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Abstract 
Purpose – The aim of this paper is to examine the relationship between consumers’ 
knowledge and trust towards the communication of environmentally friendly textile products. 
 
Theoretical Framework - To examine the purpose of this study, the terms knowledge and 
trust needed clarification. The theoretical framework was also the foundation for the design of 
the method, and therefore this chapter clarifies how consumers’ knowledge and trust can be 
measured. 
 
Method – The study was based on a survey in which respondents' knowledge and trust 
towards eco-friendly textile production was measured. The results were then analysed with 
chi2-tests to statistically ensure or reject correlations between the levels of knowledge and 
trust. 
 
Results and Analysis – The result from the chi2-tests did not show any statistical correlation 
between the respondents' knowledge and trust levels. The results of the survey showed that 
the respondents' level of knowledge towards the communication of environmentally friendly 
textile products was generally low. The respondents' levels of trust towards textile products 
communicated with eco-labels were higher than for those textile products that are 
communicated as environmentally friendly without the use of eco-labels. 
 
Discussion and Conclusion – The low knowledge of communication of eco-friendly textile 
products can be caused by consumers’ lack of time and interest or because consumers are not 
sufficiently exposed to information about the subject. The low trust in textile products without 
eco-labels may be caused by greenwashing. Consumers may also have a higher trust towards 
eco-labels because these organizations have a higher authority and because consumers may 
trust that certifications ensure that products fulfils certain criteria. 
 
Continued Research – A more extensive study in the same field with a larger number of 
respondents would be interesting to investigate, whether this might affect the chi2-tests. 
Another interesting aspect to study is the reasons behind the consumers’ levels of knowledge 
and trust, and what companies and organisations could do to improve them. 
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II 

Sammanfattning 
Syfte – I denna studie undersöks sambandet mellan konsumenters kunskap och förtroende 
gentemot kommunikationen av miljövänliga textila produkter.  
 
Teoretiskt ramverk – För att undersöka syftet redogörs vad kunskap respektive förtroende 
är. Det teoretiska ramverket stod även till grund för utformandet av metoden, och av den 
anledningen redogörs i detta kapitel hur kunskap respektive förtroende kan mätas.  
 
Metod – Studien grundades på en enkätundersökning där respondenternas kunskap och 
förtroende för miljövänlig textil produktion prövades. Resultatet analyserades sedan med 
chi2-test för att statistiskt säkerställa eller förkasta samband mellan kunskapsnivå och 
förtroendenivå. 
 
Resultat och analys – Resultatet visade inte något statistiskt samband mellan 
respondenternas kunskaps- och förtroendenivå. Studien visade även att respondenternas 
kunskapsnivå var generellt sett låg, utifrån det kunskapstest som gjordes i 
enkätundersökningen. Respondenternas förtroendenivå gentemot textila produkter som 
kommuniceras med miljömärkningar var högre än för de textila produkter som kommuniceras 
som miljövänliga utan användning av miljömärkningar.  
 
Diskussion och slutsats – Den låga kunskapen om kommunikationen av miljövänliga textila 
produkter kan bero på att konsumenter inte blir tillräckligt exponerade med information kring 
ämnet, men kan även bero på bristande intresse och tid hos konsumenten. Det låga förtroendet 
för textila produkter utan miljömärkningar kan bero på att respondenterna varit med om 
greenwashing. Att förtroendet är högre för produkter som marknadsförs med miljömärkningar 
kan bero på att dessa organisationer har en högre auktoritet och att konsumenter litar på att 
certifieringarna ser till att produkter uppfyller vissa kriterier.  
 
Fortsatt forskning – En mer omfattande studie inom samma område med ett större antal 
respondenter hade varit intressant, för att undersöka om detta skulle kunna påverka chi2-
testen. En annan intressant aspekt att gå djupare in på är varför kunskapen respektive 
förtroende ligger på de nivåer de gör och vad företag och organisationer skulle kunna göra för 
att förändra dessa. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Den textila industrin står för en väldigt stor del av människans totala påverkan på miljön, inte 
minst på grund av den masskonsumtion som råder i västvärldens livsstil (Goel 2012). Goel 
(2012) hävdar att expansionen av den textila produktionen har lett till ökade föroreningar, 
vattenbrist och utarmning av råmaterial och fossila bränslen. Den textila industrins 
miljöpåverkan menar författaren sker i alla faser i tillverkningskedjan, bland annat i 
produktionen av råmaterial. För att producera ett kilogram bomull krävs cirka, beroende på 
vart bomullen producerats, 7 000 till 29 000 liter vatten och upp till ett kilogram olja samt 
stora mängder konstgödning och bekämpningsmedel (Fletcher 2008). Enligt Fletcher (2008) 
har även produktionen av konstfibrer, som polyester, en stor miljöpåverkan eftersom stora 
mängder miljöfarliga kemikalier krävs vid tillverkningen. 
 
Enligt Dekhili och Achabou (2014) blir konsumenter allt mer medvetna om miljöns 
nuvarande krissituation och efterfrågar därför produkter som är mer ansvarsfullt producerade. 
Den ökade efterfrågan har de senaste åren lett till ett ökat utbud av ekologiska och etiskt 
tillverkade kläder och enligt Häggström (2007) kommer marknaden se en markant ökning av 
ekologiska kläder framöver. Flera svenska modeföretag som Hennes & Mauritz (H&M 2013), 
Gina Tricot (Gina Tricot 2013) och Indiska (Indiska a; Indiska b) har redan vidtagit åtgärder 
för att minska miljöpåverkan genom att producera och sälja mer klimatsmarta kläder gjorda 
på ekologiska eller återvunnet material. Den ökade efterfrågan och försäljningen av 
miljövänliga kläder menar Häggström (2007) även kommer bidra till att de renodlade 
ekoföretagen får en större uppmärksamhet på marknaden. 
 
För att konsumenterna ska veta vilka kläder som är ansvarsfullt producerade kan företagen 
märka produkterna med textila miljömärkningar. Goel (2012) beskriver en miljömärkning 
som en märkning som visar att varan eller tjänsten uppfyller utnämnda standarder och 
förmedlar att varan eller tjänsten har en högre miljökvalité. För att arbeta mot minskade 
föroreningar menar Goel (2012) att det är väldigt viktigt att utforska olika typer av textila 
miljömärkningar, och vilka fördelar samt användningsområden dessa har. På dagens marknad 
finns det en hel uppsjö av olika märkningar som visar om en produkt är miljövänligt eller 
rättvist producerad (Häggström 2007) och varje enskilt certifikat kontrollerar olika delar av 
värdekedjan och i olika stor utsträckning. 
 
Trots att det finns flertal certifikat beskriver Häggström (2007) att det är få modeföretag som 
märker deras produkter med rättvise- eller miljömärkningar. Istället skriver de endast till 
exempel att produkten är ekologisk bredvid tvättråden eller på en ”hang tag”, för att sedan 
hänvisa kunderna till företagets hemsida för mer information. För att få marknadsföra ett 
klädesplagg av bomull som ekologiskt krävs det att materialet uppfyller EU:s förordningar vid 
odlingen av råmaterialet och att minst 95 procent av materialet är ekologiskt (Europeiska 
kommissionen 2012). Däremot innebär det inte att produkten är ekologisk producerad senare i 
tillverkningen. Önskar en kund en produkt som är ekologiskt tillverkad genom hela kedjan 
menar Häggström (2007) att personen därför bör leta efter miljöcertifikat som kontrollerar 
hela tillverkningsprocessen. 
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1.2 Problemdiskussion 
Trots den ökade efterfrågan och utbudet av ansvarsfullt producerade textila produkter och 
mängden av olika textila miljömärkningar på marknaden, menar Ravasio och Pasquinelli 
(2013) att företagens kommunikation mot konsumenterna brister. Konsumenter upplever idag 
ett begränsat utbud av miljövänliga produkter och att det är svårt att hitta dessa produkter i 
butikerna då de inte exponeras på ett optimalt sätt (Ravasio & Pasquinelli 2013; Blom & Frisk 
2013). En undersökning av Blom och Frisk (2013) på uppdrag av Svensk Handel visar även 
att konsumenterna anser att företag tillhandahåller för lite information om miljöaspekterna hos 
en produkt, som användningen av kemikalier och arbetsförhållanden, samt hur företaget själva 
arbetar kring hållbarhet. 
 
Det förekommer dessutom en stor brist på kunskap om miljömärkningarna som finns på 
marknaden. Ravasio och Pasquinelli (2013) menar att konsumenterna har svårt att förstå vad 
de olika certifieringarna står för och vilka krav som är uppfyllda, och Blom och Frisk (2013) 
konstaterar att konsumenterna upplever en svårighet i att hitta information om de olika 
miljömärkningarna. Majoriteten av konsumenterna anser dessutom att det finns för många 
märkningar vilket kan skapa förvirring (Ravasio & Pasquinelli 2013; Blom & Frisk 2013). 
 
Enligt Blom och Frisk (2013) har konsumenter ett högt förtroende för miljömärkningar som är 
skapade av oberoende organisationer, och konsumenterna litar på att produkter med 
miljömärkningar uppfyller krav och kriterier. I konstrast till detta förklarar Ravasio och 
Pasquinelli (2013) att det råder misstänksamhet och låg tillit från konsumenternas håll 
gentemot företag som marknadsför produkter som hållbara utan användning av oberoende 
miljö- eller rättvisemärkningar. Varför förtroendet är lågt förklarar Chen, Lin och Chang 
(2014) kan bero på ”greenwashing”, att företag marknadsför sig som miljövänliga för att 
attrahera konsumenter, utan att i själva verket utföra miljöarbeten. Författarna menar att 
greenwashing därför äventyrar och underminerar hela marknaden för miljövänliga produkter, 
eftersom konsumenterna inte kommer att genomföra miljömedvetna inköp, om de inte har 
något förtroende för företags miljömarknadsföring. Hussain (2000) framhåller även att 
eftersom ”grön marknadsföring” inte enbart gäller ”gröna produkter” påverkar det 
konsumenternas tillit negativt eftersom kunderna utsätts för missvisande information. 
Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013) förklarar att detta i vissa fall kan leda till att 
konsumenter helt undviker varumärken som påstår att deras produkter är ”gröna”. 
 
För att företag ska kunna påverka konsumenternas köpbeteende och öka handeln av 
ansvarsfullt producerade textilprodukter, är det viktigt att förstå sambandet mellan 
konsumenternas kunskap, förtroende och konsumtion. Idag finns det ett flertal 
forskningsarbeten kring hur konsumenternas kunskap och attityd påverkar konsumtion inom 
olika branscher. I en studie om organisk yoghurt beskriver Van Loo, Diem, Pieniak och 
Verbeke (2013) att konsumenternas kunskap, genom attityder, kan ha en påverkan på 
konsumtionen. Författarna menar därför att det är viktigt att företag utbildar konsumenterna. 
Van Loo et al. (2013) hävdar dock att kunskapen i sig inte har en direkt påverkan, utan att det 
är attityden som formas utifrån kunskapen som påverkar konsumtionen. Inom forskningen om 
sambandet mellan kunskap och hållbar konsumtion, påvisar en studie av Zsóka, Szerényi, 
Széchy och Kocsis (2013) att kunskap om miljön, kan ha en positiv påverkan på 
konsumenternas medvetenhet men att kunskapen inte nödvändigtvis påverkar beteendet. Även 
Csutora (2012) konstaterar i sin undersökning att kunskapen kring miljön inte har en direkt 
påverkan på konsumtionen. Det har även gjorts forskning kring kunskap, attityd och 
konsumtion av kläder. Kozar och Hiller Connell (2012) beskriver i sin studie kring 
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konsumtionen av hållbara kläder, att kunskap och attityd är signifikanta för att förutspå 
konsumtionen av kläder, men påvisar inte om dessa faktiskt påverkar konsumtionen. 
 
Trots att det finns studier som undersöker sambandet mellan kunskap, attityd och konsumtion, 
saknas det forskning specifikt gällande konsumenternas förtroende. Idag finns det dessutom få 
studier kring huruvida konsumenternas kunskap och förtroende påverkar varandra. Med tanke 
på den forskning som saknas, önskar denna studie att bidra till forskningen genom att studera 
om det finns ett samband mellan konsumenters kunskapsnivå och förtroende gentemot 
marknadsföringen av hållbara textila produkter. 

1.3 Syfte 
Syftet är att utifrån ett konsumentperspektiv, undersöka sambandet mellan kunskap och 
förtroende gentemot kommunikationen av miljövänliga textila produkter. 

1.4 Forskningsfrågor 
1) Finns ett samband mellan konsumenters kunskap och förtroende gällande 

kommunikationen av miljövänliga textila produkter? 
a) Hur ser kunskapen hos konsumenter ut gällande kommunikationen av miljövänliga 

textila produkter? 
b) Hur ser konsumenters förtroende ut gentemot textilföretags kommunikation av 

miljövänliga textila produkter? 

1.5 Avgränsningar 
Marknadsföringen av hållbara produkter och antalet miljömärkningar varierar stort mellan 
olika produktgrupper och industrier. För att få en smalare, men djupare undersökning, 
avgränsades undersökningen därför till en produktgrupp, närmare bestämt textila produkter. 
Detta val baseras på tidigare kunskaper hos oss om den valda produktgruppen samt ett starkt 
intresse för den textila industrin.  
 
Det empiriska materialet avgränsades även geografiskt till Sverige. Detta beslut togs på grund 
av att en mer omfattande undersökning hade behövts göras för att undersöka sambandet 
mellan kunskap och förtroende i olika länder. Med tanke på studiens avsatta tidsram och 
omfång beslöts det därför att undersökningen endast skulle genomföras gällande konsumenter 
i Sverige. 
 
För studien innebär begreppet kommunikation allt som ett företag kommunicerar mot 
konsumenterna, det vill säga all kommunikation som sker via företagets valda 
kommunikationskanaler.  Kommunikation som ett företag kan rikta mot konsumenterna kan 
exempelvis vara rapporter om miljöarbeten som återfinns på företagets hemsida, traditionell 
marknadsföring via exempelvis tv-reklamer och utskick eller hur information om produkter 
presenteras i en butik.   

1.6 Disposition 
 
Inledning 
Uppsatsen introduceras med en inledning där problembakgrunden och problemdiskussionen 
kring studiens huvudämne presenteras. Här presenteras vad tidigare forskning resulterat i, 
samt vilken forskning som saknas. Diskussionen leder sedan fram till studiens syfte, varav 
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relevanta forskningsfrågor har ställts utifrån. Studiens avgränsningar presenteras även i detta 
kapitel. 
 
Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel klarläggs studiens huvudområden ”Kunskap” och ”Förtroende” och visar även 
hur kunskap respektive förtroende kan påverka andra avgörande faktorer. Detta kapitel ligger 
även till grund för utformningen av undersökningens metod och därför presenteras här 
metoder för att mäta kunskap och förtroende. 
 
Metod 
I metodkapitlet presenteras vald undersökningsmetod och hur det relaterar till syftet och till 
studiens teoretiska ramverk. Här beskrivs även hur undersökningen har gått till och utformats 
för att ge en klar bild över hur insamlingen av det empiriska materialet gått tillväga. I detta 
kapitel presenteras inte bara hur, utan även varför valda metoder existerar och även en kritisk 
diskussion kring val av metod. 
 
Resultat och analys 
Här presenteras det resultat som framkommit genom studiens enkätundersökning. Eftersom 
sammanställningen och bearbetningen av datan var en del av analysen presenteras båda dessa 
delar i detta kapitel. Datan delades upp efter respondenternas kunskap respektive förtroende, 
samt kring sambandet mellan dessa. I analysen ställdes även undersökningens resultat mot 
tidigare forskning för att påvisa likheter och/eller skillnader. För att tydliggöra analysen av det 
empiriska materialet presenteras datan i diagram och tabeller. De viktigaste diagrammen och 
tabeller presenteras i detta kapitel, övriga återfinns i bilagor. 
 
Diskussion, slutsats och kritisk reflektion 
I detta kapitel förs en kritisk diskussion kring vad som framkom i resultatet och analysen i 
föregående kapitel, där även våra egna funderingar ställs mot tidigare forskning. Här 
begrundas varför resultatet blev som det blev och om det kan finnas andra faktorer som 
påverkar konsumenters kunskaps- respektive förtroendenivå och sambandet emellan. I detta 
kapitel redogörs även den slutsats som framkommit genom analysen och diskussionen, samt 
en kritisk reflektion över studiens resultat. 
 
Fortsatt forskning 
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras förslag på fortsatt forskning för att vidare utforska 
ämnet utifrån det resultat som framkom i studien.  
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2 Teoretisk referensram 
För att i denna studie kunna bevisa eller förkasta om det finns ett samband mellan 
konsumenters kunskapsnivå och förtroende gentemot miljövänliga textila produkter, behövdes 
konsumenternas kunskaps- respektive förtroendenivå studeras. För att kunna mäta dessa två 
variabler behövs en redogörelse för hur detta bör ske, men även en klarläggning över vad 
kunskap respektive förtroende innebär. I detta kapitel presenteras därför vad författare tidigare 
beskrivit kring hur kunskap respektive förtroende kan mätas. Även olika författares 
definitioner på kunskap, missvisande kunskap, uppmärksammande och bearbetning av 
kunskap samt hur kunskap kan påverka andra aspekter redovisas. Hur forskare förklarar 
begreppet förtroende och vad misstro och socialt förtroende är belyses även, för att få en 
djupare förståelse kring begreppet.  

2.1 Kunskap 
Vad är kunskap och vad innebär det när någon ”vet” något? Det finns ett flertal definitioner 
av begreppet och i Svensk Ordbok definierar Abelin och Allén (1999) kunskap som 
”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som någon har lagrad i minnet”. 
Den välkända författaren Dante definierar kunskap som “Knowledge is learning well 
retained” (Wood, Rhodes & Biek 2014), som innebär att kunskap är lärande som är väl 
bevarat. Utifrån ett miljöperspektiv beskriver Zsóka et al. (2013) termen ”environmental 
knowledge” (miljökunskap) som kunskap och medvetenhet kring miljöproblem, och möjliga 
lösningar på dessa problem.  
 
För att information ska klassas som kunskap menar Hunt (2003) att den ska uppfylla två 
kriterier, informationen ska vara korrekt och pålitlig. Författaren menar att för att något ska 
kunna definieras som kunskap måste det vara korrekt, det vill säga att informationen måste 
vara sanningsenligt gentemot hur personer, objekt, processer och händelser existerar och 
förhåller sig till världen. Hunt (2003) hävdar även att informationen måste vara pålitlig. Detta 
innebär att för att information ska vara kunskap så måste den komma från en pålitlig och 
trovärdig källa. Hunt (2003) konstaterar även att för att en person ska ha kunskap om något, 
så måste personen vara säker på informationen, personen måste tro att informationen är 
korrekt och pålitlig. Däremot finns det problem vid definitionen av hur säker en person måste 
vara för att informationen ska vara korrekt. Hunt (2003) menar i sin studie att då en person är 
tillräckligt säker på informationen för att basera beslut och problemlösning på informationen, 
kan den ses som kunskap.  

2.1.1 Missvisande kunskap 
Trots att en person tror sig ha kunskap om något, innebär det inte att personen har faktisk 
kunskap. Detta kan uppstå om en person utsätts för felaktig eller missvisande information som 
personen tror är korrekt och pålitlig (Hunt 2003). Personens trodda kunskap, eller 
självbedömda kunskap, skiljer sig då från personens faktiska kunskap, det vill säga att 
personen tror sig ha mer kunskap än vad hen faktiskt har. Detta beskriver Hunt (2003) som 
missvisande kunskap. Ska kunskapen hos en person undersökas menar Hunt (2003) att det är 
därför viktigt att ställa sig frågan vilken kunskap som ska mätas, den faktiska eller den 
självbedömda.  

2.1.2 Kunskaps påverkan 
Det finns idag flera forskare som beskriver hur kunskap kan påverka konsumenters attityd. 
Zsóka et al. (2013) menar att en högre kunskap om miljöproblem kan öka människors intresse 
och medvetenhet om miljön och författaren Csutora (2012) hävdar även att konsumenter som 
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har en hög kunskap kring miljön frammanar miljövänliga aktiviteter. Dessa författare menar 
därför att kunskapen om miljön är viktig för att i slutändan kunna forma konsumenternas 
attityder kring miljöfrågor. Däremot konstaterar författarna Zsóka et al. (2013) och Csutora 
(2012) att kunskapen inte nödvändigtvis leder till beteendeförändringar och att den till synes 
är ineffektiv för att påverka konsumenters konsumtion och för att stoppa den ökande 
konsumtionshetsen. I kontrast till detta förklarar Van Loo et al. (2013) att kunskap har en stor 
påverkan på personers attityder, och att det är attityden som har en påverkan på konsumenters 
konsumtion. Författarna menar därför att företag måste tänka långsiktigt och utbilda och förse 
konsumenter med kunskap för att på kort sikt kunna påverka attityden, och på lång sikt 
konsumtionen.  
 
Nivån på kunskap kan även ha en påverkan på konsumenters omdöme och beslutfattande. Har 
en konsument högre kunskap om en bransch, varumärke eller produkt, kommer personen i en 
högre grad utvärdera alternativen innan ett beslut tas (Devlin 2011). Hong och Sternthal 
(2010) beskriver att personer som innehar en högre kunskap kan även mer effektivt ta beslut 
och mer selektivt välja ut vilken information som ska ligga till grund för beslutet. Har en 
person mindre kunskap menar Devlin (2011) att hen måste förlita sig på andra faktorer för att 
fatta ett beslut. Konsumenten kan då fatta ett beslut utifrån förtroende och vad som är välkänt 
för personen, exempelvis utifrån vilket varumärke som är välkänt och tillförlitligt.  

2.1.3 Uppmärksammande och bearbetning av kunskap 
När konsumenter utsätts för information i form av stimuli, som ljud, lukt, smak, syn eller 
känsel, bearbetas informationen i flera olika steg. Detta kallas för perceptionsprocessen, en 
process som beskriver hur människor väljer ut, organiserar och tolkar information som sedan 
lagras i minnet som kunskap (Solomon et al. 2013). Denna process beskriver Solomon et al. 
(2013) består av tre huvudsakliga steg; exponering, uppmärksamhet och tolkning. Processen 
utgår från att konsumenten först utsätts för stimuli, så som genom affischer i en butik, lukten 
av nybakade bullar i ett konditori eller musiken som spelar på radion. Därefter 
uppmärksammas informationen och sedan bearbetas den. Då informationen bearbetas, tolkas 
den för att sedan få en mening för konsumenten. Vilken betydelse eller mening informationen 
får menar Solomon et al. (2013) är individuellt och påverkas av fördomar, behov och 
erfarenheter.  
 
Av all den information som konsumenter utsätts för är det endast en liten del som 
uppmärksammas, och en ännu mindre andel som bearbetas. Det finns flera anledningar till 
varför personer inte uppmärksammar information. En anledning beskriver Solomon et al. 
(2013) beror på sinneströsklar, att en persons sinnen inte uppmärksammar olika stimuli. Detta 
kan bero på att personen rent fysiskt inte kan uppmärksamma stimuli, eller att informationen 
som sänds ut inte skiljer sig från mängden och kan därför inte uppmärksammas. 
 
Ytterligare en faktor som påverkar vilken information en person uppmärksammar menar 
Solomon et al (2013) är personens tidigare erfarenheter och attityd. Hur personer 
uppmärksammar och bearbetar information kan enligt Wang och Böckenholt (2009) bero på 
vilken nivå av förtroende de har. Känner personer misstro menar författarna att de kommer 
granska information mer kritiskt, vilket innebär att de även kommer granska informationen 
under en längre tid. Wang och Böckenholt (2009) förklarar att detta kan leda till att 
personerna minns informationen bättre. I kontrast till detta förklarar Darke, Ashworth och 
Main (2009) att lågt förtroende även kan leda till att personer inte uppmärksammar 
information. Detta beror på att då en person känner misstro kan detta påverka vilken 
information hen kommer att uppmärksamma och bearbeta. Har en person lågt förtroende 
menar Darke, Ashworth och Main (2009) att personen lättare uppmärksammar negativ 
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information före positiv eftersom hens perception filtrerar bort positiva budskap och 
information. Detta kan leda till missvisande kunskap. Huruvida en konsument 
uppmärksammar stimuli kan även enligt Hong och Sternthal (2010) beror på personens 
nuvarande kunskapsnivå. Om en person tror sig ha en hög kunskapsnivå hävdar författarna att 
personen kan välja att inte ta till sig mer information då hen tror sig ha tillräckligt. Har 
konsumenten fått felaktig information kan detta däremot leda till att personen inte är 
mottaglig för korrekt information och därmed få missvisande kunskap.  

2.1.4 Mätning av kunskap 
Eftersom kunskap inte kan observeras direkt, förklarar Hunt (2003) att det måste observeras 
utifrån ett test. Vid utformningen av ett test används främst två svarsmetoder för att mäta 
kunskap: multi-svar och självgraderande-svar (Kanwar, Grund & Olson 1990). Multi-svar 
innebär att ”rätt-eller-fel” frågor kring ett specifikt ämne ställs, där respondenten har 
möjlighet att svara vad som tros vara rätt utifrån ett antal svarsalternativ. Multi-svar mäter 
enligt Kanwar, Grund och Olson (1990) en persons faktiska kunskap utifrån prestationen vid 
ett kunskapstest. Resultatet kan däremot vara missvisande, och Hunt (2003) menar att multi-
svar inte visar ifall en person gissar vid ett svar eller ifall en person har missvisande kunskap.  
 
För att komplettera detta beskriver Hunt (2003) att multi-svar kan kombineras med 
självgraderande-svar. Vid självgraderande-svar får respondenten möjlighet att själv gradera 
sin kunskap. I kombination med multi-svar beskriver Hunt (2003) att frågan ”hur säker är du 
på ditt svar?” kan ställas för att kunna se om en person gissade eller hade missvisande 
kunskap. Denna svarsmetod kan även användas då det är mer intressant att undersöka 
konsumenternas självbedömda kunskap genom att exempelvis ställa frågan ”hur mycket tror 
du att du kan om miljövänliga textilier?” (Kanwar, Grund & Olson 1990).  

2.2 Förtroende 
Förtroende är ett begrepp som diskuteras inom flera forskningsområden, som psykologi, 
filosofi, ekonomi och marknadsföring (Järvinen 2014). Trots att begreppet diskuteras flitigt 
menar Järvinen (2014) att det inte finns någon specifik definition eller modell som beskriver 
förtroende, och McNeich (2013) förklara att begreppet definieras olika beroende på 
forskningsområde och situation. Vid forskningen om tillit menar Järvinen (2014) att det 
däremot finns ett flertal egenskaper som ofta kopplas till konsumenters förtroende: ärlighet, 
tillförlitlighet, trovärdighet, självförverkligande, kompetens, kvalité och välvilja. Författaren 
Barber (1983) beskriver förtroende som ”socially learned and socially confirmed 
expectations”, översatt till socialt lärda och bekräftade förväntningar. McKnight, Choudhury 
och Kacmar (2002) syftar på att förtroende är resultatet av en stark tro om att företag är 
tillförlitliga, ärliga och välvilliga. Utifrån ett konsumentperspektiv definierar författarna Park, 
Lee och Kim (2014) förtroende som konsumentens tro att ett företags prestation och handling 
överensstämmer med förväntningarna gällande företagets kompetens, integritet och goodwill. 

2.2.1 Misstro 
Om ett företag inte lyckas få konsumenternas förtroende kan detta leda till misstro. McNeish 
(2015) definierar misstro som bristande förtroende för företag och som en förväntan om 
negativt beteende. Från ett konsumentperspektiv kan detta ses som en förväntan att företag 
ska bete sig eller agera negativt. Då konsumenter känner misstro finns det flera kännetecken 
som beskriver känslan. Dessa definierar Ou och Sia (2010) som rädsla, skepsis, cynism, 
varsamhet och vaksamhet. Enligt Darke, Ashworth och Main (2010) uppkommer misstro då 
företag eller organisationer inte lever upp till konsumenternas förväntningar.  
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2.2.2 Socialt förtroende 
Då människor känner förtroende för experter (exempelvis forskare eller företagsledare), 
organisationer eller institutioner, kallas detta för socialt förtroende (Roberts, Reid, Schroeder 
& Norris 2013). Roberts et. al. (2013) förklarar att socialt förtroende innebär att personer har 
en vilja att förlita sig på de personer, organisationer eller institutioner som har ansvar för att 
fatta beslut och ta åtgärder i samhället. För konsumenter är det viktigt att kunna lita på 
personer, företag eller organisationer med en högre auktoritet och som anses vara pålitliga, då 
de ska fatta beslut. Författarna Siegrist, Cvetkovich och Roth (2000) förklarar att då personer 
saknar tid, intresse, kunskap, förmåga eller andra resurser för att fatta egna beslut, kan socialt 
förtroende hjälpa dem ta beslut och även försäkra dem om att de tagit rätt beslut.  

2.2.3 Förtroendets påverkan 
En persons förtroende gentemot ett företag eller organisation, oavsett hög eller lågt 
förtroende, kan på olika sätt påverka hens agerade och beslutsfattande. Förtroende ha en stor 
påverkan på konsumenters beslutsfattande process. Detta förekommer enligt Meyer, Coveney, 
Henderson, Ward och Taylor (2012) då konsumenter saknar kunskap om exempelvis en 
produkt. Saknar personen kunskap kan hen istället förlita sig på förtroendet kring produkten 
för att fatta ett köpbeslut.  
 
Har en konsument högt förtroende, exempelvis socialt förtroende, kan detta underlätta 
beslutsfattandet då förtroendet ökar beslutets tillförlitlighet (Siegrist, Cvetkovich & Roth 
2000). Detta kan därför öka och underlätta konsumentens beslutsfattande. Även misstro har 
en stor påverkan på beslutsfattande. Ou och Sia (2010) förklarar att misstron kan ha en 
påverkan på personens omdöme, och Darke, Ashworth och Main (2010) hävdar att misstro 
har en större påverkan på omdömet än förtroende. Känner en person misstro kan detta bidrar 
till att personen mer kritiskt utvärdera de eventuella riskerna vid beslutet. Ska kunden 
genomföra ett köpbeslut, menar Ou och Sia (2010) därför att misstron kan ha en negativ 
effekt på köpintentionen.  
 
Författarna Darke, Ashworth och Main (2009) förklarar att då en konsument känner misstro är 
det svårt att blir av med denna attityd. Oavsett om det finns information eller bevis som 
påvisar motsatsen till konsumentens attityd, menar författarna att det inte kommer påverka 
tilliten. Detta beror nämligen på, som beskrivet tidigare, att personen uppmärksammar negativ 
information mer än positiv information. På grund av detta kan misstron istället stärkas och 
öka, då misstänksamheten verifieras. Däremot som tidigare konstaterat av författarna Wang 
och Böckenholt (2009) kan misstro ha en positiv effekt vid marknadsföring av produkter 
eftersom personer med lägre tillit kommer granska information under en längre tid och 
därmed minnas den bättre. Däremot förklarar Dahlén och Lange (2011) att oavsett om en 
person har kunskap och minns en produkt eller företag, så kan personen ha en negativ 
köpintention om lågt förtroende återfinns.  

2.2.4 Mätning av förtroende 
För att mäta konsumenters attityd gentemot ett specifikt ämne, varumärke eller produkt, kan 
Likertskalan användas. Enligt McLeod (2008) är denna skala den mest använda vid 
mätningen av olika attityder. Likertskalan är en fem- till sjugradig skala som kan mäta i 
vilken grad respondenten exempelvis håller med, frekvens, betydelse eller sannolikhet utifrån 
ett visst påstående (McLeod 2008). Ett exempel på ett påstående kan vara ”jag anser att 
miljömärkningar är trovärdiga”, där respondenterna kan svara: ”instämmer helt”, ”instämmer 
delvis”, ”tveksam”, ”tar delvis avstånd” eller ”tar helt avstånd ifrån”. 
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3 Metod 

3.1 Kvantitativ data  
Studiens undersökning bestod av insamlandet av kvantitativ data, i form av en 
enkätundersökning, som sedan analyserades. Harboe (2013) förklarar kvantitativ data som 
deskriptiv, vilket innebär att kvantitativ datan är kartläggande och beskrivande. En av 
fördelarna med insamling av kvantitativ data är dess generaliserbarhet, vilket innebär att 
undersökningen kan tillämpas på ett större antal respondenter. Harboe (2013) förklarar även 
att kvantitativ data presenteras ofta i mätbara variabler, vilket ger den en hög prövbarhet. 
Eftersom enkäten besvarades av ett större antal respondenter, dels för att få en högre 
reliabilitet och dels för kunna se ett mönster bland respondenterna, var 
kartläggningsmöjligheter, generaliserbarheten och hög prövbarhet tre viktiga aspekter. 
Mätbara variabler var också viktigt för att kunna utföra chi2-testet (se rubrik ”3.2.3.3 Bivariat 
analys”) och svara på studiens syfte, det vill säga om det finns ett samband mellan 
konsumenters kunskap och förtroende. En mer utförlig beskrivning kring utformandet och 
bearbetningen av enkäten återfinns under rubrik ”3.2 Enkätundersökning”. 

3.2 Enkätundersökning 
För att kunna undersöka respondenternas kunskap respektive förtroende mot textila produkter 
som marknadsförs som miljövänliga, men även sambandet mellan dessa, genomfördes en 
enkätundersökning (se bilaga 1 för enkät). Enkäten valdes att disponerades online via en 
hyperlänk. Christensen et al. (2010) menar att webbenkäter har ett stort antal fördelar, som till 
exempel att de är kostnadseffektiva och tidssparande då bearbetningen efter datainsamlingen 
redan är klar och kan läggas i ett analysprogram. Det går även följa det mönster som skapas 
av respondenternas svar, även om undersökningen inte är färdigställd. Eftersom vi inte hade 
tillgång till kundpaneler eller maillistor, disponerades enkäten via webbcommunityn 
Facebook. Anledningen till varför Facebook valdes beror på att ett större antal respondenter 
och en bredare målgrupp kunde nås genom denna distributionskanal. Enkäten publicerades på 
Facebook av oss båda, och även av fyra utomstående personer som vidarepublicerade enkäten 
självmant. Dessa fyra personer utgjordes av en man och tre kvinnor mellan 19 till 27 år. 
Däremot kan enkäten ha delats av fler personer i dessa personers virala umgängeskretsar, men 
utan vår vetskap. Användningen av denna distributionskanal och utomstående personers 
vidarepubliceringar bidrog således till en obegränsad viral spridning, vilket möjliggjorde att 
enkäten kunde nå personer utanför vår virala umgängeskrets.  
 
Enligt Christensen et al. (2010) är det viktigt att frågorna i en enkätundersökning prövas mot 
studiens syfte och forskningsfrågor. För att testa respondenternas kunskap fick de därför 
genomgå ett kunskapstest om kommunikation av miljövänliga textilier. Detta påvisar på så 
sätt hur respondenternas kunskapsnivå ser ut. För att undersöka respondenternas 
förtroendenivå ställdes två raka påståenden, ”jag har högt förtroende för textila produkter som 
marknadsförs som miljövänliga, utan användning av miljömärkningar” och ”jag har högt 
förtroende för textila produkter med miljöcertifieringar”. Genom dessa påståenden undersöker 
enkäten vilken nivå av förtroende konsumenter har gentemot företags kommunikation av 
miljövänliga textila produkter. Sambandet mellan konsumenternas kunskap och förtroende 
undersöktes genom att sammanställa varje respondents svar på dess kunskapstest och ställa 
det i samband med dennes förtroende. Detta kunde då svara på om det fanns något samband 
mellan kunskapsnivå och förtroende. 
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3.2.1 Enkätens design 
Vid konstruktionen av en enkät beskriver Christensen et al. (2010) att det är väsentligt att 
undersökarna har problematiseringen i åtanke för att försäkra sig om att enkäten kommer 
besvara studiens syfte. Därför är det viktigt att enkäten endast innehåller relevanta frågor. 
Christensen et al. (2010) menar även att enkätens frågeformulär bör hållas kort och att 
frågorna ska vara tydligt formulerade för att respondenterna inte ska missuppfatta frågorna. 
De menar att detta medför att flera svarar fullständigt på enkäten samt att analysen av den 
insamlade datan blir mer tidseffektiv. Dessa faktorer hölls i åtanke vid utformningen av denna 
enkät, vilket resulterade i att enkäten inleddes med tre korta bakgrundsgrundfrågor om 
respondenten (kön, ålder och sysselsättning), följt av två påståenden kring dennes förtroende 
för textila produkter som marknadsförs som miljövänliga och slutligen fem kunskapsfrågor 
om samma ämne.  
 
Christensen et al. (2010) förklarar att det är viktigt att respondenterna förstår syftet med varje 
fråga i enkäten och att frågorna i enkäten bör delas upp med tydliga avgränsningar. Av dessa 
anledningar visades därför en inledande text i enkäten till denna studie, som förklarade syftet 
med den, vad den handlade om och vilka som skulle använda sig av den. Enkätens frågor 
gällande förtroende respektive kunskap var även uppdelade med tydliga avgränsningar på 
olika sidor och hade även de var sin inledande text. 
 
Eftersom undersökningen skulle besvaras av ett högre antal respondenter behövde den därför 
vara lätt att administreras och analyseras. Christensen et al. (2010) förklarar att en 
standardiserad enkät, där frågorna står i en viss ordning och är formulerade på samma sätt till 
alla respondenter, är lätt att administrera och analysera. Ska respondenterna uppfatta och 
besvara en fråga på samma sätt, används dessutom ett strukturerat frågeformulär, det vill säga 
att svarsalternativen är förutbestämda. Av denna anledning var enkäten standardiserad med ett 
strukturerat frågeformulär, för att göra efterarbetet så effektivt som möjligt.  
 
Frågorna i ett formulär bör dessutom inte innehålla frågor som är ledande, innehar svåra eller 
tvetydiga ord eller vara för långa, menar Christensen et al. (2010). Detta var något som hölls i 
åtanke för att påverka respondenten så lite som möjligt. Christensen et al. (2010) förklarar 
även att det är viktigt att undersökaren noga begrundar i vilken ordning frågorna skall komma 
i formuläret, för att inte störa eller påverka respondenten. Av denna anledning beslöts det att 
frågorna kring respondenternas förtroende, skulle komma före frågorna kring deras kunskap, 
för att inte den kunskap respondenterna möjligen skulle lära sig under enkätens förlopp skulle 
påverka deras förtroende gentemot textila produkter som marknadsförs som miljövänliga. 

3.2.1.1 Frågeteknik 
Vid utformningen av frågorna i en enkät kan öppna och slutna frågor användas. Christensen et 
al. (2010) menar att det finns både fördelar och nackdelar med öppna respektive slutna frågor. 
Öppna frågor ger respondenten stor frihet, men kan samtidigt avskräcka denne till att inte 
svara alls och kan vara tidskrävande för undersökaren att bearbeta. Många respondenter 
föredrar att svara med slutna svarsalternativ eftersom de kan känna att det är svårt att uttrycka 
sig med egna ord, särskilt om de vill att enkäten skall gå fort att besvara. Slutna frågor är även 
bra då svaren inte är komplexa, till exempel i en påståendefråga då respondenten till exempel 
ska svara om denne håller med fullständigt eller inte håller med. Av dessa anledningar 
innehöll enkäten endast slutna frågor, för att respondenten snabbt och smidigt skulle kunna 
delta.  
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Christensen et al. (2010) förklarar även att en fråga inte bör ha för många svarsalternativ, 
eftersom det då kan vara svårt att finna ett mönster i respondenternas svar och de menar att tre 
till sju alternativ är en rekommendation. Författarna förklarar även att genom att ett ha udda 
antal svarsalternativ tvingas inte respondenten till att ta ställning till det ena eller andra hållet. 
Till denna studie användes både tre, fyra och fem svarsalternativ på frågorna. Till frågorna 
som rörde ämnet förtroende för textila produkter som marknadsförs som miljövänliga, 
användes Likertskalan, en intervallskala, eftersom denna skala är det vanligaste sättet att mäta 
personers attityder (McLeod 2008). Christensen et al. (2010) förklarar dessutom att en 
intervallskala är att föredra då ett medelvärde bland respondenterna vill fås fram. I denna 
undersökning bestod skalan av fem svarsalternativ, där 1 representerade ”håller inte med” och 
5 ”håller med fullständigt”. Anledningen till varför ett udda antal svarsalternativ valdes 
berodde på vi inte hade något behov av att ”tvinga” respondenten till ta ställning vid 
påståendena. 
 
Till frågorna gällande respondenternas kunskap användes de frågetekniker som beskrivs i det 
teoretiska ramverket: multi-svar och självgraderande-svar. Anledningen till varför båda 
frågeteknikerna användes var för att vi ville undersöka om respondenterna hade korrekt 
kunskap, om de var osäkra på sina svar och om de hade missvisande kunskap. Först ställdes 
en fråga för att testa respondenternas kunskap, där ett lågt antal (tre) svarsalternativ återfanns 
för att lättare kunna hitta mönster i svaren. Därefter följde underfrågan ”Hur säker är du på 
ditt svar?”, där respondenterna själva kunde gradera sin kunskap. För underfrågorna fanns 
svarsalternativen ”säker”, ”ganska säker”, ”ganska osäker” och ”osäker”. Anledningen till 
varför fyra svarsalternativ valdes var för att vi vid denna fråga ville att respondenterna skulle 
tvingas till att svara åt det ena eller andra hållet, om de var säkra eller osäkra. Genom att 
tvinga de svarande att välja sida undviker vi även att de svarar i mitten där det inte går att 
kategorisera svaren som antingen säkra eller osäkra.  

3.2.2 Testundersökning 
Inför enkätundersökningen genomfördes en testundersökning för att kontrollera att 
testrespondenternas uppfattning stämde överens med vad som skulle undersökas. En 
testundersökning anser även Christensen et. al (2010) är betydelsefullt för att få reda på hur 
respondenterna skulle kunna uppfatta frågorna. Testundersökningen ger även möjlighet till att 
justera misstolkningar och fel på till exempel enkätens layout.  
 
Testundersökningen gjordes på åtta respondenter, varav tre personer ansågs som mycket 
kunniga inom studiens område, på grund av bakgrund och utbildning inom den textila 
industrin. Samtliga fick kommentera enkäten och dessutom komma med förslag om de ansåg 
att något borde justeras. Utifrån en dialog med respondenterna och studerande av deras 
resultat på enkäten, framkom det att enkätens kunskapsfrågor kring miljö och textilier var för 
svåra och därför togs ett beslut om att frågorna skulle bli något enklare.  
 
Till en början hade kunskapsfrågornas underfrågor (”hur säker är du på ditt svar?”) 
svarsalternativ som endast var ”säker” och ”osäker”. Här uppmärksammades det dock att 
samtliga respondenter svarade till störst del att de var osäkra på sina svar, och att de gärna 
hade haft möjlighet till fler svarsalternativ i en intervallskala. De menade nämligen att ofta är 
man ”ganska säker” på ett svar i ett kunskapstest, och därför är det mer troligt att man väljer 
”osäker” framför ”säker” som svarsalternativ. Även vi ansåg att fler svarsalternativ behövdes 
och de ändrades till ”säker”, ”ganska säker”, ”ganska osäker” och ”osäker. 
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3.2.3 Bearbetning av data 

3.2.3.1 Bearbetning av förtroende 
Vid bearbetningen av den insamlade datan gällande respondenternas förtroende, 
sammanställdes datan som samlades in genom Likertskalan. Eftersom respondenterna hade 
möjlighet att svara hur mycket de håller med, respektive inte håller med gällande två 
påståenden utifrån en femgradig skala kunde det utläsas hur många respondenter som hade 
svarat vid respektive siffra (1 till 5). Denna datan bearbetades sedan genom att ta ut 
medelvärdet för de två olika påståendena. Dessa medelvärden kunde därefter ställas mot 
varandra för att studera generella skillnader i förtroende.  

3.2.3.2 Kategorisering av kunskap 
För att besvara forskningsfrågan ”Hur ser kunskapen hos konsumenter ut gällande 
kommunikationen av hållbara textila produkter?” var respondenterna tvungna att 
kategoriseras utifrån deras kunskapsnivå. Bearbetningen av datan från kunskapstestet i 
enkäten grundas på författaren Hunts (2003) kriterier för kunskap. Han menar att för att 
information ska klassas som kunskap, måste den vara korrekt och pålitlig, men även att 
personen i fråga tror och är säker på kunskapen. Utifrån dessa kriterier skapades tre 
kategorier: (1) låg kunskap, (2) hög kunskap och (3) missvisande kunskap. Anledningen till 
varför Hunts definition var utgångspunkten för utformades av kategorierna beror på att 
definitionen inte endast utgår från att en persons kunskap antingen är korrekt eller felaktig. 
Definitionen inkluderar även personens självbedömda nivå av kunskap, det vill säga vilken 
kunskap personen tror sig ha. Genom att utgå från denna kunskapsdefinition kunde vi därför 
undersöka utöver korrekt och felaktig kunskap om en person hade missvisande kunskap. Att 
studera om respondenterna hade missvisande kunskap ansågs vara mycket relevant då tidigare 
forskning tyder på att flera faktorer som lågt förtroende och hög kunskap kan leda till 
missvisande kunskap. 
 
För att en respondents kunskapsnivå skulle klassas som låg innebar det att respondenten hade 
svarat fel på majoriteten av kunskapsfrågorna, det vill säga att minst tre av svaren var 
inkorrekta. Svarade respondenten rätt på majoriteten av frågorna men var osäker på sina svar 
klassades även detta som låg kunskap. Detta kan tyda på att personen chansade vid sina svar. 
För att en respondent skulle kategoriseras att ha hög kunskap var personen i fråga därför 
tvungen att både ha svarat rätt på majoriteten av frågorna, samt vara säker på sina svar. Den 
tredje kategorin, missvisande kunskap, utgick från Hunts (2003) beskrivning av 
kunskapsnivån som innebar att en person trodde sig ha kunskap om något som i själva verket 
var inkorrekt. Respondenterna som fördelades in i denna kategori svarade därför fel på minst 
tre frågor men som personen ansåg sig vara säker på. I figur 4 visas tre exempel på hur 
respondenternas svar kunde kategoriseras: 
 
 Låg kunskap Hög kunskap Missvisande kunskap Kategorisering 
Respondent 1 IIII I  Låg kunskap 
Respondent 2 I III I Hög kunskap 
Respondent 3 I I III Missvisande kunskap 
Figur 4. Exempel på kategorisering av respondenternas kunskap. 
 
När alla respondenter skulle kategoriseras utifrån kunskapsnivå uppstod situationer där det 
inte framstod tydligt vilken kategori en person skulle fördelas. Ett exempel på en sådan 
situation uppstod då en persons svar kunde kategoriseras i alla tre grupper, två av svaren 
tydde på låg kunskap, två svar på hög kunskap och det femte svaret visade på missvisande 
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kunskap (se figur 5). Utifrån en diskussion bestämdes det att denna person hade en låg 
kunskapsnivå. Detta beslut grundades på att den missvisande kunskapen, utifrån Hunts (2003) 
definition, är inkorrekt och innebär därför att majoriteten av respondentens svar är felaktiga. 
Därmed har personen en lägre kunskap.  
 
 Låg kunskap Hög kunskap Missvisande kunskap Kategorisering 
Respondent 4 II II I Låg kunskap 
Figur 5. Exempel på kategorisering av en respondents svar på enkätens kunskapsfrågor. 

3.2.3.3 Bivariat analys 
För att besvara syftet och undersöka om det finns ett samband mellan konsumenters 
kunskapsnivå och förtroende gentemot kommunikationen för miljövänliga textila produkter, 
genomfördes en bivariat analys i form av ett chi2-test. Anledningen till varför ett chi2-test 
valdes att genomföras beror på att chi2-test gör det möjligt att undersöka om det finns ett 
samband mellan två variabler, där den ena variabeln (den oberoende variabeln) påverkar den 
andra vilket gör att en samvariation uppstår. För att genomföra chi2-testet bearbetades den 
insamlade datan från enkäten först i Microsoft Excel där alla respondenters kunskapsnivå 
kategoriserades som antingen 1, 2 eller 3, och alla svarsalternativ gällande kön och ålder 
omvandlades till siffror, exempelvis 0=man och 1=kvinna. Därefter överfördes datan till 
programmet SPSS för att genomföra den bivariata analysen. 
 
Vid genomförandet av ett chi2-test måste en signifikantnivå fastställas. Signifikantnivån 
beskriver hur stor sannolikhet det är att slumpen påverkar resultatet. För att försäkra att 
sambandet mellan kunskapsnivån och förtroendet inte beror på slumpen och att resultatet är 
statistiskt säkerställt, valdes en låg signifikantnivå på fem procent vilket innebär att det endast 
är fem procent risk att sambandet beror på slumpen. Hjelmgren (2014) beskriver även att det 
är vanligt att använda en signifikantnivå på fem procent.  
 
Eftersom chi2-test är hypotestest, utvecklades fem hypoteser som testades, där en hypotes 
antingen statistiskt säkerställs eller förkastas. Utifrån studiens valda signifikantnivå på fem 
procent och chi2-testets frihetsgrad (df) fastställdes ett kritiskt värde. Det kritiska värdet 
utlästes från en sedan tidigare framställd tabell på hemsidan people.richland.edu. Om chi2-
testets värde ligger inom acceptansområdet, det vill säga under det kritiska värdet förkastas 
hypotesen. Skulle chi2-testets värde däremot överstiga det kritiska värdet innebär det att 
hypotesen statistiskt säkerställs, vilket innebär att hypotesen stämmer. 
 
För att besvara studiens syfte togs följande hypotes fram där kunskapsnivå var den oberoende 
variabeln: 
 
H1: Det finns ett samband mellan konsumenters kunskapsnivå och förtroende. 
 
Eftersom studien undersökte förtroendet gentemot kommunikationen för miljövänliga textila 
produkter både med och utan användningen av utomstående miljöcertifieringar, delades 
hypotes 1 in i två olika hypoteser: 
 
H 1a: Det finns ett samband mellan konsumenters kunskapsnivå och förtroende gentemot 
textila produkter som marknadsförs som miljövänliga, utan användningen av 
miljömärkningar. 
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H 1b: Det finns ett samband mellan konsumenters kunskapsnivå och förtroendet för textila 
produkter med miljömärkningar. 
 
Eftersom det inte finns någon tidigare forskning som antyder på att det skiljer sig mellan olika 
målgrupper gällande kunskap och förtroende (se rubrik ”3.3 Urval”), valde vi att även 
undersöka om det fanns ett samband mellan ålder respektive kön och kunskapsnivån 
respektive förtroende gentemot kommunikationen för miljövänliga textila produkter. Detta 
resulterade i sex hypoteser där ålder respektive kön var den oberoende variabeln, se nedan. 
Trots att det inte var relevant för syftet att undersöka sambandet mellan kön och ålder 
gentemot kunskap och förtroende, ansågs detta relevant för fortsatt forskning. Fanns det ett 
samband mellan olika målgrupper och deras kunskaps nivå samt förtroende kan detta vara 
intressant att undersöka ytterligare.  
 
H 2: Det finns ett samband mellan ålder och kunskapsnivå. 
 
H 3: Det finns ett samband mellan kön och kunskapsnivå. 
 
H 4a: Det finns ett samband mellan ålder och förtroende gentemot textila produkter som 
marknadsförs som miljövänliga, utan användningen av miljömärkningar. 
 
H 4b: Det finns ett samband mellan ålder och förtroendet för textila produkter med 
miljömärkningar 
 
H 5a: Det finns ett samband mellan kön och förtroende gentemot textila produkter som 
marknadsförs som miljövänliga, utan användningen av miljömärkningar. 
 
H 5b: Det finns ett samband mellan kön och förtroendet för textila produkter med 
miljömärkningar. 

3.3 Urval 
Innan en undersökning ska genomföras menar Christensen et al. (2010) att det är viktigt att 
definiera vilka respondenter som ska ingå i undersökningen, det vill säga studiens 
målpopulation. Vid valet av studiens målpopulation gjordes inga avgränsningar gällande kön, 
ålder eller sysselsättning. Anledningen till varför studien inte avgränsades till en specifik 
målgrupp beror på att alla målgrupper var intressanta att studera och eftersom ingen forskning 
återfanns som antydde att en viss grupp människor skiljde sig får resterande gällande kunskap 
och förtroende mot kommunikationen för miljövänliga textila produkter. En annan anledning 
till varför inga avgränsningar mot en specifik målgrupp gjordes berodde på att ett högt antal 
respondenter behövdes för att kunna se statistiska samband och därför beslöts det att inte 
utesluta någon grupp människor för att därmed kunna få ett högre antal svarande. Däremot 
togs ett beslut om att respondenter under 18 år skulle uteslutas om de deltog i 
undersökningen, eftersom målmans godkännande då skulle behövas för att få använda deras 
svar. Dock deltog inga under 18 år i denna undersökning. 
 
Att undersöka alla respondenter inom en målpopulation kallas för en total undersökning 
(Christensen et al 2010). Enligt Christensen et al. (2010) är en total undersökning mycket 
tidskrävande och dyr att genomföra. Därför görs ofta ett urval, där en del av alla respondenter 
inom målpopulationen väljs ut för att skapa en representativ minibild av den totala 
populationen (Harboe 2013). Eftersom enkäten distribuerades via Facebook kunde stora delar 
av målpopulationen ha möjlighet att delta i undersökningen och på Facebook finns både män 
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och kvinnor, i alla åldrar och med olika sysselsättningar. Enkäten disponerades online via 
Facebook av oss själva och av utomstående personer som delade enkäten självmant, vilket 
således begränsade målgruppen till personerna i de nådda virala umgängeskretsarna. Eftersom 
vi inte kan veta exakt hur många gånger eller till hur många enkäten har delats, kan vi inte 
veta hur stort urvalet är och eftersom vi inte kan veta hur många eller vilka som har 
exponerats för enkäten var urvalet helt slumpmässigt. Ett helt slumpmässigt urval, beskriver 
Harboe (2013) som en lottdragning. Detta innebär att enkäten publicerades på Facebook, utan 
vetskap om exakt vilka personer som skulle se den och hur brett den spreds, och utefter detta 
hade alla som såg enkäten möjlighet att delta. 

3.3.1 Svarsfrekvens och bortfall 
Christensen et al. (2010) menar att svarsfrekvensen vid en enkät kan höjas genom att direkt 
vid första anblick väcka respondenternas intresse och genom att skicka ut påminnelser. Med 
detta i åtanke skrevs en inledande text som beskrev enkätens syfte och vilka som skulle 
studera svaren i inläggen där enkäten skickades ut, och påminnelser skickades även ut på 
Facebook.  
 
Genom valet av disponering var bortfall omöjligt att studera eftersom det inte fanns någon 
möjlighet att kartlägga hur många personer som har sett enkäten men som valde att inte delta. 
Eftersom det inte gick att se bortfallet var det därför svårare att i efterhand kritiskt granska 
enkäten. Om ett stort antal personer inte slutföljde enkäten kan detta berott på att enkätens 
frågor var otydligt formulerade, att enkäten var för lång eller att respondenterna inte förstod 
syftet med enkäten. Det går även inte att i efterhand se om det är vid en specifik fråga som 
respondenterna valde att avsluta enkäten.  

3.4 Validitet och reliabilitet 
För att en studie ska uppnå en högre standard, måste undersökningen ha en hög kvalité. Vid 
beskrivningen av en studies kvalité beskriver Harboe (2013) två begrepp som bör tas hänsyn 
till: validitet och reliabilitet. Validitet betecknar hur alla faser i en undersökning är relevanta 
till syftet och forskningsfrågorna (Harboe 2013). För att en undersökning ska ha hög validitet 
krävs det därför att metodvalet är relevant för att besvara syftet. Eftersom studiens syfte var 
att studera sambandet mellan kunskap och förtroende, var det viktigt att samla in en stor 
mängd data för att kunna genomföra ett test som mäter samband (chi2-test). Av denna 
anledning var det relevant att genomföra en kvantitativ datainsamlingsmetod, i form av en 
enkätundersökning som genererar en större mängd data.  
 
Reliabilitet förklaras av Harboe (2013) som tillförlitligheten i den insamlade datan. Att 
studera undersökningens reliabilitet menar författaren är mycket viktigt eftersom den visar 
huruvida den insamlade datan går att lita på och därmed går att använda. För att den 
insamlade datan till denna studie ska gå att lita på har ett antal åtgärder vidtagits. Vid 
insamlingen av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar har dessa studerats utifrån ett 
antal aspekter. För att försäkra att endast pålitliga källor inkluderades valdes artiklar som var 
relativt nypublicerade och som ett högre antal författare hade refererat till. Artiklarna valdes 
även utifrån vilken volym tidskriften hade eftersom journaler med ett högre antal volymer har 
funnits under en längre tid. All sekundärdata har även valts utifrån relevans för ämnet för att 
öka validiteten. 
 
För att försäkra att primärdatan från enkätundersökningen hade en hög reliabilitet testades 
enkäten innan den skickades ut. Genom att testa undersökningen kunde alla missförstånd och 
oklarheter elimineras och alla tekniska problem kunde även åtgärdas. Eftersom vi alltid fanns 
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till hands och snabbt kunde besvara frågor och kommentarer via Facebook kunde vi även 
hjälpa respondenterna vid eventuella frågor och funderingar. Detta ökade 
enkätundersökningens tillförlitlighet eftersom risken för att respondenterna skulle missförstå 
och därmed svara oärligt minskade. Däremot går det aldrig att veta helt säkert om 
respondenterna svarar ärligt. För att respondenterna skulle känna sig bekväma och våga svara 
ärligt, var enkäten därför anonym.  

3.5 Metodkritik 
Med tanke på det slumpmässiga urvalet till studien, kan detta påverka resultatet. Ett 
slumpmässigt urval fördelar nämligen inte det totala antalet respondenter jämnt över 
kategorierna ålder, kön och sysselsättning. Detta kan medföra att analyser baserade på dessa 
faktorer kan vara missvisande, och möjligen inte visar en rättvis bild över de grupper som är 
underrepresenterade. Däremot var inte studiens fokus på att studera skillnader i kunskaps- och 
förtroendenivå mellan ålder, kön och sysselsättning.  
 
Det var endast de som blev exponerade för enkäten som kunde delta i undersökningen, det vill 
säga de personer som på något sätt såg enkäten delad på Facebook. Enkäten gjordes synlig för 
alla (även för de som inte har Facebook), men troligast var det våra Facebook-vänner, och 
våra vänners vänner som var majoriteten respondenter. 
 
Till de frågor som ställdes gällande respondenternas kunskap kring ämnet, hade frågorna tre 
stycken svarsalternativ vardera. I och med detta kan det hända att respondenterna som inte 
kunde svaret, kunde använda sig av ”uteslutningsmetoden”, och då välja det alternativ som 
verkade överensstämma mest. Detta sätt kan då ge en missvisande bild, gentemot om 
respondenten istället fått en öppen fråga, utan svarsalternativ som hjälp. Respondenten hade 
kanske inte kunnat komma på något svar om hen hade fått en öppen fråga. Men i och med att 
varje kunskapsfråga hade en underliggande fråga ”hur säker är du på ditt svar?”, medför en 
mer rättvist bild över respondentens kunskap, exempelvis om en respondent gissade vid en 
fråga. 
 
Eftersom endast fem frågor ställdes för att undersöka respondenternas kunskap kan även detta 
ge ett missvisande resultat. Ämnet miljömärkningar och marknadsföring av hållbara textila 
produkter är väldigt brett kan detta medföra att endast en liten bild av respondenternas 
kunskap visas. En del respondenter kanske har en hög kunskap, men hade inte kunskap om 
just de miljömärkningar som det ställdes frågor om.  
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4 Resultat och analys 
Sammanlagt samlades 103 svar in i enkätundersökningen. Av alla respondenter var 74 procent 
kvinnor och 26 procent män. Största andelen av respondenterna var mellan 18-25 år och 26-
35 år med 40,8 respektive 36,9 procent. Därefter var de svarande jämt fördelade över 
åldersintervallen 36-45, 46-55 och 56 eller äldre. Majoriteten, med 64,1 procent, arbetade och 
29,1 procent studerade. Resterande respondenter hade annan/ingen sysselsättning. En 
fullständig sammanställning av fördelningen av kön, ålder och sysselsättning återfinns i bilaga 
2.   

4.1 Kunskap 
 

 
Figur 6. Fördelning över respondenternas kunskap. 
 
Som påvisat i tidigare studier, antyder Blom och Frisk (2013) samt Ravasio och Pasquinelli 
(2013) att konsumenter har en låg kunskap om miljömärkningar. Detta påstående bekräftas 
även av studiens resultat. Utifrån undersökningen visades en markant dominans på låg 
kunskap hos det totala antalet respondenter, närmare bestämt 77,67 procent. Utav alla 
respondenter hade dock 15,53 procent svarat rätt på minst tre frågor men som de var osäkra 
på, men dessa respondenter räknades ändå in i kategorin låg kunskap eftersom de inte var 
säkra på sina svar. Hög kunskap hade 20,39 procent och antalet respondenter med 
missvisande kunskap (respondenter med minst tre felaktiga svar som de var säkra på var rätt) 
uppgick till 1,94 procent. Utifrån den totala mängden respondenter hade däremot 26,21 
procent missvisande kunskap på minst 1 fråga.  
 
För att undersöka om det fanns ett samband mellan ålder och kunskapsnivå genomfördes ett 
chi2-test för att bevisa eller förkasta hypotes 2 (se rubrik ”3.2.3.3 Bivariat analys”). Chi2-
testet visade dock inget statistiskt samband eftersom värdet inte övergick det kritiska värdet, 
vilket innebär att hypotesen förkastades. Ett chi2-test gjorde även för hypotes 3 för att 
undersöka om det finns ett samband mellan kön och kunskapsnivå. Även denna hypotes 
förkastades då chi2-värdet låg inom acceptansområdet. Då både hypotes 2 och 3 förkastades 
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innebär detta att det inte finns ett samband mellan ålder respektive kön och kunskapsnivå. De 
fullständiga resultatet från chi2-testen för hypotes 2 och 3 återfinns i bilaga 3 och 4.  

4.2 Förtroende 
 

Figur 7. Respondenternas förtroende för textila produkter utan miljömärkningar. 
 
Som förklarat av Ravasio och Pasquinelli (2013) råder det misstänksamhet och låg tillit 
gentemot företag som marknadsför produkter som hållbara utan användning av utomstående 
miljö- eller rättvisemärkningar. Denna studie visade samma resultat. Utifrån 
enkätundersökningen syntes nämligen avvikande svar från respondenterna gällande 
förtroende för textila produkter som marknadsförs som miljövänliga, utan användning av 
miljömärkningar. Det var endast 2,9 % av de svaranden som höll med fullständigt i påståendet 
”Jag har högt förtroende för textila produkter som marknadsförs som miljövänliga, utan 
användning av miljömärkningar”. Resterande procent fördelades någorlunda jämt utöver 
övriga svarsalternativ, dock med majoritet på svarsalternativ ”4” med 28,2 % och 
svarsalternativ ”2” med 27,2 %. Medelvärdet för samtliga svar var 2,64, det vill säga under 
medeltalet 3, vilket tyder på ett lägre förtroende. 
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Figur 8. Respondenternas förtroende för kommunikationen av textila produkter med 
miljömärkningar. 
 
Enligt Blom och Frisk (2013) har konsumenter ett högt förtroende för miljömärkningar som är 
skapade av utomstående organisationer, och kunderna litar på att produkter med 
miljöcertifieringar uppfyller krav och kriterier. Samma resultat kan visas av undersökningen. 
På påståendet ”Jag har högt förtroende för textila produkter med miljöcertifieringar” syntes ett 
markant dominerande svarsalternativ, vilket var nummer ”4” på intervallskalan, med 55,3 
procent. Därefter föll nummer ”5” och nummer ”3” som mest framträdande svarsalternativ, 
med 21,4 procent respektive 16,5 procent. Medelvärdet för samtliga svar på detta påstående 
var 3,91, det vill säga över medeltalet 3. 
 
I en jämförelse mellan konsumenters förtroende gentemot kommunikationen av miljövänliga 
textila produkter med och utan miljömärkningar kan en skillnad i förtroendenivån ses. 
Undersökningen visar tydligt att respondenterna har ett högre förtroende för textila produkter 
som marknadsförs med miljömärkningar (medelvärde 3,91), än för de produkter som 
marknadsförs som miljövänliga, utan några miljömärkningar (medelvärde 2,64).  
 
För att undersöka om det fanns ett samband mellan ålder och förtroende gjordes två chi2-test 
för att undersöka hypoteserna 4a och 4b (se rubrik ”3.2.3.3 Bivariat analys”). Dessa hypoteser 
förkastades eftersom chi2-testen inte kunde statistiskt säkerställa ett samband. Chi2-test 
gjordes även för att undersöka om det fanns ett samband mellan kön och förtroende, genom 
att testa hypoteserna 5a och 5b. Även dessa hypoteser förkastades eftersom chi2-värdet inte 
översteg det kritiska värdet.  Eftersom alla hypoteser förkastades påvisar detta att det inte 
finns ett samband mellan ålder respektive kön och förtroende. En sammanställning av 
resultatet från chi2-testen finns i bilaga 5 och 6. 

4.3 Samband mellan kunskap och förtroende 
För att undersöka om det finns ett samband mellan konsumenters kunskap och förtroende 
gentemot kommunikationen för miljövänliga textila produkter, testades hypotes 1a och 1b (se 
rubrik ”3.2.3.3 Bivariat analys”) genom två chi2-test. Se figur 9 för chi2-testet av hypotes 1a 
och figur 10 för chi2-testet av hypotes 1b. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 12,161a 8 ,144 
Likelihood Ratio 13,376 8 ,100 
Linear-by-Linear 
Association 

6,982 1 ,008 

N of Valid Cases 103   
a. 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,06. 
 
Figur 9. Chi2-test av H 1a: Det finns ett samband mellan konsumenters kunskapsnivå och 
förtroende gentemot textila produkter som marknadsförs som miljövänliga, utan 
användningen av miljömärkningar. 
 
Med en frihetsgrad (df) på åtta och en signifikantnivå på fem procent blir det kritiska värdet 
15,50. Eftersom värdet från chi2-testet (12,16) ligger inom acceptansområdet, det vill säga 
under det kritiska värdet, förkastas hypotes 1a. Detta innebär att det inte finns ett samband 
mellan konsumenters kunskapsnivå och förtroende gentemot förtroende för textila produkter 
som marknadsförs som miljövänliga, utan användningen av miljömärkningar. 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 10,914a 6 ,091 
Likelihood Ratio 8,032 6 ,236 
Linear-by-Linear 
Association 

,533 1 ,466 

N of Valid Cases 103   
a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,14. 
 
Figur 10. Chi2-test av H 1b: Det finns ett samband mellan konsumenters kunskapsnivå och 
förtroendet för textila produkter med miljöcertifieringar. 
 
För andra chi2-testet återfanns frihetsgraden (df) sex och signifikantnivån fem procent vilket 
resulterade i ett kritiskt värde på 12,59. Chi2-värdet uppgick till 10,91 vilket ligger inom 
acceptansområdet. Detta innebär att hypotes 1b förkastas och att det därmed inte finns ett 
samband mellan konsumenters kunskapsnivå och förtroendet för textila produkter med 
miljöcertifieringar. 
 
Trots att både hypotes 1a och 1b förkastades, gjordes en jämförelse av medelvärdet för 
förtroendet gentemot kommunikationen för miljövänliga textila produkter både med och utan 
miljömärkningar, för att undersöka om medelvärdet skiljde sig för hög respektive låg 
kunskap. Denna jämförelse gjorde för att se om det, trots att hypoteserna förkastades, fanns 
tendenser till ett samband mellan kunskapsnivå och förtroende. I figur 11 nedan ses respektive 
medelvärde. Utifrån tabellen går det att utläsa att medelvärdet för förtroendet är snarlika 
oavsett kunskapsnivå. Detta innebär därför att det inte finns några tendenser till samband 
mellan kunskapsnivå och förtroende, eftersom kunskapsnivån inte påverka medelvärdet för 
förtroendenivån.  
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 Förtroende gentemot textila 
produkter som marknadsförs som 
miljövänliga, utan användningen 
av miljömärkningar. 

Förtroende för textila 
produkter med 
miljöcertifieringar. 

Medelvärde för hög kunskap 2,65 3,92 
Medelvärde för låg kunskap 2,64 3,91 
Figur 11. Tabell för medelvärdet för förtroende utifrån kunskapsnivån. 
 
Sammanfattningsvis visar undersökningen att det inte finns ett samband mellan 
respondenternas kunskapsnivå och förtroende gentemot kommunikationen av miljövänliga 
textila produkter, varken med och utan miljömärkningar. Författarna Van Loo et. al. (2013) 
menar dock att kunskap bör ha en påverkan på konsumenters förtroende emot företag, 
organisationer och personer, eftersom attityden formas utifrån kunskapen. Detta påstående 
bekräftas däremot inte av studien eftersom ett statistiskt säkerställt samband inte påträffas. 
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Diskussion 
Som visat i denna studie och i tidigare forskning, råder en låg kunskap kring textila 
produkters miljöaspekter och miljömärkningar. Frågan är dock varför det ser ut som det gör. 
Blom och Frisk (2013) samt Ravasio och Pasquinelli (2013) hävdar att detta skulle kunna 
bero på att företag tillhandahåller för lite information om miljöaspekterna hos en produkt och 
hur företag själva arbetar kring hållbarhet. De menar att konsumenter helt enkelt inte blir 
tillräckligt exponerade med information kring ämnet för att införskaffa sig större kunskap. 
Både Blom och Frisk (2013) och Ravasio och Pasquinelli (2013) menar dessutom att den låga 
kunskapen om miljömärkningar kan bero på att konsumenter anser att det finns alldeles för 
många märkningar att hålla reda på, vilket kan skapa okunskap om vad de olika 
miljömärkningarna står för. Vi håller med vad dessa författare bedömer men vi tror dock att 
det även skulle kunna bero på bristande intresse och tid hos konsumenten. För konsumenten 
räcker det kanske med att veta att något är miljövänligt, och behöver inte veta mer om exakt 
vad som görs för att denna skall bli miljövänlig. 
 
Enligt tidigare forskning, och även denna studie, har konsumenter ett större förtroende för 
miljövänliga textila produkter som marknadsförs med miljömärkningar. En anledning till 
varför respondenterna hade ett högre förtroende för kommunikationen av miljövänliga textila 
produkter med miljömärkningar än utan, skulle kunna bero på socialt förtroende. Som 
Siegrist, Cvetkovich och Roth (2000) förklarar kan socialt förtroende hjälpa människor att ta 
beslut (och försäkra dem om att de tagit rätt beslut) då de själva saknar intresse, tid, kunskap, 
förmåga eller andra resurser. 
  
Förtroendet för miljömärkningar tror vi är högre av anledningen som Robert et al. (2013) 
förklarat, att människor litar på att personer och organisationer med högre auktoritet tar rätt 
beslut gällande miljöfrågor, då konsumenterna själva saknar intresse eller kunskap. Vi tror 
även att eftersom miljömärkningar kontrolleras av utomstående organisationer som har en hög 
expertis om ämnet kan dessa ses som mer pålitliga för konsumenterna. Miljömärkningen kan 
även ses som en bekräftelse för kunden om att produkten är hållbart producerad eftersom 
miljömärkningar har en högre auktoritet. 
 
Varför förtroendet är lågt mot företag som marknadsför sina produkter som miljövänliga utan 
användning av miljömärkningar förklarar Chen, Lin och Chang (2014) kan bero på 
”greenwashing”, att det finns företag som marknadsför sig som miljövänliga, utan att i själva 
verket utföra miljöarbeten. Detta är något vi håller med om, men vi tror även att det låga 
förtroendet kan bero på att det inte finns någon oberoende organisation som stödjer att 
miljöarbetet faktiskt har gjorts, och som står bakom produkterna och bevisar att de uppnår 
specifika kriterier. Vi tror att konsumenter förstår att miljömärkningar säkerställer att vissa 
krav uppfylls (men de kanske inte vet vilka krav) och det är därför de har högre förtroende 
mot dessa, då de upplevs som trovärdiga. Vi tror att konsumenter är kritiska mot textilföretag 
som marknadsför sina produkter som miljövänlig men utan användningen av 
miljömärkningar, eftersom de kanske inte upplevs ha någon expertis inom ämnet som styrker 
deras trovärdighet. Det kan även vara svårt för konsumenterna att veta hur transparenta 
företagen är gällande produktionen. 
 
Trots att studien påvisar att endast 1,94 procent hade missvisande kunskap på flertalet av sina 
svar på kunskapstestet, hade 26,21 procent av respondenterna missvisande kunskap på minst 
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en av kunskapsfrågorna i enkätundersökningen. En anledning till varför respondenterna hade 
missvisande kunskap kan bero på, som Hong och Sternthal (2010) beskriver, att konsumenten 
tror sig redan ha hög kunskap. Detta hindra personen från att ta in mer information och är 
personens kunskap felaktig hindrar det därmed personen från att ta till sig korrekt 
information. Enligt Hussain (2000) kan missvisande kunskap dessutom bero på att 
respondenterna har blivit utsatta för greenwashing. Enligt Darke, Ashworth och Main (2009) 
kan även lågt förtroende leda till missvisande kunskap eftersom konsumenter endast 
uppmärksammar viss information. Detta innebär att konsumenterna endast tar till sig en del av 
informationen och därmed kan få en missvisande bild av exempelvis ett varumärke. Utifrån 
undersökningen går det att utläsa att konsumenter har ett lägre förtroende gentemot 
marknadsföringen av miljövänliga textila produkter utan användningen av miljömärkningar 
jämfört med förtroendet för miljömärkningar. Vi tror därför att detta låga förtroende kan 
påverka respondenternas kunskap och vara en orsak till den missvisande kunskapen.  

5.2 Slutsats 
Studiens syfte är att utifrån ett konsumentperspektiv, undersöka sambandet mellan kunskap 
och förtroende gentemot kommunikationen av miljövänliga textila produkter. Utifrån de chi2-
test som genomfördes är slutsatsen att det inte finns ett statistiskt säkerställt samband mellan 
konsumenters kunskaps- och förtroendenivå. 
 
Slutsatsen av resultatet och analysen av den insamlade datan är att konsumenter har en låg 
kunskap om kommunikationen av miljövänliga textila produkter. Anledningen till varför 
konsumenterna har en låg kunskap kan bero på att företagen inte exponerar tillräckligt med 
information, samt ett bristande intresse från konsumenterna. 
 
Konsumenter känner även ett lägre förtroende för företag som marknadsför textila produkter 
som miljövänliga utan användningen av miljömärkningar. Detta kan bero på att det inte finns 
en utomstående organisation som stödjer att produkten är miljövänlig och att företagen 
upplevs sakna expertis inom ämnet. I kontrast till detta är slutsatsen att konsumenter har ett 
högre förtroende för miljömärkningar. Detta kan bero på att dessa kan ses som mer 
tillförlitliga och kontrollerar att produkter uppfyller specifika krav. 

5.3 Kritisk reflektion 
Studiens resultat kan ha blivit påverkat av det låga antalet respondenter. Ett högre antal 
deltagare i undersökningen skulle kanske visa ett annat resultat. Undersökningen visade till 
exempel att en markant majoritet av respondenterna hade en låg kunskap om ämnet, om 
undersökningen var mer omfattande skulle kanske detta resultat visa annat. 
 
Resultatet från chi2-testen kan även ha påverkats av det låga antalet respondenter. Hade fler 
svar samlats in kan resultatet blivit annorlunda och därmed hade kanske inte alla hypoteser 
förkastats. Resultatet hade dessutom fått en högre tillförlitlighet. En annan faktor som kan ha 
påverkat chi2-testens resultat är signifikantnivån på fem procent. Hade en högre nivå valts, 
exempelvis tio procent hade hypotes 1a och 1b inte förkastats. Däremot hade detta inneburit 
att det är tio procents chans att sambandet beror på slumpen vilket minskar resultatets 
reliabilitet. 
 
I undersökningen användes Hunts definition på kunskap, vilken menar på att en person måste 
vara säker på en viss information för att det skall kunna kallas kunskap. Hade undersökningen 
grundat på en annan definition på kunskap, till exempel att respondenterna inte hade behövt 
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vara säkra på sina svar för att kalla det kunskap, hade kanske resultatet visat en högre kunskap 
bland de svarande.  
 
Skulle de olika kategorierna ålder, kön och sysselsättning vara mer jämställda i sitt antal i sina 
underkategorier kan dessa även ha visat ett mer rättvist resultat. Dock var inte ålder, kön eller 
sysselsättning fokus i denna studie.  
 
Utifrån studien hade 15,53 procent av respondenterna minst tre rätta svar på 
kunskapsfrågorna, men som de dock svarat att de var osäkra eller ganska osäkra på. Dessa 
svar klassades då som låg kunskap utifrån Hunts definition, men frågan är om respondenterna 
i själva verket kunde svaren men var osäkra på sin självkänsla och sin kunskap. De rätta 
svaren kunde också bero på rena chansningar från respondenterna, vilket därmed innebär en 
låg kunskap.  
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6 Fortsatt forskning 
Eftersom denna undersökning inte kunde visa något statistiskt samband, hade en mer 
omfattande undersökning inom samma område varit intressant för att se om det då skulle visa 
något statistiskt samband. För vidare studier inom detta ämne hade en fördjupning med fokus 
på sambandet mellan förtroende/kunskap/ålder och förtroende/kunskap/kön varit intressant, 
för att se om en större studie kan påvisa några samband och skillnader mellan kön och ålder 
gällande förtroende och kunskap. 
 
En intressant fråga är hur företag och organisationer skulle kunna öka förtroendet till och 
kunskapen om kommunikationen av miljövänliga textila produkter, för att förhoppningsvis 
förändra konsumenters handling och konsumtion. Men för att veta hur dessa skulle kunna 
förändras måste företag först veta varför förtroendet och kunskapen ser ut som de gör.  
 
I diskussionen i denna studie framkommer funderingar på om kunskapen kring 
miljöaspekterna kring textila produkter beror på intresset hos konsumenterna. Fortsatt 
forskning som undersöker om och hur konsumenters engagemang och entusiasm kring ämnet 
påverkar deras nivå av kunskap hade därför varit önskvärt.  
 
Eftersom att Hunts definition på kunskap användes till denna studie, hade det varit ytterst 
intressant att undersöka om resultatet skulle blivit annorlunda om en likartad undersökning 
grundades på en annan definition av kunskap.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - enkät 
 
(Sida 1) 

Kommunikation för miljövänliga textila produkter 
 
Hej!  
På nästa sida följer en enkät gällande konsumenters kunskap och förtroende gentemot 
kommunikation av miljövänliga textila produkter. Undersökningen ligger till stöd för en 
kandidatuppsats i företagsekonomi på Högskolan i Borås.  
Dina svar är anonyma och enkäten tar cirka 3 minuter.  
Vi tackar dig för din tid och din medverkan!  
 
Med vänliga hälsningar Rebecca och Lina 
 
(Sida 2) 
Kön: 

o Kvinna 
o Man 

 
Ålder: 

o 17 eller yngre 
o 18-25 
o 26-35 
o 36-45 
o 46-55 
o 56 eller äldre 

 
Huvudsaklig sysselsättning: 

o Arbetar 
o Studerar 
o Annan/ingen sysselsättning 
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(Sida 3) 

Förtroende 

Nedan följer två frågor angående förtroende gentemot kommunikationen av miljövänliga 
textila produkter. 
 
”Jag har högt förtroende för textila produkter som marknadsförs som miljövänliga, utan 
användning av miljömärkningar.” 
 

o 1 Håller inte med 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 Håller med fullständigt 

 
”Jag har högt förtroende för textila produkter med miljöcertifieringar.” 
 

o 1 Håller inte med 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 Håller med fullständigt 

 
(Sida 4) 

Kunskap 
Nedan följer fem frågor kring marknadsföring av miljövänliga textila produkter. Vänligen 
svara vad du tror är rätt alternativ, samt hur säker du är på ditt svar. 
 
1. För att få marknadsföra en produkt med benämningen ”ekologisk bomull”, måste den enligt 
EU:s förordning uppfylla: 
 

o Produktens material måste vara minst 25 % ekologisk odlad bomull 
o Produktens material måste vara minst 70 % ekologisk odlad bomull 
o Produktens material måste vara minst 95 % ekologisk odlad bomull 

 
1.1. Hur säker är du på ditt svar? 
 

o Osäker 
o Ganska osäker 
o Ganska säker 
o Säker 
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2. Vilken av följande miljömärkningar kontrollerar hela produktionskedjan, från odling till 
slutprodukt?  
 

o GOTS 
o Organic Exchange 
o WRAP 

 
2.1. Hur säker är du på ditt svar? 
 

o Osäker 
o Ganska osäker 
o Ganska säker 
o Säker 

 
3. Vad kallas Naturskyddsföreningens egna miljömärkning?  
 

o Svalan 
o Bra Miljöval 
o KRAV 

 
3.1. Hur säker är du på ditt svar? 
 

o Osäker 
o Ganska osäker 
o Ganska säker 
o Säker 

 
4. Utöver kemikalie- och vattenanvändningen i produktionskedjan, vad kontrollerar Fairtrade 
främst? 
 

o Ekologisk odling 
o Arbetsvillkor och sociala förhållanden i produktionen 
o Kvalitetstest på slutprodukt 

 
4.1. Hur säker är du på ditt svar? 
 

o Osäker 
o Ganska osäker 
o Ganska säker 
o Säker 

 
5. Vad kontrollerar märkningen Oeko-Tex? 
 

o Inga kemikalierester i slutprodukten 
o Ekologisk odling 
o Funktions- och kvalitetstest 
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5.1. Hur säker är du på ditt svar? 
 

o Osäker 
o Ganska osäker 
o Ganska säker 
o Säker 
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8.2 Bilaga 2 – Sammanställning av enkätsvaren 
 
Kön:  
 
Kvinna:    74 % 
Man:        26 % 
 
Ålder: 
 
17 eller yngre:  0 % 
18-25:              40,8 % 
26-35:              36,9 % 
36-45:              7,8 % 
46-55:              6,8 % 
56 eller äldre:         7,8 % 
 
Huvudsaklig sysselsättning: 
 
Arbetar:          64,1 % 
Studerar:         29,1 % 
Annan/ingen sysselsättning:  6,8 % 
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8.3 Bilaga 3 – Samband mellan ålder och kunskapsnivå 
 
Bivariat analys av H 2: Det finns ett samband mellan ålder och kunskapsnivå. Ålder är den 
oberoende variabeln. 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,025a 8 ,150 

Likelihood Ratio 12,311 8 ,138 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,996 

N of Valid Cases 103   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,14. 
 
Med frihetsgraden (df) 8 och en signifikantnivå på fem procent, uppgår det kritiska värdet till 
15,51. Eftersom chi2-värdet ligger inom acceptansområdet förkastas hypotesen.  
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8.4 Bilaga 4 – Samband mellan kön och kunskapsnivå 
 
Bivariat analys av H 3: Det finns ett samband mellan kön och kunskapsnivå. Kön är den 
oberoende variabeln. 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,842a 2 ,656 

Likelihood Ratio 1,348 2 ,510 

Linear-by-Linear Association ,539 1 ,463 

N of Valid Cases 103   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,52. 
  
Med frihetsgraden (df) 2 och en signifikantnivå på fem procent, uppgår det kritiska värdet till 
5,99. Eftersom chi2-värdet ligger inom acceptansområdet förkastas hypotesen.  
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8.5 Bilaga 5 – Sambandet mellan ålder och förtroende 
 
Bivariat analys av H 4a: Det finns ett samband mellan ålder och förtroende gentemot textila 
produkter som marknadsförs som miljövänliga, utan användningen av miljömärkningar. Ålder 
är den oberoende variabeln. 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,526a 16 ,061 

Likelihood Ratio 30,846 16 ,014 

Linear-by-Linear Association 2,602 1 ,107 

N of Valid Cases 103   

a. 17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,20. 
 
Med frihetsgraden (df) 16 och en signifikantnivå på fem procent, uppgår det kritiska värdet 
till 26,30. Eftersom chi2-värdet ligger inom acceptansområdet förkastas hypotesen.  
 
Bivariat analys av H 4b: Det finns ett samband mellan ålder och förtroendet för textila 
produkter med miljöcertifieringar. Ålder är den oberoende variabeln.  
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,559a 12 ,402 

Likelihood Ratio 15,526 12 ,214 

Linear-by-Linear Association 2,117 1 ,146 

N of Valid Cases 103   

a. 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,48. 
 
Med frihetsgraden (df) 12 och en signifikantnivå på fem procent, uppgår det kritiska värdet 
till 21,03. Eftersom chi2-värdet ligger inom acceptansområdet förkastas hypotesen.  
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8.6 Bilaga 6 – Samband mellan kön och förtroende 
 
Bivariat analys av H 5a: Det finns ett samband mellan kön och förtroende gentemot textila 
produkter som marknadsförs som miljövänliga, utan användningen av miljömärkningar. Kön 
är den oberoende variabeln. 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,020a 4 ,403 

Likelihood Ratio 4,123 4 ,390 

Linear-by-Linear Association 3,351 1 ,067 

N of Valid Cases 103   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,79. 
 
Med frihetsgraden (df) 4 och en signifikantnivå på fem procent, uppgår det kritiska värdet till 
9,49. Eftersom chi2-värdet ligger inom acceptansområdet förkastas hypotesen.  
 
Bivariat analys av H 5b: Det finns ett samband mellan kön och förtroendet för textila 
produkter med miljöcertifieringar. Kön är den oberoende variabeln.  
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,765a 3 ,429 

Likelihood Ratio 2,772 3 ,428 

Linear-by-Linear Association ,539 1 ,463 

N of Valid Cases 103   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,83. 
 
Med frihetsgraden (df) 3 och en signifikantnivå på fem procent, uppgår det kritiska värdet till 
7,82. Eftersom chi2-värdet ligger inom acceptansområdet förkastas hypotesen. 
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