.  

 

Skillnader kan ses mellan kvinnor och mäns köpbeteende. Figur 1 visar att 62 % av de 

tillfrågade kvinnorna har svarat att de någon gång köpt kläder av ekologisk bomull. 

Figur 2 visar att 26 % av de tillfrågade männen svarat att de någon gång köpt kläder 

av ekologisk bomull. Detta visar att 36 % fler kvinnor någon gång köpt kläder av 

ekologisk bomull.  

 

Figur 1 visar att 7 % av kvinnorna svarat att de ej köpt kläder av ekologisk bomull. 

Figur 2 visar att 17 % av männen svarat att de ej köpt kläder av ekologisk bomull. 

Vilket visar att 10 % fler män svarat att de ej köpt kläder av ekologisk bomull.  

 

I enkäten har 18 % av de tillfrågade kvinnorna svarat att de inte vet om de köpt 

kläder av ekologisk bomull. Av de tillfrågade männen har 46 % av respondenterna 

svarat att de ej vet om de köpt ekologisk bomull.  Vilket visar att 28 % fler män svarat 

att de ej vet om de köpt plagg av ekologisk bomull.   
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4.3 Konsumentens syn på sin kunskap  

 

Respondenterna frågas om de anser sig ha kunskap om vad ekologisk bomull 

innebär. I följande tabeller beskrivs i procent vilken grad av kunskap konsumenterna 

själva anser att de har.  Baserat på frågan , Anser du dig ha kunskap om ekologisk 

bomull?  

 

Män            

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja, absolut 0 11 14 0 6 

Ja, till viss del 8 22 29 14 17 

Nej, kanske inte 42 34 43 72 46 

Nej, inte alls 50 33 14 14 31 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 12 9 7 7 35 
Tabell 1 

 

Tabell 1 visar fördelningen av andelen män som svarar vilken grad av kunskap de har.   

 

Kvinnor           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja, absolut 5 0 0 0 2 

Ja, till viss del 28 11 37 57 31 

Nej, kanske inte 43 56 38 14 40 

Nej, inte alls 24 33 25 29 27 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 21 9 8 7 45 
Tabell 2 

Tabell 2 visar fördelningen av andelen kvinnor som svarar vilken grad av kunskap de 

har.   
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  Kvinnor Män Alla 

Ja, absolut 2 6 4 

Ja, till viss del 31 17 25 

Nej, kanske inte 40 46 42 

Nej, inte alls 27 31 29 

Summa 100 100 100 

Bastal 45 35 80 
Tabell 3 

Tabell 3 visar fördelningen av andelen kvinnor och män som svarar vilken grad av 

kunskap de har. 

 

Vanligast svar i alla åldersgrupper samt kön är att de kanske inte har kunskap om 

ekologisk bomull. Tabell 1 visar att Nej kanske inte och Nej, inte alls är de mest 

återkommande svaren i männens åldersgrupper. De manliga respondenterna mellan 

20-29 år är den grupp där flest tillfrågade svarat Nej, inte alls. Tabell 1 visar att män 

40-49 år är den grupp där störst andel i procent svarat att de Ja, absolut har kunskap 

om ekologisk bomull. Tabell 2 visar att kvinnor mellan 20-29 år är den enda grupp 

där respondenter svarar att de absolut har kunskap om ekologisk bomull. 57 % av de 

tillfrågade kvinnorna mellan 50-60 år anser sig ha viss kunskap om ekologisk bomull. 

I tabell 3 visar att 31 % av de tillfrågade kvinnorna anser att de till viss del har 

kunskap. 17 % av männen anser sig till viss del ha kunskap om ekologisk bomull.  
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4.4 Om konsumenten köper ekologisk bomull om alternativet finns 

 

Figur 3 

 

 

 

Figur 4 

Figur 3 visar att 47 % att de tillfrågade kvinnorna ibland handlar ekologisk bomull om 

alternativet finns. Figur 4 visar att 25 % av de tillfrågade männen ibland handlar 

ekologisk bomull om alternativet finns. En skillnad i köpbeteendet mellan könen.  
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Figur 3 visar att 36 % av de tillfrågade kvinnorna oftast inte köper ekologisk bomull 

om alternativet finns. Figur 4 visar att 46 % av de tillfrågade männen köper ekologisk 

bomull om alternativet finns.  

Figur 3 visar att 15 % av de tillfrågade kvinnorna har svarat att de aldrig köper 

ekologisk bomull om alternativet finns. Figur 4 visar att 23 % av de tillfrågade 

männen har svarat att de aldrig köper ekologisk bomull om alternativet finns.  

4.4.1 Faktorer som påverkar när konsumenter handlar eller inte handlar 
ekologiska bomullsplagg. 
 
I enkäten ställs en följdfråga på frågan Köper du ekologisk bomull om alternativet 

finns? Respondenterna blir där ombedda att motivera sitt svar. 

 

4.4.1.1 Män 20-29 år 
 

Ett återkommande svar bland männen i åldergruppen 20-29 år är att de inte vet om 

de köper ekologisk bomull. Några av männen svarar också att de köper ekologisk 

bomull om designen är densamma och att det är den som är den avgörande faktorn. 

Följande citat visar motiveringar som männen gjort på sitt svar i enkätfrågan Köper 

du ekologisk bomull om alternativet finns? 

 

”Osäker på eventuella fördelar.”  
”Beror på om det är samma till utseendet.” 
”Tror inte det. Kan hända att jag köper ekologiskt utan att veta om det.” 

 

4.4.1.2 Män 30-39 år 
 
Flertalet av männen i denna åldergrupp anser att detta inte är vad som avgör deras 

val vid köp. Följande citat visar beskrivningar som männen gjort i enkätfrågan 

gällande vad de vet om ekologisk bomull. 

 

”Brukar inte kolla sådant, är det ekologiskt så är det, det avgör inte valet av 
kläder.” 
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”Jag gissar här eftersom jag aldrig kontrollerar vilken typ av bomull mina kläder 
innehåller innan jag köper dem och jag antar att de flesta plaggen i butikerna inte 
har ekologisk bomull.” 
”Det har råkat vara ekologiska plagg.” 

 

4.4.1.3 Män 40-49 år 
 
Flertalet av männen i åldersgruppen skriver att de borde tänka mer på valet av 

bomull. Vissa av männen svarar att de sällan köper ekologisk bomull till sig själva, 

dock händer det oftare att de göra detta val när de köper kläder till sina barn. 

Följande citat visar motiveringar som männen gjort på sitt svar i enkätfrågan Köper 

du ekologisk bomull om alternativet finns? 

 

”Sällan till mig själv men ibland till mina barn.” 
”Jag brukar inte vara ute efter bomull när jag handlar. Förstår att det är bomull i 
kläderna jag handlar, men brukar inte kika på om det är ekologisk bomull. Borde 
bättra mig och kika på det antar jag.” 
”Det är inte avgörande för mitt beslut.” 

 

4.4.1.4 Män 50-60 år 
 
Återkommande svar från dessa respondenter är att de inte vet att ekologisk bomull 

finns som alternativ. Följande citat visar motiveringar som männen gjort på sitt svar i 

enkätfrågan Köper du ekologisk bomull om alternativet finns? 

 

”Skulle göra det om jag påmindes oftare om att det finns att tillgå. En samtidig 
motivering av skillnaden mellan ekologisk och icke ekologisk odling av bomull 
skulle motivera mig ytterligare.”  
”Har inte kunskapen eller intresset.” 
”Designen är det viktiga för mig vid köp av kläder. Vad jag vet har jag inte hittat 
något ekologiskt jag gillar.” 
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4.4.1.5 Kvinnor 20-29 år 
 
Genomgående för denna åldergrupp är att design och pris är det som avgör vid köp 

av kläder. Om klädesplagget är ekologiskt är inte det som avgör. Flertalet svarar att 

om exakt det plagget de letar efter finns som ekologiskt alternativ hade de valt 

detta. Vissa kvinnor i åldergruppen skriver även att de upplever att alternativet 

sällan finns. Följande citat visar motiveringar som kvinnorna gjort på sitt svar i 

enkätfrågan Köper du ekologisk bomull om alternativet finns? 

 

”Nej, jag köper ett plagg för att jag vill ha det plagget. Om det är ekologisk bomull 
blir det mer en bonus.” 
”Utbudet känns så litet. Sällan det finns det plagget jag vill ha. Om jag köper 
ekologiskt är det oftast en slump.” 
”Skulle absolut alltid köpa om utbudet va större och priserna OK för en student.” 
 

4.4.1.6 Kvinnor 30-39 år 
 

Flertalet i denna åldersgrupp skriver att de inte köper ekologiska plagg på grund av 

att det inte finns ett utbud som passar dem. Även i denna åldersgrupp påpekar 

många att designen är det avgörande vid köp. Följande citat visar motiveringar som 

kvinnorna gjort på sitt svar i enkätfrågan Köper du ekologisk bomull om alternativet 

finns? 

 

”Tycker sällan det finns som alternativ att köpa ekologiskt. De ekologiska 
kollektionerna är oftast snäva och aningen alternativa.” 
”Om det finns två likvärdiga plagg och det ena är ekologiskt väljer jag oftast det.” 
”Har aldrig sett det i någon butik som ett alternativ. Känner att jag inte haft 
möjligheten att kunna välja det.” 
 

4.4.1.7 Kvinnor 40-49 år 
 

I denna åldersgrupp är det genomgående att respondenterna ej har tänkt på att 

alternativet finns. Men även i denna grupp finns det kvinnor som svarar att, om 

plagget är ekologiskt inte är det avgörande när de handlar, utan design samt pris.  

Följande citat visar motiveringar som kvinnorna gjort på sitt svar i enkätfrågan Köper 

du ekologisk bomull om alternativet finns?  
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”Har aldrig köpt ekologisk bomull. Har aldrig ens tänkt på att det finns!” 
”Jag har aldrig upplevt att alternativet finns” 
”Av två likvärdiga alternativ väljer jag den ekologiska, med det är inte det som 
avgör köpet.”  

 

4.4.1.8 Kvinnor 50-60 år 
  

I denna åldergrupp finns det ett antal respondenter som valt att inte motivera sitt 

svar, vilket leder till svårigheter att kunna utläsa om det finns några genomgående 

likvärdiga åsikter.  Det finnas dock kvinnor som har motiverat med att de skulle köpa 

om alternativet fanns. Följande citat visar på motiveringar som kvinnorna gjort på 

sitt svar i enkätfrågan Köper du ekologisk bomull om alternativet finns? 

 

”Jag försöker mer och mer att köpa ekologiskt över huvudtaget. Jag vill försöka 
förändra det lilla jag kan för en bättre arbetsmiljö i 3:e världen.” 
”Har inte tänkt på det.” 
”Om prisskillnaden inte är för stor.” 

 

4.5 Konsumentens uppfattning av pris på ekologisk bomull 
I enkäten frågades respondenterna om vad de tror om priset på ekologisk bomull. 

 

Figur 5 
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Figur 5 visar kvinnors uppfattning om priset på ekologisk bomull. 80 % av de 

tillfrågade kvinnorna anser att ekologisk bomull är dyrare. 20 % av de tillfrågade 

kvinnorna ansåg att ekologisk bomull har samma pris som konventionell bomull. Det 

finns även ett tredje svarsalternativ där de kan svara att de anser att ekologisk 

bomull är billigare. Inga av de tillfrågade respondenterna svarade att de trodde att 

ekologisk bomull var billigare.  

 

 

 

Figur 6 

 

I figur 6 beskrivs vad de tillfrågade männen tror om priset på ekologisk bomull. 77 % 

av de tillfrågade tror att det är dyrare än konventionell bomull. 23 % av de tillfrågade 

tror att det är samma pris. Inga av de tillfrågade respondenterna anser att det är 

billigare. I denna fråga finns ingen skillnad mellan män och kvinnor.  
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4.6 Avgörande faktorer vid köp av ekologisk bomullskläder 
 
Efter genomläsningen av informationsbladet fick respondenten svara om de skulle 

köpa ekologisk bomull alternativet fanns.  

  Kvinnor  Män Alla 

Ja 16 20 18 

Ja, troligare 73 60 67 

Nej, troligen inte 11 17 14 

Nej  0 3 1 

Summa 100 100 100 

Bastal 45 35 80 
 

Tabell 4 

Tabell 4 visar fördelningen av andelen svar mellan kvinnor och män. Störst andel 

både män och kvinnor anger att det är troligare att de skulle köpa ekologisk bomull 

efter att de läst informationsbladet.  

 

Kvinnor           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja 14 11 25 14 16 

Ja, troligare 81 56 75 72 73 

Nej, troligen inte 5 33 0 14 11 

Nej  0 0 0 0 0 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 21 9 8 7 45 
 

Tabell 5 

Tabell 5 visar fördelningen av andelen svar mellan de olika åldergrupperna hos 

kvinnor. 
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Män           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja 25 22 28 0 20 

Ja, troligare 50 67 43 86 60 

Nej, troligen inte 17 11 29 14 17 

Nej  8 0 0 0 3 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 12 9 7 7 35 
 

Tabell 6 

Tabell 6 visar fördelningen av andelen svar mellan de olika åldersgrupperna hos män.  

 

4.6.1 Beskrivning av avgörande faktorer vid köp av ekologiska 
bomullskläder 
 
 
I enkäten ställs en följdfråga på frågan, Skulle du efter att ha läst denna text köpt 

ekologisk bomull om alternativet fanns? Respondenterna blir där ombedda att 

motivera sitt svar med frågan Varför? 

 

4.6.1.1 Män 20-29 år 
 

Majoriteten av de tillfrågade männen svarar att det är troligare att de skulle köpa 

ekologisk bomull om alternativet fanns. De fåtal som svarat Nej eller Nej, troligen 

inte har motiverat sitt svar med att de har brist på intresse. Följande citat är 

motiveringar från de respondenter som angett svar Ja, troligare vilken är det 

vanligaste svaret i denna åldersgrupp. 

  
”Visste inte att det var så skadligt för arbetarna.” 
”För att jag bryr mig om mina medmänniskor och miljön.” 
”Visste inte att det va så mycket kemikalier.” 
 

4.6.1.2 Män 30-39 år 
 

Även i denna grupp har majoriteten av de tillfrågade männen angett Ja, troligare 

som svar. De som svarat Nej eller Nej, troligen inte har motiverat sitt svar med att 

utseendet på plagget är det viktiga och att de anser att det är svårt att hitta rätt 
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plagg i ekologisk bomull. Följande citat är motiveringar från de respondenter som 

angett svar Ja, troligare vilket är det vanligaste svaret i denna åldersgrupp. 

 

”Visste ej detta, gillar ekologiska matvaror, skulle kunna tänka mig att köpa 
ekologiska kläder.” 
”Låter bra, visste inte att detta fanns. Skulle troligen köpa om det var samma 
alternativ som ett vanligt plagg. Priset är viktigt, får ej vara mycket dyrare.” 
”Det skulle vara mer medvetet än de tidigare gångerna.” 

 

 

4.6.1.3 Män 40-49 år 
 

I denna åldersgrupp är det mer varierande svar. Det finns respondenter som svarat 

Nej, troligen inte då de anser att det inte är en viktig fråga. De som svarat Ja eller Ja, 

troligare har motiverat svaren på ett liknande sätt. Följande citat är motiveringar 

från de respondenter som angett svar Ja eller Ja, troligare vilket är det vanligaste 

svaren i denna åldersgrupp. 

 

”Miljövänligare och minskad hälsorisk för de som odlar bomullen.” 
”Om det uppfyller mina övriga krav på produkten såsom färg, funktion, Passform 
ect.” 
  

4.6.1.4 Män 50-60 år 
 

I denna åldergrupp har majoriteten svarat med alternativ Ja, troligare. Någon 

enstaka respondent har angett Nej, troligen inte som svar med motivering att 

designen kommer fortfarande komma i första hand. Följande citat är motiveringar 

från de respondenter som angett svar Ja, troligare vilket är det vanligaste svaret i 

denna åldersgrupp. 

 

”Vettigare” 
”Visste inget innan. Det verkar vara bra. Skulle köpa om det fanns samma  
plagg som jag ville ha, dock ej för stor prisskillnad.” 
”Nackdelen med icke-ekologisk odling är stora.” 
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4.6.1.5 Kvinnor 20-29 år 
 

I denna åldergrupp har majoriteten angett Ja eller Ja troligare som svar. Någon 

enstaka respondent har angett Nej, troligen inte som svar med motiveringen att de 

inte tänker så mycket på det. Följande citat är motiveringar från de respondenter 

som angett svar Ja eller Ja, troligare vilken är det vanligaste svaret i denna 

åldersgrupp. 

 

”Visste inte detta, så det är troligare att jag skulle köpa. Men om det är samma 
utseende som ett vanligt plagg.” 
”Visste en del innan, men det verkar vara mer skadligt än jag trodde.” 
”På grund av kemikalierna, visste inte det innan.” 
 

4.6.1.6 Kvinnor 30-39 år 
 

Även i denna grupp har många angett Ja, troligare som svar men i denna grupp finns 

det fler som angett Nej, troligen inte som svar. Dessa svar har motiverats på olika 

sätt. Respondenterna ger som motivering att de inte skulle hitta plagg med rätt 

design eller att om färgning och andra efterbehandlingar sker på konventionell väg 

är det onödigt att köpa ekologiskt. Följande citat är motiveringar från de 

respondenter som angett svar Ja, troligare. 

 

”Med tanke på miljökonsekvenserna verkar eko bomull mer gångbart i längden.” 
”Om inte allt för stor prisskillnad, bra att kunna bidra till att bevara jorden.” 

 

4.6.1.7 Kvinnor 40-49 år 
 

I denna grupp har samtliga respondenter angett Ja eller Ja, troligare som svar. 

Följande citat är motiveringar från de respondenter som angett svar Ja eller Ja, 

troligare. 

 

”Likväl som jag köper ekologiska matprodukter (ibland, priset styr ju oftast) så 
skulle jag nog hellre välja ekologisk bomull. Man vill ju i stor utsträckning det går 
värna om miljön.” 
”Om det finns ett större utbud.” 
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4.6.1.8 Kvinnor 50-60 år 
 

De flesta i denna grupp har angett Ja eller Ja, troligare som svar. Någon enstaka har 

angett Nej, troligen inte med motivering att det är för dyrt. Följande citat är 

motiveringar från de respondenter som angett svar Ja eller Ja, troligare vilken är det 

vanligaste svaret i denna åldersgrupp. 

 

”Har fått lite mer kunskap om ekologisk bomull.” 
”Viktigt för miljön och hälsan! Priset är dock viktigt!” 
”Klokt alternativ.” 
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5 Diskussion  
 

5.1 Metod diskussion  
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka vilken kunskap den svenska konsumenten 

har om ekologisk bomull. Samt om de handlat plagg tillverkade av ekologisk bomull. 

För att undersöka kundens kunskap samt köpbeteende valde vi att studera det 

genom att göra en enkätstudie med kvalitativ metod samt med kvantitativa inslag. Vi 

valde en kvalitativ metod för att ta reda på kunskapen hos konsumenten. Då vi ansåg 

att brist på kunskap om ämnet kunde ha varit en faktor till om en konsument 

handlar eller inte handlar ekologisk bomull.  

 

När vi utformade enkäten hade vi i åtanke att den skulle vara enkel att förstå samt 

inte ta för lång tid att besvara då det är högst relevant i en enkätstudie.  

I enkäten gavs även ett informationsblad för att vi skulle kunna utläsa om bristande 

kunskap var en faktor som spelade in när konsumenten köper ekologiska kläder eller 

om det var andra faktorer som spelade in. I vår undersökning valde vi att både 

undersöka kvinnor och män i åldrarna 20-60 år. Denna ålder valdes då vi ville 

undersöka kunskapen samt köpbeteendet i olika åldrar men samtidigt begränsa oss. 

Ett mer omfattande resultat hade kanske kunnat uppnås om vi hade smalnat av och 

begränsat oss med en ålder på exempelvis 20-30 år. Då hade vi kunnat fråga fler 

antalet människor inom samma ålder och på så vis fått ett mer omfattande resultat.  

 Hade vi enbart undersökt en mindre målgrupp hade vi missat intressant fakta som vi 

fått med i vårt resultat.  

 

När vi utförde vår undersökning vid fem tillfällena i centrala Göteborg valde vi att 

samla in 100 enkäter. När vi tillfrågat dessa 100 började vi sedan att sammanställa 

enkäterna.  Av dessa enkäter blev 80 användbara. 2 enkäter blev bortfall då dessa till 

stora delar inte blivit besvarade. Även 18 enkäter räknades som ramfel då dessa var 

utom vår målpopulation. Efter insamlingen av enkäten observerade vi att vi tillfrågat 

fler kvinnor än män att svara, då kvinnor var lättare att få att deltaga. Även yngre 

människor var lättare att tillfråga och därav kan statistiken vara mer rättvisande i 
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åldersgruppen 20-29 år. Det kan även tänkas att vi drog till oss en viss typ av 

människor eller att människor med en viss typ av personlighet valde att stanna. 

Detta kan då ha påverkat vårt resultat. 

 

 Det är även relevant att ta upp att resultatet hade kunnat bli ett annat om vi hade 

haft möjlighet att fråga 1000 respondenter. Detta fanns det dock inte tid till under 

vår uppsats.  

 

Vi uppfattade inga problem med att respondenterna hade svårt att förstå enkäten 

eller tyckte att den tog för lång tid att svara på.  

 

I enkäten utformades även en informationstext för att informera respondenten om 

skillnaderna om konventionell och ekologisk bomull. Därav kunde vi utläsa om 

kunden sedan tidigare haft den kunskapen samt om det är kunskap om ekologisk 

bomull som avgör om de köper eller inte köper ekologiska bomullskläder. Texten 

utformades i punktform för att respondenten snabbt skulle kunna läsa igenom och få 

en överblick. Denna text kan dock verka aningen riktad och tala mer positivt om 

ekologisk bomull.  

 

För att styrka vårt resultat hade vi för att komplettera undersökningen kunnat utföra 

mer djupgående intervjuer. Vi hade då kunnat få ett mer trovärdigt resultat samt 

kunnat få ut mer information om vad konsumenten vet om ekologisk bomull.  

Vi valde att använda oss utav en deskriptiv metod, då vi ville ta reda på 

målpopulationens kunskap samt syn på ekologisk bomull.  

I vårt resultat valde vi bland annat att ta ut citat från respondenternas svar som var 

återkommande. Detta för att ge ett exakt resultat av vilken kunskap eller åsikt 

konsumenten hade.  
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Svenska kundens köpbeteende av ekologisk bomull 

När det kommer till svenskens köpbeteende vad det gäller ekologisk bomull anser vi 

att vi fått fram ett intressant reslutat. Det är en tydlig skillnad mellan könen då det 

kommer till att någon gång köpt kläder av ekologisk bomull då 62 % av kvinnorna 

och endast 26 % av männen angett detta svarsalternativ. Det är även övervägande 

fler män som svarat att de inte vet om de någon gång kläder av ekologisk bomull 

samt att de aldrig köpt kläder av ekologisk bomull. Ser man till kvinnorna är det 

framförallt i åldersgrupperna 20-29 år samt 50-60 år som vi ser den tydligaste 

trenden att köpa ekologisk. Bland männen är detta vanligast hos åldergruppen 30-39 

år. 

Att fler kvinnor mer regelbundet köper plagg av ekologisk bomull kan möjligtvis bero 

på ett större intresse hos kvinnor än hos män för mode och kläder.  

Innan vi analyserade resultatet trodde vi att intresset för ekologisk bomull var större 

än det visade sig vara. Endast 13 % av kvinnorna samt 11 % av männen som svarade 

att de köpt ekologisk bomull flertalet gånger. Då modeindustrin går allt snabbare så 

kallad fast fashion kan det hända att detta inte hänger ihop med mer hållbara 

material som ekologisk bomull (Bertilsson & Hellmark, 2008 sid 75). 

Vi var ute i butik och slogs av att det fanns ett begränsat utbud av ekologiska 

bomullskläder. Modekläder hos de stora kedjorna verkar inte tillverkas i ekologisk 

bomull utan fokus verkar ligga på att endast tillverka baskläder i ekologisk bomull. 

Det hade kunnat vara intressant att också ställa frågan med fler svarsalternativ där 

respondenterna fått välja att svara med hur många gånger de uppfattar att de köpt 

ekologisk bomull. För att sedan utveckla svaret med vilken typ av plagg de köpt. 

5.2.1 Vad kunden själv anser sig ha för kunskap 

I denna del av resultatet blev det ett mer likvärdigt resultat mellan könen. Likvärdigt 

stor andel kvinnor som män anser sig ha bra, någon kunskap, inte så mycket kunskap 

eller ingen kunskap om ekologisk bomull. Dock är det många både kvinnor och män 
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som svarat att de inte har så mycket eller ingen kunskap samt mycket få som anser 

sig ha bra kunskap om ämnet.  

En intressant följdfråga till detta hade varit att ta reda på varifrån kunden har fått sin 

kunskap då det säkerligen skulle komma från flertalet olika källor. Även de stora 

butikskedjorna ger en viss information till kunden. Vi anser dock att den information 

de ger kunde vara mer utförlig och mer tydlig för kunden. Vi anser att information är 

lätt att bortse ifrån eller missa för en kund som inte har så stor kunskap om ämnet. 

5.2.2 Kundens verkliga kunskap 

Kundens kunskap varierar mellan de olika åldrarna och kön. Kvinnor i åldrarna 20-29 

år anser sig veta betydigt mer än männen i åldrarna 20-29 år. En faktor vi dock måste 

ta hänsyn till är att denna åldergrupp är den där vi fått in flest enkäter vilket kan 

påverka resultatet i undersökningen. Detta tema kan vi återigen se i åldergruppen 

50-60 år där kvinnor återigen verkar ha en större kunskap än männen i samma 

åldergrupp. Ett återkommande svar i alla åldergrupper samt kön är att de skriver om 

miljön. Det finns en förförståelse för att ekologisk bomull är ett miljövänligt val samt 

att det odlas med minskad mängd eller utan kemikalier. Det finns en viss kunskap 

hos hela målpopulationen men det finns utstickande svar i båda riktningar. Vi menar 

att det finns olika faktorer som spelar in när det kommer till kundens kunskap 

framförallt när det gäller intresse för mode, kläder eller miljö. 

5.2.3 Kundens uppfattning av pris på ekologisk bomull 

Det är tydligt att det finns en generell uppfattning av alla tillfrågade att ekologisk 

bomull är dyrare än konventionell bomull. Det var även flertalet respondenter som 

ansåg att det var samma pris. Priset på ekologisk bomull är i regel något högre ut i 

buktik, dock har ett flertal av de stora kedjorna i Sverige priser på plagg av ekologisk 

bomull som är likvärdiga med priser på plagg tillverkade i konventionell bomull. 

Under undersökningens gång har vi sett att många tror att ekologisk bomull är 

avsevärt mycket dyrare och anger även detta som en faktor till att de inte köper 

ekologisk bomull. Detta kan bero på respondenternas krav på vad kläder får kosta 

samt okunskap i hur lite eller obefintlig prisskillnad det ibland kan vara. Dock är 
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upplevelsen av hur stor prisskillnaden är individuell, vi kan därför inte här påstå 

varken det ena eller andra då vi i den här undersökningen inte kan utläsa vad 

respondenternas priskrav är. 

5.2.4 Kundens benägenhet att köpa ekologisk bomull om alternativet finns 

Det är ytterst få av respondenterna som alltid väljer att köpa ekologisk bomull. Det 

vanligaste svar vi fått här är att de flesta ibland väljer att göra detta val. Denna del av 

undersökningen visade stor skillnad mellan männen och kvinnorna då det kommer 

till att välja ekologisk bomull. Närmare hälften av kvinnorna svarar att de ibland 

köper ekologisk bomull medan endast en fjärdedel av männen ger samma svar. Det 

är också fler män än kvinnor som svarat att de aldrig köper ekologisk bomull. Det är i 

denna del av undersökningen svårt att avgöra vad dessa val beror på. Men en 

indikation av detta kan vi få från respondenternas motiveringar de angett efter 

svaren. I dessa motiveringar får vi uppfattningen att en del av respondenterna väljer 

att inte köpa ekologiskt på grund av bristande intresse för ekologisk bomull och vad 

detta innebär, andra menar att priset är det avgörande vid köp samt att de inte är 

beredda att betala mer för ett ekologiskt plagg. Den vanligaste uppfattningen vi fått 

utifrån respondenternas svar är dock att designen på plaggen är det viktigaste och 

att de upplever utbudet på ekologiska bomullsplagg som mycket litet. Vår fråga att 

ställd med antagande att det ekologiska alternativet finns, dock menar flertalet av 

respondenterna att de har svårt att svara på detta då de aldrig upplevt att ett 

ekologiskt alternativ finns till just det plagget de vill ha. Det verkar heller inte utifrån 

respondenternas svar som att om plagget är ekologisk eller inte är det som är det 

avgörande vid köp av kläder. Det är dock många som svarar att om exakt det plagget 

de vill köpa är ekologisk så ses detta som en bonus. Vi tror därför att ökat utbud och 

ökad design på plagg av ekologisk bomull skulle ge konsumenterna en större 

valmöjlighet att välja utifrån egna värderingar samt öka efterfrågan på dessa plagg. 

5.2.5 Kundens val vid köp efter att tagit del av information av ekologisk 
bomull 

Efter respondenterna tagit del av viss information angående konventionellt odlad 

bomull samt ekologisk bomull svarade hela 73 % av kvinnorna och 60 % av männen 
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att de troligare skulle välja det ekologiska alternativet om det fanns. Ingen av 

kvinnorna och endast en man svarade nej på denna fråga. När de utvecklat sitt svar 

är det framförallt med motiveringen att de inte visste tidigare hur mycket kemikalier 

och vatten som går år vid odlingen samt hur skadligt det är för de som arbetar på 

bomullsfälten. Många har också här svarat att de gärna med mer designade 

klädesplagg skulle köpa kläder av ekologisk bomull om det fanns ett större utbud, de 

skulle alltså inte köpa ett plagg endast på grund av att det var ekologiskt. En viss del 

av respondenterna har också svarat att de troligen inte skulle ta hänsyn till om 

plagget är gjort av ekologisk bomull även i framtiden då kommande 

efterbehandlingar troligen gjorts på konventionell väg. 

Vi har själva undersökt några av de större kedjornas information i butik till kund 

angående ekologisk bomull, och finner den något bristande. Informationen visas ofta 

på små etiketter med liten text och är i vissa fall skrivna på engelska vilket skulle 

kunna vara ett hinder för somliga. Precis som många av våra respondenter angett i 

sina svar har också vi fått intrycket av att de flesta kläder av ekologisk bomull är 

baskläder såsom linnen och t-shirts. Det som efterfrågas bland dem som vill köpa 

ekologiska kläder verkar huvudsakligen vara ett mer spännande utbud. Bland dem 

som inte vill köpa ekologisk bomull kan vi inte utläsa något större motstånd mot att 

det just är ekologiskt utan det tyder på att det är andra faktorer som spelar in såsom 

priset, ointresse eller eventuellt skadliga efterbehandlingar. 

6 Framtida forskning 
 

Det finns många sätt som denna rapport kan byggas vidare på. Framförallt skulle det 

vara av intresse att undersöka en viss åldersgrupp djupare exempelvis 25-35 år, en 

ålder där många startar familj.  

 

 Då denna studie utförts i Göteborg hade det även varit intressant att utföra en 

liknande undersökning i Stockholm samt en mindre ort i Sverige för att jämföra 

resultaten.  
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Det kan även vara intressant att utöka enkäten med frågor för att få information om 

hur många gånger, vart, samt vilket typ av kläder respondenten köper. För att på så 

vis ta reda på vilken typ av kläder som konsumenten handlar samt om det är någon 

kedja eller butik som de föredrar att handla ekologiska kläder på.  
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Bilaga A 

 
1. Man   Kvinna 
 
 
2. Ålder? 
_______________________________________________________________________________
________ 
 
3. Vad vet du om ekologisk bomull? Motivera kort! 
 

 

_______________________________________________________________________________
________ 
 
4.Har du någon gång köpt kläder av ekologisk bomull?  
 
Ja, flertalet gånger      Ja, någon gång             Nej                     Vet ej 
 
 
 
5. Tycker du att du har kunskap om vad ekologisk bomull innebär? 
 
Ja, absolut Ja, till viss del Nej, kanske inte Nej, inte alls 
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6. Köper du ekologisk bomull om alternativet finns? 
 
Ja, alltid     Ja, ibland              Nej, oftast inte    Nej, aldrig  
 
 
 
Motivera kort ditt svar! 
 

 

_______________________________________________________________________________
________ 
 
7. Tror du att ekologisk bomull är… 
 
Dyrare  Billigare  Samma pris   
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Läs denna text och svara sedan på de återstående 
frågorna! 
Konventionell bomull  

  Bomull är det jordbruk som kräver mest kemikalier. 

 Mot ogräs och skadedjur används starka bekämpningsmedel, 

som hotar miljön. 

 Kemikalierna som används är cancer- och allergiframkallande 

för dem som arbetar på fälten. 

 Konstgödseln som används orsakar övergödning i vattendrag 

och områden runt omkring. 

 Bomullsodlingar är ett av de mest vattenkrävande jordbruken. 

 Konstbevattningen som används leder till försumpning och 

försaltning, till följd av detta blir jorden obrukbar efter bara 

några år. 

 Konventionell bomull är i regel billigare ut i butik  

 
Ekologisk bomull 

 Bomullen är odlad helt utan syntetiskt sammansatta kemikalier 

och gödningsmedel. 

 Man använder sig endast av organisk kompost och andra 

organiska medel. 

 Mindre vatten används då jord som ej utsatts för kemikalier 

lättare tar upp vatten. Det finns dock ingen lagstiftning på att 

ekologiska bomullsjordbrukare behöver använda mindre 

vatten, enbart rekommendationer. 

 När det talas om ekologisk bomull är det odlingen det avser, 

färgning och andra kemikaliebehandlingar kan ha utförts på 

samma sätt som med konventionell bomull. 

 Ekologisk bomullsodling kan vara svårt att få lönsamt de första 

åren för bönderna. 

 Priset på ekologisk bomull är i regel något högre ut i butik. 
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8. Skulle du efter att ha läst denna text köpt ekologisk bomull om 
alternativet fanns? 
 
Ja  Ja, troligare  Nej, troligen inte  Nej 
  
 
Varför? 

 

 
 
 
 

 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga B 
 
Sammanställning av enkätundersökningen 

 

I tabellerna uträknade i procent anges bastal, detta representerar 100 % av de 

tillfrågade respondenterna i en grupp såsom ålder eller kön. 

 

 
Fråga 4  

Hur många tillfrågade kvinnor och män som köpt kläder av ekologisk bomull, 

baserad på frågan Har du någon gång köpt ett kläder av ekologisk bomull? Absoluta 

tal. 

 

  Kvinnor Män Alla 

Ja, flertalet gånger 6 4 10 

Ja, någon gång 28 9 37 

Nej 3 6 9 

Vet ej 8 16 24 

Alla 45 35 80 

 
Fråga 4  

 

Med procenttalen räknade på om kvinnorna och männen köpt kläder av ekologisk 

bomull som oberoende variabel. 

 

  Kvinnor Män Summa Bastal 

Ja, flertalet gånger 60,00 40,00 100 10 

Ja, någon gång 75,68 24,32 100 37 

Nej 33,33 66,67 100 9 

Vet ej 33,33 66,67 100 24 

Alla 56,25 43,75 100 80 

 
Tabellen visar hur många procent av de respondenter som valt ett visst 

svarsalternativ är kvinnor eller män. Den största skillnaden mellan könen visas i 

svarsalternativet Ja, någon gång där 75,68 % av de som valt det svarsalternativet är 

kvinnor medan 24,32 % är män.  I denna tabell måste dock hänsyn tas till att av den 

totala andel tillfrågade är 56,25 % kvinnor och 43,75 % män. 
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Fråga 4  

Med procenttalen beräknade med kön som oberoende variabel. 

 

  Kvinnor Män Alla 

Ja, flertalet gånger 13,33 11,43 12,50 

Ja, någon gång 62,22 25,72 46,25 

Nej 6,67 17,14 11,25 

Vet ej 17,78 45,71 30,00 

Summa 100 100 100 

Bastal 45 35 80 

 
Tabellen visar hur många av den totala andel tillfrågade kvinnor och män som valt 

ett visst svarsalternativ. Här syns den största skillnaden mellan könen i 

svarsalternativet Ja, någon gång där 62,22 % av kvinnorna någon gång köpt kläder av 

ekologisk bomull, medan 25,72 % av männen angett samma svarsalternativ. Tabellen 

visar också en korrelation mellan kön och vetskapen ifall de någon gång köpt ett 

kläder av ekologisk bomull, 45,71 % av männen har angett Vet inte som 

svarsalternativ på denna fråga medan 17,78 % av kvinnorna angett samma 

svarsalternativ.  

 

Fråga 5  

Hur många kvinnor och män som anser sig ha kunskap om vad ekologisk bomull 

innebär, baserad på frågan Tycker du att du har kunskap om vad ekologisk bomull 

innebär? Absoluta tal.  

 

  Kvinnor Män Alla 

Ja, absolut 1 2 3 

Ja, till viss del 14 6 20 

Nej, kanske inte 18 16 34 

Nej, inte alls 12 11 23 

Alla 45 35 80 
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Fråga 5  

Med procenttalen räknade med kunskapen om ekologisk bomull som oberoende 

variabel 

 

  Kvinnor Män Summa Bastal 

Ja, absolut 33,33 66,67 100 3 

Ja, till viss del 70 30 100 20 

Nej, kanske inte 52,94 47,06 100 34 

Nej, inte alls 52,17 47,83 100 23 

Alla 56,25 43,75 100 80 

 
Tabellen visar hur många procent av de respondenter som valt ett visst 

svarsalternativ är kvinnor eller män. Tabellen visar inga stora skillnader mellan 

kvinnor och män på dem som valt att ange svarsalternativ Nej, kanske inte samt Nej, 

inte alls. Bland de respondenter som angett svarsalternativ Ja, absolut är 33,33 % 

kvinnor samt 66,67 % män. Bland de respondenter som angett svarsalternativ Ja, till 

viss del är 70 % kvinnor samt 30 % män. I denna tabell måste dock hänsyn tas till att 

av den totala andel tillfrågade är 56,25 % kvinnor och 43,75 % män. 

 

Fråga 5  

Med procenttalen beräknade med kön som oberoende variabel. 

 

  Kvinnor Män Alla 

Ja, absolut 2,22 5,71 3,75 

Ja, till viss del 31,11 17,14 25 

Nej, kanske inte 40 45,71 42,5 

Nej, inte alls 26,67 31,44 28,75 

Summa 100 100 100 

Bastal 45 35 80 

 
Tabellen visar hur många av det totala andel tillfrågade kvinnor och män som valt ett 

visst svarsalternativ. Skillnaden mellan könen i denna fråga är inte så pass stora i 

något av svarsalternativen så att någon korrelation kan utläsas mellan uppfattad 

kunskap och kön. Tabellen visar dock att det totala andel respondenter som angett 
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Nej, kanske inte som svarsalternativ uppgår till 42,5 % och de som svarat Nej, inte 

alls uppgår till 28,75 %.  

 

Fråga 6  

Hur många kvinnor och män som köper ekologisk bomull om alternativet finns, 

baserad på frågan Köper du ekologisk bomull om alternativet finns? Absoluta tal. 

 

  Kvinnor Män  Alla 

Ja, alltid 1 2 3 

Ja, ibland 21 9 30 

Nej, oftast inte 16 16 32 

Nej, aldrig 7 8 15 

Alla 45 35 80 

 
 
Fråga 6  

Men procenttalen räknade på hur många kvinnor och män som köper ekologisk 

bomull som oberoende variabel. 

 

  Kvinnor Män Summa Bastal 

Ja, alltid 33,33 66,67 100 3 

Ja, ibland 70,00 30,00 100 30 

Nej, oftast inte 50,00 50,00 100 32 

Nej, aldrig 46,67 53,33 100 15 

Alla 56,25 43,75 100 80 

 
 
Tabellen visar hur många procent av de respondenter som valt ett visst 

svarsalternativ som är kvinnor eller män. Tabellen visar att av de som valt Ja, alltid 

som svarsalternativ är 33,33 % av dessa kvinnor samt 66,67 % män. Bland de 

respondenterna som valt att svara Ja, ibland är 70 % kvinnor samt 30 % män. I 

svaren Nej, oftast inte samt Nej, aldrig syns inga större eller inga skillnader mellan 

könen. I denna tabell måste dock hänsyn tas till att av den totala andel tillfrågade är 

56,25 % kvinnor och 43,75 % män. 
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Fråga 6  

Med procenttalen beräknade med kön som oberoende variabel. 

 

  Kvinnor Män  Alla 

Ja, alltid 2,22 5,71 3,75 

Ja, ibland 46,67 25,71 37,50 

Nej, oftast inte 35,56 45,72 40,00 

Nej, aldrig 15,55 22,86 18,75 

Summa 100 100 100 

Bastal 45 35 80 

 

Tabellen visar hur många av det totala andel tillfrågade kvinnor och män som valt ett 

visst svarsalternativ. Tabellen visar att endast 3,75 % av alla tillfrågade alltid väljer 

det ekologiska alternativet vid köp av plagg i bomull.  Däremot så väljer 46,67 % av 

kvinnorna det ekologiska alternativet ibland. På samma fråga väljer 25,71 % av 

männen samma svarsalternativ. Av det totala andel respondenter är det 18,75 % 

som angett att de aldrig väljer det ekologiska alternativet om detta finns. 

 

Fråga 7 

Hur många kvinnor och män som tror att ekologisk bomull är dyrare, billigare eller 

samma pris på som konventionell bomull, baserad på frågan Tror du att ekologisk 

bomull är… Dyrare? Billigare? Samma pris? Absoluta tal. 

 

  Kvinnor Män  Alla 

Dyrare 36 27 63 

Billigare 0 0 0 

Samma pris 9 8 17 

Alla 45 35 80 
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Fråga 7  

Med procenttalen räknade med uppfattningen om priset på ekologisk bomull som 

oberoende variabel. 

 

  Kvinnor Män Summa Bastal 

Dyrare 57,14 42,86 100 63 

Billigare 0 0 0 0 

Samma pris 52,94 47,06 100 17 

Alla 56,25 43,75 100 80 

 
 
Tabellen visar hur många procent av de respondenter som valt ett visst 

svarsalternativ är kvinnor eller män. Av de respondenter som angett svaret Dyrare är 

57,14 % kvinnor samt 42,86 % män.  Av de respondenter som angett Samma pris 

som svarsalternativ är 52,94 % kvinnor samt 47,06 % män. Ingen av de tillfrågade, 

varken kvinnor eller män har angett Billigare som svarsalternativ. I denna tabell 

måste dock hänsyn tas till att av den totala andel tillfrågade är 56,25 % kvinnor och 

43,75 % män. 

 

Fråga 7  

Med procenttalen beräknade med kön som oberoende variabel. 

 

  Kvinnor Män  Alla 

Dyrare 80,00 77,14 78,75 

Billigare 0 0 0 

Samma pris 20,00 22,86 21,25 

Summa 100 100 100 

Bastal 45 35 80 

 
 
Tabellen visar hur många av den totala andel tillfrågade kvinnor och män som valt 

ett visst svarsalternativ. Tabellen visar inga större skillnader i svaren mellan könen. 

Av den totala andel respondenter tror 78,75 % att ekologisk bomull är dyrare än 

konventionell bomull, 21,25 % tror att ekologisk bomull har samma pris som 

konventionell bomull, 0 % tror att ekologisk bomull är billigare än konventionell 

bomull. 
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Fråga 8  

Hur många män och kvinnor som efter att ha tagit del av information om ekologisk 

bomull skulle välja att köpa det om alternativet fanns, baserad på frågan Skulle du 

efter att ha läst denna text köpt ekologisk bomull om alternativet fanns? Absoluta 

tal. 

 

  Kvinnor Män Alla 

Ja 7 7 14 

Ja, troligare 33 21 54 

Nej, troligen inte 5 6 11 

Nej  0 1 1 

Alla 45 35 80 

 
Fråga 8  

Med procenttalen räknade med valet respondenterna skulle göra som oberoende 

variabel. 

 

  Kvinnor Män Summa Bastal 

Ja 50,00 50,00 100 14 

Ja, troligare 61,11 38,89 100 54 

Nej, troligen inte 45,45 54,55 100 11 

Nej  0 100 100 1 

Alla 56,25 43,75 100 80 

 
 
Tabellen visar hur många procent av de respondenter som valt ett visst 

svarsalternativ är kvinnor eller män. Av de respondenter som svarat ett de troligare 

skulle köpa ekologisk bomull är 61,11 % kvinnor samt 38,89 % män. 100 % av dem 

som angett Nej som svarsalternativ är män, i kolumnen Bastal kan dock utläsas att 

endast en person av det totala andel respondenter angett detta svar. I denna tabell 

måste dock hänsyn tas till att av den totala andel tillfrågade är 56,25 % kvinnor och 

43,75 % män. 
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Fråga 8 

Med procenttalen beräknade med kön som oberoende variabel. 

 

  Kvinnor  Män Alla 

Ja 15,56 20,00 17,50 

Ja, troligare 73,33 60,00 67,50 

Nej, troligen inte 11,11 17,14 13,75 

Nej  0 2,86 1,25 

Summa 100 100 100 

Bastal 45 35 80 

 
Tabellen visar hur många av den totala andel tillfrågade kvinnor och män som valt 

ett visst svarsalternativ. Tabellen visar att fler kvinnor (73 %) än män (60 %) skulle 

efter att ha tagit del av information om ekologisk bomull troligare köpa detta. Dock 

så har fler procent av männen angett Ja som sitt svar.  

 

Fråga 4, Kvinnor 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Kvinnor           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja, flertalet gånger 14,29 11,11 12,50 14,29 13,33 

Ja, någon gång 71,42 55,56 37,50 71,42 62,22 

Nej 0 11,11 25,00 0 6,67 

Vet ej 14,29 22,22 25,00 14,29 17,78 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 21 9 8 7 45 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 
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Fråga 4, Män 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Män           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja, flertalet gånger 16,67 11,11 14,29 0 11,43 

Ja, någon gång 8,33 55,56 42,86 0 25,71 

Nej 0 22,22 14,29 42,86 17,14 

Vet ej 75,00 11,11 28,56 57,14 45,72 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 12 9 7 7 35 

 
 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 

 

Fråga 4, Kvinnor och män 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Kvinnor och män           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja, flertalet gånger 15,16 11,11 13,33 7,14 12,50 

Ja, någon gång 48,48 55,55 40,00 35,71 46,25 

Nej 0 16,67 20,00 21,44 11,25 

Vet ej 36,36 16,67 26,67 35,71 30,00 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 33 18 15 14 80 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 
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Fråga 5, Kvinnor 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Kvinnor           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja, absolut 4,77 0 0 0 2,22 

Ja, till viss del 28,57 11,11 37,50 57,14 31,11 

Nej, kanske inte 42,85 55,56 37,50 14,29 40,00 

Nej, inte alls 23,81 33,33 25,00 28,57 26,67 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 21 9 8 7 45 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 

 

Fråga 5, Män 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Män            

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja, absolut 0 11,11 14,29 0 5,71 

Ja, till viss del 8,33 22,23 28,57 14,29 17,14 

Nej, kanske inte 41,67 33,33 42,85 71,42 45,72 

Nej, inte alls 50,00 33,33 14,29 14,29 31,43 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 12 9 7 7 35 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

Fråga 5, Kvinnor och män 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Kvinnor och män            

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja, absolut 3,04 5,56 6,67 0 3,75 

Ja, till viss del 21,21 16,67 33,33 35,71 25,00 

Nej, kanske inte 42,42 44,44 40,00 42,86 42,50 

Nej, inte alls 33,33 33,33 20,00 21,43 28,75 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 33 18 15 14 80 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 

 

Fråga 6, Kvinnor 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Kvinnor           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja, alltid 4,76 0 0 0 2,22 

Ja, ibland 52,38 33,33 50,00 42,86 46,67 

Nej, oftast inte 38,10 44,44 25,00 28,57 35,56 

Nej, aldrig 4,76 22,23 25,00 28,57 15,55 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 21 9 8 7 45 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 
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Fråga 6, Män 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Män           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja, alltid 8,34 11,11 0 0 5,71 

Ja, ibland 33,33 22,22 28,57 14,29 25,71 

Nej, oftast inte 33,33 55,56 42,86 57,14 45,72 

Nej, aldrig 25,00 11,11 28,57 28,57 22,86 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 12 9 7 7 35 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 

 

Fråga 6, Kvinnor och män 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Kvinnor och Män           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja, alltid 6,07 5,55 0 0 3,75 

Ja, ibland 45,45 27,78 40,00 28,57 37,50 

Nej, oftast inte 36,36 50,00 33,33 42,86 40,00 

Nej, aldrig 12,12 16,67 26,67 28,57 18,75 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 33 18 15 14 80 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 
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Fråga 7, Kvinnor 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Kvinnor           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Dyrare 80,95 55,56 87,50 100 80 

Billigare 0 0 0 0 0 

Samma pris 19,05 44,44 12,50 0 20 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 21 9 8 7 45 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 

 

Fråga 7, Män 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Män           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Dyrare 83,33 55,56 71,43 100 77,14 

Billigare 0 0 0 0 0 

Samma pris 16,67 44,44 28,57 0 22,86 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 12 9 7 7 35 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 

 

Fråga 7, Kvinnor och män 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Kvinnor och Män           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Dyrare 81,82 55,56 80,00 100,00 78,75 

Billigare 0 0 0 0 0 

Samma pris 18,18 44,44 20,00 0 21,25 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 33 18 15 14 80 
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Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 

 

Fråga 8, Kvinnor 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Kvinnor           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja 14,29 11,11 25,00 14,29 15,56 

Ja, troligare 80,95 55,56 75,00 71,42 73,33 

Nej, troligen inte 4,76 33,33 0 14,29 11,11 

Nej  0 0 0 0 0 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 21 9 8 7 45 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 

 

Fråga 8, Män 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Män           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja 25,00 22,22 28,57 0 20 

Ja, troligare 50,00 66,67 42,86 85,71 60 

Nej, troligen inte 16,67 11,11 28,57 14,29 17,14 

Nej  8,33 0 0 0 2,86 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 12 9 7 7 35 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 
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Fråga 8, Kvinnor och män 

Med procenttalen beräknade med ålder som oberoende variabel. 

 

Kvinnor och Män           

  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år Alla 

Ja 18,18 16,67 26,67 7,14 17,50 

Ja, troligare 69,69 61,11 60,00 78,57 67,50 

Nej, troligen inte 9,10 22,22 13,33 14,29 13,75 

Nej  3,03 0 0 0 1,25 

Summa 100 100 100 100 100 

Bastal 33 18 15 14 80 

 
Tabellen visar fördelningen i procent på svarsalternativen bland de olika 

åldersgrupperna. 

 
 
  
 
 
 
 


