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Förord 
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Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för problematiken och 

möjligheterna som finns gällande klädföretags arbete med miljövänliga kläder. För att 

uppnå detta på ett effektivt sätt har vi tagit fram två delsyften. Vi ämnar analysera och 

undersöka: 

 

• Vilka faktorer som påverkar konsumenters intresse för miljövänliga kläder. 

• Hur marknadskommunikationen av miljövänliga kläder kan vara utformad för 

att tilltala konsumenterna. 
 

Vidare har en forskningsfråga tagits fram som lyder:  
 

• På vilka sätt kan klädföretag arbeta med grön marknadsföring för att öka 

intresset för miljövänliga kläder?  
 

Metod 

Vi har utgått från den kvalitativa undersökningsmetoden då vi ville uppnå en 

djupgående förståelse för vårt valda forskningsområde samt ha möjligheten att göra 

subjektiva analyser och tolkningar. Det empiriska materialet samlades in genom sju 

djupgående intervjuer. Tre av dessa genomfördes med experter inom hållbarhetsområdet 

medan fyra av dessa genomfördes med företagsrepresentanter som arbetar med hållbart 

framtagna kläder.  
 

Slutsatser 

Utifrån vår teoretiska och empiriska analys har vi kommit fram till ett antal slutsatser 

som kan vägleda företag i deras arbete med grön marknadsföring. En av dessa är att 

företag bör integrera miljöfrågan i hela affärsverksamheten istället för att ha en särskild 

avdelning som arbetar med detta. Vidare bör företag undvika greenwash och endast 
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kommunicera det företaget faktiskt gör. Vi har vidare kommit fram till att företag som 

arbetar med attraktiva miljövänliga kläder måste bli bättre på att marknadsföra den 

miljövänliga aspekten. Företag kan med fördel använda sig av sociala medier och 

kändisar för att skapa engagemang och word of mouth. Även företagets anställda kan 

spela en viktig roll gällande marknadsföringen av de miljövänliga plaggen. Till sist har 

vi funnit att det är av yttersta vikt att företag som arbetar med miljövänliga kläder 

förstår hur konsumenter resonerar och prioriterar vid köpbeslut för att sedan agera 

utifrån detta i sin marknadsföring.   

 

Nyckelord 

Grön marknadsföring, miljövänliga kläder, konsumentbeteende, trovärdighet, sociala 

medier 
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Abstract 
Our purpose with this paper is to create a deeper understanding of how clothing 

companies can work with green marketing in order to increase the interest in 

environmentally friendly garment. We intend to do this by working with two specific 

aims. We will analyze and investigate:  

• What the factors are that influence consumers interest of environmentally 

friendly clothing. 

• How marketing communication of environmentally friendly clothing can be 

designed to appeal to consumers. 

Furthermore, we have defined the following research question: 

• In which ways can clothing companies work with green marketing in order to make 

environmentally friendly clothing more interesting?  

 

We used the qualitative research method since we wanted to achieve an in-depth 

understanding of our chosen research area that was open to subjective analysis and 

interpretation. The empirical material was collected through seven in-depth interviews. 

Based on our theoretical and empirical analysis, we have identified a number of 

conclusions that can guide companies in their green marketing efforts. One of these is 

that companies should integrate the environment into the business strategy instead of 

having a separate department dealing with this. Furthermore, companies should avoid 

greenwash and only communicate the activities that the company actually performs. We 

have further concluded that companies working with attractive environmentally friendly 

clothes need to be better at marketing the environmentally friendly aspect. Companies 

can also benefit from using social media and celebrities to create engagement and word 

of mouth. The company’s employees play an important role when marketing 

environmentally friendly garments. Finally, we have found that it is imperative that 

companies working with environmentally friendly clothing understand how consumers 

think and prioritize their purchase decision and act accordingly in their marketing. 

Keywords: Green marketing, environmentally friendly clothing, consumer behavior, 

credibility, social media 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till vår forskningsfråga, vilken har sin 
utgångspunkt i klädindustrins omfattande klimatpåverkan. Vi tar sedan upp arbetet med 
miljövänliga kläder och de marknadsföringsmässiga utmaningar detta föranleder. 
 

 

 Bakgrund 1.1

Den senaste tiden har engagemanget för miljöfrågor ökat allt mer, Henricson (2014) 

lyfter fram miljöpartiets framgång i EU-valet 2014 där de blev framröstade till näst 

största parti som ett tydligt exempel på detta. Världsnaturfonden WWF (2014) har även 

tagit fram en undersökning där det framgick att 85 procent av de tillfrågade anser att fler 

åtgärder måste genomföras i Sverige för att stoppa klimatförändringarna. Gunther 

(2014) hänvisar till FN:s klimatpanel IPCC som i år, 2014, släppte en delrapport kring 

hur klimatförändringarna påverkar ekosystemen och vårt samhälle. I rapporten framgår 

att de människor som idag redan är fattiga och lever ett utsatt liv kommer att lida mest 

av sjukdomarna, vattenbristen, värmen, torkan och översvämningarna som kommer att 

uppstå till följd av klimatförändringarna. Författaren framhåller även att en fyrgradig 

temperaturökning under följande sekel kommer leda till att vissa platser på jorden 

kommer att bli obeboeliga under delar av året. Quiggin (2013) menar vidare att de 

nuvarande åtgärderna för att begränsa människans påverkan på miljön är otillräckliga 

och att klimatförändringarna kommer att förvärras ytterligare om insatserna inte ökar. 

Trots denna utveckling fortsätter konsumtionen av varor och tjänster att öka i ett 

oroväckande tempo. Enligt Roos (2013) har konsumtionsvolymen i Sverige ökat med 

25 procent från år 2002 till år 2012. Världsnaturfonden WWF (2014) tillägger att det 

skulle behövas tre jordklot om alla världens människor utnyttjade jordklotet på samma 

sätt som Sveriges befolkning. 
 

Illge och Preuss (2012) lyfter fram att den globala textilindustrin har en stor skuld vad 

gäller föroreningen av den naturliga miljön. Denna förorening sker i allt högre grad i 

utvecklingsländerna där en stor del av produktionen sker. Minney (2011) instämmer och 

menar att textilindustrins påverkan på miljön idag är ohållbar och något som måste 

beaktas med största allvar. Bertilsson och Hellmark (red.)(2008) menar att de flesta 

företag som säljer någon form av textil i Sverige endast bryr sig om att leverantörerna 

följer de lagar som finns i landet samt att textilerna inte innehåller några farliga 

kemikalier som kan skada användaren på något sätt. Problemet är att de skadliga 
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kemikalierna stannar kvar i produktionslandet och således skadar miljön och 

människorna där. Det största problemet vid framtagningen av textilier är att det krävs 

enorma mängder vatten vid produktionen och att vattnet även förorenas av 

kemikalierna, vilket leder till vattenbrist i många områden. Det förorenade vattnet tar 

sig även ner i jorden. Detta gör att marken omkring fabrikerna förorenas, vilket gör det 

svårt för jordbruken att överleva. Även Minney (2011) poängterar att vatten är en viktig 

resurs som överkonsumeras av modeindustrin. För att tillverka en vanlig bomulls T-

shirt går det åt över 200 liter vatten menar hon. Genom att använda organisk- och 

Fairtrade-certifierad bomull, där bönderna får hjälp att använda droppbevattning, kan 

vattenåtgången minska drastiskt. Utöver den stora vattenkonsumtionen har industrin för 

konventionell bomull enligt Minney (2011) flera andra, förödande effekter på 

människor och miljö. De stora doserna av insektsmedel som används stör den 

biologiska mångfalden och ekosystemet, kontaminerar vattenkällor och skadar bönderna 

och deras familjer. Vidare menar författaren att tillverkningen av polyester, som idag är 

den mest använda fibern vid textilproduktion, leder till att mängder av råolja används 

och att miljoner ton koldioxid släpps ut. Ekologiskt jordbruk bidrar enligt författaren 

däremot till att rensa atmosfären från 1,5 ton koldioxid per tunnland och år. För att 

förebygga människans miljöpåverkan framhåller författaren även vikten för företag att 

stödja låg kemikalieanvändning och en transformering mot ekologiskt jordbruk. 

 

Trots de kända förödande konsekvenserna ökar konsumtionen av kläder för varje år som 

går. Enligt Roos (2013) ökade konsumtionen av produktkategorin kläder och skor med 

20 procent från år 2002 till år 2012. Carlsson, Hemström, Edborg, Stenmarck och 

Sörme (2011) menar att cirka 8 kg textil per person och år slängs i säck-och kärlavfallet 

i Sverige och att cirka 3 kg textil per person och år skänks till välgörenhet. Författarna 

menar även att modet ändras så snabbt att kläderna inte slängs för att de är utslitna utan 

för att göra plats i garderoben för nästa modeplagg. Bertilsson och Hellmark 

(red.)(2008) poängterar att jordens resurser inte räcker till vår omfattande konsumtion. 

För att bidra till en hållbar utveckling poängterar Minney (2011) att vi måste konsumera 

färre kläder. De kläder vi ändå köper bör vara miljövänliga och möjliga att använda 

under en längre tid. Chan och Wong (2012) tillägger att de flesta konsumenter idag har 

en positiv inställning till miljövänligt framtagna kläder. Detta har enligt författarna 

bidragit till att detaljhandelsföretag har satsat på hållbara klädesalternativ i större 

utsträckning än tidigare. 
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I samband med att miljömedveten shopping har blivit alltmer efterfrågad av 

konsumenter menar Ottman (2011) att marknadsföringens spelregler har förändrats 

avsevärt. Tjärnemo (2001) framhåller att allt fler företag implementerar eko-funktioner i 

sina organisationer, vilket manifesterar sig i bland annat eko-märkta produkter och 

gröna budskap i marknadsföringen. Royne, Martinez, Oakley och Fox (2012) instämmer 

i detta då de menar att konsumenter börjar bry sig mer om miljön samtidigt som företag 

producerar och marknadsför miljövänliga produkter i allt större utsträckning. Borglund, 

De Geer, Sweet, Forstenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström, och Windell (2012) 

förklarar att det används en rad olika begrepp när det gäller att kommunicera företagens 

ansvar. Ottman (2011) och Chen (2010) är två författare som har valt att fokusera på 

begreppet Grön Marknadsföring. Enligt Chen (2010) innefattar begreppet alla sorters 

marknadsföringsaktiviteter som tas fram i syfte att stimulera och behålla 

konsumenternas positiva attityd och beteende gällande miljövänliga produkter. 

 

 Problemdiskussion 1.2

Chen (2010) beskriver fem anledningar som tydliggör varför företag bör arbeta med 

grön marknadsföring. Dessa är att det ger företaget konkurrensfördelar, det förbättrar 

företagets varumärke, det ökar produktvärdet, det kan öppna upp nya marknader och 

möjligheter samt att det visar att företaget bryr sig om miljön. Trots företagens ökade 

ansträngningar att marknadsföra produkter utifrån miljövänliga aspekter menar Dong, 

Richards och Feng (2013) att kunder uppvisar en tvekan och ett motstånd till att faktiskt 

handla i enlighet med vad de insinuerar. Författaren hänvisar till en studie gjord av De 

Pelsmacker, Janssens, Sterckx och Mielants (2005) som visade att 50 procent av de 

Europeiska konsumenterna hävdade att de var villiga att betala mer för miljövänliga 

produkter. Trots detta översteg den faktiska marknadsandelen av konsumenter som 

köpte miljövänliga produkter inte 1 procent. Detta indikerar att konsumenter har en 

positiv attityd till hållbara produkter som inte följs upp av faktiska handlingar. Detta 

svaga förhållande är allmänt känt som attityd-beteende gapet. 

 

Chan och Wong (2012) förklarar att denna problematik till stor del även berör industrin 

för miljövänliga kläder, där skillnaden mellan konsumenters inställning och attityd är 

stor. Trots att de flesta har en positiv inställning till miljövänligt framtagna kläder är det 

i slutändan få konsumenter som faktiskt väljer att köpa kläderna. Detta skapar en 



  
 

 4 

frustration hos detaljhandelsföretagen, som förlorar pengar då de investerar i eko-kläder 

för att tillgodose kundernas efterfrågan. Joergens (2006) hävdar att konsumenter inte 

har tillräckligt med information angående miljövänliga kläder vilket gör att det blir svårt 

för dem att göra hållbara val. För att öka intresset för hållbart mode måste därför de 

modeföretag som arbetar med miljövänliga kläder kommunicera arbetet på ett mer 

effektivt sätt. Vidare framhåller Chan och Wong (2012) att priset har en stor inverkan 

på konsumenternas konsumtion av eko-kläder. De menar att många vill konsumera 

miljövänligt framtagna kläder men att de inte vill betala ett högre pris än vad de är vana 

vid att betala. Samtidigt menar Bertilsson och Hellmark (red.)(2008) att det priset vi 

betalar för kläder i Sverige inte täcker den miljöförstöring som produktionen medför. 

Chan och Wong (2012) lyfter fram att konsumenter inom livsmedelsbranschen oftare 

väljer att köpa eko-produkter tack vare att de vet att dessa produkter är bättre för deras 

hälsa och välmående. Inom klädindustrin finns inte samma koppling och konsumenterna 

känner inte att de påverkas personligt av att köpa eko-kläder, trots att de flesta vill ha en 

mer miljövänlig närvaro.  

 

Joergens (2006) hävdar att konsumenterna i första hand bryr sig om hur kläderna känns 

mot kroppen och att de är billiga. De bryr sig inte särskilt mycket om hur miljön 

påverkas av de plagg de konsumerar. Författaren genomförde även en studie där hon 

ställde frågor till konsumenter kring deras konsumtionsbeteende. Ett av resultaten var 

att konsumenterna inte hade särskilt stor vetskap om hur kläderna tas fram eller på 

vilket sätt de skadar miljön. Luckins (2010) menar att människor idag handlar 

modekläder för att särskilja sig och skapa en identitet eller för att de vill känna sig som 

en del av ett sammanhang. Kläder kan således bidra till att skapa gemenskap samtidigt 

som de kan göra att människor känner sig unika. Joergens (2006) understryker att 

konsumenterna inte anser sig ha bra valmöjligheter när de vill konsumera miljövänliga 

kläder. Författarens studie visade att de tillfrågade konsumenterna blev positivt 

överraskade när författaren visade olika miljövänliga klädmärken som var moderiktiga, 

då de antog att miljövänliga kläder var fula. Konsumenterna klagade dock på 

tillgängligheten av dessa kläder då de flesta av plaggen endast gick att köpa över 

Internet.  

 

Ottman (2011) menar att utvecklingen mot gröna produkter tillsammans med grön 

media och marknadsföring har fört med sig stor förvirring och mängder av 
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förtroendeproblem. Dessa problem riskerar enligt författaren att underminera hela den 

gröna rörelsen vilket kan leda till att konsumenterna återfår sitt apatiska 

konsumtionsbeteende. Även Borglund et al. (2012) klarlägger företagens problem med 

att framstå som trovärdiga gällande deras samhällsansvar. De menar att de flesta företag 

har mål som handlar om deras ekonomiska vinst vilket gör att människor har svårt att 

tro på att företag gör saker endast av deras goda vilja och inte av ekonomiska skäl. 

Enligt Bickart och Ruth (2012) är konsumenterna skeptiska mot miljövänlig 

marknadsföring samtidigt som företagens påståenden ofta misstolkas. Fowler och Close 

(2012) instämmer och understryker att företagens kommunikation kring detta ofta är 

vag och missledande. Minton, Lee, Orth, Kim och Kahle (2012) hänvisar till en 

undersökning som visade att 82 procent av konsumenterna noterade grön 

marknadsföring, men att endast 43 procent av dessa trodde på den. Även Joergens 

(2006) lyfter fram en undersökning, vilken visade att konsumenterna inte ansträngde sig 

för att ta reda på hur företagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta på grund av att de 

inte trodde att det företagen påstod sig göra var helt sanningsenligt. Kronrod, Grinstein 

och Wathieu (2012) poängterar slutligen att företag har en svår uppgift framför sig när 

de ska utforma kommunikationen som syftar till att få konsumenter att göra mer 

miljövänliga val.  

 Problemformulering 1.3

Diskussionen ovan tydliggör vikten av att sträva efter en mer miljövänlig 

textilproduktion för att kunna erbjuda konsumenter fler hållbara klädalternativ. Detta för 

att göra jorden till en plats som är möjlig att bo på för kommande generationer och för 

att förbättra förhållandena för utsatta människor. Ett stort problem som tydliggjorts i 

diskussionen är att konsumenter idag har en önskan att vara miljömedvetna och köpa 

hållbara plagg, men att de sedan inte följer upp tankarna när de befinner sig i butiken. 

Detta kan ha ett samband med att människor som konsumerar kläder generellt 

prioriterar plagg som följer rådande trender eller representerar en specifik stil. 

Möjligheten att skapa gemenskap och identitet genom klädkonsumtionen går 

följaktligen i första hand. 

 

Diskussionen har väckt föraningar om att många konsumenter idag har en tanke om att 

miljövänliga kläder är tråkiga och omoderna och därför inte överväger att leta efter eller 

köpa dem överhuvudtaget. Tillgängligheten och utbudet är dessutom bristfälligt idag 
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och det är svårt för konsumenter att veta vart de kan få tag i plaggen och att hitta kläder 

som passar deras behov. Utöver detta har ett problem i företagens 

marknadskommunikation av hållbara produkter identifierats. Detta främst då 

kommunikationen inte upplevs som trovärdig av konsumenterna. Vi ser en möjlighet för 

företag att genom grön marknadsföring minska kundernas attityd-beteende gap gällande 

miljövänliga plagg och ämnar därför undersöka hur en sådan marknadsföring bör se ut. 

Detta resonemang har lett fram till följande frågeställning: 
 

• På vilka sätt kan klädföretag arbeta med grön marknadsföring för att öka 

intresset för miljövänliga kläder?  

 Syfte 1.4

Vårt syfte med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för problematiken och 

möjligheterna som finns gällande klädföretags arbete med miljövänliga kläder. För att 

uppnå detta på ett effektivt sätt har vi tagit fram två delsyften. Vi ämnar analysera och 

undersöka: 

• Vilka faktorer som påverkar konsumenters intresse för miljövänliga kläder. 

• Hur marknadskommunikationen av miljövänliga kläder kan vara utformad för 

att tilltala konsumenterna. 

 Avgränsningar 1.5

Begreppet Grön marknadsföring som diskuteras löpande genom uppsatsen har vi valt 

att definiera med stöd av Chen (2010) som menar att konceptet avser alla sorters 

marknadsföringsaktiviteter som tas fram i syfte att stimulera och behålla 

konsumenternas positiva attityd och beteende gällande miljövänliga produkter. Med 

miljövänliga kläder menar vi plagg vars textilproduktion är anpassad för att begränsa 

miljöpåverkan gällande såväl materialval som tillverkning i samtliga steg. Det kan 

exempelvis innefatta plagg som tillverkats av ekologisk bomull eller återvunna material. 

Då marknadskommunikation är ett brett begrepp som innefattar flera olika delområden 

har vi valt att endast ta upp de delar som passar vår studie. De klädföretag vi har valt att 

fokusera på i uppsatsen är sådana som enbart arbetar med hållbart framtagna kläder. Vi 

har lagt mindre vikt vid klädföretag som enbart erbjuder en eko-kollektion eller 

motsvarande som ett komplement till sitt övriga sortiment. Då vi skriver om klädföretag 

åsyftar vi detaljister som säljer kläder och således inte de tillverkande fabrikerna.  



  
 

 7 

2 Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt vid forskningsarbetet genom att 

beskriva vår förförståelse samt diskutera hur vi arbetat med litteratur och empiri. Vi 

lyfter även fram vilka metodval vi gjort, motiven till dessa samt kritik som kan riktas 

mot vår studie.  
 

 

 Vetenskapligt synsätt 2.1

Under arbetet med vår rapport har vi främst antagit en hermeneutisk ståndpunkt, då vi 

försökt att tolka budskapet av den information vi tagit del av, både vad gäller våra 

teoretiska och empiriska fynd. Enligt Fejes och Thornberg (Red.)(2009) handlar det om 

att tolka, förstå och förmedla olika fenomen när det kommer till hermeneutiken. Det 

finns flera olika riktningar inom denna teori, däribland den allmänna tolkningsläran, 

vilken vårt arbete främst kännetecknats av. Den allmänna tolkningsläran har ett fokus på 

att förstå ett budskap snarare än att förklara det. Forskare som använder sig av den 

allmänna tolkningsläran jämför olika texter med helheten för att sedan kunna göra en 

tolkning av detta. För att tolkningen ska kunna accepteras måste helheten och det 

empiriska materialet vara någorlunda överensstämmande. Detta är något som präglat 

vårt tillvägagångssätt då vi varit noga med att förstå innebörden av vår teori och endast 

inkluderat litteratur som har en tydlig koppling till helheten. 

 

Vi anser inte att en positivistisk ståndpunkt är lämpad för vår studie då synsättet enligt 

Bryman och Bell (2013) bygger på naturvetenskapliga metoder då den sociala 

verkligheten studeras. Det innebär att verkligheten ska studeras objektivt och fritt från 

värderingar och att all kunskap som samlas in måste kunna bekräftas av människans 

sinnen. Detta är oförenligt med vår studie då det i princip är omöjligt att tolka 

respondenternas tankar och åsikter som absoluta sanningar. Vetenskapen blir istället en 

spegling av deras syn på verkligheten och kan därför inte sägas vara objektiv eller 

värderingsfri. Våra frågor är dessutom i hög grad öppna för spekuleringar och 

respondenterna ges möjlighet att utgå från egna erfarenheter som inte kan generaliseras. 

Vi använder oss inte heller av teorin i syfte att forma hypoteser som sedan prövas, vilket 

enligt Bryman och Bell (2013) är ett kännetecken för positivismen. Istället har vi 
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jämfört vårt teoretiska material med respondenternas utsagor och utifrån detta gjort en 

bedömning av den sociala verkligheten.  

 

 Forskningsansats 2.2

Andersen (2012) förklarar att den induktiva ansatsen används när forskaren börjar sitt 

arbete i empirin och sedan vänder sig till teorin. Forskaren väljer sedan ut teori som 

passar det som hittats i praktiken. Det kan förklaras som att forskningen styrs av 

upptäckterna som görs. Istället för att ha sin början i en redan befintlig teori kan 

forskningen sluta i en ny teori. Enligt Bryman och Bell (2013) utgör den deduktiva 

ansatsen det vanligaste förhållningssättet inom samhällsvetenskapen. Forskaren utgår 

från teoretiska överväganden och tidigare kunskaper då den formar hypoteser som sedan 

granskas utifrån den empiri som samlas in. Patel och Davidson (2011) instämmer och 

menar att en deduktiv forskning ofta kan betraktas som mer objektiv då forskaren börjar 

i redan befintlig teori och således har en bra grund. Förutsatt att teorin är sann ska 

resultatet enligt Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) vara logiskt 

självklart och förutsägbart vid deduktion. Patel och Davidson (2011) lyfter fram den 

abduktiva ansatsen som en slags växelverkan mellan den deduktiva och induktiva 

ansatsen. Vid abduktion utgår forskaren enligt Danermark et al. (2003) från en regel 

som beskriver ett övergripande mönster. Vid samhällsvetenskapliga studier utgörs 

regeln generellt av teori. Därefter iakttar forskaren resultatet och försöker utifrån detta 

komma fram till en slutsats. Denna slutsats betraktas sedan som möjlig men inte 

definitiv och absolut, tillskillnad från vid deduktion. Det gemensamma för alla 

abduktiva slutledningar är att forskaren kommer fram till en ny insikt som följer av att 

teorierna används för att tolka eller förklara något.  

 

Vi har växlat mellan induktiv och deduktiv ansats i vårt uppsatsskrivande. Vi började 

vårt arbete med en induktiv ansats då vi identifierade ett problem i verkligheten, det vill 

säga att utbudet av miljövänliga kläder inte är särskilt stort. Därefter gick vårt arbete 

över i en mer deduktiv form då vi började undersöka litteratur på området och diskutera 

våra tidigare kunskaper för att tydligare definiera och specificera vårt 

forskningsområde. Vi fortsatte därefter med att samla in empirisk data via våra 

intervjuer, men gick med jämna mellanrum tillbaka till referensramen och 

kompletterade med teorier som relaterade till respondenternas svar. Vårt arbete kan 
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därför även anses ha ett abduktivt inslag, då våra slutsatser har tolkats fram med hjälp 

av ett övergripande teoretiskt mönster.  
 

 Förförståelse 2.3

Patel & Davidson (2011) hävdar att ingen forskare kan vara ett tomt blad utan dennes 

förförståelse i form av kunskaper och erfarenheter påverkar forskningen vad gäller den 

kvalitativa forskningsmetoden. Då vi tidigare har genomgått flera kurser på 

Linnéuniversitetet som inbegriper marknadsföring hade vi en förförståelse för de 

grundläggande begreppen och teorierna som berör ämnet. Detta gjorde att vi lättare 

kunde genomföra analyser och identifiera samband mellan teori och empiri. Vi hade 

även berört begreppet CSR och hållbarhet inom kursen Inköp, där vårt intresse för 

ämnet till stor del väcktes. Vi hade vidare tagit del av information kring ämnet i media 

och olika nyhetsinslag där ämnet ofta berörs, vilket bidrog ytterligare till vår 

förförståelse i ämnet. Vi hade under en tid funderat kring varför det finns så många 

ekologiska produkter i livsmedelsbutiker till skillnad från i klädbutiker, vilket ledde till 

att vi utvecklade en nyfikenhet inför ämnet. Vi upplevde också att vi saknade en tydlig 

och intresseväckande marknadsföring av miljövänliga kläder och började fundera kring 

orsakerna till detta samt hur förhållandet kunde förändras. Detta ledde fram till 

uppsatsens frågeställning.  
 

 Litteraturstudie 2.4

Krishnaswami och Satyaprasad (2010) förklarar att sekundärdata är data som någon 

annan än forskaren har samlat in med ett annat syfte. Böcker, annan forskning samt 

statistik är några exempel på sådan data. Andersen (2012) anför att det är av stor 

betydelse för en forskare att kunna använda sig av sekundärdata då det både sparar 

forskarens tid och energi. Vidare menar författaren att det finns så pass mycket 

insamlad data av andra vilket leder till att forskaren har mycket sekundärdata att välja 

mellan. Krishnaswami och Satyaprasad (2010) hävdar att det både finns positiva och 

negativa aspekter när det gäller sekundärdatan. Några av de positiva aspekterna som de 

tar upp är att forskaren kan ta del av forskning gjord i andra delar av världen, i en annan 

tid samt jämföra sin egen forskning mot andras forskning. Andersen (2012) instämmer 

och menar att det i vissa fall endast går att göra en forskning tack vare sekundärdata 

som behandlar ämnet. Krishnaswami och Satyaprasad (2010) förklarar vidare att de 

negativa aspekterna är att sekundärdatan inte alltid tillfredsställer forskarens behov. 
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Datan kanske inte är tillförlitlig och information som bara är något år gammal kan i alla 

fall vara inkorrekt i dagsläget. Författarna lyfter därför fram vikten av att noga utvärdera 

sekundärdatan innan den används i forskningen.  

 

Vi påbörjade vårt uppsatsarbete genom att göra en genomgående undersökning av 

relevant litteratur inom ämnena grön marknadsföring, hållbar kommunikation, 

konsumentbeteende och kläders klimatpåverkan. Detta för att skapa en djupare 

förståelse för vårt problemområde och hitta ett fokus som kunde vägleda vårt fortsatta 

skrivande. Vi utgick även från teorier som vi ansåg var relevanta för vår studie och 

kunde hjälpa oss att besvara våra syften och vår forskningsfråga. Vi har strävat efter att 

ha en så ny och uppdaterad referensram som möjligt, då klimatpåverkan och synen på 

detta förändras i ett snabbt tempo för varje år. Vi har främst hittat vår litteratur genom 

sökningar på Linnéuniversitetets sökmotor OneSearch. Vi har även strävat efter att 

främst utgå från teorier som är skrivna ur ett företagsperspektiv. Detta för att på bästa 

sätt kunna dra slutsatser kring hur företag bör anpassa sin marknadsföring för att göra 

miljövänliga kläder mer attraktiva. Då vi diskuterar konsumenters beteende och attityd 

har vi begrundat att företag måste ha detta i åtanke när de arbetar med grön 

marknadsföring. En potentiell svaghet i teorin är att olika uttryck ofta används då 

hållbar marknadsföring diskuteras. Vi har valt att utgå från begreppet grön 

marknadsföring, men har även valt att inkludera teori som använder andra begrepp när 

detta har upplevts som relevant.  

 

Vi valde att påbörja referensramen med ett avsnitt kring grön marknadsföring, då vi 

ville börja brett i vårt huvudområde och försäkra oss om att läsaren till fullo förstod 

begreppet och innebörden av grön marknadsföring innan vi tog dem vidare i läsningen. 

Därefter valde vi att presentera våra teorier kring konsumenters beteende, då detta utgör 

en stor del av problematiken gällande miljövänliga kläders popularitet. Vi anser att det 

är avgörande att företagen har en förståelse kring konsumenters vilja och handling innan 

de preciserar sin gröna marknadsföringsstrategi. Eftersom en av ledtrådarna till 

konsumenters bristande intresse för miljövänliga kläder är företagens oförmåga att 

framstå som trovärdiga valde vi sedan att fortsätta referensramen med teorier kring 

detta. Efter att vi förklarat de övergripande områdena som rör vår forskningsfråga har vi 

gått djupare in på de olika kommunikationskanaler som företaget kan använda sig av i 

sin marknadsföring samt hur kommunikationen i dessa kanaler bör vara utformad. Vi 
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anser att vår litteraturstudie är relevant för vår forskningsfråga och att den täcker flera 

olika områden och vinklar, vilket vi anser är bra för att skapa en så heltäckande bild 

som möjligt. Vi anser även att det är positivt att vi fann relativt många teorier kring grön 

marknadsföring, då vi inledningsvis befarade att detta skulle bli ett problem i vårt 

arbete. Vi anser även att vi lyckades bra med vår målsättning att hålla oss till nya och 

uppdaterade teorier samt att vi fick en bra balans mellan artiklar och böcker. Något som 

skulle kunna ses som en brist i vår referensram är att vi inte beskriver allmän 

marknadsföring och dess grundläggande principer. Detta är ett medvetet val, då vi ansåg 

att referensramen hade blivit för bred för vår forskningsfråga och att diskussionen inte 

hade uppnått tillräckligt hög relevans. Vi ville istället ha mer utrymme för diskussion 

som är specifik för grön marknadsföring. Vi har valt att inkorporera teorier som berör 

hållbara kläder med den övergripande gröna teorin genom hela referensramen, då vi 

ansåg att dessa teorier hade en naturlig koppling och att texten fick en bättre struktur. 

 

 Empirisk studie 2.5

2.5.1 Undersökningsmetoder 

Vi valde att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden i vårt uppsatsarbete, då 

vi ansåg att den var bäst lämpad för att besvara vår forskningsfråga. Detta då den 

kvalitativa metoden enligt Bryman och Bell (2013) möjliggör djupgående analyser och 

tolkningar. Enligt vår uppfattning är detta väsentligt för att skapa en god förståelse för 

de möjligheter och svårigheter som finns vid klädföretags marknadsföring av 

miljövänliga kläder. Vi har valt att inte använda oss av kvantitativ forskning då den 

metoden enligt Bryman och Bell (2013) passar bättre vad gäller insamling av numerisk 

data. Kvalitativ forskning är enligt författarna inriktad på ord snarare än siffror. 

Forskningen beskrivs som kunskapsteoretisk och tolkningsinriktad. Den syftar i regel 

till att skapa en förståelse för forskarens sociala verklighet utifrån hur deltagarna i en 

specifik miljö tolkar denna verklighet. Glenn (2010) framhäver att en kvalitativ ansats 

används när forskaren vill få en djup förståelse för människors beteende och orsaken till 

detta beteende. Patel och Davidson (2011) tydliggör även att kvalitativ forskning har ett 

fokus på “mjuk” data såsom kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Den verbala 

datan som samlats in överförs ofta till text som sedan analyseras. Glenn (2010) menar 

att små urval där djup kunskap innehas föredras över ett stort urval där varje 

undersökningsobjekt besitter ytlig kunskap. Kvalité prioriteras således över kvantitet. 

Patel och Davidson (2011) förklarar att den kvalitativa forskningsmetoden lämpar sig 
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väl om forskaren har ett behov av att tolka och förstå människors upplevelser. Glenn 

(2010) instämmer och menar att en forskare som använder en kvalitativ metod 

undersöker varför beslut fattas istället för att ta reda på när och vart de fattas. Vi valde 

således att använda oss av en kvalitativ metod då vi ville utgå ifrån våra respondenters 

uppfattning om verkligheten de agerar i samt vår egen tolkning av denna i våra 

slutsatser. Ytterligare en anledning till att vi valde den kvalitativa metoden är att den 

gav oss möjligheten att vara flexibla i vårt arbete. Detta var viktigt för oss då vi ville 

låta våra teoretiska och empiriska upptäckter styra arbetets fortsatta utformning och 

karaktär.  

 

2.5.2 Operationalisering  

Då vi utformat våra intervjufrågor har vi vara noggranna med att utgå från teorin för att 

kunna jämföra denna med respondenternas tankar och åsikter och kunna identifiera 

eventuella likheter och skillnader. Vi genomförde därför en operationalisering för att 

säkerställa att alla frågor var relevanta och bidrog till att besvara vår forskningsfråga 

och våra syften. Vi valde att inleda intervjun med en kort fråga angående 

respondenternas förhållande till vårt ämne för att få en mjuk start på samtalet och få en 

uppfattning om deras kunskap och kompetens kring de respektive frågorna. På 

nästkommande sida presenteras en tabell som klargör sambandet mellan våra teorier, 

våra intervjufrågor och dess indikatorer. För våra fullständiga intervjufrågor, se bilaga 

1: Intervjufrågor experter och bilaga 2: Intervjufrågor klädföretag. För fullständig tabell 

med referenser till varje begrepp/teori, se bilaga 3: Operationalisering med referenser. 
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Begrepp/teori Indikator/visar på Fråga/frågetema 

Grön marknadsföring Har CSR-begreppet fått 
konkurrens? 

Inställning CSR (2) 

Konsumentbeteende 
miljövänliga produkter 

Vad påverkar kunder att handla 
miljövänligt? 

Vilken bransch har lyckats bäst (3, 20) 

Trovärdighet, 
Kommunikationskanaler 

Nutidsanalys hållbar 
marknadsföring 

Fallgropar, hur arbetar du/ni med 
marknadsföring (4, 21, 23) 

Greenwash Behöver kommunikationen 
samt motivationen av 
hållbarhetsarbetet förändras? 

Hur arbetar klädföretag generellt med 
kommunikation av hållbara kläder, 
motivationer (5, 6, 22, 24) 

Grön marknadsföring, 
trovärdighet 

Hur kan marknadsföringen 
bidra till intresse hos 
konsumenterna? 

Förbättringsmöjligheter (7, 25) 

Konsumentbeteende Vad påverkar konsumenternas 
köpbeteende? 

Vilka parametrar är viktiga (8, 26) 

Konsumentbeteende Vilka särdrag hos konsumenter 
bör företag beakta? 

Övergripande känsla/attityd (9 19, 27) 

Attityd-beteende gap Vad gör att konsumenters 
tankar och handling inte 
överensstämmer? 

Vad beror attityd-beteende gapet på? 
(10, 28) 

Media, hype, estetik Hur kan företag arbeta med sin 
marknadsföring för att göra 
hållbara kläder mer attraktiva? 

Vilka konkreta 
marknadsföringsaktiviteter kan vara 
framgångsrika? (11, 12, 13, 29, 30, 
31) 

Kommunikationskanaler Bör företag arbeta med någon 
särskild kanal? 

Vilka marknadsföringskanaler är bäst 
lämpade? (14, 32) 

Okontrollerad/kontrollerad 
media 

Är kontrollerad media media 
mindre trovärdig än 
okontrollerad? 

Vad är bäst (15, 33) 

Anställda som 
marknadsförare 

Kan de anställda bidra till att 
öka intresset för miljövänliga 
kläder? 

Vilken roll spelar de anställda (16, 34) 

Grönt varumärkesbyggande Kan grönt varumärkesbyggande 
öka intresset för miljövänliga 
kläder? 

Inställning till grönt 
varumärkesbyggande (17, 35) 

Tabell 1: Operationalisering 
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2.5.3 Urval  

Vi valde att genomföra totalt sju intervjuer för att införskaffa tillräckligt med 

information för att besvara vår forskningsfråga. Tre av dessa genomfördes med experter 

inom hållbarhet medan fyra av dessa genomfördes med företagsrepresentanter som 

arbetar med- och säljer hållbart framtagna kläder. Detta för att ta del av det teoretiska 

synsättet från experterna såväl som de praktiska möjligheterna och svårigheterna som 

yrkespersonerna kunde identifiera. Företagsrepresentanterna hade varit med och startat 

ett hållbart klädföretag från grunden vilket tyder på en stor kunskap och kompetens 

inom området samt ett starkt engagemang. Samtliga av dessa har även mer eller mindre 

erfarenheter av att marknadsföra miljövänliga plagg. Vi valde att kontakta experter som 

hade varierande kunskap och kompetenser då vi ville få en bred och heltäckande bild av 

det faktiska marknadsförings- och hållbarhetsklimatet. Vi strävade även efter att 

intervjua respondenter som vi uppfattade som trovärdiga och kunniga, vilket vi anser att 

vi har lyckats bra med. För att hitta och komma i kontakt med våra respondenter sökte 

vi genom olika sökmotorer och hållbarhetsforum. Vi utgick även från 

rekommendationer från andra respondenter samt vår egen kännedom om olika företag 

och deras hållbarhetsarbete.  

 

Då vi började kontakta potentiella respondenter var vi inriktade på att få kontakt med 

representanter från större modeföretag som har en miljövänlig kollektion som en del av 

sitt sortiment. Dessa visade sig dock vara ovilliga att ställa upp på intervjuer på grund 

av tidsbrist. Vi fick då idén att rikta in oss på mindre kedjor och designers där hela 

klädutbudet kännetecknas av hållbar produktion. Detta visade sig vara väldigt positivt 

för vårt arbete, då respondenterna visade sig ha ett starkt engagemang och en stor 

förståelse för hållbarhetsfrågan. Grön marknadsföring handlar dessutom om att 

integrera miljöfrågan i hela affärsstrategin, vilket vi idag inte upplever att de större 

företagen gör. De valda företagen visade även ett större intresse för att dela med sig av 

sin kunskap och vi upplevde därför inga problem med att samla in tillräckligt med data. 

På nästkommande sida följer en mer detaljerad beskrivning av samtliga respondenter. 
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Personliga intervjuer: 

• Marianne Bogle. Verksamhetsansvarig CSR Sweden, Stockholm. 

• Anna Brismar. Sustainability Consultant, Green Strategy, Stockholm. 

• Arne Forstenberg. Managing Director, Global Focus, Stockholm. 

• Johan Graffner. VD, T-Shirt Store, Stockholm. 

 

Telefonintervjuer: 

• Karoline Lind. Ägare, Lindstore, Stockholm. 

• Annika Matilda Wendelboe. Designer, Matilda Wendelboe, Nyköping. 

• Fredrik Wikholm. Ägare och Creative Director, Uniforms for the Dedicated, 

Stockholm.  
 

2.5.4 Datainsamling  

Krishnaswami och Satyaprasad (2010) lyfter fram primärdata som den data forskaren 

själv har tagit fram och som inte blivit insamlad av någon annan i ett tidigare skede. 

Denna data är en så kallad förstahandsinformation och de olika metoder som forskare 

kan använda sig av när de samlar in sin primärdata är bland annat; intervjuer, 

observationer, enkäter eller experiment. Enligt deMarrais och Lapan (Red.)(2004) kan 

en intervju definieras som en konversation mellan forskaren och den utvalda 

respondenten. Under samtalet förs en diskussion kring forskarens studie. En intervju ska 

enligt Krishnaswami och Satyaprasad (2010) ske ansikte-mot-ansikte, över telefon eller 

via e-post. Intervjuer är ett måste när forskaren behöver kvalitativ information och 

författarna menar även att det ofta är en överlägsen metod när det gäller att samla in 

primärdata. En telefonintervju är en bra metod om respondenterna befinner sig på ett 

geografiskt utspritt område, dock framhäver författarna att en sådan intervju kan 

försvåra förståelsen för respondenten då forskaren inte kan ta del av ansiktsuttryck och 

andra gester under intervjun.  

 

Krishnaswami och Satyaprasad (2010) skiljer på olika slags intervjumetoder som kan 

användas, däribland strukturerad- och ostrukturerad intervju. Vad gäller en strukturerad 

intervjuform så ställs samma frågor, i samma ordning och på exakt samma sätt till varje 

respondent. När en ostrukturerad intervju genomförs uppmuntrar forskaren istället 

respondenten att tala fritt om ett eller flera ämnen och har inga klara frågor, utan istället 

en bred intervjuguide. Johannessen och Tufte (2003) tar upp en annan slags 
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intervjumetod, den delvis strukturerade intervjumetoden. Denna metod är en blandning 

mellan en strukturerad och en ostrukturerad intervjuform. Forskaren utgår från 

nedskrivna generella frågor eller teman som ställs till varje respondent, men är samtidigt 

öppen för att respondenten pratar fritt om ämnet.  

 

Vi utgick från en delvis strukturerad intervju där vi hade specifika frågor uppställda som 

vi ville ha svar på från alla respondenter, men vi uppmuntrade samtidigt respondenterna 

att prata fritt om hållbarhetsarbete i allmänhet och klädbranschen i synnerhet. Detta då 

vi var ödmjuka för kunskapen som våra intervjupersoner besitter och verkligen ville ta 

del av den så mycket som möjligt. Större delen av våra intervjuer genomfördes ansikte-

mot-ansikte i Stockholm under vecka 16. Vi valde att hålla samtliga intervjuer på de 

platser respondenterna själva valde ut för att de skulle känna sig avslappnade i miljön. 

För de flesta av respondenterna var detta på deras kontor. Vi valde även att genomföra 

två av våra intervjuer via telefon samt en av intervjuerna över Skype på grund av att 

respondenterna inte hade möjlighet att träffa oss. Dessa utfördes under veckorna 17, 19 

respektive 20. Intervjuer över e-post valde vi att undvika då vi ansåg att dessa riskerar 

att bli opersonliga och kan generera korta svar från respondenterna. Under intervjuerna 

agerade en av oss intervjuare medan den andre antecknade nyckelord samt relevanta 

reaktioner från respondenterna. Vi valde även att spela in varje intervju som sedan 

transkriberades, detta för att få en bättre översikt av vad respondenterna svarat. Vi 

upplevde att vi fick användbara och relevanta svar och hade inte några större problem 

vid insamlingen av primärdata. Vid något enstaka tillfälle upplevde vi att respondenten 

inte förstod frågans exakta innebörd och vi försökte då leda respondenterna på rätt spår 

med hjälp av följdfrågor. Vi såg även till att göra frågan tydligare till nästa intervju 

tillfälle.  

 

2.5.5 Analysmetod  

Patel och Davidsson (2011) förklarar att de verbala metoder som används vid 

kvalitativa studier ofta överförs till text för att sedan analyseras. För att kunna analysera 

vår primärdata genomförde vi, som tidigare nämnt, utförliga transkriberingar av 

samtliga intervjuer. Vi jämförde sedan respondenternas svar på varje fråga i tur och 

ordning för att få en god översikt av våra fynd och respondenternas ståndpunkter. Efter 

detta gick vi igenom vår teoretiska referensram för att hitta beröringspunkter i form av 

likheter och skillnader mellan teorier och respondenternas svar. Vi ställde sedan upp 
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analysen utifrån olika rubriker som representerade viktiga områden för våra fynd. Vi 

försökte följa strukturen i referensramen i den mån det gick, men valde att bryta ner 

vissa större teorirubriker i mindre rubriker i analyskapitlet. Detta för att diskussionen 

och våra fynd skulle vara tydligare och lättare att följa. Krishnaswami och Satyaprasad 

(2010) framhåller att subjektiva tolkningar av beteende, attityder och åsikter är 

grundläggande för kvalitativ forskning. Vi har i enlighet med detta tolkat vår 

referensram och respondenternas tankar och åsikter subjektivt utifrån våra egna 

erfarenheter och personligheter och är därför medvetna om att våra tolkningar inte kan 

betraktas som absoluta sanningar.  

 

2.5.6 Forskningskvalitet 

Glenn (2010) hävdar att en forskning inte har något som helst värde om metoderna som 

använts vid framtagandet inte är legitima. För att bedöma legitimiteten används ofta 

begreppen validitet och reliabilitet. Enligt Bryman och Bell (2013) används dessa 

begrepp traditionellt sett då kvaliteten på kvantitativa studier betraktas. Detta då 

begreppens innebörd ofta fokuserar på mätningar. De refererar till Lincoln och Guba 

(1985) som föreslår att kvalitativa studier bör beaktas utifrån två grundläggande 

kriterier; trovärdighet och äkthet. Även Veal (2011) menar att en del forskare föredrar 

att använda begreppet trovärdighet då kvalitativa studier betraktas. Bryman och Bell 

(2013) hävdar dock att validitet och reliabilitet kan assimileras i den kvalitativa 

forskningen och i grund och botten ha samma betydelse. Den enda skillnaden blir då att 

mindre vikt läggs vid frågor som hänför sig till mätning. Forskningens validitet kan då 

förklaras som huruvida forskaren analyserar, mäter eller identifierar det denne säger att 

den ska göra. Även Glenn (2010) hävdar att den traditionella synen på validitet är att 

kontrollera huruvida den insamlade datan verkligen mäter det forskaren säger att den 

ska mäta.  

 

Bryman och Bell (2013) skiljer vidare mellan extern- och intern validitet. Intern 

validitet innebär enligt författarna att överensstämmelsen mellan forskarens betraktelser 

och teoretiska idéer är god. Veal (2011) påpekar att intern validitet hänför sig till den 

empiriska informationsinsamlingens process. Den interna validiteten tenderar enligt 

författarna att vara hög vid kvalitativa studier. Detta då större ansträngning generellt 

läggs vid att samla in specifik information vid datainsamlingstillfället. Utbytet som sker 

mellan intervjuare och respondent i ett djupt samtal eller i en diskussion i en fokusgrupp 
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ökar dessutom chanserna att parterna förstår varandra. Bryman och Bell (2013) 

instämmer i att den interna validiteten generellt är god vid kvalitativa studier. Detta då 

den varaktiga närvaron och deltagandet i en social grupp bidrar till att skapa en tydlig 

koppling mellan teori och empiri hos forskaren. Extern validitet beskriver i vilken 

utsträckning resultatet går att generalisera på andra sammanhang och sociala miljöer. 

Enligt Veal (2010) görs vanligtvis inga påståenden om generaliserbarhet vid kvalitativa 

studier. Däremot väljs vanligtvis respondenter som uppfattas som representativa för 

studien. Då det inte går att bortse från att det finns avvikande fall utom ramarna för 

studien kan forskningen inte sägas vara universellt gällande. Fynden kan därför i 

huvudsak sägas vara sanna för vissa delar av populationen där respondenterna har valts. 

Författaren tillägger att till skillnad från kvantitativa studier kan kvalitativa studier 

sällan replikeras med exakt samma resultat, däremot kan insamlingen av liknande eller 

logiskt konsekvent data stärka fyndens trovärdighet. 

 

Andersen (2012) menar att en studies reliabilitet beskriver hur precist och träffsäkert 

forskaren genomför sina mätningar, speciellt avseende mätmetoden- eller 

mätinstrumentets eventuella påverkan av tillfälligheter. Patel och Davidsson (2011) 

instämmer i att reliabilitetsbegreppet hänför sig till huruvida undersökningsinstrumentet 

står emot olika former av slumpinflytanden. Andersen (2012) poängterar att forskaren 

bör göra sitt bästa för att se till att mätningarna inte inbegriper några otillförlitliga 

förhållanden, medan Glenn (2010) hävdar att utan reliabilitet så kan inte 

validitetskraven uppnås. Bryman och Bell (2013) beskriver vidare skillnaden mellan 

intern- och extern reliabilitet. Extern reliabilitet beskriver enligt författarna i vilken 

utsträckning undersökningen kan upprepas, medan intern reliabilitet innebär att 

deltagarna i en forskningsgrupp är ense om hur deras betraktelser ska tolkas. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver aspekter kring kvalitativ forskning som riskerar att 

påverka studiens trovärdighet. De menar att en hög extern validitet, vilket speglar 

studiens generaliserbarhet, kan vara svår att uppnå vid kvalitativ forskning. Detta då 

fallstudier och begränsade urval ofta används vid datainsamlingen. Då vi har antagit en 

hermeneutisk ståndpunkt ser vi inte detta som ett problem för vår forskning. Vi har varit 

noggranna med att tydliggöra vilka sammanhang vi ämnar tolka i rapporten. Vi påstår 

heller inte att våra slutsatser kan generaliseras i någon annan bransch eller sammanhang. 

Detta gör att vi anser att studiens trovärdighet inte påverkats. Bryman och Bell (2013) 



  
 

 19 

poängterar också att den externa reliabiliteten är svår att säkerställa vid kvalitativa 

studier. Detta då en social miljö kan vara föränderlig och inte går att “frysa”. Då 

området vi har valt att studera förändras i ett snabbt tempo har vi varit noggranna med 

att utgå från nyligen skrivna teorier i den mån det går. Detta för att säkerställa att den 

sociala verkligheten förändrats så lite som möjligt. Vad gäller vår undersökning är vi 

övertygade om att intresset för miljövänliga kläder kommer att förändras inom de 

närmsta åren och vi anser därför att studier inom området måste uppdateras frekvent.  

 

 Metodkritik 2.6

Vi började med att läsa igenom olika teoriböcker gällande CSR och CSR-

kommunikation då vi trodde att problemet vi hade identifierat låg i en bristande CSR-

kommunikation. Då vi inriktat oss specifikt mot miljövänliga kläder insåg vi dock i 

efterhand att CSR-begreppet inte lämpade sig för vår studie. En av våra respondenter, 

Arne Forstenberg, uppmanade oss även att ifrågasätta CSR-begreppet, vilket vi också 

gjorde. Efter en hel del funderingar och ytterligare informationssökande fann vi 

begreppet grön marknadsföring som mer passande för vår studie. Detta särskilt då 

begreppet specificerar sig mot själva miljöfrågan och alla aktiviteter som är ämnade att 

öka intresset för miljövänliga produkter. En annan anledning till att grön 

marknadsföring passar vår studie bättre är att begreppet belyser vikten av att ha 

miljöfrågan som en integrerad del i hela företagsverksamheten, vilket begreppet CSR-

kommunikation inte gör.  
 

En potentiell svaghet med uppsatsen kan vara att urvalet vad gäller klädföretag som 

enbart arbetar med hållbart framtagna kläder inte är särskilt stort. Detta gjorde att vi 

hade relativt få företag att välja mellan och vi kunde därför inte rikta in oss på något 

specifikt klädområde, exempelvis modekläder för kvinnor. Vi anser dock att detta även 

kan ha positiva aspekter då vi kunde ta del av klädföretag av olika storlekar med 

varierande sortiment. Detta gav oss en god överblick av klädbranschen och dess olika 

kundmarknader överlag. En liknande problematik förelåg då vi sökte efter lämpliga 

hållbarhetsexperter, då bara en av respondenterna var specifikt inriktad mot 

klädindustrin. I efterhand kan vi dock konstatera att detta inte blev ett problem, då de 

två andra experterna besatt stor kunskap inom strategisk kommunikation, vilket hjälpte 

oss i vår analys. Vi hade som mål att ha personliga intervjuer ansikte-mot-ansikte med 

alla respondenter men som tidigare nämnt kunde inte detta uppnås. Kritik mot 
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telefonintervjuer är som Andersen (2012) klargör att forskaren endast får ta del av den 

muntliga konversationen och således inte gester eller andra kroppsliga uttryck. Det kan 

även göra att respondenten inte känner sig lika bekväm under intervjun eller helt enkelt 

tröttnar och vill avsluta den tidigare. Detta var något vi hade i åtanke men inte upplevde 

som ett problem under genomförandet av telefonintervjuerna.  

 

En potentiell källa till kritik mot vår rapport är att vi valt att inte använda oss av 

fokusgrupper, vilket innebär att konsumenternas röster inte kommer fram i analysen. Att 

inkludera deras röster skulle kunna ses som lämpligt då vi lyfter fram konsumenters 

attityd och beteende som en viktig del i vårt arbete. Detta var dock ett medvetet val, då 

vi ansåg att teorin gav oss en väldigt tydlig och djupgående bild av konsumenters attityd 

och beteende. Forskning kring företags hållbarhetsmarknadsföring upplevde vi istället 

som relativt spretig, vilket gjorde att vi ville lägga mer resurser på att intervjua 

människor som var kunniga inom detta område.  
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenterar vi de teorier vi anser är relevanta för att skapa en förståelse 

för vårt forskningsområde. Vi inleder med att förklara begreppet grön marknadsföring 

och fortsätter sedan med en beskrivning av konsumentbeteende kopplat till hållbar 

konsumtion. Därefter går vi djupare in på hur marknadskommunikationen kan vara 

utformad för att öka intresset för miljövänliga kläder.  
 

 

 Grön marknadsföring 3.1

Persson och Hemberg (2010) framhåller att miljöfrågan främst har setts som en CSR-

fråga. CSR står för Corporate Social Responsibility vilket kan definieras som: “de 

frivilliga åtgärder ett företag implementerar när de fullgör sitt uppdrag och uppfyller 

sina skyldigheter till intressenter i form av anställda, befolkning, miljön och samhället 

som helhet” (Coombs och Holladay, 2012:8). Persson och Hemberg (2010) menar att 

allmänheten betraktar CSR-begreppet som något som är bra för planeten, men inte 

något som är bra för individen. Coombs och Holladay (2012) tillägger att CSR-

kommunikationen oftast inte sker på ett effektivt sätt. Ottosson och Parment (2013) 

lyfter fram ett annat tillvägagångssätt för att kommunicera hållbarhetsarbetet, som har 

ett särskilt fokus på miljöfrågan. Detta kallas för Grön marknadsföring och författarna 

menar att begreppet är det mest använda vad gäller hållbar marknadsföring idag. De 

förklarar att den gröna marknadsföringen inte enbart syftar till att skapa efterfrågan av 

miljövänliga produkter, utan även handlar om att införliva miljöfrågan med företagets 

allmänna strategi. Tjärnemo (2001) instämmer i detta resonemang och föreslår att 

traditionell marknadsföring utifrån marknadsföringsmixen kanske inte klarar av att 

övertyga konsumenterna om att företag och dess produkter är miljövänliga. Författaren 

menar att marknadsföringen på ett tydligt sätt måste reflektera det ekologiska arbetet för 

att marknadsföringen ska vara hållbar, såväl ekologiskt som ekonomiskt. En miljövänlig 

marknadsföring är således omöjlig utan en miljövänlig företagsstyrning och strategi. 

Ottosson och Parment (2013) menar att företag som använder sig av grön 

marknadsföring måste ha en bra miljöstrategi som genomsyrar hela företaget och inte 

bara en del.  
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Grant (2007) redogör för grön marknadsförings 5I som är Intuitiv, Integrerad, 

Innovativ, Inbjudande och Informerande. Med intuitiv menas att den gröna 

marknadsföringen måste bidra till att de miljövänliga produkterna ses som något 

normalt. Det är viktigt att få konsumenterna att förstå att dessa produkter inte behöver 

vara konstiga och att det inte behöver vara svårt att leva på ett hållbart sätt. Nästa I, 

integrerad, innebär att företagen ska integrera handeln, de sociala effekterna, tekniken 

och ekologin för att förbättra livskvalitén nu och i framtiden. Med innovativ menas att 

det måste skapas nya produkter och även nya livsstilar för att göra de hållbara 

produkterna attraktiva. Nästa I, inbjudande, syftar till att den gröna livsstilen måste 

kännas inbjudande. Det måste kännas roligt och glädjefullt att ha den livsstilen och inte 

som att individen gör en uppoffring. Med informerande menas att det är viktigt att 

utbilda kunderna och få dem att vilja delta. Det behövs tydligare information och den 

gröna marknadsföringen måste vara sann för att konsumenterna ska kunna lita på den. 

Med hänsyn till detta förklarar Ottosson och Parment (2013) och Barkland och 

Ljungberg (2010) att företag inte enbart bör kommunicera ut de positiva attributen en 

produkt har, utan även tydligt redogöra för de negativa aspekterna. Ottosson och 

Parment (2013) hävdar att företagen bör förklara hur de arbetar med dessa negativa 

aspekter för att göra kommunikationen mer trovärdig. Istället för att kommunicera ut ett 

tydligt besked angående företagets positiva aktiviteter så borde de kommunicera ut vilka 

svårigheter de har och det komplexa i arbetet. För att lyckas med en trovärdig grön 

marknadsföring så ska alla olika aktiviteter inom företaget inkluderas, som exempelvis 

produktutvecklingen produktionen, distributionen, avfallshanteringen och 

marknadskommunikationen.  

 

3.1.1 Grön marknadskommunikation 

Persson och Hemberg (2010) menar att det är först när miljöfrågan blir en stark 

motivation inom marknadsföringen och främst produktutvecklingen som den kommer 

bli riktigt framgångsrik. Minton et al. (2012) hävdar att företagens intresse av att arbeta 

med grön marknadsföring har ökat avsevärt den senaste tiden. Ottosson och Parment 

(2013) trycker på vikten av att ha en bra marknadskommunikation, för utan en sådan är 

det svårt att få konsumenterna att ändra beteende och köpa hållbart framtagna 

produkter. Författarna poängterar vikten av att använda sig av interaktiva 

marknadsföringsmetoder, där kunderna har möjlighet att nå företaget och ha en 

personlig kommunikation. För att slå igenom mediabruset menar författarna att det är 
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avgörande att budskapet som kommuniceras är intressant, användbart och underhållande 

för konsumenterna. Därför är det viktigt att avsändaren har en kreativ idé och tänker 

igenom budskapet noggrant för att få uppmärksamhet och önskad effekt. Författarna 

poängterar att detta kan vara extra besvärligt när det handlar om hållbarhetsfrågor, då 

risken finns att sådan kommunikation uppfattas som tråkig av konsumenterna. De 

förklarar vidare att kommunikationen måste vara integrerad och konsekvent i samtliga 

kommunikationskanaler. Detta för att undvika att konsumenterna nås av olika budskap 

och blir förvirrade. Författarna konstaterar att det inte är valet av kommunikationskanal 

som är det intressanta utan snarare vilket förhållningssätt avsändaren har till det som 

kommuniceras.  

 

Yan, Hyllegard och Blaesi (2012) har gjort en studie som visade att det i många fall 

krävs mer information när miljövänliga kläder marknadsförs. Detta då många 

konsumenter inte riktigt vet vilka kläder som är miljövänliga eller på vilket sätt de är 

det. Grant (2007) instämmer och menar att ju mer kunderna får veta om hållbara 

produkter, desto mer vill de handla dem. Chen och Chang (2013) menar däremot att om 

kunderna får för mycket information så leder det ofta till att de bara blir förvirrade, det 

blir ett så kallat informationsöverflöde. Ottman (2011) lyfter även fram vikten av att 

inte bara tänka på huruvida en vara är ekologisk eller inte utan även se till hela 

produktens livscykel. Detta är viktigt då en vara som kallas “organisk” fortfarande kan 

ha transporterats en lång väg vilket inte är bra för miljön.  

 

Fletcher (2008) förklarar att det finns ett flertal faktorer som påverkar hur stor 

klimatpåverkan ett textilt material har under sin användnings tid. Det kan exempelvis ha 

att göra med tvättemperatur, hur ofta plagget behöver tvättas samt torkningsmetod. 

Bomull tvättas exempelvis ofta på högre temperaturer än syntetiska fibrer, vilket 

innebär att ett plagg som består av bomull kan ha en högre påverkan under sin livstid. 

Risken finns dock att konsumenter inte är medvetna om de behov som föreligger för 

olika textilier, vilket kan göra att klimatpåverkan blir onödigt hög. Yan, Hyllegard och 

Blaesi (2012) varnar även för att bara marknadsföra en produkt som en eko-produkt och 

menar att företag istället bör försöka ha en mångfacetterad marknadsföring där det 

framgår hur hela företaget jobbar med eko-produkter. Ett annat resultat som deras studie 

visade är att ord som hållbart, eko, naturligt, grönt och organiskt inte alltid gör att 

konsumenternas attityd blir positiv till företagen, på grund av att orden ofta används för 
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lättvindigt. Enligt Parment och Ottosson (2013) handlar marknadsföring till stor del om 

att skapa en djup förståelse för kunden och dess processer, då detta är avgörande för att 

företaget ska få kunskap om- och kunna arbeta med värde och värdeskapande.  
 

 Konsumentbeteende miljövänliga produkter 3.2

3.2.1 Attityd-beteende gap 

Niinimaki (2010) menar att även fast konsumenterna är väl medvetna om hur den 

nuvarande konsumtionen påverkar miljön är deras beteende inte rationellt. Merparten av 

konsumenterna har en positiv attityd gentemot miljövänliga kläder, men att få denna 

attityd att bli en handling där konsumenterna faktiskt köper dessa plagg är däremot 

svårt. Chan och Wong (2012) samt Borglund et al. (2012) instämmer och förklarar att 

det finns ett gap mellan konsumenternas attityd och deras beteende när det kommer till 

miljövänliga kläder. Johansson (Red.)(2007) poängterar att gapet mellan vilja och 

handling kan bero på bristande förmåga, i form av kunskaper och vanor, eller bristande 

möjligheter, i form av livssituation, ekonomi och tekniska lösningar. Konsumenters 

ihållande konsumtionsbeteende beror på att de värderar personliga, kortsiktiga fördelar 

framför långsiktiga fördelar för miljön och samhället. Persson och Hemberg (2010) 

menar däremot att det ihållande konsumtionsbeteendet beror på att det är för krångligt 

för konsumenterna att handla miljövänligt. De menar att konsumenterna vill konsumera 

mer miljövänligt men att företag och myndigheter gör det alldeles för svårt för dem att 

göra det. När butikskedjorna börjar erbjuda miljövänliga produkter som gör mer nytta 

än att de enbart är miljövänliga så kommer konsumenterna att konsumera dessa.  

 

3.2.2 Upplevd egennytta 

Carrigan och Attalla (2001) hävdar att konsumenter inte kommer börja köpa hållbart 

framtagna kläder förrän det inte kostar dem någonting extra i form av pris, att kvalitén 

inte är sämre eller att det är besvärligt att handla dessa kläder. Grant (2007) instämmer 

och förklarar att den typiske kunden inte kommer att handla miljövänliga produkter 

förrän de upplever att det finns en egennytta i att göra detta. Persson och Hemberg 

(2012) lyfter även de fram vikten av att paketera miljövänliga produkter på ett attraktivt 

sätt då många konsumenter inte vill känna att de gör en uppoffring när de köper dessa 

produkter. Produkten måste vara attraktiv samtidigt som den är miljövänlig. De menar 

även att det är fel taktik att försöka övertyga människor om att planeten förstörs och att 

de därför måste börja handla miljövänligt. De miljövänliga aspekterna bör istället ses 
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som en bonus. Författarna menar att det har skett en förändring från de gamla 

miljövännerna, som inte trodde att miljövänliga produkter även kunde vara något som 

var bra för individen, till de nya miljövännerna. De nya miljövännerna ser en möjlighet 

till att kombinera shopping med miljöansvar. Författarna menar även att det idag har 

blivit häftigt med eko-plagg och att dessa plagg börjar framstå som mer moderiktiga.  

 

Johansson (Red.)(2007) menar att människor generellt inte tänker på att andras arbete 

ligger bakom de varor som köps. Inte heller funderar de över den påverkan som 

produktionen har på landskapet där produkterna tillverkas. Vår etiska räckvidd och 

förmåga till empati och socialt ansvar sträcker sig inte lika långt som vår ekonomiska 

räckvidd. Ottman (2011) håller inte med då han menar att konsumenterna faktiskt börjar 

bli oroliga över hur deras beteende har påverkat planeten. Människor börjar förstå att 

miljöproblemen även kommer att påverka dem själva och deras barn. Chan och Wong 

(2012) menar att konsumenter oftare handlar eko-produkter inom dagligvaruhandeln 

och detta tack vare att de vet vilken påverkan dessa varor kan ha på deras hälsa och 

välmående. Konsumenterna inom klädbranschen ser inte samma tydliga koppling och 

anser inte att de påverkas personligt av skadorna som icke-miljövänliga kläder medför. 

Borglund et al. (2012) håller med och menar att människor har svårt att relatera till stora 

klimatförändringar, medan det är lättare för dem att koppla ihop mat med hälso- och 

djurrättsfrågor. Persson och Hemberg (2010) instämmer och menar även att det inte får 

finnas ett gap mellan den upplevda individuella nyttan kontra miljönyttan. De bästa 

produkterna låter kunderna tänka på planetens överlevnad på lång sikt samtidigt som de 

även bidrar till att kunderna känner att det påverkar dem själva positivt på kort sikt. 

Grant (2007) menar att om företagen bara skulle marknadsföra att en produkt är bra för 

planeten så skulle det inte ha samma genomslag som om den marknadsfördes som 

billigare eller hälsosammare.  
 

3.2.3 Viktiga faktorer 

Joergens (2006) hävdar att konsumenter aldrig har fått en riktig chans att handla hållbart 

framtagna kläder. Detta på grund av att alla plagg är billigt producerade i Asien, de 

miljövänliga plaggen är fula och de har oftast ett högre pris än de andra kläderna. Det 

räcker inte med att plaggen är hållbart framtagna utan de måste även vara 

modemedvetna så att människor faktiskt vill använda dem. Är de miljövänliga plaggen 

inte modemedvetna så kommer de att fortsätta vara en slags nisch och inte tilltala den 
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breda konsumentgruppen. Något som Niinimaki (2010) tror skulle hjälpa är om företag 

och designers bjuder in konsumenter till att vara med när de miljövänliga kläderna 

designas. Detta skulle enligt författaren leda till att kläderna skulle passa kunderna 

bättre och således bli attraktivare. Cervellon och Wernerfelt (2012)  menar att 

kärnverksamheten hos företag som tillverkar hållbara kläder måste vara mode snarare 

än hållbarhet. Detta då konsumenter efterfrågar mode som är mer hållbart snarare än 

hållbara kläder som är moderiktiga. Att utveckla de hållbara aspekterna bör därför vara 

ett mål för alla modehus och inte bara för de som har hållbarhet som en grundpelare i 

sin affärsstrategi.  

 

Yan, Hyllegard och Blaesi (2012) och Joergens (2006) understryker priset som den 

parametern som oftast är viktigast för konsumenten när det kommer till att handla 

kläder. Johansson (Red.)(2007) instämmer i detta då hon menar att endast ett fåtal 

konsumenter är villiga att betala ett högre pris av etiska skäl. Författaren förklarar dock 

att konsumenter ofta betalar överpris för en särskild typ av varor, som exempelvis 

högstatusvarumärken. I de fallen betalar konsumenterna den största delen av priset för 

själva märket medan produktion och distribution endast står för en liten del av priset. 

Guercini och Ranfagni (2013) anser att hållbarhet och lyx, två tillsynes oförenliga 

aspekter, faktiskt är förenliga. Hållbarhet är relaterat till naturresurser som betraktas 

som genuina och originella och lyx bevarar dessa essenser i allra högsta grad. Lyx och 

hållbarhet delar dessutom aspekterna kvalitet, stringens, autencitet och kollektiva 

värderingar, vilket innebär att de i själva verket är två sidor av samma mynt. Det 

föreligger därför en affärsmöjlighet för lyxvarumärken, då de kan appellera till 

generationen av gröna konsumenter som söker hållbara varumärken med distinkta 

hållbarhetsidentiteter.  

 

Niinimaki (2010) menar att det är på grund av att klädbranschen har så många billiga 

kläder som konsumenterna idag köper så mycket och därmed inte tänker från ett hållbart 

perspektiv. Istället bör vi, enligt författaren, gå tillbaka till den tiden då inköpen gjordes 

sällan och det som köptes var dyrt men hade hög kvalitet. Hamilton, Ratner och 

Thompson (2011) menar även att ju mer konsumenter tror att de kommer använda en 

produkt, desto mer kommer de vara villiga att betala för den. Niinimaki (2010) menar 

att det är på grund av att produkterna idag är så pass billiga som det är svårt för 

konsumenterna att vänja sig av med det nuvarande konsumtionsbeteendet. Frestelserna 
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blir för svåra att motstå. Förutom priset menar författaren att det även finns andra 

faktorer som spelar in i huruvida en kund köper miljövänliga kläder eller inte. Hos 

många kunder finns en strävan efter att leva en viss sorts livsstil, att ha en social status 

samt att skapa eller bibehålla en identitet utifrån varumärkena de använder. Faktorerna 

kan vara så pass starka att dessa kunder känner att de förlorar för mycket på att börja 

köpa hållbart framtagna kläder om det inte passar in i den livsstilen, imagen och sociala 

statusen som de strävar efter. Borglund et al. (2012) instämmer och menar att länder 

som Sverige idag har ett konsumtionsbeteende där befolkningen inte bara konsumerar 

det de verkligen behöver utan även sådant som ger dem status och tillfredsställer den 

livsstilen de vill ha. Freestone och McGoldrick (2008) förklarar dock att när det 

kommer till att handla miljövänliga kläder så är de sociala motivationsfaktorerna 

mycket starkare än de personliga. När människor ska köpa nya plagg så tänker de, enligt 

Niinimaki (2010), mycket på vad andra skulle tycka om plagget och om de skulle bli 

socialt accepterade om de använde det. Johansson (Red.)(2007) instämmer i detta då 

hon menar att vårt beteende påverkas av omgivningen i form av familj, skola, vänner 

och sociala medier.  

 

Fletcher (2008) poängterar att estetik är viktigt i samband med hållbarhet då det 

fungerar som en social attraktionskraft, ett utlopp för idéer och en form av 

krossreferens. Det kan även fungera som en möjliggörare för förändring. Estetik bidrar 

till beslutsfattande för flertalet individer. Genom att göra hållbara alternativ mer 

attraktiva kan människor uppmuntras att ta till sig miljövänliga kläder på ett positivt 

sätt. Utseendet på en produkt är dessutom kopplat till förståelse och kunskap vilket gör 

estetiken avgörande för hållbarhetsfrågor. Grant (2007) instämmer och konstaterar att 

konsumenterna är redo för att handla hållbart framtagna produkter men att det inte finns 

tillräckligt attraktiva produkter på rätt platser. Marknadsföringen vad gäller dessa 

produkter är även de bristfälliga. Chen och Chang (2013) tillägger att det är svårt för 

kunderna att handla grönt på grund av att de inte vet vilka företag de kan lita på.  

 

 Trovärdighet 3.3

Borglund et al. (2012) menar att företag ofta definierar sig själva som ansvarsfulla 

företag utan att egentligen ha något bevis för det. Johansson (Red.)(2007) menar att 

företag exempelvis kan sända ut lättillgänglig information om produkternas tillverkning, 

transportering och distribution för att öka kunskapen hos konsumenterna. Sådan typ av 
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informativ reklam kan bidra till att göra valet enklare för konsumenter. Yan, Hyllegard 

och Blaesi (2012) fortsätter med att hävda att det är viktigt för klädföretag att vara 

tydliga med hur deras kläder faktiskt kan klassas som miljövänliga, annars blir många 

misstänksamma över huruvida plaggen är det eller inte. Tillgången till information, 

konsumenters ökade nyfikenhet och snabbheten i kommunikationen har enligt Ottosson 

och Parment (2013) lett till en ökad transparens hos företagen. Detta har gjort det svårt 

för företag, vars hållbarhetspolicy inte är tillräckligt underbyggd, att övertyga 

konsumenter. Coombs och Holladay (2012) förklarar att en ökad transparens hos 

företagen bidrar till att de blir mer trovärdiga. Michener och Bersch (2013) menar att 

transparens är ett begrepp som helt beror på två nödvändiga villkor, nämligen hur synlig 

informationen är samt hur lätt det är att dra korrekta slutsatser utifrån den. Företagen 

gör ofta viss information synlig och tror att det är det enda som behövs för att kunna 

kalla sig själva för transparanta, men glömmer bort vikten av att informationen är 

lättförståelig och att det går att dra korrekta slutsatser utifrån den.  

 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) lyfter fram samarbeten med NGO:s, Non 

Governmental Organisations, som en viktig fördel för företaget då det gör att deras 

legitimitet höjs. NGO:s är organisationer som bedriver någon form av ideellt arbete. De 

största av dessa organisationer bedriver världsomfattande verksamheter och stödjer 

vanligtvis en eller ett fåtal hjärtefrågor. Genom samarbetet sker ett utbyte av resurser, 

där NGO:n hjälper företaget med kunskap och kompetens medan företaget förser 

NGO:n med bidrag eller sponsormedel. Detta är viktigt för att bygga upp företagets 

image och trovärdighet.  
 

3.3.1 Greenwash 

Chen och Chang (2013) hävdar att människor i allmänhet litar mycket på reklam och 

annan kommunikation från företag när de bildar sig en uppfattning om företaget och när 

de tar köpbeslut. Något som däremot förstör detta förtroende är greenwash. Parguel, 

Benoît-Moreau och Larceneux (2011) förklarar att greenwash sker när företag missleder 

sina kunder genom att framhålla att en produkt eller tjänst är mer miljövänlig än den 

faktiskt är. Det kan även innebära att företaget framställer sin organisation som mer 

miljömedveten överlag än vad den faktiskt är. Ottosson och Parment (2013) påpekar att 

greenwash i form av att kommunicera ut “självklara” aktiviteter, som exempelvis att 

företaget källsorterar, inte är sådant som konsumenterna imponeras av. Chen och Chang 
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(2013) menar att anledningen till att företag använder sig av greenwash är att de ser en 

större vilja från konsumenterna att handla miljövänliga produkter. För att då företagens 

kunder och potentiella kunder ska vilja handla hos företaget så vill de framställa sig som 

ett grönt och ansvarsfullt företag. Författarna menar att det blir alltmer vanligt att 

företag använder sig av greenwash, samtidigt som kundernas misstänksamhet gentemot 

företags miljöinitiativ växer. Användningen av greenwash gör att konsumenter blir 

misstänksamma mot alla produkter som framställs som miljövänliga. Ottosson och 

Parment (2013) instämmer och menar att kunderna till slut blir så pass misstänksamma 

mot alla företag som kommunicerar något hållbart och därför helt enkelt endast vänder 

sig till företag som inte kommunicerar något sådant överhuvudtaget. Grant (2007) 

hävdar att marknadsförarna som arbetar med greenwash förstör för alla andra som har 

en seriös och ärlig grön marknadsföring eftersom att kunderna blir skeptiska mot all 

sorts grön marknadsföring. För att förändra denna nedåtgående spiral hävdar Chen och 

Chang (2013) att företagen måste bidra med mer information gällande varför deras 

produkter är miljövänliga och således inte bara påstå att de är det. Grant (2007) stämmer 

in och hävdar att det handlar om att göra gott och inte att se god ut.  

 

 De anställda som marknadsförare 3.4

Zeithaml, Bitner och Gemler (2009) framhåller att personalen i frontlinjen är centrala 

resurser för företaget då de spelar flera viktiga roller. De representerar såväl servicen 

och varumärket som marknadsföringen och organisationen i kundernas ögon. 

Gummesson (2008) menar att intern marknadsföring definieras som tillämpningen av 

marknadsföringskunskap, som ursprungligen var utformad för externa 

marknadsföringssyften, på den interna personalmarknaden. Författaren poängterar 

vikten av att personalen har förståelse för företagets strategier, mål och vision. Saknar 

de anställda sådan kunskap finns risken att det uppstår ett gap mellan hur ledningen vill 

att företaget ska framställas och hur personalen och kunderna ser företaget. Författaren 

menar vidare att intern marknadsföring kan bidra till att skapa relationer mellan olika 

funktioner och anställda i företaget. På det sättet kan organisationen skapa en enhetlig 

bild av företagets mål och vision. Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) instämmer 

i detta resonemang och menar att en god och systematisk intern kommunikationsprocess 

är av stor vikt för att den externa kommunikationen ska fungera. Även Borglund et al. 

(2012) instämmer och menar att om ett företags inställning till företagets ansvar inte 

återfinns på alla nivåer så leder det till att det som kommuniceras bara blir tom reklam. 
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Detta visar att det är viktigt att företaget informerar de anställda om vad de gör i sitt 

ansvarsarbete och hur företaget vill arbeta med detta i framtiden. Coombs och Holladay 

(2012) lyfter även de fram de anställda som ett viktigt kommunikationsverktyg vad 

gäller att nå ut med företagets ansvarsarbete. Det är av stor vikt att de anställda förstår 

vad företaget arbetar för och att de accepterar och står bakom detta arbete. Ju mer de 

anställda vet om ansvarsarbetet, desto bättre kommer de bli på att kommunicera ut det, 

vilket bidrar till att företaget blir trovärdigare. Författarna menar att anställa idag ofta 

inte har tillräckligt med kunskap om vad företaget gör, vilket leder till att företaget går 

miste om detta kommunikationsverktyg. Lyckas företaget däremot informera sina 

anställda om arbetet så kan det leda till att de bloggar eller skriver om arbetet på andra 

forum, vilket gör att de fungerar som gratis marknadsförare. Det är även troligt att de 

anställda pratar med familj och vänner om detta och därmed sprider positiv word of 

mouth. Keller och Fay (2012) hävdar att en stor del av den påverkan som ett företags 

marknadsföring har kommer från den sociala rösten vilket innebär att word of mouth 

har en stor påverkan på konsumentens köpbeslut. Detta menar författarna även pekar på 

att marknadsföringen skulle vara mindre effektiv om det inte vore för word of mouth.  

 

Mitchell (2002) hävdar att de anställda har möjligheten att levandegöra ett varumärke i 

kundernas ögon och poängterar att personalmarknaden därför är lika viktig att beakta 

som kundmarknaden. Ottosson och Parment (2013) vidhåller att organisationen riskerar 

att förlora stora summor pengar i uteblivna kontrakt, negativ publicitet och negativ word 

of mouth om organisationens medarbetare inte arbetar på ett sätt som representerar 

företagets värderingar. För att undvika detta är det viktigt att organisationer som strävar 

efter att vara hållbara är noga i sin kommunikation samt i rekryteringsprocessen. Genom 

intern marknadsföring menar Mitchell (2002) att en positiv association gentemot 

företagets produkter kan skapas hos de anställda. Bortser företaget från detta finns 

risken att de förväntningar som byggts upp hos kunderna utifrån den externa 

marknadsföringen inte uppfylls. Problemet kan då ligga i att de anställda saknar tro på 

varumärket och sänder ut en negativ attityd eller att de är osäkra på vad som utlovats. 

Genom att applicera principerna för extern marknadsföring även på intern 

marknadsföring menar författaren att de anställda kan guidas till en djupare passion och 

förståelse för varumärkets vision. Detta kan även hjälpa de anställda att leva efter 

visionen i sitt dagliga arbete, vilket kan bidra till att visionen tydliggörs även för 

kunderna. 
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 Media som kommunikationskanal 3.5

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) liknar media vid en “moralens arena” där 

företag, organisationer och journalister agerar och för debatter, lämnar omdömen och 

ger anklagelser. Författarna menar vidare att företag i regel undviker att kommunicera 

alla sina aktiviteter då de är oroliga för att bli granskade. Särskilt försiktiga är svenska 

företag, vilka enligt författarna måste våga kommunicera mer. Barkland och Ljungberg 

(2010) instämmer och menar att företag ofta tror att deras varumärke riskerar att gå 

under om en dålig artikel om företaget publiceras. Coombs och Holladay (2012) skiljer 

mellan kontrollerad och okontrollerad media vad gäller företagens 

marknadsföringstaktik. Den kontrollerade median är den som företaget själva 

bestämmer över, vilket innebär att de har makten över vad som kommuniceras och på 

vilket sätt. Detta är bra för företaget då de har full kontroll över budskapet från början 

till slut. Den okontrollerade median är när företag går ut med nya releaser eller skickar 

information till sociala medier. Coombs och Holladay (2012) och Ottosson och Parment 

(2013) är överens om att denna sorts marknadsföring är bra tack vare att den blir mer 

trovärdig då människor inte ser det som att det är företaget själva som skickar ut 

informationen. Istället uppfattas det mer som att den tredje parten går i god för 

företaget. Coombs och Holladay (2012) menar att det negativa med okontrollerad media 

är att tredjeparten kan fokusera på andra saker än det som företaget ville skulle 

kommuniceras. Centrala perspektiv kan även bli ignorerade och inte tas fram på rätt sätt 

i företagets ögon. 

 

Lea-Greenwood (2012) menar att chock-reklam är ett kostnadseffektivt sätt att få 

uppmärksamhet i media. Ett exempel på detta är reklamkampanjen hos det relativt 

okända märket No-lita, som fick enorm spridning år 2007. Företaget tog avstamp i size-

zero debatten och visade upp en anorektisk modells nakna kropp i sin kampanj. No-

anorexia, No-lita löd budskapet. Johansson (Red.)(2007) framhåller att media har en 

stor påverkan på den svenska befolkningen och att de i genomsnitt konsumerar medier 

under sex timmar per dygn. Detta innebär att intresset för miljöfrågor ökar ju mer media 

rapporterar kring det. I första hand är det dock vardagen som påverkar människors 

konsumtionsvanor, menar författaren. Reklamens påverkan är svår att identifiera i 

exakta siffror då forskning på området används för olika syften. Lea-Greenwood (2012) 

menar att det ofta är en dyr historia att försöka ompositionera sitt varumärke då det 

generellt kräver stora marknadsföringsresurser. Det handlar om att förändra 
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konsumenternas uppfattning om företaget, tillägger hon. Författaren berättar om 

företaget French Connection, som lyckades med sin strävan att skapa en mer “edgy” 

och “urban” positionering. Då försäljningen var påväg att sjunka var företaget i behov 

av en marknadsföringskampanj med låg budget. De lyckades med detta genom att 

tryckta upp t-shirts med “fcuk”-slogan som snabbt blev en hype bland konsumenter. 

Den första t-shirten hade budskapet “fcuk fashion”. Tillsammans med de 

nästkommande texterna upplevdes budskapet vara relevant och ikoniskt för 

målgruppen, som snabbt blev marknadsförare själva då de bar plaggen på offentliga 

platser. Utöver kundernas egen marknadsföring och en hel del kostnadsfri 

uppmärksamhet från media använde sig företaget enbart av billboards-annonsering. 

Detta bidrog till att kampanjen blev otroligt kostnadseffektiv och lönsam. 

 

3.5.1 Sociala medier 

Minton et al. (2012) hänvisar till en studie gjord av Environmental Leader, som visade 

att 82 procent av företagen planerar att satsa mer pengar på grön marknadsföring. Av 

dessa företag ville 74 procent använda sig av Internet som en del av sin 

marknadsföringsstrategi. Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) menar att de nya 

medierna, som diskussionsforum, sociala nätverk och bloggar, har ökat möjligheterna 

för privatpersoner och intresseorganisationer att driva hållbarhetskampanjer och ta del 

av information. Sociala medier kan även enligt Coombs och Holladay (2012) hjälpa 

företag att nå ut med det samhällsansvar de tar och samtidigt skapa ett viralt word of 

mouth genom att användarna på Internet sprider vidare arbetet. Författarna påpekar 

dock att det inte är säkert att användarna anser att företagets arbete är tillräckligt bra 

eller värt att sprida vidare, därför är det inte säkert att budskapet sprids. En annan risk är 

att budskapet sprids på andra sätt än företaget önskade.  

 

Cervellon och Wernerfelt (2012) framhåller att det finns ett värde för företag i olika 

delar av den gröna värdekedjan att samla in feedback från olika Communitys på Internet 

och förse dessa med korrekt, konkret och objektiv kunskap som konsumenterna kan lita 

på. Avgörande är att företagen visar transparens kring sina hållbarhetsaktiviteter. På det 

sättet kan företagen uppmuntra konsumenterna att själva bli marknadsförare och sprida 

positiv word of mouth och kunskap till sina medkonsumenter. Barkland och Ljungberg 

(2010) menar att sociala medier minskar möjligheten för företag att själva kontrollera 

och bestämma vad deras profil ska vara. Detta får dock inte hindra företag från att 
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kommunicera ut sitt ansvarstagande på sociala medier då det kan leda till att de går 

miste om god publicitet på grund av rädslan att få kritik. Minton et al. (2012) menar att 

sociala medier är ett idealt medium för grön marknadsföring då kunder har möjlighet att 

själva välja vad de vill ta del av utifrån de hållbarhetsaspekter som matchar individens 

livsstil. Sociala medier är dessutom ett särskilt viktigt medium för att förstå grön 

marknadsföring. För att uppnå maximala marknadsföringseffekter och uppmuntra 

människor att konsumera hållbart råder författarna företag att vara försiktiga med 

massmarknadsföring och istället använda sig av mer individanpassad marknadsföring. 

Ottosson och Parmant (2013) menar även att de företag som arbetar med hållbar 

kommunikation med fördel kan skapa diskussionsforum och mötesplatser på Internet, 

då detta bidrar till att konsumenter såväl som medarbetare och andra målgrupper blir 

mer lojala mot varumärket.  

 

Coombs och Holladay (2012) lyfter fram opinionsbildare som viktiga 

kommunikationsverktyg. De definierar dessa som personer som andra människor ser 

upp till och vänder sig till när de behöver råd. De skapar även trender som de sprider 

vidare till andra. Detta kan exempelvis vara en bloggare och företag kan med fördel 

skapa en relation till en bloggare som har intresse för hållbarhetsfrågor. Författarna 

menar att det är viktigt att inte bara skicka texter eller annan information till bloggare 

som de vill att de ska skriva om. Istället bör företagen integrera bloggarna i arbetet så att 

de själva vill skriva om detta. Ottosson och Parment (2013) instämmer och menar att 

konsumenternas köpbeteende påverkas av musiker, bloggare och andra kända personer. 

Även Fletcher (2008) menar att företag bör uppmuntra bloggare att skriva om 

varumärket. Hon föreslår även att företagen ansluter sig till ett välgörenhetsinitiativ, 

sponsrar ett modeevenemang eller ta stöd från kändisar.  
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4 Analys 
 

I detta kapitel ställer vi vår teoretiska referensram mot de tankar och åsikter som lyfts 

fram av våra respondenter för att identifiera likheter och skillnader. Detta för att skapa 

en tydlig bild av de tendenser som föreligger vad gäller arbetet med att göra 

miljövänliga kläder intressanta. Inledningsvis presenteras samtliga respondenter. 
 

 

• Marianne Bogle. Verksamhetsansvarig CSR Sweden. 
• Anna Brismar. Sustainability Consultant, Green Strategy. 
• Arne Forstenberg. Managing Director, Global Focus. 
• Johan Graffner. VD, T-Shirt Store. 
• Karoline Lind. Ägare, Lindstore. 
• Annika Matilda Wendelboe. Designer, Matilda Wendelboe. 
• Fredrik Wikholm. Ägare och Creative Director, Uniforms for the Dedicated. 

 

 Integrerad hållbarhetsstrategi 4.1

Persson och Hemberg (2010) menar att CSR-begreppet inte är tilltalande för 

konsumenter då det betraktas som något som är bra för miljön men inte för dem själva. 

Forstenberg anser att CSR-begreppet är dött och ställer sig frågande till att företag har 

en specifik CSR-avdelning som hanterar hållbarhetsfrågor. Han menar att företag 

istället bör integrera hållbarhetsarbetet i hela verksamheten. Detta stämmer väl överens 

med Ottosson och Parments (2013) förklaring av begreppet Grön marknadsföring, där 

en viktig aspekt är att miljöfrågan integreras med den allmänna affärsstrategin. 

Wikholm konstaterar att denna integration sker alltför sällan, ofta är det bara tom 

marknadsföring från människor på en PR-avdelning. Han fortsätter sitt resonemang och 

poängterar vikten av att inte lägga om hela företagets kommunikationsstrategi bara för 

att en produkt är miljömässigt hållbar. Då blir produkten och kommunikationen en avart 

som alieneras från resten av varumärket. Det fungerar sällan bra konstaterar han. Bogle 

menar att ett kännetecken för klädföretag vad gäller miljöarbetet är att de har en speciell 

linje med miljövänliga kläder i sitt sortiment. Forstenberg undrar: 

 

“Varför är inte hela skiten organisk bomull?” (Forstenberg 2014-04-16). 
 

Grant (2007) och Tjärnemo (2001) trycker även de på vikten av att integrera 

miljöfrågan i företagets affärsstrategi för att kunna lyckas med miljövänlig 
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marknadsföring. Även Lind instämmer i detta då hon menar att marknadsföringen måste 

grundas i de aktiviteter som faktiskt föreligger i bolaget. Forstenberg exemplifierar detta 

med att många klädföretag har återvinningsbara påsar med ett tryck som säger “vi 

tänker ekologiskt” eller något liknande. Om merparten av kläderna sedan inte är 

ekologiska så hjälper inte påsen direkt. Han tror inte heller att konsumenterna går på 

detta och anser att klädindustrin generellt sett har underskattat konsumenterna. Brismar 

anser också att miljöfrågan bör integreras mer i företagets allmänna affärsstrategi, men 

tror att det är svårt. För stora företag är det extra svårt att förändra hela sin affärsmodell. 

Det blir lätt en add-on-effekt, där företag plockar in olika hållbarhetsaspekter men 

behåller grundverksamheten och grundproduktionsmönstret som ofta kännetecknas av 

”fast fashion”. Det är lättare för mindre företag att göra rätt från början eller ställa om 

affärsmodellen efterhand konstaterar hon.  

 

Lind förklarar att hon själv uppskattar företag som alltid har jobbat med ett fint 

hantverk, riktiga material samt kunskap och omsorg i sin produkt- och affärsutveckling. 

Hon föredrar dessa företag framför de som endast vill skapa ett hållbart koncept för att 

det ligger i tiden. Wikholm poängterar att utan konkreta och hållbara handlingar så finns 

det ingenting att kommunicera. Detta är det stora problemet i modebranschen idag. För 

att skapa en förändring handlar det om att börja med värdegrundat ledarskap och att 

skapa en förändring i produktionskedjan. Sedan gäller det att hitta smarta sätt att 

kommunicera detta som skapar ett intresse och förtroende hos slutkonsumenten.  

 

 Konsumentbeteende miljövänliga kläder 4.2

Chan och Wong (2012) menar att det är vanligt att konsumenter handlar eko-produkter 

inom livsmedelsbranschen då dessa produkter har en direkt påverkan på 

konsumenternas hälsa och välmående. Inom klädbranschen finns inte samma tydliga 

koppling för individen. Wendelboe tror inte att konsumtionen av ekologisk mat handlar 

om att konsumenter vill rädda världen utan menar att mer själviska motivationer ligger 

bakom. Graffner tror även han att miljöfrågan blir mer påtaglig när konsumenten förtär 

någonting fysiskt. Brismar för ett liknande resonemang och menar att konsumenter 

upplever att både mat och skönhetsprodukter påverkar dem själva direkt. När det 

kommer till kläder så upplever människor däremot att konsumtionen påverkar någon 

långt borta. Detta stämmer överens med Johanssons (Red.)(2007) resonemang kring att 

människor generellt inte tänker på den påverkan produkterna har långt borta. Wikholm 
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menar även att livsmedelsindustrin har ett större utbud av ekologiska varor och att de 

även är bättre på att vara tydliga med vilka produkter som är ekologiskt framtagna. Han 

menar att modebranschen har mycket att lära sig från den branschen vad gäller detta. 

Wendelboe förklarar att det pågår en hälsotrend just nu vilket bidrar till att människor 

vill vara giftfria och hålla sig i skick. På vissa platser ses ekologisk mat även som något 

finare att köpa än vanlig mat. Detta kan kopplas till det resonemang som Borglund et al. 

(2012) för. De menar att svenskar främst konsumerar produkter som ger dem status och 

tillfredsställer den livsstilen de vill ha, snarare än produkter som de verkligen behöver. 

Grant (2007), Johansson (Red.)(2007), Carrigan och Attalla (2001) samt Persson och 

Hemberg (2012) förklarar att konsumenter inte kommer att handla miljövänliga 

produkter förrän de finner någon egennytta i det. Forstenberg håller med om detta då 

han menar att klädföretag måste skapa ett värde för sina kunder utöver att plaggen är 

miljövänliga. Detta är en kreativ utmaning som är fullt möjlig att lösa när företags 

hållbarhetsarbete välsignar affärsutveckling och innovation istället för att vara ett 

distanserat problem som läggs på en avskild avdelning.  

 

Wikholm menar att efterfrågan på miljövänliga material från konsumenter är för låg. 

Detta leder till att företagen i sin tur inte efterfrågar miljövänliga material från 

fabrikerna, vilket leder till att utbudet av kvalitativa, återvunna tyger är väldigt 

begränsat. Detta gör det svårt för företag att tillverka attraktiva, miljövänliga kläder. Det 

gäller att matcha det lilla urval som finns på marknaden med produkter som 

slutkonsumenterna verkligen köper. Forstenberg hävdar att gapet mellan vilja och 

handling hos konsumenter beror på att våra värderingsförändringar sker först medan 

köpbeteendet är en djupliggande och långsam förändring. Vi förstår att vi håller på att 

förstöra klimatet men eftersom vi har skolats i att konsumera på ett visst sätt är det svårt 

att förändra det egna beteendet i affären. (Red.) (2007) för ett liknande resonemang och 

poängterar att gapet mellan vilja och handling kan bero på bristande förmåga, i form av 

kunskaper och vanor.  Brismar menar att konsumenterna tänker kortsiktigt och att ett 

inköp inte gör så mycket. 

 

“Jag ska bara köpa de här sakerna, sen ska jag börja tänka på miljön” 

(Anna Brismar 2014-04-16). 
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Bogle menar att människor bara ser det dyrare priset hos miljövänliga produkter men 

inte tänker på att det är en investering i framtiden. Människor är så inrutade i det 

kortsiktiga tänket, och därför är det svårt att lägga ansvaret på konsumenten menar hon. 

Johansson (Red.)(2007)  konstaterar även hon att konsumenters ihållande 

konsumtionsbeteende beror på att de värderar personliga, kortsiktiga fördelar framför 

långsiktiga fördelar för miljön och samhället. Wendelboe instämmer i detta och tror att 

människor tycker att miljövänliga produkter är för dyra och att de inte ser sitt eget 

ansvar. De tänker att det bara är en tröja och bara jag förklarar hon. Hon pekar också på 

tröttheten och maktlösheten som bidragande anledningar till att människor inte överför 

vilja till handling. Konsumenterna tänker att det ändå är kört. Persson och Hemberg 

(2010) menar att det är alldeles för krångligt att handla miljövänligt och att det är därför 

många konsumenter inte gör det. Lind instämmer i detta resonemang då hon menar att 

konsumenter är mottagliga och vill handla hållbara produkter men att det är väldigt 

svårt att göra det. Även Wendelboe instämmer och tillägger att folk har begränsad 

ekonomi och fullt upp i sina liv, därför är det fel att skuldbelägga individen. Wikholm 

anser även han att det är fel strategi att försöka skuldbelägga konsumenterna. Om ett 

företag erbjuder en kund ett sämre alternativ och sedan försöker pressa kunden till att 

köpa detta alternativ så kommer det att förstöra kundens köplust. 

 

Lind hävdar att det är bristen på information, tillgång och alternativ som gör att 

konsumenterna inte handlar mer miljövänliga kläder. Hon menar att det finns en stor 

målgrupp som skulle vara beredda att betala lite mer om de bättre alternativen var lika 

tillgängliga som kommersiella kläder. Wikholm menar även han att tillgängligheten av 

miljövänliga kläder är bristande. Medvetenheten hos konsumenterna angående vart de 

ska vända sig för att handla dessa plagg är även den väldigt låg. Han förklarar att han 

själv knappt vet vilka företag det finns som arbetar med detta och då arbetar han ändå i 

branschen. Wendelboe konstaterar vidare att storföretag ofta skyller på att det är upp till 

konsumenterna eller lagstiftningen att se till att textilkonsumtionen blir mer hållbar. 

Wendelboe, Lind och Bogle menar istället att mer ansvar bör läggas på företagen. 

Graffner konstaterar att de stora etablerade industrierna och företagen vill hålla 

konsumenterna ignoranta och fortsätta uppmuntra till överkonsumtion.  

 

Niinimaki (2010) hävdar att när människor ska köpa nya kläder så tänker de mycket på 

vad andra kommer att tycka om kläderna och om det är ett socialt accepterat plagg. 
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Johansson (Red.)(2007) menar även hon att vårt köpbeteende påverkas mycket av de 

människor vi har i vår omgivning. Wikholm instämmer och menar att trend handlar om 

att passa in i den skaran, den stam av människor som det finns en önskan att vara en del 

av. Brismar poängterar att konsumenters mentalitet bör förändras så att en hållbar 

garderob blir en livsstil som människor kan vara stolta över. Det borde vara någonting 

människor pratar om, pushar sina kompisar till och som det är pinsamt att inte göra. 

Lind tror att konsumenter i framtiden kommer att väga in värderingar i den allmänna 

varumärkesbilden mer än vad de gör idag. Detta tror hon kommer att leda till att 

människors värderingar kommer att spegla vad de handlar för kläder. Wikholm tror att 

det är en tidsfråga som handlar om 10-talet år innan återvunna tyger är standard när 

företag tillverkar nya kläder. När det är en standard kommer det bli lättare för 

människor att handla det.  

 

 Trovärdighet 4.3

Chen och Chang (2013) hävdar att människor i allmänhet litar mycket på reklam och 

annan kommunikation från företag men att detta riskerar att förstöras av greenwash. 

Wikholm tror att många bolag är medvetna om vikten av att hitta hållbara 

konsumtionsmodeller för om detta inte görs så kommer mänskligheten upphöra att 

existera till slut. Adderat till det så tror han att många bolag känner att de inte riktigt har 

uppnått en sådan modell ännu, men de börjar ändå kommunicera som om de hade det 

för att inte hamna efter i den allmänna marknadsbilden. Detta stämmer väl överens med 

resonemanget som Chen och Chang (2013) för, då de hävdar att företag använder sig av 

greenwash på grund av att de vill leva upp till konsumenternas ökade vilja att handla 

miljövänliga produkter. Bogle framhåller även hon att ett problem när företag 

marknadsför sitt hållbarhetsarbete är att det kan upplevas som att de håller på med 

greenwash. Hon tillägger att marknadsarbetet ofta bara är en ihålig fasad där företagen 

säger att de arbetar med hållbarhet. När någon sedan frågar hur de faktiskt arbetar kan 

företagen inte förklara det. Wikholm för ett liknande resonemang då han förklarar att 

många företag har marknadsaktiviteter som är avhängda från deras faktiska arbete med 

mindre miljöskadlig produktion. Han upplever att PR-aktionerna därför känns ganska 

platta. Människor som arbetar med hållbarhet eller CSR sitter dessutom ofta placerade i 

företagens PR-avdelningar, där de har som uppgift att försvara sig när företagen blir 

granskade. Detta är ohållbart och leder till att många konsumenter som har en 

medvetenhet kring hållbarhetsfrågor inte litar på varumärket. Även Lind menar att det 
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är ett problem när varumärken andas grönt och ansvarstagande när det sedan inte 

upplevs.  

 

Wikholm menar att det är viktigt att motivationen bakom ett företags hållbarhetsarbete 

är att de vill hjälpa sina konsumenter att leva lite grönare. Tyvärr tror han inte att detta 

är fallet vad gäller de flesta företagen, som istället arbetar med det för att alla andra gör 

det. Graffner instämmer i att företag sysslar mycket med greenwash och tillägger att de 

ofta framhäver det lilla de gör väldigt mycket för att hela företaget ska se bra ut. För att 

undvika detta menar han att T-Shirt Store inte har några större kampanjer för att 

kommunicera ut att de använder ekologiska och Fairtrade-certifierade material. Istället 

synliggörs arbetet främst när kunderna kommer in i butiken. Chen och Chang (2013) 

menar att det blir alltmer vanligt att företag använder sig av greenwash, samtidigt som 

kundernas misstänksamhet gentemot företagens miljöinitiativ växer. Wikholm vidhåller 

att det tyvärr är många företag som pratar och kommunicerar men att det är få som 

faktiskt agerar och gör någonting aktivt. Graffner instämmer och menar att den utbredda 

tillämpningen av greenwash har lett till att många konsumenter är misstänksamma mot 

företagens hållbarhetskommunikation. När all företagskommunikation upptas av det 

lilla de gör samtidigt som merparten av produktionen är som vanligt blir människor 

väldigt kritiska menar han.  

 

Bogle poängterar att kunskap och specialkompetens måste ligga bakom 

marknadsföringen för att den ska uppfattas som trovärdig. Det handlar inte bara om att 

ha bra värderingar utan även om att förstå de komplexa systemen som ligger bakom 

hållbarhetsarbetet. För att undvika att kommunikationen upplevs som greenwash måste 

den vara tydlig och transparent. Hon tar upp ett exempel där en VD inom 

textilbranschen påstod att de hade “100 procent koll i sina leverantörsled”. Bogle menar 

att sådan perfekt kontroll är omöjlig att uppnå och därför blev det tydligt att VD:n inte 

visste vad han pratade om. Det behövs en ödmjukare approach, konstaterar hon. Företag 

som H&M och IKEA säger istället att de aldrig kommer att vara klara med 

hållbarhetsarbetet, vilket framstår som betydligt mer trovärdigt. En ökad transparens 

hos företagen bidrar enligt, Coombs och Holladay (2012) till att de blir mer trovärdiga. 

Wikholm tror starkt på transparens, att företag tydligt visar vad de håller på med. Han 

menar att det är av absolut vikt då det successivt kommer att bygga upp ett förtroende 

hos kunderna.  
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Wendelboe tar upp ett exempel då hennes man hade köpt några t-shirts från en eko-

kollektion hos en stor klädkedja och var glad över att dessa var ekologiskt framtagna. 

Wendelboe hade då tittat i plaggen och konstaterat att bara 50 procent bestod av 

ekologiskt bomull medan resten av plagget var tillverkat i konventionell bomull. Hon 

liknar detta vid renommé-snyltning och uttrycker sin besvikelse: 

 

”Kunde de inte masa sig upp till 100 procent?”  

(Annika Matilda Wendelboe 2014-04-24). 

 

 Marknadsföringsaktiviteter  4.4

Wikholm klargör att det mest fundamentala för att öka intresset för miljövänliga 

produkter är att helt enkelt tillverka mindre miljöskadliga produkter och bygga sin 

plattform utifrån detta. En förutsättning för att kunden ska konsumera miljövänligare 

produkter är ju att alternativet finns där förklarar han. Sedan måste alternativet vara 

minst lika bra om inte bättre än konventionellt framtagna produkter. Nästa steg är att 

paketera produkten på ett sätt som gör att det blir spännande. Det handlar om att förstå 

varumärkets DNA och vad det står för och paketera och kommunicera de hållbara 

produkterna utifrån detta. Forstenberg upplever att klädindustrin är en av de branscher 

som ligger längst bak idémässigt kring hållbarhet på grund av att företagen har en 

förlegad syn på vad kunder värderar och efterfrågar. Wikholm framhäver vikten av att 

känna sina kunder, att veta vem det är företaget riktar sig mot. Grant (2007) menar även 

att marknadsföringen kring hållbara kläder ofta är bristfällig.  

 

Graffner förklarar att T-Shirt Store arbetar mycket med in store-material, påsar samt 

andra imagematerial för att belysa hållbarhetsaspekter. Brismar anser att det är bra att 

fronta företagets hållbarhetsarbete i butiken för att påvisa att det är ett bättre val att 

handla där. Wendelboe förklarar att hon inte marknadsför att hennes kläder är 

miljövänliga överhuvudtaget. Hon berättar att en kvinna som varit kund hos henne en 

längre tid var på en inspirationsdag och såg en film där Wendelboe pratar om hållbarhet 

och miljö. Efter det kom hon förundrat till butiken och frågade varför Wendelboe inte 

hade sagt något om att plaggen hon köpte var miljövänliga. Grant (2007) framhåller att 

ju mer konsumenter får veta om hållbart framtagna produkter, desto mer vill de köpa 

dessa. Yan, Hyllegard och Blaesi (2012) lyfter även fram vikten av att företag är tydliga 

med hur deras kläder är miljövänliga för att övertyga misstänksamma kunder. Wikholm 
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tror även han att kommunikationen måste bli tydligare för att göra det lättare för de 

kunder som vill göra ett bättre köpbeslut. Detta för att utbudet är så pass litet. 

 

Ottosson och Parment (2013) menar att det är viktigt att företagets budskap 

kommuniceras på ett underhållande och intressant sätt. Det är därför viktigt att det finns 

en kreativ idé bakom budskapet och att det noggrant tänks igenom innan det 

kommuniceras ut till konsumenterna. Detta är extra viktigt när budskapet har att göra 

med hållbarhetsfrågor då sådan kommunikation ofta uppfattas som tråkig. Forstenberg 

och Lind stödjer detta resonemang då de förklarar att det är viktigt att göra miljövänliga 

kläder till någonting roligt genom marknadsföringen. Även Wikholm instämmer då han 

poängterar att Uniforms for the Dedicated strävar efter att göra projekten och 

kommunikationen som berör hållbarhetsaspekterna intressanta och roliga. Det måste 

vara lätt att konsumera oss och lätt att ta till sig oss menar han. Lind förklarar vidare att 

det handlar mycket om att skapa inspiration för kunderna. Hon tror att konsumenterna 

är mottagliga för förslag och idéer på hur de kan konsumera bättre produkter. Det 

handlar om att göra det till något lustfyllt och positivt snarare än något kravfyllt genom 

marknadsföringen. Det räcker inte att företagen säger att de “tar ansvar” istället måste 

de fokusera på att skapa värde för så många kunder som möjligt, samtidigt som de 

skapar värde för samhället och planeten i stort. Idag är den allmänna synen kring 

hållbarhet att det handlar om att uppoffra sig och att det ska vara ett sorts 

nollsummespel där parterna tänker “om vi gör det här, då måste du göra det här”. 

Forstenberg föreslår att fokus förflyttas från produkt till plattform, där kunder kan 

integrera med varandra och köpa eller byta kläder. Han tror även mycket på att erbjuda 

kunder möjligheten att hyra olika klädesplagg. Han hänvisar till att många idag hyr 

smokingar, frack, klänningar och liknande och ifrågasätter varför kunder inte på samma 

sätt skulle kunna hyra en snygg skjorta att ha på ett viktigt möte. Wikholm berättar att 

Uniforms for the Dedicated erbjuder sina kunder möjligheten att hyra kläder istället för 

att köpa dem. Det är en service som hjälper kunderna att vara mer hållbara i sin 

konsumtion utan att skuldbelägga dem.  

 

Lea-Greenwood (2012) lyfter fram exemplet med företaget French Connection som 

lyckades skapa en hype kring deras t-shirts med loggan “fcuk”. Brismar förklarar att 

H&M på ett liknande sätt skapade en hype kring sin Conscious Collection som släpptes 

i april, 2014. De skapade en efterfrågan hos kunderna genom att annonsera att något 
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spännande skulle hända och att kunderna skulle vara beredda. Det skapar ett sug hos 

kunderna och en känsla av att de inte vill bli utan kläderna. Wendelboe instämmer i 

detta då hon menar att H&M lyckades bygga upp en spänning kring kollektionen. 

Graffner menar även att H&M uppnådde en så stor hype tack vare att de har jätteduktiga 

designers, väldigt god kunskap inom produktion och att de når ut med sin 

marknadsföring till många. Lind tror även att det handlar om att det finns en vilja hos 

mottagaren att kunna handla med gott samvete. Även hon menar att marknadsföringen 

är en stor anledning till att kollektionen blev så framgångsrik som den blev. Wikholm 

menar att en anledning till att kollektionen sålde bra var att den var snyggt paketerad 

och hade en look som många konsumenter efterfrågar. Detta kan kopplas till Persson 

och Hembergs (2012) teori kring att det är viktigt att paketera miljövänliga produkter på 

ett attraktivt sätt. Wikholm framhåller även att en viktig del i den rena 

marknadskommunikationen är att successivt göra hållbarhet till något coolt, utan att 

säga detta ordagrant i kommunikationen. För Uniforms for the Dedicated handlar det 

mycket om att tillgodose slutkonsumenternas behov av kvalitet, passform, god service 

och långsiktighet.  

 

Forstenberg menar att det finns en affärspotential i att profilera sig som ett grönt 

varumärke men tror att företaget då begränsar sig till en engagerad men liten målgrupp. 

Brismar menar att det är både viktigt och positivt att våga lyfta fram varumärket utifrån 

hållbara aspekter. Bogle menar att det är positivt att profilera sig som ett grönt 

varumärke så länge det finns en verklighetsförankring i det. Annars blir det bedrägeri 

konstaterar hon. Yan, Hyllegard och Blaesi (2012) förklarar att vissa ord inte alltid är 

till fördel för företaget att skylta med då de används för lättvindigt. Exempel på sådana 

ord är; hållbart, eko, naturligt, grönt och organiskt. Wikholm förklarar att 

slutkonsumenten idag är förvirrad över vad ord som hållbarhet, sustainability, 

conscious, miljövänligt och eko som företag ofta använder egentligen innebär. Många 

varumärken använder sig av dessa ord utan att egentligen ge några konkreta exempel 

vilket gör det svårt för konsumenten att veta vart de ska vända sig om de vill ta ett 

klokare beslut. Brismar menar även att företag har anledning att vara rädda för att 

använda ord som eco eller ecological. Då det finns en risk att folk tror att företaget 

prioriterar den hållbara aspekten medan stilen kommer i andra hand. Därför väljer 

många företag att säga att stilen kommer att vara oförändrad även fast de använder 

andra, mer miljövänliga material. Detta stämmer väl överens med hur Graffner menar 
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att T-Shirt Store arbetar. Han förklarar att de aldrig kompromissar med utseendet på 

deras plagg.  

 

Niinimaki (2010) tror att miljövänliga kläder skulle kunna bli mer attraktiva om företag 

och designers bjöd in konsumenter till att vara närvarande när plaggen designas. 

Kläderna skulle då få en bättre passform och falla konsumenterna mer i smaken. 

Brismar håller med om detta då hon tror mycket på on-demand försäljning, där 

kunderna ges möjlighet att vara med och påverka sin garderob och välja modell, tyg och 

detaljer på plaggen. Hon menar att konsumenter kan bygga sin garderob mer långsiktigt 

om de får vara med och styra lite. Detta då kunderna får starkare känslor och tillskriver 

ett större värde till plagget, vilket gör att de vill ta hand om det bättre under en längre 

tid. Fletcher (2008) belyser även vikten av att ta hänsyn till flera olika aspekter av ett 

plaggs miljöpåverkan under dess användnings tid. Exempel på sådana faktorer är 

tvättemperatur, torkningstid samt hur ofta plagget behöver tvättas. Detta kan kopplas till 

att Wendelboe tillverkar en del konventionella plagg som ändå har en hållbarhetstanke 

bakom sig. Hon berättar exempelvis att hon använder mycket ull då materialet ofta är 

framtaget på ett hållbart sätt utan att ha en ekologisk märkning. Konsumenthanteringen 

tenderar även den att vara mer miljövänlig. Ett ullplagg behöver inte tvättas eller strykas 

lika mycket som exempelvis ett bomullsplagg och håller dessutom betydligt längre 

konstaterar hon. Lind instämmer i detta då hon menar att det finns många 

hållbarhetsaspekter att beakta. Har våra plagg lång livslängd behöver vi inte konsumera 

lika många menar hon, dessutom är det fördelaktigt om plagget kan vädras istället för 

att tvättas. Detta stämmer bra överens med det resonemanget som Ottman (2011) för 

vad gäller vikten av att fundera på produktens livscykel och inte bara hur den framtogs.  

 

 Viktiga faktorer för köpbeslut 4.5

Joergens (2006) menar att miljövänliga plagg i regel är fula och konstaterar att de måste 

bli mer modemedvetna för att människor ska vilja använda dem. Fletcher (2008) och 

Grant (2007) menar att hållbara kläder bör göras mer attraktiva för att människor ska 

uppmuntras att ta till sig plaggen på ett positivt sätt. Wikholm hävdar att i princip ingen 

konsument väljer ett i deras ögon sämre alternativ ur perspektivet trend, passform samt 

känslan av att ha på sig plagget. Dessa parametrar tror han går först och om det känns 

som att kunderna gör en kompromiss när de handlar bättre framtagna kläder så kommer 
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de inte vilja göra det. Det handlar istället om att erbjuda goda alternativ som 

konkurrerar med de vanliga alternativen och som är enkla att konsumera. 

 

“Människor går ofta på det alternativet som känns ganska enkelt och om man gör 

hållbarhet enkelt så kommer vi att forma ett hållbart samhälle” 

(Fredrik Wikholm 2014-05-13). 

 

Joergens (2006) framhåller att miljövänliga plagg alltid kommer att vara en typ av nisch 

så länge plaggen inte är modemedvetna. Lind menar dock att det är en nisch på grund av 

att det inte finns tillräckligt mycket att välja mellan när konsumenter vill handla 

hållbart. Persson och Hemberg (2012) hävdar att de miljövänliga aspekterna ska ses 

som en bonus. Forstenberg stödjer detta resonemang då han tror att konsumenters 

attityd gentemot miljövänliga kläder är att de är tråkiga, fula, och fantasilösa. 

Materialen antas dessutom vara risiga och det betraktas som en uppoffring att handla 

plaggen. Brismar menar även hon att framförallt unga konsumenter ofta är osäkra på 

huruvida ett miljövänligt plagg också kan vara snyggt. Graffner fortsätter resonemanget 

och konstaterar att människor avstår från hållbart framtagna kläder om de inte är 

attraktiva. Det viktigaste för människor är att plaggen är coola, så därför är första 

prioriteringen för klädbranschen att se till att ta fram de bästa plaggen. Wikholm för ett 

liknande resonemang då han vidhåller att grundtesen i Uniforms for the Dedicated’s 

marknadsföring är att göra produkter som människor tycker är intressanta.  

 

Wendelboe tror att konsumenter kanske fortfarande ser miljövänliga plagg som något 

“präktigt”. För att öka intresset för miljövänliga kläder anser hon att det viktigaste är att 

göra dem mer attraktiva. Bogle instämmer i detta då hon poängterar att ekologiska 

kläder måste göras snygga och bra för att de inte ska associeras med något dåligt. 

Forstenberg instämmer även han då han poängterar vikten av att göra snygga, schyssta 

och bra kläder som folk vill använda. Wikholm tror att trendfaktorn, komfort samt 

huruvida kunden känner att den klär i plagget är viktigast då konsumenter handlar 

kläder. Wendelboe menar att hennes egen önskan och målsättning är att göra kläder som 

tillräckligt många gillar, så att konsumenterna ser hur bra det kan bli och inser att det 

kan vara roligt att handla miljövänligt. Hon poängterar att kunder inte köper en jacka 

bara för att den är ekologisk om den är ful. Hennes egna kunder köper en siluett, menar 

hon, och sedan är den miljövänliga aspekten bara en bonus. Bogle anser även hon att 
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produkten går i första hand för många konsumenter men att miljöaspekten kan ses som 

en bonus. Wikholm tror att faktumet att plaggen är hållbart framtagna generellt rankas 

relativt lågt på konsumenternas prioriteringslista. Till och med miljöintresserade 

människor vill nog köpa plagg som är bekväma och attraktiva konstaterar han. Därför är 

det viktigt att hållbart framtagna produkter konkurrerar med alla andra produkter på 

samma villkor.  

 

Bogle tror att varumärkesaspekten och huruvida kläderna speglar individen själv är 

viktigast då konsumenter handlar kläder. Brismar instämmer i detta då hon menar att 

konsumenter går efter den stil de vill ha. Både Bogle och Brismar lyfter dock fram 

priset som en annan viktig faktor för konsumenters köpbeslut. Detta styrker även Yan, 

Hyllegard och Blaesi (2012) som menar att den viktigaste parametern när konsumenter 

ska handla kläder är priset. Niinimaki (2010) håller med om detta men förklarar att 

många andra faktorer också är viktiga för kundens köpbeslut. Detta inkluderar strävan 

efter en viss livsstil, social status och identitetsskapande utifrån klädernas varumärken. 

Lind konstaterar att konsumenter baserar köpbeslut på utseende, design, färg och form. 

Hon tillägger även att en stor grupp i samhället är oerhört priskänsliga i det kortsiktiga 

perspektivet och alltid kommer att behöva snabba lösningar till lågt pris. Wendelboe för 

ett liknande resonemang då hon menar att utseende och pris är det viktigaste för 

konsumenterna.  

 

Bogle beskriver ett problem kring prissättningen av miljövänliga kläder. Hon menar att 

konsumenter borde få betala ett billigare pris när de handlar bra produkter istället för att 

som nu köpa dåliga produkter billigt. Graffner menar att konsumenter inte har något 

emot miljövänliga produkter men att de inte vill betala något extra för dem. Om en kund 

hade haft två likvärdiga produkter, en icke-ekologisk och en ekologisk bredvid 

varandra, så hade den valt den ekologiska om priset var detsamma. Hade den ekologiska 

kostat 10 procent mer så är det dock svårt att säga hur de hade valt. Carrigan och Attalla 

(2001), Johansson (Red.)(2007) och Wikholm instämmer i detta och hävdar att 

konsumenter inte kommer börja köpa hållbart framtagna kläder förrän det inte kostar 

dem någonting extra. Johansson (Red.)(2007) menar dock att konsumenter ofta betalar 

ett överpris för en viss typ av varor, exempelvis högstatusvarumärken. Lind menar att 

ett lyxigare varumärke tidigare enbart har varit byggt på image och plaggens utseende. 

Hon menar dock att en förändring håller på att ske där goda värderingar kan leda till att 
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varumärket betraktas som lyxigt.  Kunderna kommer att vara beredda att betala lite mer 

för de goda värderingarna än tidigare. Detta kan kopplas till Guercini och Ranfagnis 

(2013) resonemang kring att hållbarhet och lyx är två sidor av samma mynt och att 

företag kan utnyttja detta som en affärsmöjlighet.  

 

Lind ifrågasätter även prisdefinitionen som sådan då hon poängterar att ett dyrare plagg 

som har ett högre försäljningspris kan ha en lägre CPU - Cost Per Use. En t-shirt från 

en budgetkedja kanske vrider sig efter första tvätten vilket leder till att du bara använder 

den ett fåtal gånger. Den har då ett relativt högt CPU jämfört med ett dyrare plagg som 

kan användas över flera år. Företag kan därför med fördel marknadsföra dessa aspekter 

till kunderna och höja priserna på plaggen så att de säljer färre, mer hållbara exemplar. 

Hamilton, Ratner och Thompson (2011) lyfter även de fram denna aspekt då de menar 

att ju mer konsumenter tror att de kommer använda en produkt, desto mer kommer de 

vara villiga att betala för den. Wikholm framhåller även han att kvalitetsaspekten är 

viktig för Uniforms for the Dedicated’s kunder, vilket innefattar att plaggen kan bäras 

på lång sikt.  

 

 De anställda som marknadsförare 4.6

Enligt Zeithaml, Bitner och Gemler (2009) representerar personalen i frontlinjen 

servicen, varumärket, marknadsföringen samt organisationen i kundernas ögon. Lind 

menar att de anställda spelar en jätteviktig roll för marknadsföringen av miljövänliga 

kläder. Detta då de anställda är en del av företaget och representerar vem företaget är, 

vad det står för och allting annat. Detta gör att de anställda nästan är viktigare än själva 

produkterna konstaterar hon. Wikholm pekar ut de anställda som företagets allra 

viktigaste marknadsförare. Graffner berättar att T-Shirt Store utbildar sin butikspersonal 

för att de ska kunna kommunicera ut företagets arbete på ett effektivt sätt. Utbildningen 

är viktig då den gör att de anställda kan förmedla företagets arbete till kunderna. Bogle 

instämmer och menar att om butikspersonalen kan svara på frågor gällande 

hållbarhetsarbetet i företaget visar det att företaget bryr sig på riktigt. Hon menar även 

att det är viktigt att låta medarbetarna ta del av vad företaget gör, då det kan göra att de 

fungerar som goda ambassadörer för företaget. Även Forstenberg anser att företag bör 

arbeta med att skapa värde för de anställda så att de kan fungera som ambassadörer och 

sprida vidare företagets arbete.  
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Coombs och Holladay (2012) hävdar att personalen är bättre kommunikatörer ju mer 

kunskap de besitter. Detta leder även till att företaget blir trovärdigare. Wendelboe 

menar även att det blir roligare för de anställda att arbeta om de besitter kunskapen och 

kan svara på kundernas frågor om plaggen. Hon instämmer även i att personal med god 

kunskap har lättare att skapa förtroende och knyta kunder till företaget. Gummesson 

(2008) menar att det är viktigt att personalen har förståelse för vilka strategier, mål och 

visioner företaget har. Detta för att lyckas framställa företaget på ett enhetligt sätt. 

Brismar pekar även på vikten av att personalen informerar kunderna om miljövänliga 

kläder och på det sättet förhoppningsvis även uppmuntrar dem att handla dessa. Lind 

menar att en positiv relation till de anställda kan leda till att de vill dela med sig och 

stolt berätta om arbetet för andra via exempelvis sociala medier. På det sättet blir de 

anställda en form av gratis marknadsföring. Wikholm instämmer i Linds resonemang 

och menar att om en anställd inte trivs på sitt arbete eller inte känner igen sig i 

företagets värderingar, så kommer denne istället berätta om detta för sina vänner, vilket 

antagligen kommer att leda till att de inte vill handla hos företaget.  

 

 Media och kommunikationskanaler 4.7

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) menar att företag i regel är försiktiga med 

att kommunicera deras hållbarhetsarbete då de är rädda för att bli granskade. Brismar 

instämmer i detta då hon tror att företag inte vågar berätta om allt de gör i media för att 

de är rädda för att bli kritiserade för att de inte gör vissa saker. Lind instämmer i detta 

men ser en förändring då alltfler företag inser vikten och värdet i att berätta om sitt 

arbete. Hon tror att det hänger ihop med den ökade medvetenheten och de ökade kraven 

från konsumenter. De vill veta vad företagen gör och då måste företagen vara 

transparanta och svara menar hon. Bogle lyfter fram vikten av att varumärket vid alla 

kommunikationstillfällen inkluderar någon ingrediens som är kopplad till företagets 

miljömässiga ansvar. Detta för att kunden ska känna sig trygg.  

 

Enligt Ottosson och Parment (2013) är det bra om företag använder sig av okontrollerad 

media, det vill säga en tredjepart som skickar ut information om företagets 

hållbarhetsarbete. Detta för att konsumenterna ska uppfatta det som trovärdigt då 

tredjeparten i princip går i god för företaget. Forstenberg tycker dock inte att det är den 

rätta vägen. Han menar istället att företaget bör gå ut med informationen själv. Är det en 

del av kärnverksamheten så måste företaget själva visa att de arbetar med detta och 
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lägger företagen istället enbart ut arbetet på exempelvis NGO:s så visar det att det inte 

är så viktigt för företaget. Wikholm hävdar även att när större företag samarbetar med 

NGO:s så framstår det ofta som att företaget har köpt organisationens aura. Ett sådant 

samarbete skapar självklart förtroende eftersom att människor är enkla, men han tycker 

att det är ett fult trick. Istället borde företagen göra så pass mycket grundläggande arbete 

själva att de faktiskt kan kommunicera exakt vad de arbetar med. Forstenberg tillägger 

dock att det är bra att arbeta med andra verksamheter och ha samarbeten med sådana 

organisationer. Wendelboe instämmer i att budskapet antagligen blir tyngre om 

företaget kommunicerar själva men anser även hon att det kan bli trovärdigare i vissa 

fall om en oberoende organisation stödjer företagets arbete. Brismar menar även hon att 

det är bra om företagen vågar kommunicera sitt hållbarhetsarbete själva. Hon påpekar 

även att om ett företag arbetar utifrån visioner och värderingar så är det bra att 

kommunicera ut hur detta genomsyrar företaget. Bogle menar även hon att det absolut 

kan verka mer legitimt om en tredjepart går i god för företaget. Wikholm framhäver att 

samarbeten med tredjeparter är väldigt bra om organisationerna tillsammans exempelvis 

genomlyser produktionskedjan för att komma fram till vilka delar som är viktigast att 

bearbeta, att de tar hjälp av varandra för att göra produkterna och organisationen bättre. 

Sedan kan de tillsammans kommunicera ut de fantastiska, hållbara kläderna som 

samarbetet har resulterat i. Tredjepartslösningen ska ge en direkt effekt på tredjeparten 

och samhället, annars blir det bara luft av allting, konstaterar han.  

 

Enligt Coombs och Holladay (2012) kan sociala medier bidra till att företag når ut med 

sitt samhällsansvar och att positiv word of mouth sprids. För att människor ska sprida 

vidare budskapet krävs det dock att det upplevs som viktigt och värt att dela. 

Forstenberg instämmer i detta resonemang och ser en möjlighet i att använda sociala 

medier för att utveckla affärsverksamheten samt skapa nya tjänster. Det handlar om att 

skapa innehåll som är så viktigt att människor vill dela det med sina vänner och sina 

nätverk konstaterar han. Lind instämmer i detta då hon belyser vikten av att skapa 

kreativt material som människor vill sprida. Hon berättar vidare att hon själv jobbar 

mycket med sociala medier för att marknadsföra sina hållbart framtagna kläder. Detta 

för att skapa engagemang kring produkternas goda aspekter som leder till positiv word 

of mouth. Wikholm framhåller även han vikten av word of mouth för att sprida intresset 

för miljövänliga kläder. Brismar tror att företag med fördel kan använda alla former av 

media. Hon lyfter fram interaktiva kanaler som Instagram, Facebook och Pinterest och 
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poängterar att det är bra att agera brett på alla fronter. Graffner instämmer då han menar 

att budskapet ska bombarderas överallt i alla medier. Lind menar att köpt reklam är bra 

för att sprida budskapet snabbt men poängterar att det är svårt för företag med 

begränsad budget. Hon tror dock att det viktigaste är vad företaget kommunicerar och 

att detta har en verklighetsförankring. Detta stämmer väl överens med Ottosson och 

Parments (2013) resonemang kring att valet av kommunikationskanal inte är det 

intressanta utan snarare avsändarens förhållningssätt till det som kommuniceras.  

 

Graffner pekar ut videos som ett effektivt sätt att marknadsföra miljövänliga plagg. Han 

föreslår att sådana videos skulle kunna illustrera hur verkligheten ser ut och hur 

situationen skulle kunna förändras. Klippen kan då vara antingen filmade eller 

illustrerade. Han poängterar även att detta blir kostnadseffektivt då distributionen i stort 

sett blir gratis. Coombs och Holladay (2012) menar att opinionsbildare, som exempelvis 

bloggare, är ett bra kommunikationsverktyg då det finns många människor som ser upp 

till sådana personer. Bogle lyfter även hon fram bloggare som ett bra 

kommunikationsverktyg inom modevärlden. Graffner tror även att det är bra att använda 

sig av kändisar som modeller eller musiker för att få människor att bli mer intresserade 

av miljövänliga kläder. Detta stöds av Ottosson och Parment (2013) samt Fletcher 

(2008) som vidhåller att företag kan samarbeta med musiker, bloggare och andra kända 

personer för att påverka konsumenter. Wikholm stödjer dessa resonemang då han menar 

att tredjepartslösningar kan vara väldigt effektivt ur ett marknadsperspektiv. Om 

exempelvis Nike skulle få Zlatan eller Usain Bolt att kommunicera att en produkt är 

hållbar och framtagen av återvunnen polyester, så är det klart att det skulle sälja mycket 

mer konstaterar han. Wikholm förklarar att Uniforms for the Dedicated samarbetar med 

alltifrån hiphopartister till den kungliga operan. Den gemensamma nämnaren för alla 

samarbetspartners är att de jobbar för en mer hållbar framtid. Detta för att bevara 

företagets grundläggande värderingar på ett tydligt sätt. 
 

Lea-Greenwood (2012) menar att företag kan spara mycket pengar och få stor 

uppmärksamhet genom att använda chock-reklam. Han beskriver No-litas reklam som 

ett exempel där företaget anspelade på den rådande, skeva skönhetsidealen för att nå 

människor på ett känslomässigt plan. Lind hävdar att konsumenter blir mer och mer 

medvetna vilket gör att det inte känns så bra för dem att fortsätta konsumera de plagg 

som har dåliga material och som orsakar skada på både människa och miljö. Detta kan 
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kopplas till Graffners tankar om att människor har ett växande dåligt samvete för sin 

överkonsumtion vilket företag kan angripa på ett snyggt sätt. Detta kan göras genom att 

informera och utbilda konsumenter om hur vidrig vanlig textilproduktion faktiskt är, 

vilket är något som de flesta inte tänker på. För att driva upp den konventionella 

bomullen som behövs för en enda T-Shirt krävs det exempelvis 10 cl 

bekämpningsmedel, vilket motsvarar en tredjedels cola-burk. T-Shirt Store arbetar med 

något de kallar “Guilt free consupmtion” för att visa en annan väg för konsumenter. Det 

är ett sätt att ta bort skuldkänslorna från konsumtionen och visa det positiva med att 

handla hållbart framtagna kläder. Han förklarar vidare att det finns så många sätt att 

konsumera som inte belastar vår planet och där finns det något att jobba med. För 

många pekpinnar och negativa budskap blir helt enkelt för jobbigt för konsumenterna.  
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5 Slutsats 
 

I det avslutande kapitlet lyfter vi fram de slutsatser som identifierats utifrån vår analys. 

Vi redogör även för hur våra syften har uppfyllts samt besvarar vår forskningsfråga. 

Avslutningsvis lyfter vi fram tankar och reflektioner kring vår studie samt förslag till 

vidare forskning. 
 

 

 Uppsatsens syften och forskningsfråga 5.1

Efter vår analys av insamlad teori och empiri där våra syften och vår forskningsfråga 

har bearbetats anser vi nu att vi har tillräckligt stark grund för att besvara vår 

forskningsfråga som lyder: 
 

• På vilka sätt kan klädföretag arbeta med grön marknadsföring för att öka 

intresset för miljövänliga kläder? 
 

Våra syften var att analysera och undersöka: 
 

• Vilka faktorer som påverkar konsumenters intresse för miljövänliga kläder. 

• Hur marknadskommunikationen av miljövänliga kläder kan vara utformad för 

att tilltala konsumenterna. 

 

 Tendenser 5.2

Innan vi redogör för våra delsyften och vår forskningsfråga i tur och ordning kommer vi 

att presentera de tendenser som påträffats vid genomgång av teori och empiri. 

Aspekterna vi tar upp speglar de mönster vi har funnit mellan våra respondenter och vår 

teoretiska referensram. 

 

• Miljöfrågorna ska integreras i den allmänna affärsstrategin: Hela företaget 

måste bygga på grundvärderingar som värdesätter hållbarhet och företag bör 

således inte ha en separat avdelning för dessa frågor. 

•  Ett gap föreligger mellan konsumenters attityd och beteende: Konsumenter 

värdesätter stil och egennytta i första hand och företagen måste därför göra 

attraktiva plagg som är lätta att handla och där miljöaspekten är en bonus. 
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• Värdet hos hållbara plagg kan med fördel tydliggöras: Miljövänliga plagg har 

ofta en högre kvalitet och längre hållbarhet, vilket företag med fördel kan 

tydliggöra för att få konsumenterna att vilja betala ett lite högre pris. 

• Tillgängligheten och medvetenheten måste öka: Företag som erbjuder 

miljövänliga kläder måste vara tydliga med detta så att kunderna blir medvetna 

om vilka alternativ som finns och vart de kan vända sig för att konsumera mer 

miljövänligt. 

• Trovärdigheten måste förstärkas: Företag bör undvika greenwash och vara noga 

med att bara kommunicera det som företaget faktiskt gör. Kommunikationen bör 

även vara detaljrik och tydlig. 

•  Flera olika kommunikationskanaler ska användas: Företaget bör nå ut med ett 

integrerat budskap i flera kanaler för att öka medvetenheten hos konsumenterna. 

Sociala medier är effektivt för att skapa engagemang och word of mouth. 

Kändisar och anställda kan även fungera som ambassadörer. 
 

 Delsyfte 1: Påverkande faktorer 5.3

För att kunna marknadsföra miljövänliga alternativ på ett effektivt sätt anser vi att det är 

avgörande att först förstå konsumenterna och vad som påverkar dem i deras attityd och 

beteende i form av köpbeslut. Vi finner det därför viktigt att företag har dessa aspekter i 

åtanke då de utformar sin gröna marknadsföring. 
 

Något som vi tidigt upptäckte och fann intressant då vi studerade teori och intervjuade 

våra respondenter var att ett gap föreligger mellan konsumenters attityd och beteende 

när det kommer till miljövänliga kläder. Trots att många är positivt inställda är det få 

som faktiskt köper kläderna. Vi har funnit att en av förklaringarna till detta är att många 

konsumenter har en uppfattning om att miljövänliga kläder är fula och obekväma, vilket 

var en upptäckt som framstod tydligt både i vår teoretiska referensram och bland våra 

empiriska fynd. Då merparten av våra respondenter samt teorin framhöll att klädernas 

utseende och passform är av yttersta vikt för kunder då de fattar köpbeslut är detta 

följaktligen ett stort problem och något företagen bör beakta. Vi anser därför att företag 

måste ha som utgångspunkt att säkerställa att kläderna är attraktiva. Observationer 

under studiens gång har tydliggjort att det är möjligt att göra miljövänliga kläder 

attraktiva och därför finns det ingen anledning att inte sträva efter detta. Om fler företag 

lyckas med det kommer intresset för miljövänliga plagg att öka samtidigt som fler 
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människor kommer att tipsa vänner och bekanta om dessa företag och på så sätt sprida 

positiv word of mouth.  

 

En upptäckt vi har gjort som relaterar till detta är att de klädföretag som gör snygga och 

hållbara kläder ofta inte marknadsför de miljövänliga aspekterna, då de vill att stilen ska 

vara det primära som gör att konsumenterna handlar hos företaget. Problemet blir då att 

kunderna saknar medvetenhet kring vilka miljövänliga alternativ som finns och att dessa 

kläder faktiskt kan göras attraktiva. De konsumenter som faktiskt vill handla 

miljövänligt vet inte vart de ska vända sig och riskerar därför att köpa vanliga kläder 

istället. Detta kan vara ytterligare en förklaring till det gap som föreligger mellan 

konsumenters vilja och handling gällande miljövänliga kläder. Många respondenter har 

även poängterat kunders ovilja att kompromissa och menar att miljövänligt framtagna 

kläder måste vara lika bra eller bättre för att konsumenterna ska välja dessa alternativ. 

Detta gör det extra viktigt att konsumenterna blir medvetna om att hållbarhet och estetik 

kan kombineras. Hur detta kan uppnås diskuteras närmare under 5.4 Delsyfte 2: 

Kommunikation.  
 

En annan insikt som varit viktig för vår studie är att konsumenter är mer villiga att 

handla miljövänligt när de upplever att det fyller en egennytta. Ett bra exempel på detta 

som belysts i analysen är livsmedelsindustrin, där konsumenterna handlar eko-produkter 

för att exempelvis undvika att få i sig gifter. Samma form av personlig påverkan 

upplevs inte av konsumenter inom klädbranschen. Detta anser vi är viktigt för företagen 

att förstå, så de inte tror att de ska kunna övertala kunderna enbart genom 

miljöaspekten. Tron om att konsumenter kommer att konsumera miljövänliga kläder 

bara för att planeten förstörs är naiv och företag måste tänka i andra banor för att kunna 

öka intresset för hållbar konsumtion. Många respondenter poängterade även vikten av 

att inte lägga för stort ansvar på konsumenterna då människor har fullt upp i sina egna 

liv. Detta är något vi instämmer med till fullo. Tiden blir allt svårare att få ihop i dagens 

samhälle då jobbet ska skötas, träning ska hinnas med, mat ska inhandlas och det ska 

hämtas och lämnas på dagis samtidigt som det sociala umgänget ska underhållas. 

Tankar kring vart kläder ska inhandlas och vilka material de ska innehålla hamnar 

följaktligen långt ner på prioriteringslistan.  Fokus bör därför ligga på att göra det lätt 

för konsumenterna att göra de bra valen. Först när det finns gott om lättillgängliga 

alternativ kan vi lägga ett större ansvar på konsumenterna och där är vi inte idag.  
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Istället för att skuldbelägga konsumenterna bör företagen sträva efter att göra det 

lustfyllt att handla miljövänliga kläder. Känslan hos konsumenten ska inte enbart vara 

att denne handlar miljövänligt för att “dra sitt strå till stacken” för då kommer kunden 

snabbt att tröttna och inte sprida budskapet vidare. Det måste istället kännas roligt och 

värdefullt att handla miljövänligt så att agerandet förknippas med något positivt. Då är 

chansen större att konsumenten upprätthåller beteendet. För att det ska vara lustfyllt får 

kunden heller inte uppleva att den är ensam om sitt hållbara konsumtionsbeteende. En 

konsument som vill handla miljövänligt riskerar att lätt ge upp om denne upplever att 

ingen annan bryr sig eller tar ansvar. Därför är det av yttersta vikt att se till att 

budskapet sprids så att miljövänliga kläder blir allmängiltiga snarare än en särskild 

nisch. Blir det allmänt vedertaget att handla miljövänligt kan det i längden även leda till 

att ett konsumtionssamhälle formas där det blir lite pinsamt att inte handla miljövänligt. 

Det kan i sin tur leda till att klädindustrin övergår till en allt mer miljövänlig produktion 

vilket minskar utbudet av konventionella klädesplagg. Det blir en positiv cirkel.  

 

Ytterligare en viktig aspekt som framkommit är att konsumenter är väldigt priskänsliga. 

Många prioriterar att köpa fler billiga plagg snarare än få, kvalitativa plagg som har lång 

hållbarhet. Det finns dock en grupp konsumenter som betalar stora summor för 

märkeskläder, för att bibehålla en speciell status och associeras med varumärket. Vi ser 

därför att det föreligger en stor möjlighet för företagen att belysa de hållbara plaggens 

värde som ofta består i en högre kvalitet och en längre livslängd. Detta för att skapa en 

lyxigare känsla hos de hållbara plaggen och göra konsumenterna villiga att betala det 

lite högre priset som en miljövänligare produktion ofta föranleder. De miljövänliga 

plaggen behöver heller inte ses som dyrare om de betraktas utifrån ett CPU-perspektiv. 

Detta då plaggen ofta kan hålla under en livstid till skillnad från en billig t-shirt som 

förstörs efter en tvätt. Sådana aspekter måste belysas av företagen för att öka kunskapen 

om klädernas värde och göra kunderna mer benägna att betala det lite högre priset.  

 

En annan aspekt som framkommit i vår studie är att människans slit och släng 

konsumtion beror på en önskan att passa in ett socialt sammanhang. Detta kommer 

antagligen medföra att människor kommer att fortsätta vilja klä sig i nya och trendiga 

kläder. En möjlighet för företagen, som vi tyvärr inte funnit stöd för under vår 

teoriinsamling men som en del av våra respondenter belyst, är att erbjuda kunderna att 

hyra plagg under en kortare tid. Detta ger kunderna möjlighet till variation samtidigt 
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som de kan vara trendiga, utan att ständigt behöva köpa nya plagg och bidra till 

miljöförstörelsen. Vår uppfattning är att många konsumenter idag köper plagg för 

enskilda tillfällen, som exempelvis inför en jobbintervju eller en social tillställning. 

Istället för att behöva köpa ett nytt plagg varje gång skulle konsumenter troligtvis 

uppskatta möjligheten att hyra ett plagg för det specifika tillfället. På det sättet kan 

kunderna bära miljövänliga och kvalitativa kläder utan att erhålla en högre kostnad. 

Detta kan även vara ett bra sätt att få kunder att pröva på miljövänliga kläder så att de 

inser att de inte behöver kompromissa i passform, material och utseende.  
 

 Delsyfte 2: Kommunikation 5.4

För att öka intresset för miljövänliga kläder anser vi att en tydligare och mer effektiv 

marknadskommunikation är avgörande. Idag används ofta CSR-kommunikation i syfte 

att försvara sig mot kritik, vilket har gjort att många konsumenter blivit skeptiska till 

hållbar kommunikation överlag. Det föreligger därför ett stort behov att göra 

kommunikationen mer ärlig och transparent för att återuppbygga ett förtroende hos 

konsumenterna. 
 

Av analysen framgår vikten av att skapa en trovärdighet i kommunikationen som gör att 

konsumenterna kan lita på det företaget säger. Detta anser vi att företagen framförallt 

kan uppnå genom att undvika greenwash och att bara kommunicera det företaget 

verkligen gör. Däremot anser vi att det även är viktigt att företagen kommunicerar de 

brister som finns inom företaget idag tillsammans med en plan för att överbygga dessa. 

Detta för att uppvisa en ödmjukhet kring hållbarhetsarbetet som leder till ökad 

trovärdighet och en mer öppen kommunikation mellan företaget och dess konsumenter. 

Om fler företag är sanningsenliga i sin kommunikation kan det leda till att 

konsumenternas osäkerhet kring huruvida företagen är ärliga eller inte kommer att 

minska. Detta kommer att göra dem mer benägna att köpa miljövänliga kläder för att 

stödja hållbarhetsarbetet. Utöver detta har det visat sig vara viktigt att faktiskt besitta 

kunskap om olika hållbarhetsaspekter, så att företaget kan visa att de har en trovärdig 

plan och strategi för sitt agerande. Vi anser att företag hittills har underskattat 

konsumenterna genom att tro att de går på vad som helst och inte ifrågasätter företagens 

uttalanden. Detta anser vi är dumdristigt, då konsumenter får alltmer kunskap genom 

bland annat media och Internet och därför ser igenom detta. Om konsumenter får 

uppfattningen att alla företag överdriver sitt hållbarhetsarbete förstör detta för de företag 
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som faktiskt arbetar bra med det. För att överbygga detta problem är det viktigt att 

företagen är så transparenta och detaljrika som möjligt i sin kommunikation. Så länge 

det finns verklighetsförankring i det företaget säger anser vi således att de bör 

tydliggöra detta och inte vara rädda för att kommunicera sitt arbete. På det sättet kan 

företaget fånga kundernas intresse och skapa trovärdighet. 
 

Många forskare visade sig vara ense om att så kallad okontrollerad media, där företaget 

använder sig av en tredjepart för att sända ut sitt arbete, är fördelaktigt för att stärka 

trovärdigheten i budskapet. Många av respondenterna lyfte dock fram vikten av att 

företagen själva sänder ut sitt budskap, även fast de höll med om att en tredjepart kunde 

göra kommunikationen mer legitim. Vi anser att företagen själva ska kommunicera ut 

arbetet så att det tydliggörs att hållbarhet är en grundläggande värdering hos företaget. 

Det företaget fokuserar på i sin marknadskommunikation är ofta en tydlig spegling av 

vad de värdesätter och lägger vikt vid. Kommunicerar de inte ut hållbarhetsarbetet kan 

misstankar följaktligen väckas om att de inte bryr sig särskilt mycket om detta. Vi anser 

dock att samarbeten med tredjeparter är bra i syfte att utbyta kunskap, nå en större 

målgrupp och skapa trovärdighet. I dessa fall är det dock viktigt att tydliggöra att 

samarbetet gynnar båda parterna, så att det inte framstår som att företaget “köper” 

tredjepartens goda aura. Ett sådant samarbete kan tydliggöra ytterligare att företaget 

faktiskt tar hållbarhetsarbetet på allvar, inte bara när det gäller den egna 

affärsverksamheten utan även på en bredare front.  
 

Gällande valet av kommunikationskanal har analysen påvisat att kanalen inte är det 

viktigaste utan istället själva budskapet. Respondenterna har framhållit att budskapet 

bör sändas ut i så många medier som möjligt och belyst vikten av att kommunikationen 

är konsekvent i samtliga medier. Vi ser stora möjligheter att utnyttja de sociala 

medierna för att skapa en ökad medvetenhet och viral marknadsföring, vilket kan leda 

till ett större intresse för miljövänliga kläder. På de sociala medierna finns stora 

möjligheter att skapa en interaktiv marknadsföring och en dialog mellan företag och 

kund samt kunderna sinsemellan. Detta sprider engagemanget vidare genom word of 

mouth och kan även leda till att företagen får användbar feedback från kunderna. Vidare 

kan kända personer hjälpa till att marknadsföra miljövänliga kläder, vilket kan bidra till 

att det skapas en hype kring konceptet och att kläderna upplevs som trendigare. Vi anser 

främst att kändisar som har ett stort modeintresse eller kända bloggare är bra att 

använda sig av, då dessa är opinionsbildare som besitter stor makt inom klädindustrin. 
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Bloggare skulle exempelvis kunna tipsa om miljövänliga alternativ eller visa upp att de 

bär miljövänliga plagg i sin blogg. Människor som ser upp till dessa bloggare och ser 

dem som stilförebilder kommer då att vilja köpa miljövänliga alternativ själva. Vi ser 

möjligheten att sådana samarbeten kan påverka efterfrågan och intresset för 

miljövänliga kläder kraftigt med relativt små medel.   
 

De anställdas roll som marknadsförare är något som belysts kraftigt både i vår teoretiska 

referensram och av våra respondenter. Vi anser att de anställda fungerar som företagets 

ambassadörer och speglar varumärkets värderingar. Därför är det viktigt att de besitter 

den kunskap och det engagemang som krävs för att skapa trovärdighet och intresse för 

företagets produkter. För att uppnå detta är det avgörande att företagets ledning utbildar 

de anställda kring hållbarhetsfrågor som berör exempelvis tillverkningen, materialen 

och plaggens användning. Om personalen trivs med- och är stolta över de värderingar 

som företaget står för så är chansen även stor att de sprider engagemanget vidare till 

kunder och folk i deras närhet. Det skapar således en positiv word of mouth vilket ökar 

intresset för miljövänliga kläder. Utöver att utbilda personalen anser vi även att det är 

viktigt att utbilda konsumenterna kring miljöfrågor genom sin 

marknadskommunikation. Företag kan exempelvis informera mer om vilka material 

som är bra eller dåliga ur miljösynpunkt och varför. Vidare kan företagen tydligare 

informera om vart plaggen har producerats och hur miljön påverkas av denna 

produktion. Detta för att öka kunskapen kring olika hållbarhetsaspekter vilket i sin tur 

ökar intresset för miljöfrågor. Om en kund har dålig kunskap är chansen liten att denne 

bryr sig om problemet. Om företagen informerar kunderna på ett positivt sätt utan att 

skuldbelägga dem så kan det dessutom göra att det blir svårare för kunderna att förbli 

ignoranta kring problemen som deras konsumtion bidrar till. Istället kommer det att 

kännas roligt att välja miljövänliga alternativ och på så sätt bidra till en bättre värld. 
 

 Besvarande av forskningsfråga 5.5

Då intresset för att köpa miljövänliga kläder idag är svalt samtidigt som tillgängligheten 

av dessa plagg är låg har vi sett ett stort behov av att förbättra marknadsföringen kring 

dessa plagg. Detta då en bättre marknadsföring leder till ett ökat intresse vilket i sin tur 

kan leda till att fler företag börjar arbeta med miljövänliga kläder.  
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Flera av våra respondenter har belyst vikten av att inte marknadsföra sig som ett grönt 

företag utan att först ha en grön strategi som genomsyrar hela företaget. Med detta i 

åtanke anser vi att det i förstahand inte handlar om att marknadsföra miljövänliga 

kläder, utan snarare om att bygga ett företag med sunda grundvärderingar som 

genomsyrar samtliga av företagets aktiviteter. Först därefter kan företaget börja 

kommunicera ut att de erbjuder miljövänliga plagg och fördelarna som detta medför. 

Det räcker således inte att erbjuda en enstaka kollektion med ekologiska plagg när 

resten av sortimentet fortsätter att bidra till miljöförstörelsen, då detta skapar en misstro 

som förstör för de företag som faktiskt arbetar helhjärtat för en mer hållbar 

klädkonsumtion. Om ett företag har en specifik CSR-avdelning eller motsvarande så 

kan även det vara en indikation på att företaget inte ser hållbarhetsfrågorna som en 

naturlig del av verksamheten. Självklart är det bättre att ha en CSR-avdelning än att inte 

arbeta med hållbarhetsfrågor överhuvudtaget, men om intresset och tillväxten av 

miljövänliga plagg ska öka måste företag tänka i andra banor och börja från grunden. 
 

Något som vi anser är grundläggande för att den gröna marknadsföringen ska fungera är 

att företagen förstår konsumenterna och deras behov och beteende. Det gäller att inte 

bara att lyssna på vad kunderna förmedlar att de vill ha, då människor inte alltid är 

rationella. Därför måste företaget förstå kunden på ett mer djupgående plan och anpassa 

sig efter detta. En aspekt som i anslutning till detta visat sig grundläggande för att öka 

intresset för miljövänliga kläder är att arbeta med plaggens estetik för att göra dem mer 

attraktiva och moderiktiga. Detta då plaggens design är en av de absolut viktigaste 

parametrarna då konsumenter handlar kläder, samtidigt som den generella uppfattningen 

idag är att miljövänliga plagg är tråkigare än vanliga plagg. Plaggens stil och 

utformning måste därför vara en central del av företagets marknadsföringsstrategi, så att 

kunderna inte behöver kompromissa för att kunna konsumera hållbart. Vi anser vidare 

att det är viktigt att företaget belyser att plaggen är både miljövänliga och attraktiva i sin 

marknadskommunikation, så att kunder förstår att detta faktiskt går att kombinera. På 

det sättet får konsumenterna en större medvetenhet kring de miljövänliga alternativen 

samtidigt som de kan tillgodose sin önskan att handla moderiktiga kläder. 

 

En annan aspekt som är viktig för företag att beakta då de marknadsför miljövänliga 

kläder är att vara transparenta i kommunikationen och undvika greenwash. Genom att 

vara ärliga kring företagets arbete och ödmjuka inför de svårigheter och möjligheter 
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som föreligger kring hållbarhetsarbetet upplevs företaget som mer trovärdigt. En 

öppenhet och inbjudan till dialog med konsumenterna kan även leda till ett ökat intresse 

och engagemang som sprids genom positiv word of mouth. Om konsumenterna känner 

sig mer delaktiga finns även möjligheten att de känner en starkare anknytning till 

varumärket som gör dem mer villiga att handla företagets produkter. Vi anser även att 

en större delaktighet och viral marknadsföring leder till en ökad medvetenhet kring 

vilka företag som arbetar med miljövänliga kläder. Detta är viktigt då medvetenheten 

idag visat sig vara alldeles för låg. Om diskussionen kring miljövänlig klädkonsumtion 

får ett större fokus kommer dessutom fler företag att vilja arbeta med detta, vilket leder 

till en ökad tillgänglighet. Detta är ett måste för att miljövänliga kläder ska sluta vara en 

nisch och istället bli något som konsumeras av alla.  

 

Som tidigare diskuterats så har vi funnit att valet av kommunikationskanal inte är det 

centrala för grön marknadsföring, utan istället vad som kommuniceras. Fokus bör ligga 

på att erbjuda kvalitativa och attraktiva kläder och ha en ärlig kommunikation som 

skapar trovärdighet och en positiv känsla hos konsumenterna. Trots att valet av 

kommunikationskanaler inte är det centrala har vi sett att sociala medier, 

opinionsbildare och företagets anställda är särskilt effektiva kanaler för att skapa 

engagemang och intresse. Detta då de kan bidra till att göra miljövänliga plagg häftigare 

vilket gör att budskapet sprids och att intresset ökar. Vidare kan företag med fördel 

använda både kontrollerad och okontrollerad media för att stärka sin trovärdighet och nå 

ut till en större målgrupp. En annan aspekt som har diskuterats är vikten av att göra 

miljövänliga plagg till något lustfyllt genom marknadsföringen. Vår teori och våra 

respondenter har däremot inte diskuterat särskilt mycket kring hur detta kan uppnås. En 

möjlighet som vi ser för att öka den lustfyllda känslan hos konsumenterna är att anordna 

evenemang som exempelvis modevisningar eller andra tillställningar där fokus läggs på 

miljövänliga kläder. Företagen skulle även kunna använda kändisar eller bloggare som 

ambassadörer för tillställningen för att skapa mer uppmärksamhet och intresse för 

evenemanget. Vi ser även att möjligheten att hyra plagg, som diskuterats tidigare, kan 

bidra till att göra miljövänlig konsumtion mer lustfyllt. Detta då konsumenterna kan 

uppdatera sina klädval ofta med gott samvete och tillgodose sin vilja att vara 

moderiktiga samtidigt som de är miljövänliga.  
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 Avslutande tankar och reflektioner 5.6

I detta kapitel har vi redogjort för våra fynd kring hur företag på olika sätt kan arbeta 

med grön marknadsföring för att öka intresset för miljövänliga kläder. Vi har bland 

annat tagit upp vikten av att göra kläderna attraktiva, att företagen är tydliga med att de 

är miljövänliga och att de använder ambassadörer i form av de anställda och kändisar 

för att marknadsföra sitt arbete. Vi har även diskuterat de mänskliga särdrag som företag 

bör beakta då de marknadsför sina miljövänliga kläder. Sammantaget gör detta att vi 

anser att vi har besvarat våra syften och vår forskningsfråga. Vi anser att studiens 

upptäckter kan vara användbara för såväl nya företag som företag som vill genomgå en 

verksamhetsförändring och skapa ett mer miljövänligt koncept. 
 

Något som vi fann särskilt intressant under arbetet med denna rapport är det faktum att 

de företag som arbetar bra med miljövänliga plagg sällan marknadsför just de 

miljövänliga aspekterna. Vi förstår tanken bakom detta, då företagen vill att plaggen i 

första hand ska köpas för att de är attraktiva. Vi anser dock att detta bidrar till att 

konsumenter saknar kännedom om de miljövänliga alternativ som faktiskt är 

moderiktiga, vilket hindrar intresset för miljövänliga plagg från att öka. Själva kärnan i 

vår uppsats har vuxit fram successivt och bidragit till att vi fått en ny syn på företags 

hållbarhetsmarknadsföring. Denna kärna är att hela företagets affärsstrategi måste vara 

grön för att företaget ska kunna arbeta med grön marknadsföring. Det handlar om att 

börja med att ta fram en miljömässigt hållbar, bra produkt och sedan marknadsföra 

detta. Det går således inte att ta en genväg och börja med en hållbar 

marknadskommunikation utan att produkten eller företaget egentligen uppfyller de 

värderingar som de utger sig för att ha. 
 

För vidare forskning vore det intressant att studera de större kedjorna som idag erbjuder 

enstaka eko-kollektioner, för att se hur dessa på ett bättre sätt kan integrera 

hållbarhetsarbetet i hela organisationen. Vi tror att det krävs ett större engagemang och 

ett mer helhjärtat arbete från de större företagen för att förändra människors 

konsumtionsbeteende i grunden. Vi ser även en möjlighet att studera hur företag kan 

öka intresset för miljövänliga plagg genom att använda Internet för att sprida 

information och engagemang. Detta är något som berörts till viss del i vår uppsats, men 

vi anser att det finns ett stort utrymme att utforska detta närmare och mer utförligt. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor experter 

 

1. Kan du kortfattat beskriva dina arbetsuppgifter som hänför sig till hållbarhet? 

 

2. Hur tycker du att inställningen till CSR har förändrats de senaste åren? 

 

3. Vilken bransch tycker du har lyckats bäst med att göra miljövänliga produkter 

attraktiva? 

Följdfråga:Varför tror du att den har lyckats?  

 

4. Vilka är de vanligaste fallgroparna vid företags hållbarhetsmarknadsföring? 

 

5. Hur anser du att klädbranschen, generellt sett, arbetar med att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete idag?  

 

6. Vilken tror du är den huvudsakliga motivationen gällande klädföretags 

hållbarhetskommunikation idag? 

Följdfråga - hur tror du att detta påverkar konsumenternas uppfattning vad gäller 

företagets hållbarhetsarbetet? 

 

7. Vilka möjligheter ser du till förbättringar av marknadsföring i klädbranschen för 

att göra konsumenter mer intresserade av miljövänliga kläder? 

 

8. Vilka parametrar tror du är viktigast när konsumenter handlar kläder? 

 

9. Vad tror du är den övergripande känslan/attityden hos konsumenter vad gäller 

miljövänliga kläder idag?  

 

10. Enligt många forskare så vet konsumenter att kläderna de köper är dåliga för 

miljön men de köper dem i alla fall. Vad tror du att det beror på? Och hur kan 

det förändras?  

 



  
 

 II 

11. Vilka konkreta marknadsföringsaktiviteter eller initiativ tror du är mest 

framgångsrika för att göra konsumenter mer intresserade av miljövänliga kläder? 

 

12. Vilka företag eller enskilda initiativ tycker du idag jobbar bra med att göra 

miljövänliga plagg mer attraktiva? 

 

13. I torsdags (10 april) släppte H&M sin Conscious collection och många plagg 

sålde slut på bara någon timme. Varför tror du att dessa plagg säljer så bra? 

 

14. Vilken eller vilka marknadsföringskanaler tror du är bäst lämpade för att sprida 

klädföretags hållbarhetsarbete för att göra miljövänliga plagg mer attraktiva? 

 

15. Vad tror du är bäst, att företag själva marknadsför sitt hållbarhetsarbete eller att 

de tar del av en tredje part som marknadsför arbetet? (okontrollerad/kontrollerad 

media) 

 

16. Vilken roll anser du att företagets anställda spelar för att kommunicera ut 

hållbarhetsarbetet? 

 

17. Vad är din inställning till “Grönt varumärkesbyggande” (Eco-branding) och 

vikten av detta för att kommunicera ut miljövänliga kläder på ett framgångsrikt 

sätt? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor klädföretag 

 
18. Kan du kortfattat beskriva din affärsidé och ditt arbete med miljövänliga kläder? 

 

19. Hur tycker du att inställningen till hållbar textilproduktion har förändrats de 

senaste åren? 

 

20. Vilken bransch tycker du har lyckats bäst med att göra miljövänliga produkter 

attraktiva? 

Följdfråga: Varför tror du att den har lyckats?  

 

21. Hur arbetar du med att marknadsföra de miljövänliga kläderna? 

 

22. Hur anser du att klädbranschen, generellt sett, arbetar med att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete idag?  

 

23. Vilka svårigheter har du upplevt med ditt arbete med miljövänliga kläder? 

 

24. Vilken tror du är den huvudsakliga motivationen gällande klädföretags 

hållbarhetskommunikation idag? 

Följdfråga - hur tror du att detta påverkar konsumenternas uppfattning vad gäller 

företagets hållbarhetsarbete? 

 

25. Vilka möjligheter ser du till förbättringar av marknadsföring i klädbranschen för 

att göra konsumenter mer intresserade av miljövänliga kläder? 

 

26. Vilka parametrar tror du är viktigast när konsumenter handlar kläder? 

 

27. Vad tror du är den övergripande känslan/attityden hos konsumenter vad gäller 

miljövänliga kläder idag?  

 

28. Enligt många forskare så vet konsumenter att kläderna de köper är dåliga för 

miljön men de köper dem i alla fall. Vad tror du att det beror på? Och hur kan 

det förändras?  
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29. Vilka konkreta marknadsföringsaktiviteter eller initiativ tror du är mest 

framgångsrika för att göra konsumenter mer intresserade av miljövänliga kläder? 

 

30. Vilka företag eller enskilda initiativ tycker du idag jobbar bra med att göra 

miljövänliga plagg mer attraktiva? 

 

31. I torsdags (10 april) släppte H&M sin Conscious collection och många plagg 

sålde slut på bara någon timme. Varför tror du att dessa plagg säljer så bra? 

 

32. Vilken eller vilka marknadsföringskanaler tror du är bäst lämpade för att sprida 

klädföretags hållbarhetsarbete för att göra miljövänliga plagg mer attraktiva? 

 

33. Vad tror du är bäst, att företag själva marknadsför sitt hållbarhetsarbete eller att 

de tar del av en tredje part som marknadsför arbetet? (okontrollerad/kontrollerad 

media) 

 

34. Vilken roll anser du att företagets anställda spelar för att kommunicera ut 

hållbarhetsarbetet? 

 

35. Vad är din inställning till “Grönt varumärkesbyggande” (Eco-branding) och 

vikten av detta för att kommunicera ut miljövänliga kläder på ett framgångsrikt 

sätt? 
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Bilaga 3: Operationalisering med referenser 

 

Begrepp/teori Indikator/visar på Fråga/frågetema 

1. Grön marknadsföring Har CSR-begreppet fått 
konkurrens? 

Inställning CSR (2) 

2. Konsumentbeteende 
miljövänliga produkter 

Vad påverkar kunder att handla 
miljövänligt? 

Vilken bransch har lyckats bäst (3, 
20) 

3. Trovärdighet, 
Kommunikationskanaler 

Nutidsanalys hållbar 
marknadsföring 

Fallgropar, hur arbetar du/ni med 
marknadsföring (4, 21, 23) 

4. Greenwash Behöver kommunikationen 
samt motivationen av 
hållbarhetsarbetet förändras? 

Hur arbetar klädföretag generellt med 
kommunikation av hållbara kläder, 
motivationer (5, 6, 22, 24) 

5. Grön marknadsföring, 
trovärdighet 

Hur kan marknadsföringen 
bidra till intresse hos 
konsumenterna? 

Förbättringsmöjligheter (7, 25) 

6. Konsumentbeteende Vad påverkar konsumenternas 
köpbeteende? 

Vilka parametrar är viktiga (8, 26) 

7. Konsumentbeteende Vilka särdrag hos konsumenter 
bör företag beakta? 

Övergripande känsla/attityd (9 19, 27) 

8. Attityd-beteende gap Vad gör att konsumenters 
tankar och handling inte 
överensstämmer? 

Vad beror attityd-beteende gapet på? 
(10, 28) 

9. Media, hype, estetik Hur kan företag arbeta med sin 
marknadsföring för att göra 
hållbara kläder mer attraktiva? 

Vilka konkreta 
marknadsföringsaktiviteter kan vara 
framgångsrika? (11, 12, 13, 29, 30, 
31) 

10. Kommunikationskanaler Bör företag arbeta med någon 
särskild kanal? 

Vilka marknadsföringskanaler är bäst 
lämpade? (14, 32) 

11. 
Okontrollerad/kontrollerad 
media 

Är kontrollerad media media 
mindre trovärdig än 
okontrollerad? 

Vad är bäst (15, 33) 

12. Anställda som 
marknadsförare 

Kan de anställda bidra till att 
öka intresset för miljövänliga 
kläder? 

Vilken roll spelar de anställda (16, 34) 

13. Grönt 
varumärkesbyggande 

Kan grönt varumärkesbyggande 
öka intresset för miljövänliga 
kläder? 

Inställning till grönt 
varumärkesbyggande (17, 35) 
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