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Abstract 
  
It has become increasingly common for fashion companies to implement CSR and 
transparency in their businesses in order to inform consumers about their sustainability work 
and responsibility. As a consumer, however, it can be difficult to perceive and interpret the 
information regarding these areas that the company intends to. The study examines how the 
two generations of Baby Boomers and Generation Y perceive the phenomenon of sustainable 
fashion, CSR and transparency and what factors affect the buying intention of Baby Boomers 
and Generation Y from companies that engage in these areas. A total of 18 semi-structured 
interviews were conducted, of which half of the informants belonged to Generation Y 
between the ages of 22 and 28 and the rest belonged to Baby Boomers aged 54 - 61. In the 
interviews, the informants described their views and perceptions about sustainable fashion, 
CSR and transparency and how they perceived the communication of these concepts. After a 
thematic analysis of the empirical data material, it has been established that both Generation 
Y and Baby Boomers perceived the communication of fashion companies' sustainability 
work, CSR and transparency as both unclear and difficult to access. The information 
communicated has thus been received with some degree of skepticism. All respondents stated 
that CSR and transparency in the fashion industry are important to implement and 
communicate, but consensus was that these ultimately did not significantly affect their buying 
intention. 
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Sammanfattning 
 
Det har blivit allt vanligare att modeföretag börjar implementera CSR och transparens i sina 
verksamheter i syfte att upplysa konsumenter om deras hållbarhetsarbete och ansvarstagande. 
Som konsument kan det dock vara svårt att uppfatta och tolka informationen angående dessa 
områden som företaget haft för avsikt. Studien undersöker hur de två generationerna Baby 
Boomers och Generation Y uppfattar fenomenet hållbart mode, CSR och transparens och 
vilka faktorer som påverkar köpintentionen hos Baby Boomers och Generation Y från företag 
som engagerar sig i dessa områden. Det genomfördes totalt 18 semistrukturerade intervjuer 
varav hälften av informanterna tillhörde Generation Y i åldrarna 22 - 28 och resterande 
tillhörde Baby Boomers i åldrarna 54 - 61. I intervjuerna fick informanterna beskriva deras 
åsikter och uppfattningar kring hållbart mode, CSR och transparens och hur de uppfattat 
kommunikationen av dessa. Efter en tematisk analys av det empiriska datamaterialet har det 
kunnat fastställas att både Generation Y och Baby Boomers uppfattat kommunikationen av 
modeföretags hållbarhetsarbete, CSR och transparens som både otydlig och svårtillgänglig. 
Den information som kommunicerats har därmed mottagits med viss grad av skepsis. 
Samtliga respondenter framhöll att CSR och transparens inom modeindustrin är viktigt att 
implementera och kommunicera men konsensus rådde att dessa i slutändan inte påverkar 
deras köpintention nämnvärt.   
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
  
En trend som uppkommit i takt med omvärldens ökade hållbarhetskrav är transparens (Amed 
et al. 2018). Transparens definieras enligt Bhaduri & Ha-Brookshire (2011) som omvärldens 
möjligheter till insyn i ett företag eller verksamhet. Företag delar sina policyer och åtaganden 
om mänskliga rättigheter och miljö alltmer men det finns fortfarande mycket viktig 
information om modeindustrin som är dold, särskilt när det gäller effekter på arbetarnas liv i 
försörjningskedjan och på miljön (Fashion Revolution 2019). Flera studier som undersöker 
förhållandet mellan konsumenter och transparens i försörjningskedjan visar att ökad insyn i 
försörjningskedjan leder till ökat förtroende och förståelse (Brandão, Gadekar & Cardoso 
2018; James & Montgomery 2017). Transparens blir således ett viktigt verktyg för hållbar 
utveckling, då det möjliggör ett mer informat konsumentbeslut (The Guardian 2014). 
  
CSR, en förkortning av Corporate Social Responsibility, är ett annat viktigt verktyg för 
företag i syfte att uppvisa sitt frivilliga ansvarstagande gällande miljömässiga och sociala 
aspekter (Europeiska Kommissionen 2019). CSR definieras enligt Dyllick och Hockerts 
(2002) som ett företags ansvar gällande dess påverkan på samhället ur ett ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt perspektiv. En artikel i Forbes Magazine (2009) argumenterar för att 
effektiv kommunikation av CSR-initiativ till konsumenter är avgörande. Studier har också 
visat att när konsumenter har lite eller ingen kunskap om CSR har det resulterat i att de 
ifrågasatt dessa initiativ (Bhattacharya, Du & Sen 2010). En forskargrupp på Harvard 
genomförde även ett experiment som visade att kunder är villiga att betala mer för produkter 
som produceras av socialt ansvarstagande företag (Prais 2008 se Paetzold 2010, s. 52). 
Information rörande ett företags hållbarhetsinitiativ kan således vara en fördelaktig 
marknadsföringsstrategi för att dra till sig konsumenter inom modeindustrin1 (Goerlitz, Lee & 
Ma 2016).  
  
Under de tre senaste åren har en tredjedel av konsumenter i världen utvidgat omfattningen av 
sina inköpsbeslut till att innefatta principiella värderingar och miljarder människor använder 
konsumtion som ett medel för att uttrycka sina åsikter (Amed et al. 2018). Yngre konsumenter 
säger sig vara allvarligt oroade över sociala och miljömässiga problem (ibid) och studier har 
visat att konsumenters kunskap och oro gällande hållbarhetsfrågor påverkar attityder och 
beteenden (Birtwistle & Morgan 2009; Gam 2011). 52 procent av Generation Y är överens 
om att de alltid undersöker bakgrundsinformation innan de köper något, jämfört med 41 
procent av Baby Boomers (Amed et al. s. 60 2018). Forskning visar dock att den kunskap 
Generation Y och Baby Boomers besitter om hållbarhet är begränsad (Kagawa 2007), särskilt 
inom klädindustrin (Banning & Gam, 2011; Birtwistle & Morgan 2009; Ha‐Brookshire & 
Norum 2011). 
  

                                                
1 Modeindustrin är en global industri som ägnar sin verksamhet åt att tillverka och sälja kläder. Mode är bäst 
definierat som stilen eller stilen på kläder och accessoarer som bärs under en viss tid av grupper av människor. 
Modeindustrin omfattar design, tillverkning, distribution, marknadsföring, detaljhandel, reklam och 
marknadsföring av alla typer av kläder. Ibland används även den bredare termen ‘modeindustrier’ för att hänvisa 
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Merriam-Webster (2019a) definierar Baby Boomers som individer födda under perioden 1946 
till 1964 och Generation Y definieras som generationen född mellan cirka 1982 till 1999 
enligt Amed et al. (2018). Begreppet baby boom refererar till ökningen i födslar efter slutet av 
andra världskriget. Ur ett ekonomiskt perspektiv är Baby Boomer-generationen en stor kraft, 
inte bara för sin storlek utan också för sina vanor (Merriam-Webster 2019a). Generation Y är 
precis som Baby Boomers en viktig generation och målgrupp för konsumentproduktföretag 
eftersom denna generation är stor och har betydande köpkraft (Debevec et al. 2013). 
 
Denna studie ämnar till att utforska konsumenternas faktiska kunskap och ståndpunkt 
gällande hållbarhet i klädindustrin och jämför Generation Y och Baby Boomers, två stora 
grupper med betydande köpkraft (Merriam-Webster 2019a; Debevec et al. 2013). Studien 
undersöker hur dessa konsumenter uppfattar kommunikationen av CSR och transparens i 
modebranschen och huruvida det påverkar deras köpintentioner.2  
 

1.2 Bakgrund 
  
Dagens konsumenter visar ett allt större intresse och engagemang för en hållbar produktion 
och försörjningskedja. Generellt sett tenderar konsumenter att ha en allt mer kritisk och 
granskande inställning inför sina köpbeslut vilket på längre sikt ställer allt högre krav på 
företag att implementera hållbarhet i sin verksamhet (Carter & Rogers 2008). Enligt studier 
kan CSR och transparens fungera som ett verktyg för företag att tillämpa hållbarhet inom sin 
organisation (Egels-Zandén & Hansson 2016). För vissa konsumenter är det betraktat som en 
nödvändig broms på företag och en realistisk väg för att nå bättre och rättvisare 
tillverkningsprocesser (Littler 2009). För andra konsumenter är CSR enbart ett 
marknadsföringstrick, där företag använder sig utav greenwashing3 för att utåt sett skapa en 
bild av att vara miljövänliga. Greenwashing är ett viktigt begrepp i diskursen om CSR och 
transparens då det innebär att företag avsiktligt vilseleder eller lurar konsumenter genom falsk 
marknadsföring och PR i syfte att skapa en bild om att vara miljövänliga, vilket kan påverka 
konsumentattityder både positivt och negativt (Burbano & Delmas 2011). Greenwashing är av 
stort intresse för en individ som köper produkter med avsikt att göra en god gärning, till 
exempel i relation till miljö eller mänskliga rättigheter (Paetzold 2010). 
  
Marknaden består av många olika typer av kunder, produkter och behov och det är upp till 
marknadsföraren att identifiera vilka segment som erbjuder de bästa möjligheterna. 
Konsumenter kan grupperas och fungera på olika sätt baserat på geografiska, demografiska, 
psykografiska och beteendemässiga faktorer. Processen med att dela en marknad i olika 

                                                
2 Hsu (1987) framhöll att köpintention hänvisar till vissa utbytesbeteenden skapade efter konsumenternas 
generella utvärdering av en produkt. Det innebär att konsumenternas köpintention bildas genom deras attityd mot 
ett varumärke eller att de utvärderar produkter i kombination med externa stimulerande faktorer. Dodds et al. 
(1991) föreslog att köpintention representerar möjligheten för konsumenter att köpa en produkt. Blackwell et al. 
(2001) föreslog att köpintention innebär subjektiv bedömning för framtida beteende. Enligt Baker et al. (2004) 
avser köpintention försöket att köpa en produkt eller att besöka en butik som erbjuder tjänster. Baserat på 
ovanstående litteratur omfattar köpintention flera väsentliga betydelser. Det hänvisar till möjligheten för 
konsumenterna att vara villiga att överväga att köpa en produkt eller tjänst, det representerar vad en person vill 
köpa i framtiden och det avslöjar konsumentens beslut att köpa ett företags produkt igen. 
 
3 Greenwashing är en term som beskriver hur företag vilseleder konsumenter gällande praxis av miljöarbete 
inom företaget (Cherry & Sneirson 2011; Chi, Park & Rahman 2014; Esty & Winston 2006). Detta sker genom 
att företaget presenterar sitt arbete i ett positivt men falskt sken eller genom att de döljer sitt bristande 
hållbarhetsarbete (Burbano & Delmas 2011).  
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grupper av köpare som har olika behov, egenskaper och beteenden och som kan kräva 
separata produkter eller marknadsföringsprogram kallas marknadssegmentering. Ett 
marknadssegment består av konsumenter som svarar på samma sätt på en viss uppsättning 
marknadsföringsinsatser. Efter ett företag har definierat marknadssegmenten, kan det välja att 
träda in i ett eller flera av dessa segment. Ett företag bör rikta in sig på segment där det 
lönsamt kan generera störst kundvärde och upprätthålla det över tiden (Armstrong, Kotler & 
Parment 2012). 
  
Att hitta grupper eller segment av konsumenter som har starka, homogena band är 
fundamentalt inom marknadsföring. När sådana likheter finns kan marknadsförare erbjuda 
samma eller mycket liknande produkt-, service-, distributions- och kommunikationsprogram 
till ett stort antal potentiella kunder som är mer benägna att reagera på ett homogent sätt. 
Segmenteringsmetoder som länge varit kända använder beskrivande variabler som 
demografiska och geografiska metoder tillsammans med psykografiska metoder i syfte att 
förstå beteendemässiga frågor som köpmotivation. Den beteendemässiga frågan om varför 
konsumenter köper är av stor betydelse när det gäller att utforma och genomföra strategier för 
detaljhandel (Parment 2013). 
  
Ålder har länge använts som en segmenteringsvariabel men den tar inte upp varför ett köp 
sker eller konsumenternas motivation. Marknadsföring enligt generationsgrupper försöker 
förstå motivation i samband med ålder. Motivation och engagemang när det gäller 
konsumenters köpprocess berör ofta fler parametrar än endast ålder och en djupare förståelse 
kan nås genom att betrakta en generationsgrupp. En generationsgrupp består av individer som 
under sina formativa år vid en bestämd tid exponeras för samma betydande externa händelser, 
vilket gör att individerna tenderar att utveckla liknande beteende, attityder och preferenser. 
Generationsgrupper har blivit ett användbart verktyg vid segmentering av marknader, 
eftersom dessa medlemmar oftast har samma eller liknande värderingar (ibid). 
 
I och med att yngre generationer besitter andra attityder och konsumtionsbeteenden än 
tidigare generationer förändras även konsumtionsmönster därefter. Enligt en studie gjord av 
Arli, Bucic, och Harris (2012) är Generation Y den första generationen som växer upp i en 
helt global värld vilket gör dem mer mottagliga för etiska problem jämfört med andra 
generationer. Ytterligare studier har visat att Generation Y är den generation som är mest 
villig att betala extra för gröna produkter (Nielsen Company 2015) och präglas av sin 
dragning till hållbara och miljövänliga produkter (Bedard and Tolmie 2018). Utöver detta är 
Generation Ys shoppingvanor komplicerade eftersom de uppger sig älska miljömedvetna 
varumärken men tenderar att göra sig av med kläderna efter endast en till fem användningar 
enligt Thred Up (2019). 
  
Den här studien jämför de två generationsgrupperna Baby Boomers och Generation Y och 
deras attityder till CSR och transparens i modeindustrin. Definitionen av olika 
generationsgrupper varierar stort och vi har därför valt att avgränsa oss till nedanstående 
begrepp. Generation Y har väldigt distinkta värderingar och konsumentbeteenden vilket 
innefattar deras intresse för hållbarhet. 60% procent av Generation Y är villiga att spendera 
mer pengar på varumärken som är hållbara enligt en studie utav Amed et al. (2018). I samma 
studie sade sig respondenterna vara villiga att bojkotta varumärken inom mode som inte är 
hållbara. Enligt en studie gjord av Oeko-Tex Association, en grupp som består  utav 16 
självständiga textila forskningsinstitutioner är Generation Y mer medvetna om textilindustrins 
påverkan på miljön än äldre generationer. Enligt studien är 60% av Generation Y intresserade 
av certifierade hållbara kläder men trots detta är det enbart 37% som faktiskt köper hållbara 
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kläder (Oeko-Tex 2018). Generation Y säger sig värdera och bryr sig om att köpa hållbart 
men följer inte detta när det väl kommer till handling, vilket är ett tydligt exempel på 
konflikten mellan attityder, värderingar, uppfattningar och beteende. Detta kallas även för 
kognitiv dissonans (Cambridge University Press 2019). En empirisk studie av Anders 
Parment (2013) som jämför de två generationernas köpbeteenden visar att hos Baby Boomers 
börjar köpprocessen med en återförsäljare som konsumenten litar på och ger råd för att välja 
rätt produkt och hos Generation Y börjar inköpsprocessen med att välja en produkt. Det finns 
inte mycket forskning kring vilka attityder Baby Boomers har kring hållbarhet, men en studie 
från Nielsen (2015) visar att  Baby Boomers har svårare att hitta hållbara produkter när de 
shoppar. 
  

1.3 Problemdiskussion 
  
Konsumenters förståelse för hållbar klädkonsumtion är ofta vag (Carey & Cervellon 2011) 
och det finns en tro om att hållbara kläder enbart är gjorda av dyra, organiska och naturliga 
fibrer. En studie gjord av Carrington et. al (2010) visar att individer tror sig kunna köpa mer 
hållbart mode när de har mer pengar än vad de har i nuläget. En studie av Chang och 
Watchravesringkan (2018) indikerar också att pengar, enligt konsumenter, möjliggör hållbara 
köp. Konsumenters låga kunskap kring denna fråga kan i sin tur orsaka lågt engagemang. 
Konsumenter med låg kunskap är inte heller alltid medvetna om när de gör hållbara klädköp, 
vilket beror på deras bristande kunskap om det hållbara konceptet (ibid). Även Kozar och 
Connell (2013) nämner att människor har väldigt limiterad kunskap om miljömässiga 
problem. Kozar och Connells (2013) studie har studerat sambandet mellan konsumenters 
kunskap, attityd och beteende gällande sociala problem i textilbranschen. Studien visade att 
konsumenterna som var mer kunniga om sociala och miljömässiga problem, var också mer 
benägna att visa engagemang i ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt köpbeteende. Den 
visade också att konsumenter med ökad kunskap var villiga att betala mer för hållbara 
produkter. Det finns emellertid ett gap där miljömedvetna konsumenters åsikter inte alltid går 
i linje med deras handlingar, vilket beror på bristande kunskap enligt Carrington (2010). Det 
finns många studier som påvisar detta gap kring vad konsumenter säger att de vill göra och 
vad de faktiskt gör köpbeteendemässigt (Auger & Devinney 2007; Belk et al. 2005; Attalla & 
Carrigan 2001; Follows & Jobber 2000). Enligt Chang och Watchravesringkan (2018) innebär 
konsumenters bristande kunskap om miljömässiga problem och hållbar konsumtion att de kan 
utöva hållbar konsumtion i mindre utsträckning trots att konsumenter har positiva attityder 
gentemot miljöfrågor. Konsumenters kunskap är därför en faktor som förklarar gapet mellan 
konsumenterna köpintentioner och deras faktiska köpbeteende (Brosdahl & Carpenter 2010). 
  
Sett till den rådande miljösituationen behövs en förändring i konsumentbeteenden och mer 
informationsspridning i dessa frågor för att minska produktrelaterade växthusgasutsläpp 
(Brito et al. 2018). Ansvaret ligger dels hos konsumenten men även till stor del hos företagen. 
Företag som arbetar hållbart med CSR och transparens behöver förmedla detta till sina 
konsumenter men som företag finns det en utmaning i att lyckas kommunicera en strategi på 
ett tydligt sätt, då individer från olika generationer uppfattar information på olika sätt. Ett 
flertal studier har gjorts på Baby Boomers och Generation Y som tyder att det finns skillnader 
i köpintentioner mellan de två grupperna (Azami, Bathmanathan & Rajadurai 2018; Kaur, 
Sethi & Wadera 2018; Parment 2013). Problemet blir således att integrera en 
marknadskommunikation som når ut till båda urvalsgrupperna. Marknadskommunikation 
beträffande CSR och transparens är fortfarande ett förhållandevis nytt område för många 
företag (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). CSR och transparens kopplat till modebranschen är 
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en komplex företeelse, då många företag inte vill äventyra sin konkurrenskraft (Fashion 
Revolution 2019). Ett flertal studier belyser svårigheten i att säkerställa att mänskliga 
rättigheter respekteras, att arbetsvillkoren är adekvata och att miljön skyddas om företag 
saknar information om hur och var deras produkter är tillverkade (Fashion Revolution 2019; 
Svensson 2009). Dessutom har modebranschen ett arv av dåliga vanor där bristande ansvar 
präglat industrin i många år vilket gör det särskilt viktigt för hur företag i modebranschen tar 
sitt ansvar och kommunicerar detta på ett tydligt och lättillgängligt sätt (Bhaduri & Ha-
Brookshire 2015). 
  
En ytterligare utmaning för företag att kommunicera CSR och transparens grundas i 
effekterna av fenomenet greenwashing. Forskning visar att kunder som upplever tvivel 
gällande hur ett företag arbetar och kommunicerar CSR och transparens leder till minskat 
förtroende samt en kritisk inställning till företagets ansvarstagande (Gangadharbatla, Nyilasy 
& Paladino 2014). Forskning visar också att trots att konsumenter reagerar positivt på företag 
som säger sig tillverka produkter enligt miljömässigt och socialt ansvar (Phau & Ong 2007) är 
de ofta skeptiska mot sådana påståenden (Darke & Ritchie 2007). Företag bör därför 
analysera och överväga hur man förmedlar CSR och transparens och hur detta påverkar 
konsumenternas köpintentioner. Enligt en undersökning genomförd av Boulstridge och 
Carrigan (2000) kan man fastställa att konsumenter anser att företag har en skyldighet att stå 
till svars för sina handlingar och dess inverkan på både människor och miljö. Utifrån 
litteraturen har det också fastställts att när företag arbetar med CSR leder det till en positiv 
effekt på konsumentens uppfattning av varumärket (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011; James & 
Montgomery 2017). Däremot påpekar Boulstridge och Carrigans (2000) studie att 
konsumenters medvetenhet kring företags aktivitet är väldigt låg, både gällande negativa och 
positiva rykten. Samt att ett företags rykte har en ganska liten effekt på vissa konsumenter och 
att konsumenter främst tänker på pris, kvalitet och branding vid konsumtion. Men detta 
betyder inte att nya och yngre generationer inte kommer vara intresserade av detta. 
  
Flertalet studier har mätt effekten av konsumenternas inställning och köpintention i 
förhållande till företags hållbarhet och transparens. Studier visar att kunder är mer villiga att 
köpa produkter från transparenta företag (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011) och att ökad insyn 
i försörjningskedjan leder till ökat förtroende och förståelse för företaget (Brandão, Cardoso 
& Gadekar 2018; James & Montgomery 2017). Bhaduri och Ha-Brookshires (2011) studie 
visar att beroende på vilken förkunskap deltagarna har om den globala textil- och 
klädindustrin  påverkar det deras attityder gentemot företags transparenta försörjningskedja. 
Studien påvisade även att pris och kvalitet är viktiga faktorer vid shopping och trots att 
personerna i undersökningen föredrog transparenta företag, prioriterade majoriteten av 
deltagarna pris och kvalitet framför  transparens. Dicksons (2000) forskning visar att 
förkunskaper och oro över frågor rörande klädindustrin har en tydlig koppling till 
konsumenters köpintentioner. Eftersom konsumenter idag visar ett allt större intresse för 
modeindustrin och dess försörjningskedja kan transparent information vara en effektiv 
marknadsföringsstrategi. Detta eftersom transparent information påverkar konsumenters syn 
på företag och undanhållning av information kan resultera i en negativ uppfattning (Bhaduri 
& Ha-Brookshire 2011). 
  
Genom en forskningsöversikt blir det tydligt att det inte finns mycket forskning kring 
konsumenters köpintentioner relaterat till klädkonsumtion, hållbarhet, CSR och transparens 
där man använder modellen TPB (Chang & Watchravesringkan 2018). Den här studien bidrar 
till litteraturen genom att undersöka Generation Y och Baby Boomers köpintentioner baserat 
på deras uppfattningar om modebranschens kommunicerade hållbarhetsarbete samt hur och 
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om de skiljer sig åt. Forskning tyder på att det finns skilda åsikter och attityder gentemot 
konsumtion, beroende på vilken generation och kunskapsnivå man har. Därför är det 
intressant att undersöka vilka skillnader och avvikelser som finns mellan de två 
urvalsgrupperna (Amed et al. 2018) gentemot hållbar klädkonsumtion, då det i nuläget inte 
finns mycket forskning kring just detta. 
  

1.4 Syfte 
  
Studiens syfte är att utforska betydelsen av hållbart mode, CSR och transparens  för Baby 
Boomers och Generation Y. Studien ska bidra till förståelse för vad som påverkar deras 
köpintentioner från modeföretag som är engagerade i hållbarhet, CSR och transparens. Detta 
kommer ytterligare bidra till litteraturen inom området konsumtionsvetenskap beträffande 
hållbarhet, CSR och transparens, då forskningen kring den kännedom Generation Y och Baby 
Boomers har om hållbarhet är begränsad, särskilt inom klädindustrin. 
 

1.5 Forskningsfrågor 

  
1.     Hur uppfattar Baby Boomers och Generation Y fenomenet hållbart mode, CSR och 
transparens? 
  
2.     Vilka faktorer påverkar köpintentionen hos Baby Boomers och Generation Y från 
företag/varumärken som engagerar sig i hållbart mode, CSR och transparens? 
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2 Teoretiskt ramverk och begrepp 

2.1 Hållbarhet 
  
Begreppet hållbarhet är även känt under termen hållbar utveckling och introducerades först år 
1981 av miljövetaren och författaren Lester Brown. År 1987 fick det internationell spridning 
då det lanserades av Världskommissionen för miljö och utveckling. Kommissionen fastslog 
att ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Förenta nationerna 2016). 
Hållbarhet är ett koncept som fokuserar på förutsättningarna för jordens ekosystem, särskilt 
när det gäller användning och utarmning av naturresurser. Den grundläggande förutsättningen 
för hållbarhet är att jordens resurser inte kan användas, utarmas och skadas oändligt. Dessa 
resurser riskerar inte bara att ta slut någon gång utan utnyttjandet undergräver också 
möjligheten för liv att bestå och frodas (Portney 2015). 
  
Hållbarhet kan även delas in i tre dimensioner enligt Kungliga Tekniska Högskolan (2017). 
Dimensionerna behandlar utöver den ekologiska aspekten även social och ekonomisk 
hållbarhet. Ekologisk hållbarhet berör som tidigare nämnt jordens ekosystem, social 
hållbarhet omfattar aspekter som rättvisa och mänskliga rättigheter och ekonomisk hållbarhet 
innebär att skapa en sparsam och jämn fördelning mellan resurser. Ekonomisk hållbarhet kan 
också definieras som en ekonomisk utveckling som inte orsakar konsekvenser för den 
ekologiska eller sociala hållbarheten. Hållbarhet kan således beskrivas som en balans mellan 
dessa tre dimensioner. Flera menar dock att det finns en naturlig hierarkisk ordning mellan 
dessa dimensioner där ekologisk hållbarhet anses vara grundläggande och social samt 
ekonomisk hållbarhet inte anses möjliga att uppnå om den ekologiska hållbarheten brister 
(Kungliga Tekniska Högskolan 2017). 
  

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 
  
Corporate Social Responsibility definieras som ett företags ansvar gällande hållbarhet och 
handlar om att möta behoven hos ett företags direkta och indirekta intressenter utan att 
äventyra dess förmåga att tillgodose behoven hos framtida intressenter (Dyllick & Hockerts 
2002). Detta innebär att företag kan ta ansvar genom att implementera CSR som en del av sin 
affärsstrategi och vidta sociala, ekonomiska och miljömässiga åtgärder i alla led inom sin 
försörjningskedja (Europeiska Kommissionen 2019). Det finns olika motiv till varför företag 
väljer att implementera CSR som en del av sin verksamhet. Dels för att skapa 
konkurrensfördelar men också för att förbättra kundrelationer, upprätthålla ett starkt 
varumärke samt kommunicera ett tillförlitligt rykte (Kim 2017). 
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Figur 1. Tre dimensioner av hållbarhet (Dyllick & Hockerts 2002) 
  
Att således fokusera på ett företags ekonomiska hållbarhet kan endast vara framgångsrikt ur 
ett kortsiktigt perspektiv. Dyllick och Hockerts (2002) menar att alla tre dimensioner måste 
uppfyllas samtidigt för att kunna implementera hållbarhet på ett långsiktigt plan. Utifrån ett 
företagsperspektiv kan ekonomisk hållbarhet beskrivas som en verksamhet som garanterar ett 
kassaflöde som är tillräckligt för att säkerställa likviditet samtidigt som de skapar en beständig 
genomsnittlig avkastning till sina aktieägare. 
  
Den miljömässiga hållbarheten grundas i ett naturkapital som kan delas in i två delar, 
naturresurser och ekosystem. Naturresurser kan konsumeras ur flera olika ekonomiska 
processer och kan vara antingen förnyelsebara eller icke-förnyelsebara. Förbrukning av 
jordens naturresurser har också stor inverkan på ekosystemet (Dyllick & Hockerts 2002). 
Detta innebär att produktion av varor och tjänster inte får överskrida naturens förmåga att 
återskapa förbrukade resurser (Kungliga Tekniska Högskolan 2018). Ett företags sociala 
hållbarhet främjas genom att handla och verka på ett sätt som värnar och skapar värde för 
samhället och människan i synnerhet (Dyllick & Hockerts 2002). En ytterligare aspekt av det 
sociala ansvaret avser det etiska perspektivet. Det etiska ansvarsområdet utgör de normer och 
förväntningar som återspeglar vad konsumenter, anställda och aktieägare anser sig vara 
rättvisa. Ett etiskt ansvar syftar alltså till ett företags frivilliga ansvar att arbeta baserat på 
etiska principer. Det etiska ansvaret kan ibland vara svårt att definiera eftersom att det i vissa 
sammanhang kan vara en bedömningsfråga och variera från fall till fall (Carroll 1991). 
  
ISO 26000 är en internationell CSR-standard som baseras på att alla företag, oavsett storlek, 
har ett ansvar gentemot samhället och miljön. Syftet är att fungera som ett ramverk för att 
hjälpa alla typer organisationer att verkställa och tillämpa praktiska åtgärder med avsikt att 
minska det sociala och miljömässiga avtrycket. Målet är att standarden ska bidra till hållbar 
utveckling inom kategorier som berör både sociala, ekonomiska och miljömässiga problem 
(Swedish Standards Institute, 2019). Genom att implementera ISO 26000 som en del av sin 
organisation, kan CSR fungera som ett strategiskt verktyg. Företag kan skapa 
konkurrensfördelar genom att integrera och kommunicera CSR som en strategi och på så vis 
påverka konsumenters köpintention, tillfredsställelse och förtroende (Bhaduri & Ha-
Brookshire 2011). 
  
I studien kommer CSR att tillämpas i enlighet med Kims (2017) definition, då studiens syfte 
är att undersöka skillnader i konsumentattityder gällande CSR och transparens hos Baby 
Boomers och Generation Y. Detta anknyter till hur Kim (2017) beskriver att motivet till att 
implementera CSR i sin verksamhet handlar om att skapa konkurrensfördelar och förbättra 
kundrelationer, upprätthålla ett starkt varumärke samt kommunicera ett tillförlitligt rykte. 
 

2.3 Transparens 
  
En klarlagd definition av vad som menas med transparens finns inte utan forskare har istället 
en mängd olika tolkningar och vinklingar om vad det det betyder. Enligt Merriam-Webster 
(2019c) definieras transparens som synlighet och tillgänglighet av information, främst 
gällande verksamheter inom näringslivet. Beulens et al. (2005) skriver att försörjningkedjans 
transparens definieras av i vilken grad deltagarna i försörjningskedjan har tillgång till relevant 
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information om produkter, processer och kapitalflöden utan förlust, bråk, försening och 
förvanskning. Sett utifrån ett företagsperspektiv har användandet utav transparens i 
försörjningskedjan blivit ett sätt att öka ett företagets legitimitet (Carter & Rogers 2008; 
Dubbink et al. 2008). Egels-Zandén, Hulthén och Wulff (2015) anser att det finns tre olika 
dimensioner under beteckningen “supply chain transparency” vilka är följande: 
a)  namnen på leverantörerna som är involverade i att producera företagets produkter 
(spårbarhet), 
b) information om leverantörernas hållbarhetsförhållanden och 
c)  inköpsföretagens inköpspraxis. 
  
Transparens innebär dock inte bara kommunikation till intressenter utan också att aktivt 
engagera intressenter och använda deras feedback till förbättring av leverantörskedjan (Carter 
& Rogers 2008). Carter och Rogers (2008) menar att engagemanget från intressenterna är ett 
exempel på hur företag kan förbättra öppenheten, vilket kan vara en strategi för att minska 
risken för konsumentbojkott. Busse, Schleper, Wagner  och Weinmann (2017) konstaterar att 
intressenter idag lägger mycket vikt vid att företag bedriver hållbart affärsbeteende och ifall 
det inte uppnås, finns det en stor risk att företag får försämrat förtroende och dålig publicitet. 
Ovannämnda begrepp är centrala och genomgående i rapporten och begreppen tillämpas i 
studien för att bredda studiens diskurs och appliceras i studiens analys och diskussion. 
 

2.4 Ramverk: Teorin om planerat beteende (TPB) 
 
Teorin om motiverad handling (TRA) är en teori som ämnar till att förstå mänskligt beteende 
och beskriver olika motivationsfaktorer till olika beteenden. Teorin grundas i tron om att 
människor är rationella individer som utvärderar möjliga handlingar och dess konsekvenser 
innan de utför handlingen. Enligt denna teori indikerar en individs intention att utföra en 
särskild handling eller beteende hur personen kommer att agera. Det betyder att om inte några 
oväntade faktorer eller händelser påverkar agerandet kommer intentionen till en särskild 
handling stämma väl överens med beteendet (Ajzen & Fishbein 1980).  
 
Intentionen hos en individ är beroende av två huvudsakliga faktorer som brukar benämnas 
som den personliga faktorn och den sociala faktorn. Den personliga faktor berör en individs 
utvärdering av ett särskilt beteende. Individen bedömer sedan om utförandet av beteendet 
kommer att generera positiva eller negativa konsekvenser vilket kallas för individens attityd 
till beteendet. I teorin betraktas attityd som en följd av individuella övertygelser och innebär 
att om en individ har en övertygelse att ett särskilt beteende kommer resultera i positiva 
alternativt negativa konsekvenser får den därmed en positiv eller negativ attityd till det 
beteendet (ibid). Den sociala faktorn berör individens uppfattning av det sociala trycket att 
utföra ett särskilt beteende vilket kallas för subjektiva normer. Det innebär att om individen 
uppfattar att sin omgivning tycker att en borde bete sig på ett särskilt sätt kommer det öka 
sannolikheten att individen kommer att bete sig liknande (Ajzen & Fishbein 1980; Bhaduri & 
Ha-Brookshire 2011; Liu, Segev & Villar 2017). Beroende på situationen och på den som 
utför handlingen varierar det vilken av faktorerna som har störst inverkan när individen 
utvärderar beteendet (Ajzen & Fishbein 1980).  
 
TPB är en förkortning av teorin för planerat beteende och är en utökning av TRA-teorin. 
Enligt teorin om TPB identifieras tre faktorer som påverkar intentionen och kallas för attityd 
till beteendet, subjektiva normer och upplevd kontroll över beteendet, där den sistnämnda 
skiljer sig ifrån TRA-teorin. Upplevd kontroll styrs av individens uppfattning av 
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svårighetsgraden att utföra ett särskilt beteende samt individens erfarenheter kopplade till det 
särskilda beteendet. Kärnan och grunden i teorin om planerat beteende (TPB) innebär att det 
är individens avsikt att utföra ett särskilt beteende. Teorin avser att intentioner omfattar de 
motiverande faktorer som influerar ett beteende, som exempelvis viljan att handla hållbart. 
Intentionerna är en indikation på hur mycket en person är villig att försöka och hur stor 
ansträngning de är beredda att lägga på att utföra beteendet. Desto starkare en intention är att 
utföra ett beteende, desto högre är sannolikheten att det utförs (Ajzen 1991). TPB förklarar 
vilka variabler som ligger bakom de beteenden som individen själv har kontroll över, de så 
kallade frivilliga beteendena. 
 
 

 
  
Figur 2: Theory of Planned Behavior (Ajzen & Fishbein 2005) 
  
Ajzen och Fisherbeins (2005) modell (figur 2) beskriver att det faktiska beteendet styrs av 
intentioner. Intentionen bestäms i sin tur av attityd till beteende, subjektiva normer och 
upplevd kontroll. Dessa faktorer påverkas av de underliggande strömningarna 
beteendeföreställningar, normativa föreställningar och kontrollerade övertygelser. Beteenden, 
normer och kontroll är bakgrundsfaktorer som varierar hos olika personer och som påverkar 
intentioner på olika sätt. Attityd till beteende är den personliga faktorn och handlar om en 
individs utvärdering av ett beteende. Individen utvärderar att genomförandet av ett särskilt 
beteende antingen genererar  positiva eller negativa konsekvenser. Detta innebär att en person 
som upplever att en handling ger ett positivt resultat med större sannolikhet kommer att utföra 
handlingen. Upplever en individ att hållbart handlande ger positiva konsekvenser är det 
därmed större sannolikhet att beteendet utförs. Subjektiv norm är det sociala inflytandet och 
innefattar en persons uppfattade sociala tryck att utföra eller inte utföra ett visst beteende. 
Subjektiva normer resulterar i ett upplevt socialt tryck och innebär att individens uppfattning 
av detta sociala tryck från sin omgivning påverkar individen att bete sig på ett visst sätt. 
Omgivningen omfattar exempelvis familj, kollegor och vänner och individen motiveras 
således av omgivningens åsikter. Detta är något som spelar in när individer exempelvis 
shoppar och väljer kläder. Enligt Dibba, Brindal och Tey (2018) blir individer påverkade av 
sin sociala omgivning i sitt klädval.  
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Joshi och Rahmans (2015) studie har visat att subjektiv norm är något som influerar 
konsumenter att utöva gröna köpbeteenden eftersom att vänner och andra viktiga personer i 
konsumenternas närhet har ett inflytande på konsumentens gröna köpbeslutsprocess. Även 
andra studier visar detta (Kühling & Welsch 2009; Oerlemans et al. 2013; Sundqvist & 
Tarkiainen 2005). TPB förklarar också att information i media influerar och driver individer 
att agera mer miljöansvarigt (Chang & Watchravesringkan 2018). 
 
Upplevd kontroll handlar om att ett beteende eller prestation anses vara helt under kontroll av 
individen om den själv kan bestämma ifall beteendet ska genomföras eller inte. Enligt Fuentes 
(2015) kan konsumenters upplevda kontroll gentemot hållbar klädkonsumtion ändras av 
ekonomiska situationer. Även kunskap påverkar denna faktor. Enligt Liu, Segev och Villar 
(2017) bidrar bristande kunskap till en bristfällig kontroll som innebär att intentioner till ett 
visst beteende förhindras, eftersom att kunskap är en kontrollerande faktor. Eftersom att 
köpprocessen för gröna produkter är komplex så konsumenten tvingas utvärdera 
hållbarhetsaspekter parallellt med övriga attribut som pris och kvalitet kan därför bristfällig 
produktkunskap påverka grön konsumtion negativt. Alla dessa variabler används inte alltid, i 
vissa fall är det bara en variabel som har en påverkan medan det andra gånger är en 
kombination av två variabler eller alla tre. Vilka variabler som används beror på situation och 
beteende. Desto mer ett beteende är beroende av yttre faktorer och egenskaper, desto mindre 
är beteendet under subjektets medvetna kontroll. Exempel på dessa faktorer är pengar, 
möjligheter, kunnande och andra personer (Ajzen 1988, 1991). 
  
Teorin om planerat beteende har använts i många kvantitativa och kvalitativa studier till att 
undersöka beteenden. En studie gjord av Pathak och Yadav (2016) undersöker unga 
konsumenters intentioner om att köpa gröna produkter genom att använda sig av TPB. 
Modellen har även applicerats i studier som undersöker beteenden inom modekonsumtion, där 
subjektiv norm har sett som en stor påverkande faktor vid klädköp (Karpova & Kim 2010). 
Denna teori har också använts mycket för att undersöka konsumenters beteende inom 
organisk och grön matkonsumtion. Teorin har även applicerats inom forskningsområdet för 
hållbar klädkonsumtion (Khare et al. 2016) men forskningen kring just hållbar 
klädkonsumtion gjord med denna modell är begränsad (Chang & Watchravesringkan 2018).  
 
Eftersom avsikten med denna studie är att undersöka och jämföra konsumenters attityder 
gällande hållbar klädkonsumtion blir det därför intressant att applicera detta ramverk i 
undersökningen för att kunna härleda motiven bakom beteenden. Den konceptuella ramen 
används för att undersöka attityd till beteende där vi bland annat undersöker respondenternas 
miljöengagemang, allmänna attityder kring klädkonsumtion och varumärkesattityd. Vi 
undersöker subjektiva normer för att se hur den sociala omgivningen påverkar respondenten 
och upplevd kontroll för att se vad som påverkar deras beteende i form av pengar och kunskap 
kring hållbarhet. Appendix 1 visar hur vi har kopplat frågorna till teorin. Syftet är att uppnå en 
förståelse för konsumenternas köpintentioner i relation till hållbar klädkonsumtion vilket 
denna modell möjliggör.  
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3 Metod 

3.1 Studiens utformning 
  
Undersökningens huvudsakliga avsikt är att granska skillnader i konsumentattityder gällande 
CSR och transparens hos Baby Boomers och Generation Y utifrån en kvalitativ metod. En 
kvalitativ studie har utgångspunkt i interpretivistisk epistemologi som ur ett större perspektiv 
syftar till att skapa förståelse för den sociala världen. Vidare beaktas även ett konstruktivistisk 
ontologisk perspektiv som grundas i  att sociala företeelser är en pågående process som 
uppstår genom interaktioner mellan människor (Bryman & Bell 2015, s.392). Studiens 
utformning strävar till att bidra med detaljerad kunskap för att förklara komplexa processer 
och samband vilket också kan beskrivas som ett ideografiskt förhållningssätt  (Bryman & Bell 
2015, ss.67-68). Studiens empiri genomförs i form av semistrukturerade intervjuer utifrån 
undersökningens urval, Baby Boomers och Generation Y. Studien har inte för avsikt att 
generalisera, utan ämnar till att belysa och skapa förståelse kring vad som ligger till grund för 
hur respektive urvalsgrupp uppfattar hållbarhet i relation till deras köpintentioner (Bryman & 
Bell 2015, ss.67-68). 
 

3.2 Urval 
  
För att kunna undersöka och besvara studiens syfte har urvalet avgränsats till två 
demografiska grupper som benämns Baby Boomers och Generation Y, i syfte att skapa en 
djupare förståelse kring vad som påverkar deras köpintentioner från modemärken som är 
engagerade i hållbarhet och transparens. Studiens avgränsning grundas i ett egenintresse där 
författarnas sociala omgivning tillhör de båda urvalsgrupperna. Studien har därmed exkluderat 
ytterligare generationskohorther eftersom detta skulle medföra ett särdeles brett innehåll med 
hänsyn till studiens fullständiga omfattning. Tidigare studier har även visat indikationer som 
tyder på skillnader mellan urvalsgrupperna, vilket gör avgränsningen högst relevant och 
intressant att studera på ett djupare plan. Vid köp av kläder är skillnaden i köpintentioner 
mellan Baby Boomers och Generation Y signifikant (Parment 2013). Medan Baby Boomers 
hävdar att de köper baserat på kvalitet, strävar efter att kombinera klädesplagg, letar efter 
klassisk design och bara besöker en eller ett fåtal klädaffärer, uppvisar Generation Y ett helt 
annat shoppingmönster. De är mycket flexibla när det gäller att köpa dyra och billiga 
produkter, något som också främjas starkt i modetidningar. De besöker regelbundet många 
butiker, vanligtvis mellan 5 till 20 stycken och de lägger stor vikt vid att hålla sig 
trendmedvetna. De besöker ofta klädaffärer utan att ha ett uttalat behov eller avsikt att köpa, 
utan går dit för att se om det finns något som passar och ser bra ut till ett rimligt pris (ibid). 
  
Följaktligen visar Generations Y en stark tendens att tillämpa variationssökande köpbeteende, 
vilket speglar en mer allmän tendens i marknadsföringen, det vill säga att variationssökande 
köpbeteende har ökat över tiden (Kahn 1995). Generation Y oroar sig även mycket mer än 
Baby Boomers över hur andra uppfattar dem som konsumenter och de produkter de köper. 
Denna tendens kan emellertid inte förklaras enbart av generationseffekten utan det är troligt 
att unga individer, oavsett vilken generation de tillhör är mer oroliga över hur andra uppfattar 
dem. Baby Boomers stödjer detta argument genom att uppge att de blivit mer avslappnade 
eller att de bryr sig mindre om vad andra tycker allt eftersom att de blir äldre (Parment 2013). 
Det är också intressant att studera de två grupperna då det är känt att Baby Boomers och 
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Generation Y är stora grupper med betydande köpkraft (Debevec et al. 2013; Merriam-
Webster 2019a). 
  
Vidare har ett snöbollsurval tillämpats då studien endast undersöker respondenter som anses 
relevanta för studiens ämne och omfattning. Ett snöbollsurval är därför inte slumpmässigt 
urval eftersom ytterligare respondenter värvas utifrån tidigare medverkande (Bryman & Bell 
2015, s. 430). Utifrån studiens avgränsning har ytterligare kriterier applicerats inom båda 
urvalsgrupperna. Genom att inkludera både män och kvinnor från Sverige vars huvudsakliga 
sysselsättning skiljer sig ämnar studien till att bidra med ett varierat omfång och ökad 
reliabilitet.  
 

3.3 Genomförande 

3.3.1 Intervju 
  
Studiens semistrukturerade intervjuer genomfördes separat med avsikt att observera om 
svaren från respondenterna skiljde sig väsentligt samt för att effektivisera arbetet. Respektive 
student ansvarade för sex intervjuer var för att uppfylla kursens krav på individuellt 
deltagande samt för att säkerställa att den empiriska undersökningen är nyanserad och 
tillförlitlig. Med utgångspunkt i studiens teoretiska ramverk genomfördes intervjuer löpande 
utifrån respondentens tillgänglighet och geografiska position. Val av plats kan också vara en 
avgörande faktor för att intervjun ska bli avslappnad men också för att garantera 
ljudkvaliteten (Bryman & Bell s. 486). Varje enskild intervju ägde därför rum på noga utvalda 
platser för att säkerställa ett optimalt genomförande. 
  
Totalt intervjuades 18 respondenter som inkluderade både kvinnor och män från Generation Y 
och Baby Boomers. Varje respondent fick besvara frågor utifrån ett formulär baserat på 
studiens syfte, frågeställningar och teoretiska ramverk. Fördelen med att använda en 
semistrukturerad intervjuform är att intervjuaren ställer följdfrågor utifrån respondentens svar. 
Detta innebär att bedömningsunderlaget utgår från samma huvudfrågor där intervjuaren har 
möjlighet att ställa ytterligare frågor baserat på respondentens tidigare svar. På så vis får 
respondenten prata fritt utifrån sin egen uppfattning och preferens vilket minimerar risken för 
att intervjuaren applicerar personliga åsikter eller värderingar på deltagarens svar (Bryman & 
Bell s. 481). Varje intervju hade en genomsnittslängd på omkring 20 minuter som därefter 
transkriberades för att sedan användas som underlag i den slutliga analysen. Vidare 
utvärderades intervjuerna genom en tematisk analys där underlaget kodades utifrån följande 
teman; engagemang för hållbar konsumtion, motivationsfaktorer till hållbara köp, 
kunskapsnivå och köpintention. En tematisk analys bygger på att skapa ett ramverk som utgår 
från att identifiera upprepade mönster och kategorier i respondenternas svar i enlighet med 
studiens fokus och teoretiska referensram (Bryman & Bell s. 599-600). Repetitioner av 
utmärkande ämnen i datamaterialet anses enligt Bernard och Ryan (2003) vara det enklaste 
tillvägagångssättet av en tematisering i en kvalitativ studie. Ett problem som kan uppstå vid 
kodning är att innehållet kan förlora sitt sammanhang. Genom att endast plocka ut delar av en 
semistrukturerad intervju finns risken att betydande faktorer kan förloras eller misstolkas 
(Bryman & Bell s. 597-598). 
  
Teorin om planerat beteende har använts för att utforma intervjufrågorna för att 
respondenternas intentioner och beteenden ska kunna härledas. Samtliga frågor har i intervjun 
en koppling till teorin (se Appendix 1). 
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3.4  Metodreflektion 

3.4.1 Reflektion av metodval 
  
Valet av metod baseras på att undersöka potentiella skillnader i konsumentattityder gällande 
CSR och transparens hos Baby Boomers och Generation Y. En kvalitativ studie utgår från att 
verkligheten kan uppfattas på flera olika sätt och det finns därmed inte någon absolut och 
objektiv sanning. Metoden ämnar att beskriva, förklara och tolka och rör vanligtvis 
människors uppfattningar av olika fenomen eller syn på verkligheten (Ahrne & Svensson 
2011) och anses lämplig för att redogöra och tolka sociala fenomen (Bryman & Bell 2015 
s.393). Eftersom tidigare studier som undersökt liknande fenomen oftast bygger på 
kvantitativa metoder är intentionen med denna studie att nyansera fältet för 
konsumtionsvetenskap och få en mer detaljerad bild av undersökta attityder genom en 
kvalitativ metod. En kvalitativ undersökningsmetod har dock vissa kritiska egenskaper som 
bör beaktas i genomförandet av en empirisk undersökning. I jämförelse med kvantitativa 
studier har kvalitativa studier fler begränsningar eftersom metoden generellt sätt genomförs på 
färre antal deltagare. Konsekvensen av detta innebär att undersökningen till stor del präglas av 
ett mer subjektivt resultat, vilket försvårar möjligheten att generalisera och konkludera 
materialets innehåll (Bryman & Bell 2017 s. 392). Att en kvalitativ studie omfattar ett litet 
antal deltagare ger dock möjligheten att undersöka dessa desto djupare (McCracken 1988) och 
data utgörs främst av ord och beskrivningar, det vill säga kvaliteter. 
  
Eftersom studien endast baseras på semistrukturerade intervjuer finns det ett flertal kritiska 
aspekter att ta hänsyn till. Dels är relationen mellan intervjuare och respondent en central 
faktor som gör att tillförlitligheten bör ifrågasättas. Vidare bör man ta hänsyn till individens 
olika förmåga att uttrycka sig i tal samt att deltagandet i studien kan variera vilket på sikt kan 
leda till ett förvridet resultat. Vid en djupare analys hade ytterligare metoder av 
insamlingsmaterial kunnat bidra till fler perspektiv och ökad reliabilitet (Bryman & Bell 2017 
s. 394). Dessutom bör man beakta längden på semistrukturerade intervjuer för att säkerställa 
ett djupare och meningsfullt empiriskt underlag. Empirin inkluderar totalt 18 intervjuer där 
samtliga bidragit med värdefull och tillfredsställande material för att kunna sammanställa 
studiens analys och resultat.  
 
Studien grundas på en induktiv teori där insamlad data utgör grunden för att undersöka  
konsumentattityder i förhållande till modeföretags sociala ansvar. I den här studien definieras 
modeföretag som ett företag som är verksamt inom modeindustrin. Val av metod motiveras 
utifrån en geografisk aspekt då studiens respondenter är bosatta på olika platser i Sverige samt 
för att undvika att respondenterna påverkar varandras svar vilket exempelvis kan förekomma i 
fokusgrupper. Genom att använda en semistrukturerad intervjuform får respondenterna själva 
tolka och utvärdera svar i enighet med deras uppfattning och attityd. På så vis minimeras 
risken att det slutliga resultatet begränsas av intervjuarens personliga uppfattningar av hur 
CSR och transparens påverkar köpintentioner (Bryman & Bell 2017 s. 413-414). Därefter 
utvärderas insamlat material utifrån en induktiv tematisk analys vilket innebär att man 
identifierar teman som baseras på den kvalitativa studiens resultat. Vidare kan man diskutera 
om validitet och reliabilitet går att säkerställa i en kvalitativ undersökning. För att minimera 
eventuella felaktigheter och misstolkningar i undersökningen kommer det empiriska 
materialet således granskas utifrån fyra kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
bekräftelse för att gardera studiens innehåll. Dessutom kommer tillförlitligheten säkerställas i 
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form av respondentvalidering. Detta genomförs genom att delge och bekräfta varje deltagares 
svar för att kunna återge en korrekt tolkning av respektives synpunkt som sammanställs i  
undersökningen. Berörande överförbarheten är denna förhållandevis låg med hänsyn till den 
avgränsning som gjorts i enlighet med studiens syfte och resultat. Vidare kommer 
pålitligheten och bekräftelsen att säkerställas genom att komplettera den kvalitativa studien 
med tidigare forskningsmaterial för att ge studien ökat stöd och relevans (Bryman & Bell 
2017 s. 400-403). 
 

3.4.2 Etiska aspekter 
  
Innan intervjuerna utfördes blev deltagarna informerade om forskningens syfte, metod samt 
att deltagandet är frivilligt. De blev även varse om sin rätt att avbryta sitt deltagande ifall de 
inte längre vill vara del av studien. Detta går i enlighet med lagen om informerat samtycke 
(Utbildningsdepartementet 2003). Deltagarna mottog ett blad med information om syftet, 
inspelning, transkribering och anonymitet och för att dokumentera samtycket fick 
respondenten signera dokumentet vid intervjutillfället (appendix 2). 
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4 Empirisk data 

4.1 Presentation av respondenter 

4.1.1 Generation Y 
  

Respondent Ålder Kön Huvudsaklig 
sysselsättning 

Utbildning 

G1 22  (f. 1996) Kvinna Student Socialantropologi (Fristående kurs) 

G2 24 (f. 1994) Kvinna Student Psykologi (Master) 

G3 24 (f. 1994) Man Student Textilekonomi (Kandidat) 

G4 24 (f. 1994) Man Student Ekonomi (Kandidat) 

G5 23 (f. 1995) Kvinna Student Textilekonomi 
(Kandidat) 

G6 25 (f. 1993) Man Student Textilekonomi (Kandidat) 
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G7 23 (f. 1995) Man Student Textilekonomi 
(Kandidat) 

G8 28 (f. 1990) Man Fotograf/designe
r 

Filmproduktionsutbildning 
(Yrkesutbildning) 

G9 26 (f. 1993) Kvinna Student Keramik och Design (Kandidat) 

  

4.1.2  Baby Boomers 
  

Respondent Ålder Kön Huvudsaklig 
sysselsättning 

Utbildning 

B10 55 (f. 1963) 
  

Kvinna Kurator Socionom (Kandidat) 

B11 56 (f. 1963) Kvinna Mentalskötare Vård- och 
omsorgsprogrammet 
(Gymnasial utbildning) 

B12 60 (f. 1959) Man Besiktningsingenjör Verkstadsteknisk linje 
(Gymnasial utbildning) 

B13 58 (f. 1961) Kvinna Förskollärare Förskollärare (Kandidat) 

B14 54 (f. 1964) Kvinna Projektledare, 
kundansvar och 
gruppchef inom 
marknadsföring 

Journalistik (Kandidat) 
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B15 54 (f. 1964) Man Systemutvecklare Programmering (Kandidat) 

B16 61 (f.1958) Kvinna Barnskötare Barn- och 
fritidsprogrammet 
(Gymnasial utbildning) 

B17 57 (f. 1962) Kvinna Sjuksköterska Sjuksköterska (Kandidat) 

B18 61 (f.1958) Man Byggnadssnickare Byggprogrammet 
(Gymnasial utbildning) 

  

4.2 Engagemang för hållbar konsumtion 
  
Av de respondenter som deltog i studiens undersökning uttryckte samtliga en åsikt om att 
hållbarhet är viktigt. Detta grundades i en uppfattning om att man måste vara rädd om miljön 
och återvinna det man redan har förbrukat. På frågan om respondenten är intresserad av att 
köpa hållbara plagg svarade samtliga från Generation Y ja medan tre personer från Baby 
Boomers generationen svarade nej (B12, B13, B15) varav två uttryckte en vilja om att bli mer 
engagerade (B13, B15). 
  
Vidare tillfrågades samtliga respondenter hur ofta de shoppar kläder. Baby Boomers visade en 
tendens till att konsumera allt mer sällan jämfört med Generation Y. B10, B11, B14, B16, 
B17, B18 konsumerade omkring en gång i månaden, medan  B12 och B15 endast 
konsumerade ett par gånger om året. En avvikande företeelse bland Baby Boomers var B13 
som uppgav att hon konsumerade förhållandevis ofta, omkring fem gånger i månaden. 
Generation Y visade sig shoppa allt mer frekvent trots indikationer på ett större intresse för 
hållbar konsumtion. Samtliga från Generation Y påstod att dem shoppade omkring en till tre 
gånger i månaden varav tre motiverade sin konsumtion med att emellanåt shoppa second 
hand.  
  
“Second-hand shoppar jag ibland. Men det blir oftast om man råkar ramla över något, vilket 
kan bli ganska ofta. Andra märken är om jag letar efter något mer specifikt.” (G2) 
  
“Second hand tror jag ändå att jag köper någonting varje vecka. Och sedan från typ andra 
kedjor eller dyrare är det faktiskt inte alls så ofta, kanske det är några gånger i månaden.” 
(G7) 
  



 

 19 

“Det har nog blivit ganska mycket mer sällan, men jag köper säkert något plagg i månaden 
och allra helst second hand.” (G9) 
  
Majoriteten av studiens deltagare ansåg att det var viktigt att modeföretag kommunicerar 
tydlig och transparent information beträffande hållbarhet och CSR. Två respondenter från 
Generation Y uppgav att de skulle känna sig mer motiverade att konsumera från varumärken 
som var hållbara och transparenta i sin produktion (G1, G4) medan ytterligare tre oberoende 
respondenter från Generation Y uttryckte en skepticism inför kommunikation av hållbarhet.  
  
“Ja, absolut. Men det är ju också lite svårt att veta vad de menar med det. För det känns också 
som att de kanske inte går ut med någon så här ny kollektion och bara “hej, det här kommer 
att vara jättebra”. Men man vet kanske inte liksom i alla led, vad som menas med det, och det 
gör att jag inte riktigt litar på det. Men kanske att någon form av certifiering skulle underlätta 
för oss konsumenter.” (G2) 
  
“Nej, kanske inte riktigt kommunicerar det utan snarare att dem i sådana fall gör det. Hellre 
att dem arbetar hållbart innan man kommunicerar det tycker jag.” (G3) 
  
“Ja, det tycker jag, ifall företaget nu faktiskt gör det. Vissa vill ju ofta framstå som mer 
hållbara än vad man kanske är. Men allra viktigast är ju vår planet och att företag tar ansvar.” 
(G5) 
  
Två respondenter tillhörande Baby Boom generationen ansåg att stora företag måste ta ansvar 
för hur man arbetar med hållbarhet, detta för att de har ett större inflytande och möjligheter till 
att förbättra (B10, B15). Ett flertalet Baby Boomers menade att kommunikation av hållbarhet 
var nödvändigt för en förändring i framtiden (B10, B16, B18) medan andra i urvalsgruppen 
visade mindre engagemang eller bristande kunskap i frågan.  
  
“ Jag kollar aldrig på om kläderna om det jag köper har någonting med miljön att göra utan  
tycker jag dem är snygga så köper jag dem.” (B12) 
  
“Jag är inte jätteinsatt, men jag tror att vissa företag har kommit längre. Visst är det viktigt, 
man tycker bättre om en sån klädkedja där man vet att de som har tillverkat kläderna haft 
drägliga löner och arbetsförhållanden. Det känns bättre att handla när man vet det.” (B13) 
  
“Det tycker jag viktigt, det är något jag värderar. Jag har dessvärre inte superkoll, det är svårt 
att veta vad greenwashing är och vad är på riktigt, jag har ganska stort förtroende, är kanske 
ganska godtrogen.” (B14) 
  

4.3 Motivationsfaktorer till hållbara köp 
  
Deltagarna fick svara på frågan: “Vad motiverar dig att handla hållbart?” Den mest 
förekommande motivationsfaktorn till att shoppa hållbart bland respondenterna var 
intentionen om att bidra positivt till miljön genom sitt beteende. Åtta av respondenterna hade 
miljö som främsta faktor, varav sex respondenter bestod av Generation Y (G1, G3, G4, G6, 
G8, G9)  och två respondenter bestod av Baby Boomers (B15, B16). Alltså hade Generation 
Y ett större miljötänk kring denna fråga. 
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 “Jag vill inte känna att jag bidrar till en bransch som inte är hållbar för varken oss eller för 
någon på jorden, människorna eller hela konsumtionssamhället.” (G3) 
  
“ Jag vill inte personligen bidra till att vi överkonsumerar och använda mer resurser än vad vi 
klarar av att återvinna. Men jag tänker också på människors arbetsvillkor.” (G4) 
  
Miljö och arbetarnas villkor var ofta sammankopplade i respondenternas svar. Tre 
respondenter (R4, R3 och R13) nämnde att arbetarnas villkor också var en bidragande 
motivationsfaktor.  
  
En annan faktor för respondenterna var det dåliga samvetet och egot. Respondenterna känner 
ett behov att göra rätt för sig och vill därför handla hållbart. Fyra respondenter ansåg detta 
(G2, G5, G7, B14). 
  
 “Alltså det är väl för att man ska få ha gott samvete gentemot sig själv egentligen. Det låter ju 
jätteäckligt att säga det men man känner ju sig som en bättre människa när man handlar 
hållbart.” (G7) 
  
“Att jag kan göra något jag står för, att jag gör rätt för mig.” (B14) 
En ytterligare motivationsfaktor var kvalitet. B10 och B18, som båda är Baby Boomers,  
kopplade ihop hållbarhet med kvalitet. Hållbar shopping för respondenterna innebar varor 
som håller längre vilket innebär mindre slit och släng, därmed billigare och bättre för miljön.  
  
På frågan “Får du dåligt samvete ifall du handlar kläder som inte är uttalat hållbara?” så 
svarade sju av nio respondenter från Generation Y (G1, G3, G4, G5, G6, G7, G9) att de får 
dåligt samvete. Enbart en respondent från Baby Boom-generationen svarade att hon fick 
dåligt samvete (B17) , medan resterande svarade nej. Detta dåliga samvete kan i sin tur vara 
en motivationsfaktor till att handla hållbart. 
  
Vid intervjufrågan “Finns det något som gör att du inte handlar hållbart?” så var ekonomi en 
stor faktor för Generation Y. Alla nio respondenter nämnde ekonomi som en bidragande 
faktor. Enbart en respondent (G1) nämnde okunskap som den största faktorn. Även lathet, att 
man som konsument inte orkar söka upp ny information utan gör köpet ändå, var en orsak 
(G3, G4, G5). 
  
“Om jag köper nya kläder handlar det om pengar, annars så kanske det är lite lathet att man 
inte orkar söka upp information.” (G4) 
  
 Även designaspekt var något som nämndes, på så sätt att vissa plagg köps av respondenterna 
trots att det inte är hållbart producerat, på grund av de uppfyller en estetisk tillfredsställelse 
hos respondenten (G2, G3, G7). 
  
“Det är väl kanske en ekonomisk lathet, att man tar ett snabbt beslut för att man vill ha 
någonting och då rationaliserar man bort hållbarhet, över sin egen vilja. Så det kan vara en 
ekonomifråga. Och ibland en design-faktor, när någon som inte producerar hållbart gör en 
design som jag vill ha.“ (G3) 
  
“[...] sen tror jag också såhär att om jag hade sett ett plagg som jag tycker wow vad snyggt 
och om jag också hade vetat om att det inte kommer från det bästa företaget, så hade jag köpt 
det ändå, för att jag gillar själva plagget liksom.” (G7) 
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Baby Boomers hade mer spridda svar kring vad som hindrar dem från att handla hållbart. Fyra 
respondenter (B10, B11, B13, B17) nämnde pengar som en faktor. Okunskap var en annan 
faktor som nämndes av fyra respondenter (B12, B13, B15, B18). Två stycken nämnde att 
design och funktion går före att köpa hållbart (B14, B16). 
  
På frågan “Finns det någon status i att handla hållbart mode i din umgängeskrets?” så tyckte 
sju av nio respondenter från Generation Y att det fanns status i att handla hållbart mode (G1, 
G3, G4, G5, G6, G7, G9) och flertalet nämnde att personer i deras umgängeskrets handlar 
mycket second hand. Enbart en respondent (B14) från Baby Boomers svarade ja på den 
frågan. 
  
Generation Y citat: “Det gör det verkligen, det tror jag verkligen. Det tror jag dels beror på att 
jag pluggar textil och mode. Och sen även tycker jag att det finns en allmän liksom attityd i 
vår generation. Att om man inte gör det så är man en dålig människa liksom, eller dålig men 
ah du förstår, om man ska hårdra det liksom.” (G7) 
  
Baby Boomer citat: “Ja, människor på mitt jobb är väldigt medveten och skulle inte rynka på 
näsan ifall jag kom till jobbet med second hand kläder. De är lite yngre än mig dock. Men det 
är pålästa och medvetna människor, som vet normer och liknande. Sen har jag även de i min 
krets som aldrig skulle tänka tanken att köpa second hand, de är mer i min ålder.” (B14) 
 

4.4 Kunskapsnivå 
  
Vid frågan vad hållbarhet betydde för respondenten skiljde sig svaren väsentligt mellan de två 
generationerna. Genomgående för Generation Y var att de tog upp teman som miljö, 
användning av resurser och medvetenhet medan Baby Boomers pratade om kvalitet, slitstyrka 
och något som är beständigt under lång tid. Samtliga respondenter ombads att svara på om de 
kände till samt kunde förklara begreppen CSR och transparens. Det framgick att en tredjedel 
av respondenterna kunde förklara vad CSR innebär  (G3, G4, G5, G6, G7, B14) och 
begreppet definierades generellt som ett företags sociala och miljömässiga ansvar. Över 
hälften av Generation Y var bekanta med CSR medan endast en respondent från Baby 
Boomers kunde redogöra för begreppet. Sju respondenter kände till begreppet transparens 
(G3, G4, G5, G6, G7, G9, B14) och sju respondenter uppgav att de kunde gissa sig till 
betydelsen (G1, G2, G10, B11, B12, B13, B15). Detta framgår av citat som: 
  
“Transparens, det låter som att det är genomskinligt, att det är ett öppet fönster, att man ser 
var produkterna kommer ifrån.” 
(B10) 
  
 “Om jag får gissa så handlar det om att ha insyn i företaget.” 
(B13) 
  
“Nej, jag kan bara gissa. Att man har en öppenhet i hur man arbetar och tillverkar, tror jag.” 
(B15) 
  
Beroende på vad respondenterna hade för utbildningsnivå och bakgrund varierade deras 
kunskapsnivå angående hållbarhetsfrågor och modeindustrin. I studien var samtliga 
respondenter tillhörande Generation Y studenter på en högskola eller ett universitet medan 
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respondenterna tillhörande Baby Boomers hade varierande utbildningsnivå. Den empiriska 
studien visade att Generation Y har större kunskap kring ovan nämnda begrepp än Baby 
Boomers. Att Generation Y visade på en högre kunskapsnivå kan bero på ett flertal faktorer. 
Faktorer som kan påverka resultatet är att ett flertal respondenter tillhörande Generation Y 
studerar på textilhögskolan, att hållbarhet börjar genomsyra verksamheter och organisationer 
såsom högskolor och universitet allt mer samt att Generation Y har ett grönare fokus och 
präglas av sin dragning till hållbara och miljövänliga produkter. Sammantaget var kunskapen 
om begreppen hållbarhet, CSR och transparens förhållandevis låg bland de tillfrågade 
respondenterna och uppfattningarna gällande begreppen skilde sig väldigt mycket från individ 
till individ, vilket kan bero på de olika respondenternas bakgrund som gör att de uppfattar 
fenomen olika. Det blev dock tydligt att de som hade högre kunskapsnivå också uttryckte en 
större vilja att handla hållbart, trots att alla respondenter framhöll att de tyckte att det var 
viktigt i någon mån. Baby Boomers framhöll även att de tyckte att butikspersonal bör bli mer 
utbildade i ämnet för att kunna svara på eventuella frågor och kunna delge information på ett 
trovärdigt sätt i syfte att höja kunskapsnivån hos gemene man. 
  

4.5 Köpintention 
  
Samtliga av studiens deltagare tillfrågades om de skulle köpa mer hållbara plagg om det 
skulle finnas tydligare information om vilka produkter som är hållbart tillverkade. Alla 
respondenter svarade att det skulle vara mer troligt att de köpte en produkt om sådan 
information fanns tillgänglig. Vidare undersöktes hur respektive respondent skulle vilja ha 
information om hållbarhet. Gemensamt för alla deltagare var att informationen skulle vara 
lättillgänglig och tydlig. Hälften av alla respondenter föreslog att informationen skulle finnas 
på plagget i from av en etikett (G4, G5, G8, G9, B10, B12, B17, B16, B18). Skillnaden 
mellan urvalsgrupperna var att sex respondenter tillhörande Generation Y uppgav att de helst 
fick information digitalt via företagets egna hemsida, sociala medier eller appar (G2, G3, G5, 
G7, G8, G9) medan fem Baby Boomers ansåg att informationen skall finnas i butik i form av 
utbildad personal och skyltar (B10, B11, B13, B15, B16). 
  
Vid frågan “Om du vill köpa en produkt, och du inser att företaget inte har någon tillgänglig 
information om deras hållbarhetsarbete, påverkar det din syn på företaget?” uppgav  sju av 
nio respondenter tillhörande Baby Boom generationen att brist på information om hållbarhet 
inte påverkade deras syn på företaget medan två respondenter tillhörande Generation Y 
menade att det påverkade deras syn på företaget negativt. 
  
“Ja. Jag tycker sämre om företaget, litar mindre på dem. Det känns nonchalant. Och då har jag 
har mindre benägenhet att handla.”  (G5) 
  
“Ja, det påverkar negativt. Har mindre tilltro till företaget då. Så, ja, det påverkar mitt köp.” 
(G6) 
  
Majoriteten av studiens deltagare betraktade inte hållbarhet som en avgörande faktor i ett 
köpbeslut men uttryckte en vilja om att bli bättre på att beakta det i framtiden. Dessutom 
uppgav samtliga deltagare utom två att de var motiverade att betala mer för produkter om de 
visste att företaget jobbar med hållbarhet och transparens. Pris och design ansågs också ha en 
betydande faktor vid shopping eftersom många visade sig prioritera det högre än hållbarhet 
(G3, G5, G7, B12, B13, B14, B15, B16).  
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Dessutom undersöktes ekonomins roll i förhållande till konsumtion av hållbara plagg. Vid 
frågan “Skulle du köpa mer hållbara plagg från klädbutiker än vad du gör i nuläget, om du 
hade ekonomin till det?” så uppgav sju av nio respondenter från Generation Y att de skulle 
det. Två andra respondenter uttryckte sig följande: 
  
“Alltså, jag tror snarare kanske att det handlar om intresse än ekonomi. Att det är klart, hade 
jag haft ett jätteintresse för att konsumera kläder och haft ekonomin, absolut, men nu har jag 
inte riktigt det, så att jag tror inte att bara för att jag skulle haft mer pengar att jag skulle 
handlat mer för det.“ (G1) 
  
“Jag tror det skulle krävas mer än bara pengar. Skulle jag känna att jag hade den ekonomiska 
möjligheten att göra bättre val och då kanske jag skulle kolla upp mer också, för att jag har 
mer ekonomisk möjlighet. Men då skulle jag nog engagera mig mer i att faktiskt kolla upp 
saker.” (G2) 
  
Även sju av nio från Baby Boom generationen uppgav att de skulle köpa mer hållbart ifall de 
hade ekonomin till det medan resterande två ansåg att design och pris spelar större roll. 
På frågan om varumärkeslojalitet skulle alla respondenter utom en hellre shoppa på ett företag 
som man tidigare handlat på. Detta motiverades med argument så som: 
  
 “Man vet vad man får, man har en relation till företaget och varumärket.”  (G6) 
  
“Om de har bra grejer och jag blir nöjd är det klart jag går tillbaka. Man vet vad man får 
liksom.” (B18) 
  
Däremot uttryckte hälften av alla studiens deltagare en öppenhet för att handla på nya okända 
företag (G1, G2, G3, G7, G8, B11, B13, B17, B18). 
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5 Analys och diskussion 
  
Följande analys baseras på studiens teoretiska ramverk och empiriska undersökning. Genom 
att använda TPB-modellen kan studiens resultat bidra till en djupare förståelse kring hur Baby 
Boomers och Generation Y uppfattar hållbarhet, CSR och transparens. Teorin om planerat 
beteende tillämpats för att ta reda på vilka faktorer som påverkar urvalets köpintentioner 
beträffande hållbart mode. 
  
Studiens deltagare visade en positiv attityd och ett tydligt engagemang för hållbarhet där 
flertalet respondenter ansåg att det var viktigt att stora aktörer arbetar med hållbarhetsfrågor 
för att åstadkomma förändring. Endast en tredjedel av studiens respondenter kunde förklara 
vad CSR innebär och över hälften av Generation Y var bekanta med CSR, medan endast en 
respondent tillhörande Baby Boomers kunde redogöra för begreppet. Samtliga av studiens 
deltagare var bekanta med transparens men var osäkra på den korrekta definitionen. Dessutom 
hade respondenterna olika uppfattning gällande begreppet hållbarhet där flera utav 
respondenterna tillhörande Baby Boomers trodde att hållbarhet rörde sig om kvalitet och hur 
beständigt ett plagg är medan majoriteten tillhörande Generation Y hänvisade till miljön och 
vad man kan göra för att värna om jordens resurser. Detta fastställs även i en studie gjord av 
Chang och Watchravesringkan (2018) som menar att konsumentens förståelse kring 
hållbarhet ofta är tvetydig, vilket i sin tur även kan leda till lägre engagemang beträffande 
hållbar konsumtion. 
  
I undersökningens empiri identifierades också en märkbar skillnad mellan 
generationskohorterna beträffande hur respondenten får information om hur ett företag aktivt 
arbetar med hållbarhet. Majoriteten tillhörande Generation Y uppgav att de främst erhåller 
digital information via företagets egna hemsida, sociala medier eller appar medan Baby 
Boomers istället underrättas i butik via skyltar eller utbildad personal. Ur ett 
företagsperspektiv blir det därför särskilt viktigt hur man exponerar och kommunicerar 
hållbara produkter. 
  
Genom att ställa frågor angående olika begrepp blev det tydligt att människors uppfattningar 
och syn på hållbarhet skiljde sig åt väsentligt och därmed deras känsla av ansvar och 
samvetskval. De respondenter som hade mer kunskap gällande hållbarhet sade sig också ha 
mer dåligt samvete över deras köpbeteenden än de respondenter som hade mer begränsad 
kunskap. Vidare kan man konstatera att kunskapsnivån bland studiens respondenter har 
betydelse för hur de uppfattar CSR, transparens och hållbarhet (Kagawa 2007). Generation Y, 
som består av majoriteten studenter, hade generellt sett mer kunskap om hållbarhet än Baby 
Boomers. Detta stöds också i en rapport av Amed et al. (2018) som uppger att Generation Y 
tenderar att ha ett grönare fokus. 
  
Samtliga av studiens respondenter uppgav att de ofta behöver söka upp information om 
hållbarhet på egen hand och uttryckte synpunkter om att den bör bli mer tillgänglig. Utifrån 
studiens empiri uppgav samtliga att de skulle handla mer hållbart om det fanns mer tillgänglig 
information. Detta stämmer också överens med en undersökning gjord av Egels-Zandén och 
Hansson (2016) som visar att tydlig information och ökad transparens kan fungera som ett 
redskap till att uppmuntra konsumenter till att handla hållbart. Ett flertal respondenter nämnde 
även att certifieringar inom modebranschen skulle kunna vara ett sätt att uppmärksamma 
konsumenter om vilka produkter som är hållbart producerade. Samtliga av dessa föreslog att 
informationen skulle synas tydligt på plagget i form av en etikett. Eftersom modebranschen 
har ett arv av dåligt rykte där brist på insyn kunde ses som en konkurrensfördel (Amed et al. 
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2018) skulle en certifiering kunna fungera som ett verktyg för att förtydliga information och 
underlätta för konsumenten. 
  
I linje med TPB, anses “Upplevd kontroll” vara en påverkande faktor gällande köpbeteende. 
Denna studie bekräftade att högre priser för hållbart mode och lägre budget bland studerande 
konsumentgrupper, det vill säga Generation Y, begränsar förmågan att engagera sig i 
främjande miljöbeteenden genom att handla mer hållbara kläder. Indikationer tyder på att 
studiens respondenter tror sig kunna köpa mer hållbart ifall de hade mer pengar, vilket går att 
utröna hos båda jämförda generationer och vilket också bekräftas av Carrington et al. (2010). 
En studie av Chang och Watchravesringkan (2018) styrker också detta, att pengar enligt 
konsumenter möjliggör hållbara köp. Deltagarna sa sig även vilja köpa mer hållbart ifall de 
hade större medel.  
  
“Upplevd kontroll” innefattar även kunskapsnivå, som i denna studie anses vara en faktor som 
påverkar köpbeteendet främst hos Baby Boomers. Konsumenters förståelse för hållbar 
klädkonsumtion är ofta vag (Carey & Cervellon 2011) och det råder en uppfattning om att 
hållbara kläder är dyra. Konsumenter med låg kunskap är inte alltid medvetna om när de gör 
hållbara klädköp, vilket beror på deras bristande kunskap om det hållbara konceptet (Chang & 
Watchravesringkan 2018). Detta stämmer in  på Baby Boomers, som konsumerade mer sällan 
än Generation Y. Baby Boomers var även mer fokuserade på kvalitet och klädesplagg som 
håller länge. Carringtons et al. studie (2010) visar att miljömedvetna konsumenters åsikter 
inte går i linje med deras handlingar och det beror följaktligen på deras bristande kunskap 
vilket även stämmer överens med resultatet i denna studie. Majoriteten av deltagarna visade 
sig vara positivt inställda till hållbarhet, men trots att respondenterna associerar hållbart 
handlade med något positivt, agerar de inte därefter. Det finns alltså ett gap mellan deras 
köpattityd och köpbeteende, vilket gäller båda undersökta generationer. Konsumenters 
kunskap skulle kunna vara en faktor som förklarar gapet mellan konsumenternas 
köpintentioner och deras faktiska köpbeteende, vilket även nämns i Brosdahl och Carpenters 
studie (2010). Det som kan utrönas utifrån detta är att en upplevd tillgång till pengar samt  
kunskapsnivån från respondenternas sida är viktiga faktorer som påverkar “controlled beliefs” 
och  i sin tur deras hållbara modekonsumtion. Man får även beakta att Generation Y, som 
bestod av flertalet Textilekonomstudenter, är mer utbildade kring hållbarhetsaspekter inom 
mode, då det är något som lyfts i deras utbildning vilket möjliggör att deras kunskapsnivåer är 
högre än Baby Boomers. 
  
Resultatet visade att majoriteten av studiens deltagare inte betraktade hållbarhet som en 
avgörande faktor i ett köpbeslut men uttryckte en vilja om att bli bättre på att beakta det i 
framtiden. Hållbarhet har i denna studie inte någon större inverkan på konsumentens 
köpbeslut även om det ger respondenten en känsla av att göra gott för sin omgivning. På 
frågan om respondenten tar hänsyn till hållbarhet, CSR och transparens i ett köpbeslut uppgav 
fler än hälften att de sällan gjorde det på grund av okunskap eller ointresse. Det empiriska 
resultatet visade istället  att pris och design var två betydelsefulla faktorer som ofta prioriteras 
framför hållbarhet i ett köpbeslut. Enligt tidigare studier ansågs också pris vara det främsta 
motivet till att inte handla hållbara modeprodukter (James & Montgomery 2017; Bhaduri & 
Ha-Brookshire 2011). En ytterligare undersökning styrker detta genom att belysa vilka 
faktorer som påverkar konsumentens köpintentioner. Trots högre krav på företag att arbeta 
mer hållbart är det fortfarande pris och design som anses ha störst betydelse bland 
konsumenter (Amed et al. s. 51 2018). 
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Enligt TPB så kan “Subjektiva normer” vara en påverkande faktor som gör att  positiva 
intentioner gentemot hållbarhet existerar från konsumenter, främst från Generation Y. Det 
finns en rådande trend kring att vara hållbar bland unga konsumenter, vilket även synts i 
forskning (Amed et al. s. 51 2018). Detta styrks i intervjuerna, där majoriteten av Generation 
Y nämner att de tycker att det är status med hållbarhet. Det finns följaktligen en existerande 
norm om att framhålla vikten av CSR och transparens och hållbar utveckling som en åsikt 
(ibid), men handlingar visar dock annorlunda då de inte följs och därmed existerar ett gap 
mellan dessa. Detta visar även forskningen från Oeko-Tex (2018). Den empiriska studien 
påvisar att konsumenternas attityder gällande hållbarhet är paradoxal, vilket även flertalet 
respondenter var medvetna om under intervjuns gång. Det är därför ett komplext ämne 
eftersom konsumenter kräver och förväntar sig CSR, transparens och hållbarhet från företag 
men i slutändan prioriterar andra faktorer framför hållbarheten.  
  
Flera av respondenterna i studien ansåg att det var svårt att få tag i hållbarhetsinformation och 
att det saknas tydlighet i kommunikationen av CSR och transparens från modeföretag och 
tyckte på grund av detta att det var svårt att förstå exakt hur modebranschen engagerar sig i 
dessa frågor. Detta korresponderar med föregående forskning som har påvisat att 
företagsinformation angående CSR och hållbarhet ofta inte är tillräckligt anpassad när det 
kommer till konsumenters kunskapsnivå gällande hållbar klädkonsumtion (Carey & Cervellon 
2011). En påverkande faktor till konsumenters generellt låga kunskapsnivå kan vara 
komplexiteten hos hållbara modeprodukter, vilket kan hindra uppfattningen för hur dessa 
produkter är framtagna samt försvåra att jämföra mellan olika hållbara produkter (Bhaduri & 
Ha-Brookshire 2015). Detta bekräftades även i denna studie då flera respondenter uttryckte en 
vilja om mer och framför allt tydligare information. I enlighet med TPB-modellen uppnås 
ökad kontroll över ett beteende och således ökad köpintention för hållbara produkter genom 
ökad kunskap. Företag bör följaktligen implementera marknadsföringsstrategier gällande 
hållbarhetsinitiativ i utbildande syfte för att kunna uppnå ökad kunskap hos konsumenterna  
(Goerlitz, Lee & Ma 2016). Andra studier har också visat att när konsumenter har lite eller 
ingen kunskap om CSR har det resulterat i att de ifrågasatt dessa initiativ (Bhattacharya, Du & 
Sen 2010) vilket stärker argumentet att företag bör effektivisera sin marknadskommunikation 
gällande CSR och hållbarhet. Baby Boomers, som visade på en lägre medvetenhet och ett 
mindre intresse utav hållbarhet, CSR och transparens uppvisade trots detta ett hållbart 
konsumtionsmönster utan att vara direkt medvetna om det. De var mer fokuserade på att 
konsumera kläder vid behov och när de väl sade sig köpa en modeprodukt var kvalitet och 
varaktighet av största vikt. Detta har även synts i en studie av Chang och Watchravesringkan 
(2018) som indikerar att konsumenter med låg kunskap inte alltid är medvetna om när de utför 
hållbara klädköp, vilket beror på deras bristande kunskap om det hållbara konceptet. 
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6 Sammanfattning och slutsats 
  
Som slutsats kan man se att Baby Boomers och Generation Y uppfattar hållbart mode, CSR 
och transparens på olika sätt. För Baby Boomers handlar hållbart mode om det faktiska 
plagget,  dess kvalitet, beständighet och slitstyrka medan majoriteten tillhörande Generation Y 
hänvisade till miljön och vad man kan göra för att värna om jordens resurser när man handlar 
hållbart. Studien visar att respondenterna har en varierande kunskapsnivå, där Generation Y 
har en större kunskap kring begreppen hållbarhet, CSR och transparens än vad Baby Boomers 
har. Dessa varierande nivåer speglar i sin tur deras uppfattning. Som slutsats kan man också 
se att attityderna mellan generationerna inte skiljer sig nämnvärt mycket. Majoriteten av 
konsumenterna tycker att CSR och transparens är viktigt men det påverkar inte deras 
köpintentioner i någon högre grad. 
  
Sett till vilka faktorer som påverkar köpintentionerna hos respondenterna är ekonomi och 
kunskap de främsta faktorerna. Det empiriska resultatet visade att pris och design var två 
betydelsefulla faktorer som ofta prioriteras framför hållbarhet i ett köpbeslut. Trots att det 
finns en ökad efterfrågan från konsumenter för varumärken att arbeta mer hållbart är det 
fortfarande inte det som driver deras köpintentioner eller köpbeslut. Eftersom kunskap och 
engagemang påverkar konsumenternas köpintentioner behöver varumärken bli bättre på att 
utbilda sina kunder på deras egna initiativ för att kunna driva hållbarhetsutvecklingen framåt 
och verka för förändring. Det är upp till industrin att driva förändringen framåt och vi kan inte 
förvänta oss att konsumenterna ska driva förändringen framåt på egen hand. 
  

6.1 Rekommendationer till modeföretag 
 
Företag behöver beakta hur man kan minska det rådande gapet mellan konsumenters attityder 
och köpbeteende för att få konsumenter att konsumera mer hållbart mode. Ett förslag är att 
företag bör implementera en tydligare markandsföringsstrategi angående hållbart mode. En 
central skillnad mellan generationskohorterna är att Generation Y främst erhåller digital 
information via företagets egna hemsida, sociala medier eller appar medan Baby Boomers 
istället underrättas i butik via skyltar eller utbildad personal. Genom att anpassa sin 
marknadskommunikation utifrån respektives preferenser kan företag således engagera och 
uppmuntra sina konsumenter till att handla mer hållbart. Med tanke på att subjektiv norm och 
upplevd kontroll är två faktorer som påverkar konsumenters val av klädkonsumtion, skulle en 
spridning av kunskap inom hållbarhet och information från företagens sida, leda till att 
kunskapen kring hållbar klädkonsumtion ökar bland konsumenter samt att det blir en starkare 
norm i samhället att handla hållbart. Detta stärker konsumenternas intentioner och i nästa led 
även deras köpbeteende, vilket verkar för en positiv förändring. 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Eftersom denna studie är avgränsad till endast två urvalsgrupper, Baby Boomers och 
Generation Y, skulle en djupare förståelse kunna skapas genom att inkludera ytterligare 
generationskohorter i framtida undersökningar. Exempel på dessa är Generation X och 
Generation Z, vars uppfattning och köpintentioner med stor sannolikhet skiljer sig från Baby 
Boomers och Generation Y. Detta skulle på så vis bidra till nya perspektiv som kan vara 
betydelsefulla för vidare forskning. 
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Dessutom tillämpar studien ett konsumentperspektiv där många respondenter uttryckte en 
åsikt om svårtillgänglig och otydlig information angående hållbarhet, CSR och transparens. 
Det skulle således vara intressant att studera ämnet ur ett företagsperspektiv för att undersöka 
djupare vad företag kan vidta för åtgärder beträffande detta gap.  
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Appendix 2 

 
  
Louise Granström Johansson, Amanda Ljunggren och Emmy Torstensson är tre textilekonom-
studenter från Textilhögskolan. Tillsammans gör vi ett examensarbete för att undersöka 
konsumenters attityder kring hållbart mode, CSR och transparens och hur köpintentioner 
påverkas därefter. Följande intervju kommer därför att bestå av frågor som relaterar till detta 
ämne. Intervjun är anonym och kommer att spelas in och transkriberas med respondentens 
godkännande. Jag har mottagit information angående studien och godkänt mitt medgivande 
till min medverkan i studien, samt att inspelning och transkribering av mina svar kommer att 
utföras. 
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Datum:______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


