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Syfte och forskningsfrågor: Studiens syfte är att separat analysera hindren utbud, pris, 

tillgänglighet och trender för att ta reda på vilket av dessa som är den största orsaken till 

konsumenters upplevda klyfta mellan vilja och handling när det kommer till hållbart 

producerat mode. Studien ämnar även att ge företag en bild av vad de måste fokusera på för 

att nå ut till sina konsumenters önskan om att handla mer hållbart producerat mode.  

Forskningsfrågan lyder: 

• Vilket av hindren; utbud, pris, tillgänglighet och trender upplever konsumenter som 

enskilt störst i frågan om att handla hållbart producerat mode?  

Metod: Studien bygger på en hypotetisk-deduktiv metod där hypoteser från befintlig teori 

har utformat studiens fyra hypoteser. Hypoteserna har testats genom en kvantitativ metod 

med kvantitativa data från fysiska enkäter och en webbenkät, samt en logisk 

regressionsanalys. För att generera en slutsats genomfördes en analys med utgångspunkt i 

teorin där varje hypotes diskuteras för att bekräftas/förkastas.  

 

Slutsats: Resultatet från studien fann att det enskilt största konsumentupplevda hindret som 

bidrar till klyftan mellan konsumenters vilja och handling för att köpa hållbart producerat 

mode är utbud. Även pris och tillgänglighet kan anses vara betydande faktorer, medan 

studien inte fann något signifikant resultat som indikerar att trender är ett betydande hinder. 

Eftersom denna studies syfte var att hitta den största orsaken till den bevisade klyftan 

accepterades endast den hypotes som rörde utbud, medan de andra tre förkastades. Studiens 

praktiska implikationer fann att företag som är verksamma i modebranschen bör fokusera 

sina resurser inom hållbarhet främst på att erbjuda ett bredare utbud, men även att göra 

hållbart mode mer lättillgängligt samt att hålla en acceptabel prisnivå. De teoretiska 

implikationerna fann istället att trender inte kan anses som ett betydande hinder, medan 

tidigare forskning antytt att detta kan vara en betydande faktor som gör att konsumenter 

väljer bort hållbart mode.  

 

Nyckelord 
CSR, Hållbarhet, Hållbart producerat mode, Klyfta mellan vilja-handling, Utbud, Pris, 

Tillgänglighet, Trender 
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Purpose and research questions: The purpose of this study is to separately analyse the 

barriers supply, price, availability and trends, to find out which of these is the biggest cause 

of consumers' perceived gap between their attitude and behaviour when it comes to 

sustainably produced fashion. The study also aims to give companies an indication of what 

needs to be focused on, in order to match their consumers' desire to shop for more 

sustainably produced fashion. 

The research question follows:  

• Which of the barriers; supply, price, availability and trends do consumers feel is the 

single biggest issue, when shopping for sustainably produced fashion? 

Method: This study uses a hypothetical-deductive method where four hypotheses from 

existing theories have been created. The hypotheses are tested using a quantitative method 

with quantitative data from physical surveys and a web survey, as well as by a logical 

regression analysis. To engender a conclusion, an analysis was conducted based on the 

theory where each hypothesis is discussed to be confirmed/rejected.  

 

Conclusion: The results of the study found that the single biggest consumer-perceived 

barrier contributing to the gap between consumers' attitude and behaviour to buy 

sustainably produced fashion is supply. Price and availability can also be considered 

significant factors, while the study found no significant results indicating that trends are a 

significant barrier. Since the purpose of this study was to find the biggest cause of the 

proven gap, only the supply-related hypothesis was accepted, while the other three were 

rejected. The practical implications of the study found that companies operating in the 

fashion industry should focus their resources on their efforts for sustainability primarily on 

offering a wider supply, but also on making sustainable fashion more accessible and 

keeping an acceptable price level. The theoretical implications, instead, found that trends 

cannot be considered a significant barrier, while previous research has suggested that this 

may be a significant factor that causes consumers to opt out of sustainable fashion. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Året är 2019, i spetsen går Greta Thunberg som genom sin klimatstrejk har fått med sig 

en hel värld av människor som, liksom hon, anser att klimatfrågan bör vara prioritet ett 

(Rodriguez, 2019). Det har under de senaste åren funnits en växande medvetenhet för 

hållbarhet, och framförallt en vilja från konsumenternas sida att konsumera mer 

miljövänligt. Trots detta finns det fortfarande en global bransch som få verkar lägga 

märke till, nämligen textilbranschen. Den står för mellan 2% och 10% av all 

miljöpåverkan av EU:s sammanlagda konsumtion (European Parliament, 2019). Varje 

år motsvarar de globala utsläppen från textilproduktion 1,2 miljarder ton koldioxid, där 

den totala miljöpåverkan av modebranschen i sin helhet ger en ännu mer dyster bild, ett 

årligt koldioxidfotavtryck på 3,3 miljarder ton - vilket motsvarar 8% av de globala 

utsläppen av växthusgaser (Chinasamy, 2019). Utsläpp som är mycket större än 

världens transport och flygresor kombinerat.  

Det är bevisat att utvecklingen av hållbarhet i modebranschen går alarmerande 

långsamt. Pedersen och Andersen (2015) adresserar de enorma problemen som 

modeindustrin står inför när det kommer till hållbarhet. Även Di Benedetto (2017) 

hävdar att de utmaningar som modebranschen för närvarande möter är så omfattande att 

hela distributionskedjan har halkat efter i utvecklingen jämfört med andra branscher. 

Det görs dock försök till en mer hållbar modebransch, inte minst den globala klädjätten 

H&M försöker positionera sig på marknaden som ett miljöinriktat och medvetet företag 

(H&M, 2019). I november 2019 slog de upp portarna till en ny flaggskeppsbutik i 

centrala Stockholm som minst sagt har ett nytänkande koncept. I butiken kan kunder 

inte bara shoppa kläder, utan också laga eller sy om gamla plagg, hyra festklänningar 

och få reda på de nya plaggens distributionskedja via en QR-kod (Englund, 2019). 

Om dessa försök till omställning till en mer hållbar klädkonsumtion kommer få ett 

genomslag eller ej återstår att se. Konsumenternas syn på konsumtion och hållbarhet är 

ännu en relativt ny iakttagelse. Men enligt Cheng (2019) uppger nästan hälften av unga 
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konsumenter i en studie att de har förändrat sina shoppingvanor för att försöka bli mer 

hållbara genom att konsumera mindre plast och handla färre plagg. Detta till skillnad 

från massmarknadens varumärken och återförsäljare där endast 1% klassas som 

hållbara. Det finns mycket evidens för att dagens konsumenter vill handla mer hållbart, 

CGS (2019) visar i en studie att hållbarhet är en drivande efterfrågan, och en stor studie 

från 2015 (McCaskill) visar att hela 73% av konsumenter är beredda att betala mer för 

hållbart producerat mode.  

Men trots att konsumenter verkar anse att hållbart mode är viktigt översätts detta sällan 

till handling. Det finns en bevisad klyfta mellan konsumenters vilja och faktiska 

handling när det kommer till konsumtion av mode (Perry och Chung, 2016). Orsaken 

till detta har diskuterats under de senaste tio åren och olika studier visar på olika 

faktorer till denna klyfta. Men de gemensamma nämnarna verkar vara att hållbart mode 

är både svårt att få tag på, att utbudet är skralt, att priset är högt samt att hållbart mode 

inte uppfyller konsumenternas ökade krav på snabba trendsvängar (Wiederhold och 

Martinez, 2018). 

 

1.2 Problemdiskussion 

CSR är enligt Freeman och Hasnaoui (2010) en vag term som definieras på olika sätt 

beroende på företaget i fråga. Olikheter i kultur, utbildningsnivå och arbetsstandarder är 

bara några av orsakerna och eftersom miljömässiga- och sociala problem ser olika ut 

globalt sett, bidrar det till att CSR som term blir subjektiv och skiftar samhällen 

emellan. Det finns i nuläget ingen standardisering för termen vilket gör den svår att 

mäta (Freeman och Hasnaoui, 2010). Allt detta tyder på att arbetet med CSR redan är 

komplext och svårt att genomföra. Kozlowski et al., (2012) håller med om att CSR- och 

hållbarhetsarbete är komplicerat, kanske även i större grad i modebranschen än i andra 

branscher på grund av den långa distributionskedjan. Företag måste ta hänsyn till alla 

intressenter i hela produktionskedjan för att kunna verka hållbart, men eftersom detta är 

en komplicerad uppgift som kräver enorma resurser och även tid, står arbetet med att gå 
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från konventionellt till hållbart producerat mode fortfarande ganska stilla (Kozlowski et 

al., 2012). Pedersen och Andersen (2015) diskuterar den oerhörda miljöpåverkan som 

modebranschen har på både människor och natur och beskriver att strategierna som 

finns idag inte är tillräckliga för att lösa problemen. Turker och Altunas (2014) menar 

också att företag som verkar i branschen nästan uteslutande använder sig av leverantörer 

i utvecklingsländer för produktionen, vilket sparar pengar men tyvärr innebär en ännu 

större utmaning för hållbarhetsarbete och CSR. 

Shaw et al. (2007) belyste redan för över tio år sedan frågan om varför både kunder och 

företag inte agerar mer på hållbarhet i modebranschen, då det i andra branscher, såsom i 

matsektorn, hänt mycket på kort tid. På dessa tio år står utvecklingen fortfarande 

oroväckande stilla och Di Benedetto (2017) betonar att modeindustrin fortfarande ligger 

långt efter i utvecklingen jämfört med andra branscher när det kommer till CSR- och 

hållbarhetsarbetet. Khurana och Ricchetti (2016) hävdar dock att hållbarhetsarbetet i 

modebranschen går stadigt framåt, om än mycket långsamt. Men enligt Di Benedetto 

finns ett flertal faktorer som förhindrar utvecklingen av miljömässiga och sociala 

aspekter. Ett av de största problemen är den höga efterfrågan av moderna och nya kläder 

till ett billigt pris. Detta är en grundprincip i modebranschen idag som är svår att ändra 

på i och med att både företagen bakom och konsumenterna har en känsla av att de tjänar 

på det (Di Benedetto, 2017). 

Trots detta finns en hel del bevis på att kunder faktiskt vill handla hållbart och att en 

efterfrågan växer fram hos modemedvetna kunder att köpa kläder som är producerade 

på ett mer miljövänligt sätt. Kong och Ko (2017) visar från en studie i Japan, Korea och 

Kina att konsumenter har en positiv attityd mot hållbart mode så länge det finns ett 

uppfattat värde, men inte om det finns för många risker eller hinder. Även andra studier 

visar på att om kunder ser värdet i att handla mer hållbart är de beredda att ändra sitt 

beteende (Lundblad och Davies, 2015; Cheung, 2015). Trots att en del forskare betonar 

att det råder en okunskap bland konsumenter vad gäller hållbarhet i modebranschen 

(Kong et al., 2016; Kang et al., 2013; Hill och Lee, 2012) och att en del hävdar att 

efterfrågan inte är tillräckligt stor på hållbart producerat mode ännu (McNeill och 
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Moore, 2015) verkar trenden att gå mot ett mer hållbart samhälle ändå vara det som 

vinner på sikt. Park och Lin (2018) visar att konsumenter har en positiv inställning till 

hållbart mode, och Reiley och DeLong (2015) menar också att återanvändning av kläder 

på olika sätt kommer bli mer populärt under de kommande åren. Detta styrks också i 

praktiken av att allt fler företag försöker att förändra tidigare normer av ”fast fashion” 

och göra hållbart mode till en del av sin försäljning. Inte bara tidigare nämnda H&M 

gör en ansträngning, utan även nätjättarna Na-Kd och Zalando, samt Marqet (tidigare 

MQ) samarbetar med bland annat Myrorna och startar olika projekt som uppmuntrar till 

hållbart mode (Englund, 2019). Men klyftan mellan kundernas beteende och handling är 

fortfarande ett faktum (Perry och Chung, 2016; Harris et al., 2015, Park och Lin, 2018).  

Trots att konsumenter verkar ha en övergripande positiv attityd mot hållbart producerat 

mode uppvisar de inte ett beteende som speglar detta (Park och Lin, 2018). Enligt 

Conell (2010) tycker kunder att det är svårt att handla eko-kläder på grund av de hinder 

som finns i vägen. Dessa hinder inkluderar kunskap och attityder om miljövänliga 

kläder, tillgänglighet av miljövänliga kläder, ekonomiska resurser, detaljhandelsmiljöer 

och samhällsnormer. I en ny studie från 2018 undersöktes gapet mellan attityd och 

beteende, och följande barriärer formulerades: pris, tillgänglighet, kunskap, transparens, 

image, lathet och konsumtionsvanor (Wiederhold och Martinez, 2018). Dessa olika 

barriärer, också kallat hinder, gör att konsumenter inte ännu lyckas gå från vilja till 

handling med att ställa om sina shoppingvanor till mera hållbara. Men det råder 

fortfarande delade meningar om vad företag egentligen behöver fokusera på till en 

början, eftersom klyftan mellan konsumenters vilja och handling inte är vidare 

formulerad. Olika studier pekar på olika hinder som konsumenter kan uppleva, men 

visar ännu inte på det enskilt största hindret som är den bakomliggande orsaken till 

konsumenters ovilja att agera mer hållbart, trots att de egentligen vill.  
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1.3 Problemformulering 

Utifrån bakgrund och problemformulering kan ett aktuellt forskningsgap inom vad som 

orsakar klyftan mellan klädkonsumenters vilja och handling vid konsumtion av hållbart 

mode hittas. Tidigare studier har föreslagit en rad olika hinder som konsumenter 

upplever, de kan sammanfattningsvis formulerats till utbud, pris, tillgänglighet och 

trender. Det har däremot inte diskuterats vilket av dessa hinder som konsumenter 

upplever som störst. Klädbranschen anpassar sig långsammare än andra industrier vad 

gäller både CSR och miljömedvetenhet och som det ser ut idag krävs en stor vilja och 

ansträngning för konsumenter att göra miljömedvetna val när det kommer till 

konfektion. De praktiska konsekvenserna av detta är att företag som jobbar inom 

modebranschen riskerar att lägga sina resurser på fel frågor, eftersom omställningar till 

en hållbar produktion är mycket kostsam, tidskrävande och därför måste ske steg för 

steg. För att gapet mellan konsumenters vilja och handling ska kunna minskas, måste 

företag börja fokusera på hållbarhet på ett sätt som kunder tilltalas av. Eftersom 

problemet är brett och komplext måste företag få en tydligare bild av var de ska lägga 

sitt fokus till en början för att skynda på processen. Denna studie kommer därför att 

rikta in sig på att jämföra orsakerna bakom den bevisade klyftan mellan konsumenters 

vilja och handling när det kommer till klädkonsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. 

Detta för att ta reda på vad konsumenter vill att företag ska belysa i första hand när det 

kommer till hållbarhet inom modebranschen. 

Detta leder fram till denna studies forskningsfråga som kommer att rikta in sig på de 

fyra formulerade hindren; utbud, pris, tillgänglighet och trender. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Vilket av hindren; utbud, pris, tillgänglighet och trender upplever konsumenter som 

enskilt störst i frågan om att handla hållbart producerat mode?  
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1.5 Syfte 

Syftet med studien är att separat analysera hindren utbud, pris, tillgänglighet och 

trender för att ta reda på vilket av dessa som är den största orsaken till konsumenters 

upplevda klyfta mellan vilja och handling när det kommer till hållbart producerat mode. 

Studien ämnar även att ge företag en bild av vad de måste fokusera på för att nå ut till 

sina konsumenters önskan om att handla mer hållbart producerat mode. 

 

1.6 Avgränsningar 

Denna studie har valt att göra en avgränsning till att endast beröra ett 

konsumentperspektiv inom de valda hindren utbud, pris, tillgänglighet och trender. 

Empirin kommer inte att samla in demografiska- eller bakomliggande faktorer.   
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2 Teoretisk referensram 

2.1 CSR, hållbarhet och hållbart producerat mode 

CSR är ett begrepp som står för ”Corporate Social Responsibility” och betyder enligt 

Hopkins (2003) att företag behandlar sina intressenter etiskt. Intressenter till ett företag 

är alla och allting som kan kopplas till organisationen och dess arbete, detta inkluderar 

miljön och anställda i hela distributionskedjan. CSR syftar till att skapa en bättre 

standard för alla intressenter men att samtidigt behålla företagets lönsamhet och leder 

till fördelar i och utanför organisationer över tid (Hopkins, 2003). Enligt Freeman och 

Hasnaoui (2010) kan CSR definieras olika beroende på kultur, utbildningsnivå, språk 

och politiska agendor och detta bidrar också till att CSR är en väl använd, men också 

vag term. Länder världen över har inte samma standarder, samtidigt som både 

miljömässiga- och sociala problem varierar brett. Därför menar Freeman och Hasnaoui 

(2010) att hanteringen av CSR och hållbarhetsarbete, liksom förväntningarna på vad 

företag bör göra, skiftar på ett globalt plan. Eftersom CSR är en term som inte verkar ha 

samma betydelse universellt, är det svårt att mäta framgångar och att standardisera 

arbete (Freeman och Hasnaoui, 2010). 

Hållbarhet är ett annat begrepp som är diffust. I ett försök att förklara och definiera 

termen beskrivs hållbarhet som att ”samhället inte bör använda mer resurser än de som 

kan förnyas” (Aras et al. 2010). Enligt författarna är ett av de stora problemen med att 

definiera denna term att det är nästintill omöjligt att optimera både ekonomiska-, 

miljömässiga- och sociala intressen. Detta gör att företag, som har som mål att växa och 

existera på en ekonomisk marknad, har svårt att rätta sig efter definitionen av hållbarhet 

(Aras et al. 2010).  

När det kommer till modebranschen är hållbarhet minst lika komplext som i alla andra 

branscher, om inte ännu mer, enligt Kozlowski et al., (2012). Hållbart mode är ett 

invecklat begrepp som måste ta hänsyn till alla intressenter i produktionskedjan, och 

eftersom produktionskedjan i denna bransch är lång är det ingen lätt uppgift (Kozlowski 

et al., 2012). Enligt Henninger et al. (2017) är en definition av termen ”hållbart mode” 
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svår eftersom den är subjektiv term till sin natur, vilket gör att företag kan tolka det på 

sitt eget sätt och enligt sina egna prioriteringar. Detta kan ha en rad konsekvenser. 

Eftersom modevaror som klassificeras som ”hållbara” förmedlas tydligt till intressenter 

ur marknadsföringssynpunkt och utan en objektiv betydelse eller fast standard för 

termen ”hållbart mode” kan begreppet urvattnas och användas fritt på ett sätt som passar 

företagens intressen (Henninger et al., 2017).  

 

2.1.1 Modeindustrins arbete med hållbarhet 

Modeindustrin står inför stora utmaningar om man jämför med andra branscher, enligt 

Shaw et al. (2007). De beskrev redan för över tio år sedan hur implementering av CSR i 

modeindustrin är långsammare om man jämför med andra branscher, till exempel 

matsektorn. I artikeln belyser Shaw et al. (2007) frågan om varför både kunder och 

företag verkar vara ovilliga att agera i just modebranschen. En del har hänt på ett 

decennium, men hållbarhetsarbetet är fortfarande ett problem, enligt Di Benedetto 

(2017) ligger modeindustrin fortfarande långt efter i utvecklingen när det kommer till 

CSR- och hållbarhetsarbete när man jämför med andra branscher. Khurana och 

Ricchetti (2016) beskriver dock att det finns en förändring och hävdar att det under de 

senaste två decennierna hela tiden pågått en felsökningsprocess där företag har testat sig 

fram, och under tiden utvecklat mer eller mindre fungerande åtgärder för CSR. Under 

de senaste 20 åren fann Khurana och Ricchetti (2016) att hållbarhetsarbetet i 

modebranschen gått sakta, men stadigt framåt. De identifierade de faktorer som drivit 

förändringen framåt och vad företag lärt sig om sitt arbete med hållbarhet och kom fram 

till att en helhetssyn på både sociala, miljömässiga och etiska metoder är ett måste för 

att lyckas, såväl som transparens i hela distributionskedjan (Khurana och Ricchetti, 

2016).  

Men Di Benedetto (2017) resonerar vidare att det är ett faktum att modebranschen är en 

av de smutsigaste industrierna som existerar, både vad gäller miljöutsläpp och sociala- 

och samhälleliga konsekvenser. Modeindustrin står för den andra i rangordningen, 

bland alla industrier, högsta utsläppen och vattenförbrukningen. Även Pedersen och 
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Andersen (2015) diskuterar de miljömässiga- och sociala hinder som modeindustrin för 

närvarande står inför. De menar att utmaningarna som finns är så pass stora och svåra 

att adressera att branschen halkar efter i utvecklingen jämfört med andra branscher som 

inte är lika komplexa och har så många steg i produktionskedjan (Pedersen och 

Andersen, 2015).  

Modebranschen har även blivit föremål för en hårdare granskning på grund av den 

påverkan på miljö och samhälle som branschen medför (Kozlowski et al. 2012). I och 

med att branschen har blivit en allt större del i den globala ekonomin måste 

miljöpåverkan av produktionen adresseras, och det finns ett ökat intresse från både 

företag och kunder vad gäller arbete med CSR inom modebranschen (Kozlowski et al. 

2012). Men Turker och Altunas (2014) menar att det blir allt svårare för klädföretag att 

bevaka sin försörjningskedja i produktionen och bibehålla standarder, då sortiment hela 

tiden ökar, och med det även behovet av externa leverantörer.  

Turker och Altunas (2014) menar vidare att modeföretag oftast använder sig av 

leverantörer i utvecklingsländer för sin produktion, vilket sparar pengar men också leder 

till en utmaning när det gäller CSR. Detta medför en risk för företag och denna risk ökar 

hela tiden i takt med att konsumenter blir allt mer medvetna och ställer högre krav. 

Eftersom detta riskerar att äventyra företags rykte och ekonomiska vinst, har 

rapporteringen av CSR i distributionskedjan blivit noggrannare och spelar en allt större 

roll (Turker och Altunas, 2014). Men enligt Kozlowski (2012) finns det än så länge ett 

svagt bevismaterial för hur dessa CSR-policys ska utvecklas och följas. Även Pedersen 

och Andersen (2015) beskriver att problematiken som rör social och miljömässig 

påverkan från modebranschen är enorm. Dessutom är omfattningen av de nuvarande 

strategierna för hållbarhet mycket begränsade och klarar inte av att ta itu med mer 

grundläggande utmaningar kopplade till de dominerande affärsmodellerna och 

konsumtionsbeteenden (Pedersen och Andersen, 2015). Turker och Altunas (2014) 

håller också med om att det finns ett starkt behov av att implementera strukturer för 

CSR och rapportering genomgående i sektorn. Informationen behöver bli konsekvent på 
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ett globalt plan för att underlätta för intressenter och inte minst förbättra miljömässiga 

och sociala aspekter (Turker och Altunas, 2014).  

 

2.2  Konsumenter och hållbart mode 

2.2.1 Motivation och inställning till hållbart mode 

van Dam och van Trijp (2011) diskuterar konsumenters allmänna perception av hållbara 

produkter på ett psykologiskt plan. Konsumenter har ofta en kognitiv komplexitet som 

inte matchar deras motivation. Författarna menar att konsumenter drivs av en 

motivation att handla hållbart producerade produkter, men att de komplexa frågorna 

inom hållbar utveckling kan bli förvirrande och ha en motsatt effekt. När det kommer 

till hållbarhet i just modebranschen gör företag försök till att skapa mer hållbara plagg 

men konsumenternas intresse är svalt, enligt Kong et al. (2016). Det beror främst på att 

konsumenterna inte har en tillräcklig kunskap om relationen mellan hållbarhet och 

produktionen av kläder (Kong et al., 2016). Enligt van Dam och van Trijp (2011) är det 

viktigaste för konsumenter att kunna få en personlig relevans för att ändra sina 

beteenden och få tillräcklig motivation för att handla hållbart. 

Kunskapen om hållbart mode verkar vara en av de största orsakerna till en negativ 

inställning till hållbart producerat mode enligt Hill och Lee (2012). De undersökte 

kunders faktiska kunskaper om hållbarhet hos yngre konsumenter och bevisade att det 

finns en tydlig missuppfattning vad gäller klädindustrin och hållbarhet. Även Kang et 

al. (2013) tittade på unga konsumenters attityder, perception och beteenden när det 

kommer till att konsumera hållbara kläder. Resultatet visar att kunskapen om produkten, 

den uppfattade nyttan av produkten och personlig relevans alla påverkade 

konsumenternas attityder och beteenden. Både Kong et al. (2016), Kang et al. (2013) 

och Hill och Lee (2012) är dock överens om att konsumenter har en positiv attityd till 

hållbart mode om kunskapsbarriären övervinns.  
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Det har bevisats att det finns ett växande intresse för hållbart mode, detta när kunder 

hittar ett värde i att köpa hållbart producerade kläder. Lundblad och Davies (2015) 

bedömer att om kunderna hittar ett värde är de beredda att köpa hållbart producerade 

kläder. Detta styrks också av Cheung (2015), som beskriver drivkrafterna bakom att 

handla hållbart mode. Dessa är det uppfattade värdet, tilliten att produkten faktiskt är 

miljömedveten och kvaliteten på produkten. Lundblad och Davies (2015) hävdar också 

att det finns ett värde i sig för konsumenten om plaggen är mer miljövänliga. Kunder 

uppfattar att produkter som är framställda på ett hållbart vis har en bättre kvalitet och 

livslängd, att dessa kläder ofta har en mer unik stil och är mer personliga jämfört med 

plagg från de stora klädkedjorna, samt att dessa kläder som är producerade på ett mer 

miljövänligt sätt är hälsosammare för hud och kropp (Lundblad och Davies, 2015).  

Men samtidigt beskriver McNeill och Moore (2015) att konsumenter fortfarande 

efterfrågar konventionellt framställda kläder till störst del. Konsumenter ser enligt 

McNeill och Moore på hållbart mode på olika sätt, beroende på deras intressen. 

Konsumenter kan vara antingen “självcentrerade”, vilket innebär att de handlar för egen 

njutning och intresse, ”sociala” vilket betyder att konsumenter handlar utifrån image 

och sociala normer, eller ”uppoffrande” vilket är konsumenter som strävar efter att vara 

miljömedvetna och minska deras miljömässiga avtryck. Dessa tre konsumentgrupper ser 

på hållbart producerat mode på motstridiga sätt, och den övergripande uppfattningen om 

hållbart mode bestäms av den generella graden av oro och insatthet i sociala- och 

miljömässiga frågor. Många konsumenter är tveksamma till att förändra sina 

shoppingvanor och att prova nya, mer hållbara textilmaterial (McNeill och Moore, 

2015).  

Dock menar Reiley och DeLong (2015) att konsumenter behöver en vision för hållbart 

mode, och om denna finns är de beredda att ändra sitt beteende. Reiley och DeLong 

(2015) undersökte vad som gjorde att unga konsumenter valde hållbara alternativ 

framför konventionella alternativ. Second hand och att återanvända plagg på nya sätt 

var saker som konsumenterna tyckte var intressanta eftersom de kunde bära kläder på 

ett unikt sätt. Reiley och DeLong (2015) menar att det i framtiden kommer att bli allt 
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mer populärt att återanvända kläder och att deltagandena i studien var positiva till att 

återanvända kläder i syfte att bli mer miljövänliga. Även Conell (2011) ville främja 

förståelsen för den socialt ansvarsfulla klädkonsumenten genom att utforska deras 

konsumtionsbeteende. Faktorerna som dessa konsumenter uppfattade som 

miljömedvetna identifierades. För det första höll de sig till en strikt gräns när det 

kommer till att köpa nya kläder, genom att endast köpa kläder baserat på behov och att 

förlänga livslängden på kläderna i den mest möjliga mån. För det andra köpte de kläder 

gjorda av material som uppfattades som mer miljövänliga, till exempel undvek de plast. 

Slutligen köpte de kläder från källor som anses vara bättre ur miljösynpunkt än de stora 

företagen, såsom second-hand, från eko-medvetna företag och hemsydda plagg. (Conell, 

2011). 

 

2.2.2 Klyfta mellan vilja och handling  

Carrigan och Attalla (2001) beskrev redan för snart två decennier sedan att konsumenter 

verkar veta om den påverkan som klädköp medför i både sociala, etiska och 

miljömässiga aspekter, men att de inte handlar därefter. Det finns framförallt en mycket 

låg trovärdighet för företagens arbete med CSR och konsumenter har känslan av att 

deras köpbeteende inte gör någon skillnad. Enligt Pedersen och Andersen (2015) 

framställer även experter modesektorn som ytlig, ansvarslös, ohållbar och oetisk. 

Bristen på transparens i modeleverantörskedjan framhävs som ett problem och det finns 

en djup skepsis till modebranschens försök till hållbarhetsarbete hos konsumenter 

(Pedersen och Andersen, 2015). Enligt Carrigan och Attalla (2001) finns det definitivt 

en klyfta mellan attityder och beteenden när det kommer till att handla hållbart. 

Konsumenter tycks inte vara benägna att göra sig extra besvär att söka efter och köpa 

hållbart mode. Trender, varumärkesimage och upplevt värde av en produkt är starkare.  

På samma sätt hävdar Perry och Chung (2016) att det finns en klyfta, eller ett gap, 

mellan attityd och beteende när det kommer till hållbart mode. De genomförde en studie 

med syftet att få en bättre förståelse för hur kunder som anser sig vara miljömedvetna 
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ser på köp av ekologiska kläder. Det hittades två attityd-beteende klyftor; klyftan mellan 

attityd mot miljö och köpbeteende, och klyftan mellan attityden mot ekologiska kläder 

och köpbeteende. Perry och Chung (2016) visar även att det finns två kopplingar mellan 

kundernas uppfattade värde och köpbeteende vid hållbart producerat mode. Det visade 

sig att ett uppfattat högre produkt- och känslomässigt värde ledde till att konsumenterna 

handlade ekologiska kläder, samt att personliga kostnads- och emotionella fördelar 

ledde till att köp och användande av ekologiska kläder. Park och Lin (2018) visar dock 

att konsumenter har en positiv attityd mot hållbart mode, men att denna attityd inte 

översätts till ett beteende, det vill säga köp. Park och Lin (2018) undersökte klyftan 

mellan viljan att köpa återvunna kläder och erfarenheten att köpa återvunna kläder. 

Faktorer som identifierades som de avgörande för gapet mellan attityd och beteende 

var; det upplevda värdet, subjektiva normer, demografiska variabler och upplevd 

konsumenteffektivitet.  

Det finns alltså en viss standard för att attityd ska övergå till handling när det gäller 

hållbart mode enligt Perry och Chung (2016), och dessa kan sammanfattas som att 

konsumenter inte vill anstränga sig för mycket, de vill ha samma eller bättre standarder 

vad gäller shoppingupplevelse, kvalitet och modemedvetenhet för att klyftan ska kunna 

minskas. Park och Lin (2018) betonar också att konsumenter måste uppfylla ett positivt 

upplevt värde och subjektiva normer såsom modemedvetenhet för att de skulle översätta 

viljan att handla hållbart till ett beteende. Dessutom var tillgänglighet och effektiva köp 

en annan faktor som gjorde att köp av återvunna kläder minskade. 

Demografi kan vara en annan orsak till klyftan, menar Shen et al. (2013). De undersökte 

hur väl kunder är införstådda med hållbart mode i olika konsumentdemografier, samt 

hur det kommer sig att det finns en klyfta mellan attityd och beteende. Shen et al. 

(2013) visade på att det finns ett samband mellan konsumenternas demografi och 

kunskap, framförallt när det kommer till ålder och utbildning, där lägre åldrar var mer 

medvetna om miljöproblem och villiga att agera på dem, medan äldre personer var mer 

positivt inställda till att handla second hand, lokalt producerade och hemsydda kläder. 

En högre utbildningsnivå bidrog till ökad kunskap om ämnet (Shen et al., 2013).  
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Harris et al. (2015) menar att ett annat problem som finns när det gäller klyftan mellan 

attityd och handling är att modebranschen inte gör det tillräckligt lätt för kunder att göra 

mer miljömedvetna val. Även om kunderna verkar ha en positiv inställning till att 

handla mer hållbart finns fortfarande en begränsad förståelse för vidden av 

miljöpåverkan vid produktion av kläder. Reimers et al. (2016) stödjer teorin om att det 

inte finns tillräckligt med förståelse för vad som egentligen är hållbart mode, eftersom 

forskningen inte fokuserat tillräckligt mycket på kundernas uppfattning om vad de 

finner som miljömedvetet och vad de uppfattar för nytta av att handla hållbart. Kunders 

perception av hållbart mode skiljer sig från företagens agenda, enligt Reimers et el. 

(2016). 

 

2.3  Hinder för att handla hållbart  

Kong och Ko (2017) hävdar att kunder, när de har de rätta kunskaperna och intresset, 

vill handla mer hållbart och även tycks hitta värdet av mer miljömedvetet mode, men att 

det finns det en rad olika hinder som försvårar för kunder att handla mer hållbart. De 

bevisar i en studie genomförd i Japan, Kina och Korea att det finns ett intresse för 

miljövänliga produkter när det kommer till klädkonsumtion. Trots att konsumenter som 

undersöktes överlag hade en positiv syn på hållbart mode i stort, fanns en rad upplevda 

risker och hinder. Dessa var främst kvalitet, pris, tillgänglighet och produktens estetiska 

värde (Kong och Ko, 2017). 

Conell (2010) identifierade de hinder som gjorde att kunder tycker det är svårt att 

handla eko-kläder. Dessa inkluderar kunskap och attityder om miljövänliga kläder, 

tillgänglighet av miljövänliga kläder, ekonomiska resurser, detaljhandelsmiljöer som 

inte uppfattas som lika vid konventionella och hållbara kläder och samhällsnormer 

såsom trender. Även Wiederhold och Martinez (2018) tittade närmare på de barriärer 

som verkar göra att kunder inte handlar mer miljövänligt när det kommer till kläder. 

Tillgänglighet, kunskap, utbud, image, lathet, pris och konsumtionsvanor var det som 

gjorde att gapet mellan attityd och beteende inte lyckats minska.  
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De huvudsakliga hindren kan sammanfattas som bristande utbud, priskänslighet, 

svårtillgänglighet och brist på modemedvetenhet.  

 

2.3.1 Utbud av hållbart mode 

Kozlowski, et al. 2012 hävdar att designers har blivit mer medvetna och villiga att 

förändra sitt arbete genom att komma med nya innovativa idéer i modeproduktionen, 

men det har visat sig att det är ett komplext och svårt arbete. Det är till stor del på grund 

av att företag redan har byggt upp ett tydligt ramverk för sin produktion och självfallet 

spelar även den ekonomiska aspekten en vital roll. Även enligt Pedersen och Andersen 

(2012) är modeföretagens nuvarande strategier för att erbjuda hållbart mode begränsade 

och resulterar i att allt för få försök till förändring görs. Men McNeill och Moore (2015) 

slår fast vid att det är ett faktum att designers och företag gör flertalet försök till en mer 

hållbar produktionskedja, kläder av återvunna fiber, naturmaterial och ekologisk bomull 

har ökat stadigt. Men samtidigt förblir en djupare kunskap om faktiska 

hållbarhetsåtgärder och storleken av problematiken haltande, vilket ändå resulterar i ett 

utbud av hållbart mode som inte kan anses vara tillräckligt (McNeill och Moore, 2015).  

Kozlowski, et al. 2012 diskuterar vidare att modebranschen behöver få en mer holistisk 

och systematisk strategi i sitt arbete med CSR. Företag måste gå från att endast ha ett 

ekonomiskt intresse till att inkludera även sociala och miljömässiga aspekter. Fram tills 

nu har det varit problematiskt att många av de initiativ som genomförts inom 

modebranschen har fokuserat på enskilda steg i produktlivscykeln istället för ett 

helhetstänk (Kozlowski, et al. 2012). Di Benedetto (2017) menar också att det finns 

några grundprinciper i modebranschen som gör det extra svårt för industrin att bli mer 

miljövänlig. Det finns dels en hög efterfrågan av moderna och nya kläder till ett billigt 

pris från kundernas håll, vilket gör att både konsumenter och företag tycks vara nöjda 

med dagens konventionella upplägg – konsumenter vill ha nya kläder till ett bra pris 

snabbt, och företag vill sälja mer (Di Benedetto, 2017). Khurana och Ricchetti (2016) 

menar att en växande efterfrågan på kläder har utgjort en ganska plötslig, negativ 

förändring vad gäller hållbarhet och påverkan på miljön. De beskriver att modeföretag 
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såsom Nike faktiskt var några av de första, bland alla branscher, att adressera hållbarhet 

och CSR redan i början på 1990-talet. Men företaget insåg ganska snabbt de 

begränsningar och hinder som fanns, och som fortfarande finns, och utvecklingen av 

hållbarhet utvecklades inte vidare (Khurana och Ricchetti, 2016).   

Harris et al. (2015) betonar att företag, förutom att inte erbjuda tillräckligt med hållbart 

producerade kläder, även gör det svårt för konsumenter att förstå samband mellan 

miljöpåverkan och klädproduktion. Harris et al. (2015) hävdar att företag inte ännu har 

lyckats normalisera utformningen av hållbara kläder och att det fortfarande finns ett för 

smalt utbud av hållbart producerade plagg. Khurana och Ricchetti (2016) försvarar 

däremot företagen till viss del och hävdar att utvecklingen av hållbarhet går framåt, om 

än långsamt. Di Benedetto (2017) håller med om att det finns ett växande utbud, men 

påpekar att de flesta av initiativen till en mer hållbar produktion av kläder är tagna av 

små företag som inte tar speciellt stor plats på marknaden. Det är enklare för ett nytt 

företag som startar upp från början att arbeta hållbart än om en global markandskedja 

redan är påbörjad. (Di Benedetto, 2017). Harris et al. (2015) framhäver fortsatt att 

eftersom företag ser att deras försäljning går framåt ändå, trots en liten ansträngning till 

ett hållbart utbud, står utvecklingen fortfarande ganska still och utbudet förblir smalt. 

Hypotes ett formuleras som nedan utifrån ovan resonemang. 

H1: Utbud är konsumenternas största upplevda hinder för att handla hållbart mode. 

 

2.3.2 Pris  

Kunders priskänslighet mot hållbara eller ekologiska produkter är något som studerats 

under en längre tidsperiod. Redan 2005 beskriver Mohr och Webb att CSR är ett 

tillräckligt starkt incitament att handla ekologiska varor, och att kunder är villiga att 

betala mer för hållbart producerade produkter. Ha‐Brookshire och Norum (2011) 

genomförde en studie i USA där de tittade på konsumenters villighet att betala mer för 

hållbart producerade plagg. Studien visade att mer än hälften av personerna var villiga 
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att betala mer för kläder som producerats av ekologisk bomull, på ett hållbart sätt och i 

det egna landet.  

En annan synvinkel visas av Lee (2011), som undersökte konsumenters syn på etiska 

aspekter i modeindustrin och dess påverkan på köp. Det visade sig att det inte finns 

något nödvändigt samband mellan kunskap om hållbarhet och vilja att betala mer för 

hållbart producerat mode. Det som dock visades var att personer som är mer oroade 

över miljön har en större villighet att betala mer för miljövänliga kläder (Lee, 2011). Ett 

annat problem när det kommer till kunders priskänslighet är bristande kunskap och 

tillgänglighet av information enligt (Hustvedt och Bernard, 2010). De visade på att 

konsumenter föredrar en märkning på kläder, likt de ekologiska märkningar som finns 

bland livsmedel. I denna studie visades det att själva informationen i märkningen 

spelade mindre roll, men att det fanns ett tydligt sammanhang mellan kunders villighet 

att köpa miljövänligt producerade kläder och betala mer för en produkt om det finns en 

tydlig märkning (Hustvedt och Bernard, 2010). 

Dock fastslås det att om konsumenter ska vara villiga att betala mer för något krävs att 

det uppfattade värdet motsvarar ökningen i pris (Tey, 2018). Detta styrks också av både 

Lundblad och Davies (2015). De beskriver att mycket av kunders villighet att betala 

mer för en produkt ligger i det uppfattade värdet totalt sett. Lundblad och Davies (2015) 

visar att konsumenter är villiga att betala för bättre kvalitet på sina plagg överlag, vilket 

är något som ofta förknippas med hållbart producerade plagg. Tey (2018) påvisar att 

kunders priskänslighet minskar när de uppfattar en konkret fördel som motsvarar det 

dyrare priset.  

Studier visar också att kunders villighet att handla hållbart och betala mer för det ökar 

över tid, en utveckling som setts i till exempel matsektorn (Ciasullo et al., 2017). År 

2010 genomfördes en studie där det bevisades att konsumenter är villiga att lägga på 10 

% på priset för miljövänligt producerade kläder (Abrantes Ferreira et al., 2010). Men 

bara sju år senare kunde Ciasullo et al. (2017) visa att kunder nu var beredda att betala 

20 % mer. Ciasullo et al. (2017) hävdar att kundernas vilja att betala mer har att göra 

med att kunskapen om miljöproblematiken ökar. Studien diskuterar också fenomenet att 
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kunderna ger gensvar på det som presenteras på marknaden. Om det finns tillgång till 

modemedvetna men ändå hållbara plagg skulle konsumenter förmodligen köpa det, 

även om det ligger i en premiumprisklass (Ciasullo et al., 2017). Detta leder fram till 

den andra hypotesen. 

H2: Pris är konsumenternas största upplevda hinder för att handla hållbart mode. 

 

2.3.3 Tillgänglighet 

Wigley et al., 2012, beskriver tillgänglighet som ett hinder som finns för att konsumera 

miljömedvetna kläder. Konsumenter upplever att det är svårt att få tag på hållbart mode 

och även att informationen om ämnet är otydligt och svårt att ta i. Även om kunden 

personligen vill handla hållbart hittar den inte det den söker efter på ett tillräckligt 

tillfredställande sätt (Wigley et al., 2012). Samtidigt visar Kozar och Hiller Conell 

(2013) på relationen mellan CSR-kunskap, attityder och köpbeteende. De hävdar att 

kunder är medvetna om miljöproblem men att de har en låg involvering i hållbart mode. 

Men både kunskap och attityd av sociala- och miljömässiga problem var signifikanta 

faktorer för att handla hållbart. Detta indikerar att hållbart producerat mode behöver 

vara mer lättillgängligt och att det bör finnas tydligare information och märkning för att 

kunder ska kunna hålla intresset uppe. Kunder behöver vara tillräckligt insatta i frågan 

samtidigt som de vill göra en minimal ansträngning för att konsumera hållbart mode 

(Kozar och Hiller Conell, 2013). Trots detta beskriver Wigley et al., (2012) att även om 

inte kunder själva beskriver sig som miljökämpar eller extra insatta i ämnet finns en 

positiv attityd och en möjlighet att förändra sina köpbeteenden om det ges mer chanser 

och uppmuntran från företagen. 

Shaw et al. (2007) diskuterar märkningar och jämför klädsektorn med matsektorn. I 

matsektorn finns många märkningar, en av de största är Fair Trade, en certifiering som 

har fått ett globalt genomslag. Trots upprepade försök och en efterfrågan från kunderna 

finns ännu ingenting som kan liknas vid Fair Trade på modemarknaden. (Shaw et al. 

2007). Enligt Di Benedetto (2017) saknar konsumenterna lättillgänglig och tydlig 
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information om klädernas ursprung, vilket gör hållbart producerade kläder svåra att få 

tag på.  

Även Wiederhold och Martinez (2018) tittade närmare på de barriärer som verkar göra 

att kunder inte handlar mer miljövänligt när det kommer till kläder. Tillgänglighet 

visade sig vara ett av de största hindren som konsumenter upplevde. Svårigheten att lita 

på företagens transparens samt att mode som är producerat på ett etiskt korrekt sätt ofta 

säljs i nischade butiker eller endast på nätet Wiederhold och Martinez (2018). Hypotes 

tre baseras på detta resonemang och lyder: 

H3: Tillgänglighet är konsumenternas största upplevda hinder för att handla hållbart 

mode. 

 

2.3.4 Trender  

Conell (2010) påvisar att ett av de stora hindren som konsumenter upplever när det 

kommer till att köpa hållbart mode är att det inte uppfattas som lika accepterat socialt, 

att detaljhandeln inte är lika attraktiv för dessa kläder samt att trenderna halkar efter. 

Dock Reiley och DeLong (2015) menar på att unga kvinnliga konsumenter är 

modemedvetna i allmänhet, men att detta inte stoppar dem från att handla hållbart. 

Second hand, att återanvända plagg på nya sätt samt att sy om kläder är alla alternativ 

som verkar bli allt mer populära trots att trender fortfarande styr (Reiley och DeLong, 

2015). 

Park och Lin (2018) beskriver att det estetiska värdet och modemedvetenheten 

uppfattades också som lägre jämfört med kläder som inte är hållbart producerade. Även 

Di Benedetto (2017) beskriver också att mode till sin natur är svårt att översätta till 

hållbarhet eftersom trender är snabbt svängande. Park och Lin (2018) betonar att 

konsumenter måste uppfylla ett positivt upplevt värde och subjektiva normer såsom 

modemedvetenhet för att de skulle översätta viljan att handla hållbart till ett beteende. 

De uppfattade riskerna och hindren som Kong och Ko (2017) presenterade var bland 

annat en skepsis om produkternas estetiska värde. Om kunderna inte kunde säkerställa 
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att den upplevda kvaliteten var bättre än konventionellt producerade plagg, och om de 

inte kände att produkten hade samma modemässiga värde, fanns en tveksamhet att 

handla. Detta styrks också av Lundblad och Davies (2015). Både Park och Lin (2018), 

Kong och Ko (2017) och Lundblad och Davies (2015) är alltså överens om att hållbart 

producerade plagg måste överkomma barriären av de subjektiva normerna som säger att 

second hand och slow fashion inte är lika trendigt som konventionellt framställda 

kläder. Detta leder fram till den fjärde hypotesen. 

H4: Trender är konsumenternas största upplevda hinder för att handla hållbart mode. 

 

2.4 Sammanfattning av studiens hypoteser 

Studiens hypoteser avser vara ett hjälpmedel till att svara på studiens forskningsfråga 

och uppfylla studiens syfte. Variablerna som ska mätas är utbud, pris, tillgänglighet, 

trender av hållbart producerat mode genom begreppen trovärdighet, påverkan, 

motivation, jämförelse av hinder. 

Hypoteserna som ska testas sammanfattas här nedan: 

H1: Utbud är konsumenternas största upplevda hinder för att handla hållbart mode. 

H2: Pris är konsumenternas största upplevda hinder för att handla hållbart mode. 

H3: Tillgänglighet är konsumenternas största upplevda hinder för att handla hållbart 

mode. 

H4: Trender är konsumenternas största upplevda hinder för att handla hållbart mode.  
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3 Metod 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det två kunskapsteoretiska synpunkter, eller 

vetenskapliga synsätt som en studie bör utgå ifrån. De två synsätten som finns är 

positivism och interpretativism (hermeneutik). Patel och Davidson (2019) skriver att 

utgångspunkterna i dessa två kunskapsteorier skiljer sig från varandra, det handlar 

främst om vad som kan betraktas som acceptabel kunskap och hur den sociala 

verkligheten uppfattas. Bryman och Bell (2017) beskriver hur de olika synsätten berör 

huruvida den sociala verkligheten kan studeras på samma sätt och utifrån samma 

metoder som naturvetenskaplig verklighet eller inte. Det menas att sociala sammanhang 

som innefattar människor ibland kan vara mer komplext än ett naturvetenskapligt 

perspektiv, och det kan därför vara bra att skilja på dessa synsätt (Backman et al., 2012).  

I den här studien kommer det positivistiska synsättet att tillämpas och studien kommer 

således att vara objektiv. I studien kommer kunskap att betraktas som något objektivt 

och därför kommer teorier om hållbart producerat mode och klyftan mellan vilja och 

handling ligga till grund för hypoteser som testas. Dessa hypoteser kommer att testas 

via enkäter för att kunna identifiera orsaker till klyftan mellan vilja och handling vid 

hållbart mode utifrån konsumenters perspektiv. Eftersom denna studie tillämpas 

positivismen innebär det att ett teoretiskt och vetenskapligt synsätt tillämpas i 

forskningen, huvudsaken inom positivismen är att det finns en åtskiljning mellan teori 

och forskning. (Bryman och Bell, 2017). 

 

3.2 Forskningsansats 

Det finns enligt Patel och Davidson (2019) tre huvudsakliga teoretiska perspektiv som 

en studie kan anta. De teoretiska perspektiven är induktion, abduktion och deduktion, 

vilket perspektiv en studie tillämpar anses som studiens forskningsansats.  



 

22 

 

I en kvalitativ studie används oftast en induktiv forskningsprocess, vilket i stora drag 

innebär att forskaren gör observationer först, för att sedan komma fram till ett resultat 

och en teori. Det betyder att teorin blir ett resultat av forskningen när detta perspektiv 

tillämpas, forskaren observerar och studerar studieobjekten utan att först förankra detta i 

en teori. (Bryman och Bell, 2017). En deduktiv studie antas oftast i en kvantitativ studie 

och utgår från en teori för att sedan göra observationer och komma fram till ett resultat 

enligt Patel och Davidson (2019). Den deduktiva forskningsansatsen bildar slutsatser 

från redan existerande teorier och skapar hypoteser som testas empiriskt. Detta synsätt 

beskrivs som objektivt och där forskarens egna subjektiva tolkningar elimineras. En 

kombination av induktion och deduktion beskrivs av Esaiasson et al. (2017) som 

abduktion. När en studie har en abduktiv forskningsansats dras logiska slutsatser och 

teorier utvecklas, precis som i de andra synsätten. Skillnaden är att en abduktiv studie 

undviker svagheterna med både induktionen och deduktionen, eftersom man 

kombinerar de två. Esaiasson et el. (2017) beskriver även att abduktion som synsätt 

inleds med ett problem som sedan förklaras, på så sätt försöker man förklara hur ett 

problem kan vara mindre förbryllande.  

I denna studie kommer ett deduktivt teoretiskt perspektiv att tillämpas. Studiens 

teoretiska referensram antyder att det finns en fast utgångspunkt i varför konsumenters 

köpbeteenden ser ut som de gör och att dessa inte blir vidare påverkade av 

omgivningen. För att svara på forskningsfrågan är det därför lämpligt att ta fram ett 

antal hypoteser, vilka sedan testas empiriskt. Studiens hypoteser har tagits fram 

baserade på teorins bevisande att det finns en klyfta mellan konsumenters vilja och 

handling för att köpa hållbart producerat mode, och hypoteserna riktar sedan in sig på 

vad som är den största orsaken till denna klyfta. Resultatet av hypoteserna jämförs med 

de teoretiska utgångspunkterna. Fördelen med att använda en deduktiv tolkning i det här 

sammanhangen är att de subjektiva tolkningarna kan minskas eftersom de observationer 

som utförts är förankrade i verkligheten. Objektiviteten som en naturlig del i studien gör 

att risken för att personliga eller subjektiva uppfattningar styr forskningen minskar.  
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3.3 Undersökningsmetod 

Patel och Davidson (2019) skriver att det behövs en metod för att kunna ha möjlighet att 

besvara de frågor som ställs i en studie. Metoden är det tillvägagagångssätt som den 

vetenskapliga undersökningen ska gå efter. Det finns två olika undersökningsmetoder 

som tillämpas, den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden. (Patel och 

Davidson, 2019).  

Även Bryman och Bell (2017) avhandlar detta ämne och menar att den 

undersökningsmetod som väljs är av stor vikt eftersom det finns markanta skillnader 

mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Det är två olika forskningsstrategier där 

teorin behandlas olika. Patel och Davidson (2019) beskriver de avgörande skillnaderna 

så som att den kvalitativa forskningen har en huvudsaklig teori som är induktiv, medan 

den kvantitativa forskningen i huvudsak är deduktiv. Kvalitativa undersökningsmetoder 

antar ett tolkande synsätt och kvantitativa undersökningsmetoder har en mer 

naturvetenskaplig modell (positivism). Detta styrks också av Backman et al. (2012) som 

menar att en kvalitativ studie utgår ifrån att forskaren vill undersöka hur och varför 

något händer, och utgår från att den sociala verkligheten är tolkningsbar och lägger vikt 

vid individers förmåga att konstruera den. När det gäller kvantitativa studier beskriver 

Backman et al. (2012) att man arbetar med kvantifierbara data som går att mäta och 

användandet av statistik. Enligt Bryman och Bell (2017) är kvantitativ undersökning 

mer strukturerad än kvalitativ forskning. Eftersom det redan finns förutbestämda 

hypoteser i kvantitativ forskning och då man arbetar efter en deduktiv process som är 

ganska fast i sin natur finns det en annan begränsning inom kvantitativ forskning 

jämfört med kvalitativ forskning, där stegen i forskningsprocessen är mer flytande.  

Den undersökningsmetod som den här vetenskapliga studien kommer att utgå ifrån är 

den kvantitativa metoden. I en kvantitativ studie går man inte in på djupet i specifika 

individer, utan ser till helheten. Detta är i linje med forskningsfrågan och syftet, som är 

att undersöka orsakerna till klyftan mellan konsumenters vilja och handling vid köp av 

hållbart producerat mode. För att besvara forskningsfrågan passar en kvantitativ 

undersökningsmetod bäst eftersom tyngdpunkten i studien är att försöka få en bild av 
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den breda massan och inte att undersöka ett fåtal individers personliga uppfattning. 

Därför är inte en kvalitativ forskningsmetod ideal att använda. Den här studien kommer 

därför att använda sig av kvantitativa data.   

 

3.4 Operationalisering  

Operationalisering är enligt Bryman och Bell (2017) en utformning av de begrepp som 

forskaren tänker använda sig av, och vilka tillvägagångssätt som är intressanta för att 

mäta dessa begrepp. För att genomföra en kvantitativ studie behövs mätbara data och 

begrepp och begreppen som mäts antar beroende eller oberoende variabler. Bryman och 

Bell (2017) beskriver vidare att mätning av begrepp är av stor vikt i en kvantitativ 

studie; för att kunna beskriva små skillnader i variablerna; för att mätningen är ett 

konsekvent verktyg som inte påverkas av specifika tidpunkter; samt att mätningar kan 

ge mer exakta beräkningar och uppskattningar av relationerna mellan begreppen. Men 

Backman et al. (2012) påpekar att de begrepp som en studie ämnar mäta kan betyda 

olika beroende på vem som tillfrågas, och det är därför operationalisering är viktigt. 

Operationalisering gör att annars abstrakta och omätbara begrepp översätts till något 

mätbart och konkret. Därför bör personerna som genomför studien tydliggöra för de 

operationaliseringar som gjorts. (Backman et al. 2012).  

I studien finns ett flertal begrepp som berör de formulerade hindren för att handla 

hållbart mode; utbud, pris, tillgänglighet och trender. Dessa begrepp är de som ska 

mätas i studien och de har operationaliserats för att kunna undersöka skillnader mellan 

dessa hinder i förhållande till konsumenters klyfta mellan vilja och handling och 

nyckelbegreppen trovärdighet, påverkan, motivation och jämföra hinder. Hela 

operationaliseringstabellen finns i bilaga A och där kan alla påståenden som tillhör varje 

mätområde ses. Ett mindre operationaliseringsschema med en kortfattad översikt finns i 

tabell 3.1. Tabellen visar begreppen som utgör studiens variabler och vad dessa avser att 

mäta. I bilaga B finns enkäten i sin helhet. 

Hypotes Studiens begrepp Avser mäta Enkätfråga 
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H1: Utbud är 

konsumenternas 

största upplevda 

hinder för att handla 

hållbart mode. 

 

Trovärdighet Utbud 4–7  

Påverkan 

Motivation  

Jämföra hinder 

H2: Pris är 

konsumenternas 

största upplevda 

hinder för att handla 

hållbart mode. 

 

Trovärdighet Pris 8–11 

Påverkan 

Motivation  

Jämföra hinder 

H3: Tillgänglighet är 

konsumenternas 

största upplevda 

hinder för att handla 

hållbart mode. 

 

Trovärdighet Tillgänglighet 12 – 15 

Påverkan 

Motivation  

Jämföra hinder 

H4: Trender är 

konsumenternas 

största upplevda 

hinder för att handla 

hållbart mode. 

Trovärdighet Trender 16–19 

Påverkan 

Motivation  

Jämföra hinder 

Tabell 3.1 Operationaliseringsschema (egengjord) 

 

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Primärdata och sekundärdata 

Enligt Patel och Davidson (2019) finns det ett flertal tillvägagångssätt när det kommer 

till att samla in data. För att ett forskningsprojekt ska kunna genomföras krävs det att ny 

information samlas in och studeras, vilket ligger till grund för studien. För att besvara 

forskningsfrågorna krävs relevant data, vilka kan vara primärdata eller sekundärdata. 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att den datainsamlingsmetod som används 

bestäms av vad som kan ge bäst svar på frågeställningen i kombination med vad som 

finns tillgängligt för forskaren och den aktuella studien. Med primärdata menas att 

informationen har samlats in av forskaren själv, medan sekundärdata är redan befintlig 

information som samlats in av andra.  
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Esaiasson et al. (2017) skiljer på kvalitativa och kvantitativa primärdata. Kvalitativa 

primärdata utgörs oftast av längre och mer ostrukturerade intervjuer, medan kvantitativa 

data består av data som är mätbart. Denna studie utgår från en kvantitativ metod och 

dess primärdata kommer att bestå utav kvantitativa data som samlas in genom en 

kvantitativ metod via enkäter och webbenkäter. Sekundärdata i denna studie hämtas 

från facklitteratur, vetenskapliga artiklar och statistik från organisationer. För att få en 

bredare bild av bakgrunden till problemet kommer också tidningsartiklar att användas. 

Primärdata är en originalkälla från forskarens observationer i syfte till den specifika 

studien och är därför att föredra, men primärdata tar också längre tid att samla in 

(Bryman och Bell, 2017). Primärdata behövs dock för att göra en fullständig analys där 

inte sekundärdata räcker till, vilket är fallet i denna studie då tidigare forskning inom 

ämnet inte ger en tillräcklig grund för att besvara studiens forskningsfråga. Primärdata 

behövdes och har samlats in via enkäter och webbenkäter. Sekundärdata är till skillnad 

från primärdata inte precis anpassat efter studiens egen forskningsfråga och är därför 

inte lika precist, men sekundärdata är däremot tidsbesparande och kan ge en bredare 

bild med fakta och information som samlats in tidigare inom området (Olsson och 

Sörensen, 2011). För att sekundärdata ska vara tillförlitligt behövs vissa åtgärder, som 

att kontrollera källans aktualitet och originalitet (Bryman och Bell, 2017). I denna studie 

har den sekundärdata som använts kontrollerats genom att titta på aktualiteten och så ny 

forskning som möjligt har använts. Forskaren har även använt artiklar som i den mån 

det går är rankade av Charted Association of Business Schools för att säkerställa 

kvalitet och tillförlitlighet.  

 

3.5.2 Enkäter 

En enkät är enligt Patel och Davidson (2019) en uppsättning påståenden eller frågor 

som personer ska besvara, dessa kallade respondenter. Enkäter kan skickas ut via vanlig 

post, epost, delas ut personligen på plats eller göras tillgänglig via internet. Precis som 

med alla datainsamlingsmetoder finns det både för- och nackdelar med enkäter. De 

positiva aspekterna med enkäter är enligt Bryman och Bell (2017) att de är billiga och 
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enkla för forskaren att administrera, vilket innebär att det inte tillkommer några direkta 

kostnader för resor eller andra arrangemang som har att göra med intervjuer, och 

eftersom respondenterna själva fyller i enkäten är det mycket tidseffektivt. Enkäter ger 

dessutom en liten variation vid formuleringen av frågor, de kan enkelt anpassas efter 

respondenterna och de medför ingen intervjuareffekt. Bortfall kan också minskas med 

webbenkäter då de kan utformas med obligatoriska frågor vilket gör att alla svar som 

fås in är fullständiga. Nackdelarna med enkäter beskrivas av Bryman och Bell (2017) 

som att forskaren inte kan ställa för många eller sonderade frågor, vilket medför en risk 

att inte all information som skulle önskas kan samlas in. När det gäller webbenkäter är 

det även svårt att kontrollera så att urvalet stämmer, vilket kan leda till ett mer osäkert 

resultat Bryman och Bell (2017). Trots att det finns nackdelar med enkäter ansågs 

fördelarna väga tyngre och forskaren har vidtagit de åtgärder som kunnat tas för att få 

ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

Studiens primärdata bestod av både fysiska enkäter som samlades in på plats och 

webbenkäter. Fysiska enkäter ansågs som det bästa sättet att få respondenter som på ett 

säkert sätt ingick i urvalsgruppen, medan webbenkäter var ett bra kompletterande sätt 

att samla in en större mängd data. Tillsammans gav fysiska- och webbenkäter en 

datainsamling som av forskaren ansågs tillförlitligt då både urvalsgruppen kunde 

kontrolleras och antal respondenter var tillfredsställande. Då forskaren är baserad i två 

länder, Sverige och Grekland, genomfördes enkäterna parallellt i båda länderna.  

De fysiska enkäterna samlades in vid tre tillfällen, den 25e, 29e och 30e november 2019 

i Aten, Grekland utanför ett stort shoppingcenter. Dessa tre tillfällen räckte för att få in 

forskarens mål om 80 fysiska respondenter. Anledningen att data samlades in utanför 

detta shoppingcenter var att respondenterna ansågs matcha urvalet (urval beskrivs i 

kapitel 3.6) för studien då de befann sig i en miljö för shopping. Enkäterna var på 

engelska och gavs ut till slumpmässiga respondenter som var villiga att svara. Då det 

inte gick att kontrollera svaren på plats förekom ett visst bortfall då en del enkäter var 

ofullständiga. Webbenkäten skapades i Google formulär, som är ett enkelt och säkert 

verktyg för att skapa en webbenkät. Webbenkäten hade obligatoriska frågor, vilket 
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gjorde att alla insamlade svar var kompletta och inga bortfall skedde. Länken för 

webbenkäten publicerades på Facebook i en sluten grupp som fokuserar på bland annat 

mode, shopping, hållbarhet och feminism med drygt 13 000 medlemmar. Denna grupp 

ansågs vara en bra plattform som når ut till många människor som har ett intresse för 

hållbarhet och mode. Enkäten var tillgänglig för respondenterna mellan den 22a 

november 2019 till den 1a december 2019 och gavs som två språkalternativ, svenska 

och engelska i och med att det finns personer med olika nationalitet i gruppen.  

 

3.5.3 Enkäternas utformning 
 

Enkäter besvaras av respondenter på egen hand, vilket är en stor skillnad mot de flesta 

andra datainsamlingsmetoder som innefattar svar från andra människor. Detta gör enligt 

Olsson och Sörensen (2011) att enkäter måste vara utformade så att de är lätta att förstå 

för att eliminera missuppfattningar eller uteblivna svar på grund av otydligt ställda 

frågor, eftersom ingen intervjuare finns till hands. Enkäter ska föredragsvis därför ha 

mest slutna frågor, det vill säga frågor som enkelt kan besvaras med ett ”ja” eller ”nej” 

eller värderas på en numrerad skala, vanligtvis 1–5. Frågorna ska också följa en logisk 

ordning och ha en utformning som minimerar risken att respondenten glömmer att svara 

på frågor eller inte lyckas förstå följdfrågor. Det är också av stor vikt att enkäten är kort 

och koncist, med frågor som är formulerade på ett kortfattat och korrekt sätt för att 

respondenten inte ska tröttna på enkäten och avsluta den innan de fullföljt frågorna. 

(Bryman och Bell, 2017). Åtgärder som bör vidtas är tydliga instruktioner och attraktiv 

layout, en kort enkät med få frågor som kan tänkas vara av intresse för respondenterna 

samt ett bra introduktionsbrev som ger respondenten insikt i syftet av frågorna och 

studien i sin helhet. (Patel och Davidson, 2019).  

För denna studie har ovan åtgärder tagits i den mån det går och enkäternas frågor var de 

samma i både den fysiska enkäten och webbenkäten. Enkäterna utgick från 

operationaliseringen, se full tabell i bilaga A. Operationaliseringstabellen säkerställde 

att påståendena använde sig av de rätta nyckelbegreppen och mätte det som avsågs att 
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mätas. Både den fysiska- och webbenkäten utformades på ett sätt som var strukturerat, 

estetiskt tilltalande, med en ordning och ett språk som gjorde det enkelt att följa och 

förstå frågorna. Enkäterna inleddes med ett introduktionsbrev som beskrev uppsatsens 

och enkätens bakgrund och syfte, att respondenterna var anonyma, frivilliga och med 

kontaktuppgifter till forskaren. Enkätens påståenden följde en femgradig likertskala, se 

bilaga B för hela enkäten. Den enda skillnaden mellan den fysiska enkäten och 

webbenkäten var att webbenkäten hade obligatoriska svarsalternativ som gjorde att 

respondenten inte kunde glömma eller bortse från något påstående. Eftersom enkäten 

gavs på både svenska och engelska har en så korrekt översättning och användning av 

begrepp som möjligt använts för att undvika felaktiga slutsatser.  

 

3.6 Urval   

En population är den grupp individer som en studies resultat ska generaliseras från 

(Olsson och Sörensen, 2011). Eftersom en hel population inte går att undersöka tas ett 

urval från populationen, urvalet är den del av populationen som undersöks med hjälp av 

respondenter. De respondenter som forskaren använder sig av är av stor vikt för att 

studien ska få en bra grund i informationen som samlas in, men också en högre 

trovärdighet (Patel och Davidson, 2019). Strategin att välja ut de mest passande 

respondenterna kallas urval, och det finns olika metoder för detta; sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval. Vad dessa urval har gemensamt är att de visar en bättre bild av 

hela populationen ju större urvalet är, vilket innebär att de resultat som forskaren får 

fram kommer att stämma bättre överens med verkligheten ju större urvalet är (Patel och 

Davidson, 2019). Enligt Backman et al. (2012) bör forskaren sträva efter ett 

representativt urval med ett så litet urvalsfel som möjligt för att en generalisering av 

urvalet ska kunna göras på ett korrekt sätt. För att få statistiskt säkra slutsatser över en 

population krävs ett tillförlitligt stickprov som har dragits från ett lämpligt 

slumpmässigt urval från den del av populationen som ska undersökas.   
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Sannolikhetsurval har i regel en mycket liten skevhet och genererar på så sätt ett litet 

urvalsfel. Forskare kan generalisera resultaten från stickprovet till hela populationen, 

dock kan slumpmässiga urval vara kostsamma och tidskrävande, vilket gör att det 

vanligtvis inte används i mindre undersökningar (Bryman och Bell, 2017). I denna 

studie har således ett icke-slumpmässigt urval använts, eftersom ett slumpmässigt urval 

inte ansågs möjligt med tanke på tid och omkostnader. Bryman och Bell (2017) 

framhäver vidare de olika typerna av icke-sannolikhetsurval är bekvämlighetsurval och 

kvoturval, där bekvämlighetsurval är det vanligaste angreppssättet. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att respondenterna blir de personer som finns tillgängliga i 

den stund som forskaren genomför undersökningen. Denna metod kan enligt författarna 

vara problematisk i den bemärkelse att det är svårt att generalisera resultatet eftersom 

populationen som stickprovet tas ifrån är okänd.  

Denna studie har trots detta valt att anta ett bekvämlighetsurval. Det är en urvalsmetod 

som kan vara svår att dra adekvata slutsatser ifrån eftersom populationen inte är inom 

kontroll, men då denna studie ämnar undersöka klädkonsumenters preferenser vad 

gäller hållbart mode anses det vara en metod som fungerar. Konsumenterna som 

undersöks behöver inte ha några speciella utmärkande egenskaper och studien granskar 

personer som handlar kläder generellt sett. Respondenterna valdes slumpmässigt utanför 

klädbutiker som tillhör typen av kedjor, samt i en Facebook-grupp som riktar sig till 

shopping och mode. Det anses att dessa personer är aktiva konsumenter, vilket är 

representativt för denna studie. 

När enkäter används som datainsamlingsmetod blir det ofta ett bortfall, vilket betyder 

att det finns respondenter som inte svarat på enkäten fullständigt eller över huvud taget 

(Backman et al., 2012). Bortfallet kan vara antingen internt eller externt. Internt bortfall 

innebär att respondenterna inte besvarat vissa frågor i enkäten medan externt bortfall är 

att en respondent väljer att inte delta i undersökningen (Olsson och Sörensen, 2011). 

Problem som bortfall i en undersökning medför kan vara att gruppen inte längre kan 

anses vara representativ eller att de respondenter som inte svarat skulle kunnat bidra 

med viktiga eller annorlunda svar. I denna studie är det externa bortfallet svårt att 
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fastslå, eftersom datainsamlingen skedde på Facebook och utanför ett shoppingcenter. 

Trots att detta ger studien en svaghet, bedömde forskaren att fördelen med att kunna nå 

ut till fler respondenter som ansågs vara ett passande urval övervägde svagheten. 

Alternativet hade varit att endast fokusera på att nå ut till utvalda respondenter, vilket 

hade varit för tidskrävande. Den fysiska enkäten hade ett fåtal interna bortfall då alla 

respondenter inte svarat fullständigt, men som var svårt för forskaren att kontrollera då 

många respondenter svarade samtidigt och gick därifrån snabbt efter att ha lämnat in 

enkäten. Webbenkäten hade inte något internt bortfall då frågorna var obligatoriska och 

respondenterna kunde inte skicka in en ofullständig enkät. Tabell 4.1 Deskriptiv statistik 

visar urval och bortfall i sin helhet. 

 

3.6.1 Pilotstudie 

En pilotstudie används i syfte till att stärka en studies reliabilitet genom att testa en 

informationsinsamlingsteknik i en liten skala för att se hur undersökningsinstrumentet 

ska fullföljas praktiskt (Olsson och Sörensen 2011). Vid en kvantitativ studie kan 

kvalitativa intervjuer användas som en pilotstudie för att undersöka enkäternas 

utformning innan datainsamlingen genomförs. Detta kan ge forskaren en uppfattning 

om hur bra metoden och tekniken för datainsamlingen fungerar för studiens syfte. 

Fördelen med att genomföra en pilotstudie är att forskaren då kan få en chans att ändra 

upplägg eller termer, och upptäcka fel som kan förekomma i enkäterna innan den 

skickas ut till alla respondenter (Olsson och Sörensen 2011). 

I denna studie intervjuades 6 personer angående enkäternas utformning och begrepp. 

Forskaren tog reda på huruvida testpersonerna uppfattade layout, ordning på frågorna, 

språkval och nyckelbegrepp samt svarsalternativ. Pilotstudien visade att två personer 

hade invändningar på nyckelbegreppens tydlighet och beskrivning, samt att en person 

uppfattade den första frågan på fel sätt. Detta kunde åtgärdas innan enkäterna 

publicerades eller delades ut.  
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3.7 Analysering av data  

3.7.1 Analysmetod  

Analysering av data innebär att en kritisk granskning görs för att kunna påvisa ett 

resultat av insamlade data (Esaiasson et al. 2017). Vid kvantitativa studiemetoder 

används vanligen statistiska modeller för att behandla och analysera data. Genom 

statistik kan insamlade data beskrivas och sammanställas så att forskningsproblemet kan 

åskådliggöras (Esaiasson et al. 2017). 

Den analysmetoden som är aktuell för en studie bestäms av variablerna som använts i 

datainsamlingen (Patel och Davidson 2019). Variablerna kan vara kvantitativa eller 

kvalitativa, där en kvantitativ variabel antar ett numeriskt värde medan en kvalitativ 

variabel är icke-numerisk (Olsson och Sörensen, 2011). Nästa steg i en kvantitativ 

analys är att bestämma vilken skalnivå som variablerna tillhör (Patel och Davidson 

2019). Enligt Bryman och Bell (2017) finns olika skalnivåer för olika variabler som 

genereras i en undersökning. Intervall-/kvotskala, är för variabler som innehåller samma 

mätbara avstånd mellan kategorierna (till exempel tid, ålder eller inkomst). 

Ordinalskala har variabler i kategorier som kan rangordnas (såsom tid eller frekvens). 

Nominalskala är för variabler som inte kan rangordnas (exempelvis personliga 

preferenser).  

Enkäten inleds med ”ja/nej”-frågor, och resterande frågor utgörs av variablerna som 

mäts på en likertskala. Variablerna kan därför klassas som ordinalvariabler på en 

ordinalskala, då det går att rangordna dem men inte mäta något avstånd. Vid analysen i 

statistikprogrammet kodas ”ja/nej”-frågor till 1 och 2 medan påstående på likertskalan 

är 1 – 5. 

3.7.2 Regressionsanalys 

Skalnivån som variablerna har och antalet stickprov som undersökningen genererat 

ligger till grund för den analysmetod som väljs av forskaren (Olsson och Sörensen 

2011). En variabel som hör till en ordinalskala behöver en icke-parametrisk 

analysmetod eftersom beräkningar inte kan göras med de fyra olika räknesätten vid de 
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skalorna och därmed inte heller aritmetiska medelvärden. För att få ett tillförlitligt 

resultat är det viktigt att rätt metod används för rätt skalnivå (Olsson och Sörensen 

2011). 

I den här studien finns inga grupper eller variabler som ska jämföras med varandra och 

därför är en univariat-analys aktuell, där en variabel undersöks i taget för att sedan 

kunna sammanställa ett resultat och jämföra varje variabel för sig (Patel och Davidson, 

2019). När detta är fallet och data består av ordinalvariabler är en användbar 

analysmetod regressioner för att predicera den beroende variabeln med de oberoende. 

Regressioner kan vara logistiska, vilket innebär att den beroende variabeln är uppdelad i 

grupper och inte kontinuerlig (Patel och Davidson, 2019). En logistisk 

regressionsanalys används i denna studie för att fastställa hur den beroende variabeln, 

hållbart mode, påverkas av de oberoende variablerna påverkan, pris, tillgänglighet och 

trender.  

I analysen, som sker i statistikprogrammet SPSS, Statistical Package for the Social 

Sciences, är främst två värden av intresse vid en logisk regressionsanalys, vilka är ”B”, 

som visar B-koefficienten vilken betyder effekten av variabeln, samt ”Sig.”, som visar 

signifikansnivån. Även en sammanställande regressionsanalys genomfördes, vilken har 

det viktiga värdet ”adjusted R2”, vilken visar på hur stor andel av variationen i den 

beroende variabeln som kan förklaras av den oberoende variabeln, det vill säga hur 

starkt eller svagt sambandet är. När statistiska tester utförs behöver urvalsfelet 

minimeras. Enligt Bryman och Bell (2017) krävs det en säkerhetsnivå när data ska 

generaliseras från ett stickprov. Det finns en urvalsteori som säger att säkerhetsnivån 

bör ligga på 95 procent, då det kan antas att en effekt inte är orsakad av slumpmässig 

variation i datamaterialet (Bryman och Bell, 2017). En signifikansnivå är en teknik som 

används för att bedöma hur hållbart resultatet är och för att ett resultat ska vara 

statistiskt signifikant bör signifikansnivån i statistikprogrammet vara lägre än 0,050. 

Studien kommer att anta en signifikansnivå på 0,5 för att bedöma om det finns 

signifikanta samband mellan den beroende och de oberoende variablerna.  
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Efter att ett resultat erhållits via regressionsanalyser kommer resultat och teori att 

analyseras i kapitel 5 för att presentera studiens teoretiska och praktiska implikationer. 

 

3.8 Kvalitetsmått 

Kvalitetskriterier som används i en kvantitativ studie är främst reliabilitet och validitet 

(Esaiasson, 2017). Reliabilitet innebär i korthet hur pålitlig och väl överensstämmande 

ett mått på ett begrepp är, alltså hur troligt det är att resultaten skulle kunna bli desamma 

om undersökningen genomfördes på nytt. Validitet betyder i kvantitativa studier hur väl 

måttet för ett begrepp faktiskt mäter begreppet som studeras, alltså om slutsatserna 

hänger ihop eller inte. (Bryman och Bell, 2017). 

Inom reliabilitet finns det främst tre sätt att pröva en studie, detta är genom stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman och Bell, 2017). Om måttet är 

stabilt eller inte syftar till att måttet ska kunna ge ungefär samma resultat över tid, att 

urvalet av respondenterna och deras svar inte skiftar för mycket. Intern reliabilitet tittar 

på i vilken utsträckning de indikatorer som utgör en skala stämmer överens med 

varandra. Interbedömarreliabilitet handlar om hur flera observatörer tolkar och bedömer 

data på samma sätt. Patel och Davidson (2019) menar att genom att använda sig av två 

eller flera observatörer som alla är insatta i ämnet kan reliabiliteten kontrolleras på ett 

bättre sätt, medan Bryman och Bell (2017) anser att flera bedömare kan göra att det 

lättare uppstår subjektiva bedömningar. Enligt Patel och Davidson (2019) har en 

forskare som använder sig av enkäter dock en begränsad möjlighet att kontrollera 

tillförlitligheten i förväg. Ett sätt som kan tillämpas för att öka reliabiliteten är att 

genomföra en pilotstudie innan den riktiga datainsamlingen sker.  

I denna studie kommer forskaren att ta hänsyn till alla dessa begrepp i den mån det går 

för att få till en så stark reliabilitet som möjligt även om det inte var möjligt att 

genomföra studien igen, då studien är av mindre karaktär och utförd av endast en 

person. Studien anses vara så stabil den kan bli utan upprepade försök eftersom 

respondenternas svar i hög grad var homogena. Detta antyder att svaren inte skiftar i en 
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hög grad. Dock skulle resultaten kunna skifta över tid, speciellt då studiens ämne är 

högst aktuellt och föränderligt. Vad gäller interbedömarreliabiliteten finns både för- och 

nackdelar med att endast en forskare genomförde studien. Enligt Bryman och Bell 

(2017) är det större risk att flera bedömare bidrar med subjektiva åsikter, vilket är en 

utgångspunkt som stärker denna studie. Den konkreta åtgärden som vidtogs för att öka 

studiens reliabilitet var att genomföra en pilotstudie. Pilotstudien kunde bidra med 

information som minskade missförstånd vid datainsamlingen.  

Validiteten kan vara svår att mäta, framförallt vid kvalitativa variabler eftersom de 

saknar konkreta mått och inte går att observera. Det är subjektiva åsikter som samlas in 

och som dessutom varierar i stor grad, vilket bidrar till att validiteten blir osäker (Patel 

och Davidson 2019). För att skapa en hög validitet måste forskaren därför se till att 

skapa ett instrument som kan mäta begreppen som avser att mätas. Operationalisering är 

därför ett viktigt instrument som kan ta fram parametrar som beskriver 

begreppsvariablerna med tillhörande relevanta mått (Backman et al. 2012). 

Operationaliseringen måste kunna fånga upp de variabler som presenteras i teorikapitlet 

och i litteraturöversikten för att rätt enkätfrågor ska kunna utformas. Operationalisering 

används således som instrument för att genomföra mätningen på ett sätt för att kunna ge 

forskaren så korrekt information som möjligt (Patel och Davidson, 2019). För att kunna 

uppnå en hög validitet är denna process mycket betydelsefull eftersom enkäter som är 

felformulerade eller för omfattande kan ge mätfel. Enkäter har en svaghet i detta 

eftersom respondenterna inte får en chans att fråga om någonting är oklart (Olsson och 

Sörensen, 2011). 

I denna studie fokuserade forskaren på att definiera begreppen och utforma ett 

operationaliseringsschema. Med utgångspunkt i teorin kunde begreppen trovärdighet, 

påverkan, motivation och jämförelse av hinder formuleras och kopplas till de 

nyckelbegrepp som avsågs att mätas; utbud, pris, tillgänglighet och trender. Detta 

gjorde att det som avsågs att mätas verkligen mättes. Frågorna som var med i enkäten 

övervägdes noggrant för att inte vara ledande, förvirrande eller felformulerade. Detta 

var åtgärder som vidtogs för att uppnå en så hög validitet som möjligt.  
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3.9 Metodkritik 

Patel och Davidson (2019) menar att alla forskare bär på tidigare erfarenheter och 

subjektivitet som kan påverka en studie. Detta kan i en deduktiv ansats till viss mån 

göra att nya upptäckter förbises. Forskaren har försökt att i bästa mån hålla en 

objektivitet, men har en insikt om att val av teori och hypoteser kan ha blivit påverkade 

omedvetet. Bryman och Bell (2017) betonar även respondenternas subjektivitet som kan 

påverka deras svar om frågor i en enkät uppfattas annorlunda av olika individer, samt att 

en enkättrötthet kan uppstå som gör att svaren blir inkorrekta. Detta är något som 

forskaren var medveten om och därför utformades enkäten på ett sätt som var så tydligt 

som möjligt, dessutom genomfördes en pilotstudie för att ytterligare minska eventuella 

missuppfattningar. Enkäten hade 19 frågor, något som forskaren är medveten om kan 

uppfattas som många, men alla frågor fyllde ett klart syfte och tillförde något till 

studien. Frågorna hölls därför korta och enkla för att minska respondenternas eventuella 

enkättrötthet. En annan risk med enkäter enligt Patel och Davidson (2019) är att det inte 

finns samma möjlighet för respondenter att fråga om de inte förstår. Forskaren hade 

bifogat en mailadress och även förklarat begreppen i den mån som var möjligt för att ge 

respondenter en chans att göra sig införstådda i ämnet. Backman et al. (2012) påtalar 

även att felkällor i datahanteringen är en risk i kvantitativ forskning som kan uppstå om 

inte data kontrolleras noggrant. Forskaren var medveten om detta och förde in svaren 

från webbenkäten direkt i statistikprogrammet, medan de fysiska enkäterna lades in 

manuellt. De fysiska enkäterna dubbelkontrollerades en gång för att säkerställa att alla 

data hade överförts korrekt. Svarsfrekvensen kan också anses hög med 221 

respondenter där 86,4% svarade att de någon gång handlat hållbart och 95,5% svarade 

att de vill handla mer hållbart, vilka alla är indikatorer på en styrka i studiens resultat.  
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4 Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

Studiens resultat består av empiriskt material som samlats in genom enkäter, både direkt 

och online. Insamlade data är gjord med en kvantitativ metod. Totalt samlades 233 

enkäter in, med ett bortfall på 12 enkäter där respondenterna inte fyllt i de obligatoriska 

frågorna till fullo. Totalt består datan av 221 enkäter, av vilket resultatet baseras på. 

Respondenterna är från den population som ansågs passa, det vill säga att de är aktiva 

klädkonsumenter. Nedan tabeller sammanställer en deskriptiv statistik med syfte att visa 

en överblick av den beroende variabeln ”handla hållbart”, som kommer att behandlas 

med varje oberoende variabel och begrepp för varje hypotes. 

 

Svarsmetod 

 Frekvens Procent 

 Direkt 81 36,7 

Online 140 63,3 

Total 221 100,0 

Tabell 4.1.1 Frekvenstabell över antal respondenter med respektive svarsmetod 

Tabell 4.1.1 visar hur många respondenter som svarat totalt sett och via vilken 

svarsmetod. 81 respondenter nåddes direkt, det vill säga i anslutning till det 

shoppingcenter där empirin samlades in. 140 respondenter svarade på enkäten online i 

Facebookgruppen ”925”.  

 

Har konsumerat hållbart mode 

 Frekvens Procent 

 Ja 191 86,4 

Nej 30 13,6 

Total 221 100,0 

Tabell 4.1.2 Frekvenstabell över antal respondenter som handlat hållbart 
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I tabell 4.1.2 visas hur många av respondenterna som någon gång har handlat hållbart 

mode (se definition av ”hållbart mode” i bilaga B). 191 respondenter, vilket motsvarar 

86,4 %, anger att de någon gång har handlat hållbart mode. 30 respondenter, vilket 

motsvarar 13,6 %, anger att de aldrig handlat hållbart mode.  

 

Vill konsumera mer hållbart 

 Frekvens Procent 

 Ja 211 95,5 

Nej 10 4,5 

Total 221 100,0 

Tabell 4.1.3 Frekvenstabell över antal respondenter som vill handla mer hållbart 

Tabell 4.1.3 visar hur många av respondenterna som anger att de skulle vilja handla mer 

hållbart mode än vad de gör i dagsläget. Tabellen visar att 211 respondenter av 221 vill 

handla mer hållbart, vilket motsvarar ett värde på 95,5 %.  

 

4.2 Hypotes 1: Utbud  

Hypotes 1, ”utbud är konsumenternas största upplevda hinder för att handla hållbart 

mode”, hänger ihop med följande påståenden och variabler:                                

1. Vad tycker du om utbudet av hållbart mode idag? (Variabel: Trovärdighet) 

2. Hur mycket påverkas dina (eventuella) köp av utbudet som finns idag? 

(Variabel: Påverkan) 

3. Tror du att du skulle handla mer hållbart mode om utbudet var bättre än det 

är idag? (Variabel: Motivation) 

4. Om du har de fyra hindren i åtanke (utbud, pris, tillgänglighet och trender), 

hur viktigt skulle du ange att utbudet av hållbart mode är för dig för att du 

ska handla hållbart mode? (Variabel: Jämförelse hinder) 

 

Utbud - Trovärdighet 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Utbud_Trovärdighet ,589 ,230 6,541 1 ,011 1,802 

Konstant -4,778 ,854 31,338 1 ,000 ,008 
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a. Variabler angivna i steg 1: Utbud_Trovärdighet. 

Tabell 4.2.1 Logistisk regressionsanalys av variabeln utbud – trovärdighet 

I tabell 4.2.1 syns resultatet av påstående 1 med den oberoende variabeln ”utbud - 

trovärdighet” och den beroende variabeln ”handla hållbart”. Effekten av variabeln är i 

kolumnen ”B”, som visar B-koefficienten. B-koefficienten är positiv, vilket innebär att 

den oberoende variabeln har en positiv effekt på den beroende variabeln. Alltså har ett 

bättre utbud i konsumenternas ögon en positiv inverkan på deras beteende att handla 

hållbart. Kolumnen ”Sig.” visar att effekten är statistiskt signifikant, med ett värde på 

0,01 då en säkerhetsnivå på 95 % antagits, det kan därför antas att effekten inte är 

orsakad av slumpmässig variation i datamaterialet. 

 

Utbud - Påverkan 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Utbud_Påverkan -,563 ,295 3,637 1 ,057 ,569 

Konstant -1,448 ,819 3,127 1 ,077 ,235 

a. Variabler angivna i steg 1: Utbud_Påverkan. 

Tabell 4.2.2 Logistisk regressionsanalys av variabeln utbud – påverkan 

I tabellen 4.2.2 syns resultatet av påstående 2, effekterna av den oberoende variabeln 

”utbud - påverkan” på den beroende variabeln ”handla hållbart”. Resultatet i B-

koefficienten är negativ och visar därför ett negativt samband mellan variablerna. Den 

oberoende variabeln har alltså en negativ effekt på den beroende variabeln. Det betyder 

att ju mer en konsument uppger att denne påverkas av det dåliga utbudet, ju mindre 

hållbart mode kommer den att köpa. Kolumnen ”Sig.” visar att effekten är nästintill 

statistiskt signifikant med ett värde på 0,057, med en säkerhetsnivå på 95 %. 

 

Utbud - Motivation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Utbud_Motivation -2,003 ,450 19,767 1 ,000 ,135 

Konstant 2,199 ,998 4,851 1 ,028 9,014 

a. Variabler angivna I steg 1: Utbud_Motivation. 

Tabell 4.2.3 Logistisk regressionsanalys av variabeln utbud – motivation 
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I tabell 4.2.3 syns effekterna av påstående 3, med den oberoende variabeln ”utbud - 

motivation” kopplat till den beroende variabeln ”handla hållbart”. Resultatet av B-

koefficienten är negativt vilket visar ett negativt samband, den oberoende variabeln har 

en negativ effekt på den beroende variabeln. Eftersom konsumenterna kopplar sin 

motivation att handla hållbart till ett bättre utbud innebär ett negativt samband att 

konsumenter som anser att utbudet just nu är för dåligt inte känner någon motivation att 

handla hållbart. Kolumnen ”Sig.” visar att effekten är statistiskt signifikant med ett 

värde på 0,000. 

 

Utbud – Jämförelse av hinder 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Utbud_Jämför_hinder -2,751 ,607 20,518 1 ,000 ,064 

Konstant 4,233 1,412 8,982 1 ,003 68,916 

a. Variabler angivna i steg 1: Utbud_Jämför_hinder. 

Tabell 4.2.4 Logistisk regressionsanalys av variabeln utbud – jämförelse av hinder 

Tabell 4.2.4 visar effekten av påstående 4. B-koefficient som är negativ, vilket innebär 

ett negativt samband mellan den oberoende variabeln ”utbud - jämförelse av hinder” 

och den beroende variabeln ”hållbart mode”. Den oberoende variabeln har en negativ 

inverkan på den beroende, ju mer en konsument anger att den blir påverkad av hindret 

utbud i jämförelse med de andra hindren, ju mindre benägen är konsumenten att handla 

hållbart. Resultatet är statistiskt signifikant med en nivå på 0,000.  

 

4.2.1 Sammanfattning hypotes 1 

För att sammanfatta hypotes 1 visas nedan resultatet av en linjär regressionsanalys där 

effekten av de sammantagna variablerna finns.  

Sammanfattning av hypotes 1 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,497a ,247 ,233 ,182 

a. Predictors: (Constant), Utbud_Jämför_hinder, Utbud_Trovärdighet, Utbud_Påverkan, 

Utbud_Motivation 
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Tabell 4.2.1.1 Sammanfattning hypotes 1 

Modellen i tabell 4.2.1.1 visar att 23,3 % (adjusted R2) av variationen i den beroende 

variabeln ”handla hållbart” kan förklaras av de sammanfattade oberoende variablerna 

för utbud (trovärdighet, påverkan, motivation och jämförelse av hinder). 23,3 % i 

variationen av huruvida kunder handlar hållbart kan förklaras av utbudet. Det starkaste 

sambandet mellan variablerna återfinns i ”utbud” vilket innebär att hypotes 1 bekräftas. 

I denna studies insamlade data visade det sig att utbudet är den starkaste orsaken till att 

konsumenter inte handlar hållbart, detta kan anses logiskt eftersom ett bristande utbud 

gör det mycket svårt att handla hållbart trots viljan att göra det.  

 

4.3 Hypotes 2: Pris 

Hypotes 2, ”pris är konsumenternas största upplevda hinder för att handla hållbart 

mode”, hänger ihop med följande påståenden och variabler: 

1. Vad tycker du om priset på hållbart mode idag? (Variabel trovärdighet) 

2. Hur mycket påverkas dina (eventuella) köp av hållbart mode av priset på 

plaggen? (Variabel påverkan) 

3. Tror du att du skulle handla mer hållbart mode om priset var lägre än vad det 

är idag? (Variabel motivation) 

4. Om du har de fyra hindren i åtanke (utbud, pris, tillgänglighet och trender), hur 

viktigt skulle du ange att priset på hållbart mode är för dig för att du ska handla 

hållbart mode? (Variabel jämförelse av hinder) 

 

Pris - Trovärdighet 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a Pris_Trovärdighet -,078 ,233 ,112 1 ,738 ,925 

Constant -2,879 ,588 24,007 1 ,000 ,056 

a. Variable(s) entered on step 1: Pris_Trovärdighet. 

Tabell 4.3.1 Logistisk regressionsanalys av variabeln pris – trovärdighet 

I tabell 4.3.1 syns ett resultat från påstående 1 med en svagt negativ B-koefficient, det 

finns ett svagt negativt samband mellan den oberoende variabeln ”pris – påverkan” och 

den beroende variabeln ”handla hållbart”. Det innebär ett resultat som visar att om 
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priset höjs skulle effekten ha en svagt negativ påverkan på konsumenternas benägenhet 

att handla hållbart. Resultatet är inte statistiskt signifikant med ett värde på 0,738, vilket 

innebär att detta resultat inte är säkert. Det kan bero på att respondenterna i 

undersökningen svarade mycket spritt på detta påstående och kan förklaras med att 

synen på ett högt respektive lågt pris är individuell.  

 

Pris - Påverkan 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Pris_Påverkan -1,779 ,467 14,488 1 ,000 ,169 

Konstant 1,294 ,968 1,787 1 ,181 3,647 

a. Variabler angivna i steg 1: Pris_Påverkan. 

Tabell 4.3.2 Logistisk regressionsanalys av variabeln pris – påverkan 

Tabell 4.3.2 visar resultatet av påstående 2, vilket är en negativ B-koefficient. Det finns 

ett negativt samband som innebär att den oberoende variabeln ”pris – påverkan” har en 

negativ inverkan på den beroende variabeln ”handla hållbart”. Konsumenters 

benägenhet att handla hållbart minskar om de anser att priset är för högt. Resultatet är 

statistiskt signifikant med en nivå på 0,000.  

 

 

Pris - Motivation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Pris_Motivation -1,632 ,420 15,132 1 ,000 ,196 

Konstant 1,344 ,969 1,923 1 ,166 3,833 

a. Variabler angivna i steg 1: Pris_Motivation. 

Tabell 4.3.3 Logistisk regressionsanalys av variabeln pris – motivation 

Tabell 4.3.3 visar effekten av påstående 3, med en negativ B-koefficient. Det innebär ett 

negativt samband mellan den oberoende variabeln ”pris – motivation” och den beroende 

variabeln ”handla hållbart”. Konsumenter som anser sig motiverade av ett lägre pris har 

en benägenhet att handla mindre hållbart. Resultatet är statistiskt signifikant med en 

nivå på 0,000.  
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Pris – Jämförelse av hinder 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Pris_Jämför_hinder -1,452 ,468 9,629 1 ,002 ,234 

Konstant ,541 1,026 ,278 1 ,598 1,718 

a. Variabler angivna i steg 1: Pris_Jämför_hinder. 

Tabell 4.3.4 Logistisk regressionsanalys av variabeln pris – jämförelse av hinder 

I tabell 4.3.4 ses effekten av resultatet på påstående 4. En negativ B-koefficient innebär 

ett negativt samband mellan den oberoende variabeln ”pris – jämförelse av hinder” 

kopplat till den beroende variabeln ”handla hållbart”, vilket innebär en negativ inverkan 

på den beroende variabeln. Detta betyder att konsumenter som anser att priset är viktigt 

i jämförelse med de andra hindren handlar mindre hållbart. Resultatet är statistiskt 

signifikant med en nivå på 0,002.  

 

4.3.1 Sammanfattning hypotes 2 

För att sammanfatta hypotes 2 visas nedan resultatet av en linjär regressionsanalys där 

effekten av de sammantagna variablerna finns.  

 

Sammanfattning av hypotes 2 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,365a ,133 ,117 ,196 

a. Predictors: (Constant), Pris_Jämför_hinder, Pris_Trovärdighet, Pris_Påverkan, 

Pris_Motivation 

Tabell 4.3.1.1 Sammanfattning hypotes 2 

Modellen i tabell 4.3.1.1 visar att 13,3 % (adjusted R2) av variationen i den beroende 

variabeln ”handla hållbart” kan förklaras av de sammanfattade oberoende variablerna 

för pris (trovärdighet, påverkan, motivation och jämförelse av hinder). Detta innebär att 

13,3 % i variationen av huruvida kunder handlar hållbart kan förklaras av priset. Det 

finns ett relativt svagt samband mellan dessa variabler, hypotes 2 förkastas. I denna 

studie visade respondenterna att priset inte är av största vikt för deras benägenhet att 
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handla hållbart. Trots att uppfattning om pris kan anses individuellt finns en trend hos 

konsumenter att vara villiga att betala mer för hållbart producerat mode. 

 

4.4 Hypotes 3: Tillgänglighet 

Hypotes 3, ”tillgänglighet är konsumenternas största upplevda hinder för att handla 

hållbart mode”, hänger ihop med följande påståenden och variabler: 

1. Vad tycker du om tillgängligheten av hållbart mode idag? (Variabel 

trovärdighet) 

2. Hur mycket påverkas dina (eventuella) köp av hållbart mode av tillgänglighet? 

(Variabel påverkan) 

3. Tror du att du skulle handla mer hållbart mode om tillgängligheten var bättre 

än vad det är idag? (Variabel motivation) 

4. Om du har de fyra hindren i åtanke (utbud, pris, tillgänglighet och trender), hur 

viktigt skulle du ange att tillgängligheten är för dig för att du ska handla 

hållbart mode? (Variabel jämförelse av hinder) 

 

Tillgänglighet - Trovärdighet 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Tillg_Trovärdighet ,560 ,230 5,938 1 ,015 1,750 

Konstant -4,605 ,809 32,380 1 ,000 ,010 

a. Variabler angivna i steg 1: Tillg_Trovärdighet. 

Tabell 4.4.1 Logistisk regressionsanalys av variabeln tillgänglighet – trovärdighet 

I tabell 4.4.1 syns resultatet av påstående 1, med den oberoende variabeln 

”tillgänglighet – trovärdighet” och den beroende variabeln ”handla hållbart”. B-

koefficienten visar ett positivt samband mellan den oberoende variabeln och den 

beroende variabeln, alltså en positiv effekt på den beroende variabeln. Resultatet 

innebär att konsumenter anser att tillgängligheten är bristfällig, och om den skulle bli 

bättre skulle de känna sig mer benägna att handla mer hållbart. Kolumnen ”Sig.” visar 

att effekten är statistiskt signifikant med ett värde på 0,015. 

 

 

Tillgänglighet - Påverkan 
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 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Tillg_Påverkan -1,546 ,388 15,884 1 ,000 ,213 

Konstant ,773 ,794 ,948 1 ,330 2,165 

a. Variabler angivna i steg 1: Tillg_Påverkan. 

Tabell 4.4.2 Logistisk regressionsanalys av variabeln tillgänglighet – påverkan 

Tabell 4.4.2 visar resultatet av påstående 2. B-koefficienten visar effekten av den 

oberoende variabeln ”tillgänglighet – påverkan” kopplat till den beroende variabeln 

”handla hållbart”. Den visar ett negativt samband, alltså har den oberoende variabeln en 

negativ effekt på den beroende variabeln. Konsumenter som anser sig bli påverkade av 

en bristande tillgänglighet är mindre benägna att handla hållbart. Kolumnen ”Sig.” visar 

att effekten är statistiskt signifikant med ett värde på 0,000. 

 

Tillgänglighet - Motivation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Tillg_Motivation -1,801 ,433 17,273 1 ,000 ,165 

Konstant 1,665 ,974 2,919 1 ,088 5,284 

a. Variabler angivna i steg 1: Tillg_Motivation. 

Tabell 4.4.3 Logistisk regressionsanalys av variabeln tillgänglighet – motivation 

I tabell 4.4.3 visar resultatet av påstående 3, med den oberoende variabeln 

”tillgänglighet – motivation” mot den beroende variabeln ”handla hållbart”. I B-

koefficienten ses ett negativt samband mellan den oberoende variabeln och den 

beroende variabeln, vilket i praktiken innebär att konsumenter handlar mindre hållbart 

om de anser att tillgängligheten är bristfällig. Kolumnen ”Sig.” visar att effekten är 

statistiskt signifikant med ett värde på 0,000. 

 

 

Tillgänglighet – Jämförelse av hinder 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Tillg_Jämför_hinder -1,976 ,468 17,787 1 ,000 ,139 

Konstant 1,658 ,907 3,345 1 ,067 5,249 

a. Variabler angivna i steg 1: Tillg_Jämför_hinder. 

Tabell 4.4.4 Logistisk regressionsanalys av variabeln tillgänglighet – jämförelse av hinder 
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Tabell 4.4.4 visar resultatet av påstående 4. B-koefficienten visar ett negativt samband 

mellan den oberoende variabeln ”tillgänglighet – jämförelse av hinder” och den 

beroende variabeln ”handla hållbart”. Detta innebär att den oberoende variabeln har en 

negativ inverkan på den beroende variabeln, ju viktigare kunder anser att 

”tillgänglighet” är i jämförelse med de andra hindren, desto mindre benägna är de att 

handla hållbart om inte tillgängligheten förbättras. Kolumnen ”Sig.” visar att effekten är 

statistiskt signifikant med ett värde på 0,000. 

 

4.4.1 Sammanfattning av hypotes 3 

För att sammanfatta hypotes 3 ses i tabellen nedan resultatet av en linjär 

regressionsanalys, där effekten av de sammantagna variablerna finns.  

Sammanfattning hypotes 3 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,408a ,167 ,151 ,192 

a. Predictors: (Constant), Tillg_Jämför_hinder, Tillg_Trovärdighet, Tillg_Motivation, 

Tillg_Påverkan 

Tabell 4.4.1.1 Sammanfattning hypotes 3 

Utifrån tabell 4.4.1.1 ses att 16,7 % (adjusted R2) av variationen i den beroende variabel 

”handla hållbart” kan förklaras av de sammanfattade oberoende variablerna för 

tillgänglighet (trovärdighet, påverkan, motivation och jämförelse av hinder). Detta 

innebär att 16,7 % i variationen av huruvida kunder handlar hållbart kan förklaras av 

tillgängligheten. Det finns ett ganska starkt samband mellan dessa variabler, men 

eftersom vår frågeställning vill ha fram endast ett hinder förkastas hypotes 3. I studien 

uppgav många respondenter att tillgängligheten är en av de viktigaste orsakerna till 

klyftan mellan att vilja handla hållbart och att faktiskt göra det, vilket kan anses 

förklarligt då konsumenter inte orkar anstränga sig för mycket vid sina inköp. 
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4.5 Hypotes 4: Trender 

Hypotes 4, ”trender är konsumenternas största upplevda hinder för att handla hållbart 

mode”, hänger ihop med följande påståenden och variabler: 

1. Vad tycker du om nivån på trender på hållbart mode idag? (Variabel 

trovärdighet) 

2. Hur mycket påverkas dina (eventuella) köp av hållbart mode av trender? 

(Variabel påverkan) 

3. Tror du att du skulle handla mer hållbart mode om du ansåg att det var 

trendigare än det är idag? (Variabel motivation) 

4. Om du har de fyra hindren i åtanke (utbud, pris, tillgänglighet och trender), hur 

viktigt skulle du ange att trender är för dig för att du ska handla hållbart mode? 

(Variabel jämförelse av hinder) 

 

Trender - Trovärdighet 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Trend_Trovärdighet -,140 ,256 ,302 1 ,582 ,869 

Konstant -2,612 ,834 9,795 1 ,002 ,073 

a. Variabler angivna i steg 1: Trend_Trovärdighet. 

Tabell 4.5.1 Logistisk regressionsanalys av variabeln trender – trovärdighet 

Resultatet från påstående 1 visas i tabell 4.5.1. B-koefficienten visar ett svagt negativt 

samband mellan den oberoende variabeln ”trender – trovärdighet” och ”handla 

hållbart”, utan statistisk signifikans med ett värde på ”Sig” 0,582. Ett negativt samband 

skulle innebära att konsumenter som anger att de tycker att trendnivån är för låg skulle 

handla mindre hållbart, men det går inte att med säkerhet säga att den beroende 

variabeln påverkas negativt av den oberoende eftersom resultatet inte är statistiskt 

signifikant. Detta ses i den insamlade datan, då respondenterna till stor del svarat ”vet 

ej/ej tillämpligt” på påståendet.  

 

 

Trender - Påverkan 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Trend_Påverkan -,362 ,284 1,623 1 ,203 ,697 

Konstant -2,195 ,684 10,290 1 ,001 ,111 
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a. Variabler angivna i steg 1: Trend_Påverkan. 

Tabell 4.5.2 Logistisk regressionsanalys av variabeln trender – påverkan 

I tabell 4.5.2 ses resultatet av påstående 2 med ett negativt samband mellan den 

oberoende variabeln ”trender – påverkan” och den beroende variabeln ”handla hållbart” 

i B-koefficienten. Resultatet är dock inte statistiskt signifikant, med ett värde på 0,203. 

Detta innebär att det inte går att säga med säkerhet om den oberoende variabeln har en 

negativ inverkan på den beroende variabeln, vilket skulle betyda att konsumenter som 

anser sig påverkade av den bristande trendnivån handlar mindre hållbart. Detta kan, 

precis som i föregående påstående, förklaras av att datainsamlingen visade att 

respondenterna hade mycket spridda uppfattningar om detta utan en synlig 

svarsinriktning.  

 

Trender - Motivation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Steg 1a Trend_Motivation -,085 ,260 ,107 1 ,743 ,918 

Konstant -2,839 ,705 16,218 1 ,000 ,058 

a. Variabler angivna i steg1: Trend_Motivation. 

Tabell 4.5.3 Logistisk regressionsanalys av variabeln trender – motivation 

I tabell 4.5.3 ses resultatet av påstående 3, med en negativ B-koefficient vilket betyder 

ett negativt samband mellan den oberoende variabeln ”trender – motivation” och den 

beroende variabeln ”handla hållbart”. Resultatet är dock inte statistiskt signifikant med 

ett värde på 0,743. Detta innebär att det inte går att säga med säkerhet om den 

oberoende variabeln har en negativ inverkan på den beroende variabeln, vilket i 

praktiken skulle innebära att konsumenter som anser att en högre trendnivå skulle vara 

motiverande för dem att handla mer hållbart, handlar mindre om de anser att trendnivån 

är för låg. Återigen kan det icke-statistiskt signifikanta resultatet förklaras av mycket 

spridda svarsalternativ. 

 

Trender – Jämförelse av hinder 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
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Step 1a Trend_Jämför_hinder -,598 ,358 2,796 1 ,095 ,550 

Constant -1,798 ,729 6,090 1 ,014 ,166 

a. Variable(s) entered on step 1: Trend_Jämför_hinder. 

 Tabell 4.5.4 Logistisk regressionsanalys av variabeln trender – jämförelse av hinder 

Tabell 4.5.4 visar resultatet av påstående 3. B-koefficienten visar en negativ påverkan 

på den beroende variabeln ”handla hållbart” av den oberoende variabeln ”trender – 

jämförelse av hinder”. Återigen är resultatet ej statistiskt signifikant med ett värde på 

0,095. Vi kan inte med säkerhet säga att de konsumenter som anser att trender är viktigt 

i jämförelse med de andra hindren handlar mindre hållbart. Studiens respondenter ansåg 

i stor grad att de inte visste huruvida de ansåg att trender påverkar dem i jämförelse med 

de andra hindren. 

 

4.5.1 Sammanfattning av hypotes 4  

En sammanfattning av hypotes 4 kan ses i tabellen nedan och är resultatet av en linjär 

regressionsanalys, där effekten av de sammantagna variablerna finns. 

Sammanfattning av hypotes 4 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,146a ,021 ,003 ,208 

a. Predictors: (Constant), Trend_Jämför_hinder, Trend_Trovärdighet, Trend_Motivation, 

Trend_Påverkan 

Tabell 4.5.1.1 Sammanfattning hypotes 4 

Modellen i tabell 4.6.4 visar att 2,1 % (adjusted R2) av variationen i den beroende 

variabeln ”handla hållbart” kan förklaras av våra sammanfattade oberoende variabler för 

trender (trovärdighet, påverkan, motivation och jämförelse av hinder). 2,1 % i 

variationen av huruvida kunder handlar hållbart kan förklaras av trender. Det finns ett 

mycket svagt samband mellan dessa variabler, vilket innebär att hypotes 4 förkastas. 

Denna studie visade att en majoritet av respondenterna angav att trender var något som 

de inte brydde sig om eller visste något om. Dessutom var inte något av resultaten 

statistiskt signifikanta, vilket förklarar det svaga sambandet. 
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4.6 Sammanfattning av studiens hypoteser 
 

H1: Utbud är konsumenternas 

största upplevda hinder för att 

handla hållbart mode 

Accepteras 

H2: Pris är konsumenternas största 

upplevda hinder för att handla 

hållbart mode 

Förkastas 

H3: Tillgänglighet är 

konsumenternas största upplevda 

hinder för att handla hållbart mode 

Förkastas 

H4: Trender är konsumenternas 

största upplevda hinder för att 

handla hållbart mode 

Förkastas 
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5 Analys 

5.1 Utbud 

Mätningen av utbud utgick från hypotes 1, utbud är konsumenternas största upplevda 

hinder för att handla hållbart mode. Hypotesen baserades på tidigare studiers 

konstaterande att ett bristande utbud är en mycket stor faktor till att konsumenter inte 

handlar hållbart mode (McNeill och Moore, 2015; Pedersen och Andersen, 2012). I 

dessa studier påvisas det att företag inte gör tillräckligt för att erbjuda ett större och mer 

brett sortiment av hållbart mode och att strategierna för att slå om till en mer hållbar 

produktion ännu är för begränsade för att få ett mer kraftigt genomslag (Pedersen och 

Andersen, 2012). Det smala utbudet kan även förklaras med att företag redan byggt upp 

ett fullt fungerande ramverk för sin produktion och att förändringar är komplicerade och 

kostsamma (Kozlowski, et al. 2012). Dessutom bygger hypotes 1 på en studie från 

Harris et al. (2015), där författarna påpekar att konsumenter inte är nöjda med det 

existerande utbudet av hållbart mode och att företag gör det svårt för sina kunder att 

både förstå processerna och påverkan av industrin, men också att handla mer hållbart. 

Harris et al. (2015) är övertygad om att konsumenter skulle handla mer hållbart mode 

om utbudet förbättrades.  

Det sammanfattade resultatet från studiens undersökning visade att utbud är det enskilt 

största hindret som gör att klyftan mellan konsumenters vilja och handling när det 

kommer till att köpa hållbart mode existerar.  

 

5.1.1 Utbud - Trovärdighet 

Variabeln ”trovärdighet” mätte konsumenters övergripande åsikter om utbudet av 

hållbart producerat mode idag. Hypotes 1 innefattar konsumenters uppfattning om 

huruvida de anser att utbudet är tillfredsställande eller inte för att ge studien en 

grundläggande förståelse i frågan om utbud, samt att kunna mäta hur bidragande denna 

variabel är till klyftan mellan vilja och handling. Påståendet ”vad tycker du om hållbart 
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mode idag?” visade ett enhetligt och statistiskt signifikant svar från respondenterna, 

vilket var övervägande negativt. Konsumenterna som deltog i den här studien tyckte att 

utbudet av hållbart mode är dåligt, vilket också stöds från den tillämpade teorin. Di 

Benedetto (2017) påpekar att det finns en del initiativ till hållbart mode, men att det 

fortfarande rör sig om nischade produkter och ett mycket smalt utbud och Khurana och 

Ricchetti (2016) visar på att utvecklingen av hållbart producerat mode står mer eller 

mindre still sedan många år tillbaka. Resultatet i studien kan tolkas utifrån Di Benedetto 

(2017) och Khurana och Ricchetti (2016) att konsumenter upplever att utbudet av 

hållbart producerat mode fortfarande är för smalt. Även McNeill och Moore (2015) och 

Harris et al. (2015) hävdar att kunskap om faktiska hållbarhetsåtgärder och en bristande 

normalisering av utformning av hållbara kläder också bidrar till ett otillräckligt utbud, 

vilket i denna studie också kan tolkas utifrån resultatet som visade att konsumenterna 

upplever utbudet som dåligt. Resultatet kan också tolkas från Reimers et al. (2016), som 

påpekar att det inte finns tillräckligt med förståelse för vad som egentligen är hållbart 

mode hos konsumenter. Detta kan eventuellt leda till konsumenters uppfattning om ett 

bristande utbud utifrån deras perception av vad hållbart mode är, även om företag 

faktiskt skulle göra försök till förändring.  

 

5.1.2 Utbud - Påverkan 

Syftet med variabeln ”påverkan” var att undersöka konsumenternas påverkan av det 

bristande utbudet (som bevisats i variabeln ”trovärdighet”), och på så sätt ge studien 

vetskap om hur konsumenters eventuella köp av hållbart producerat mode blir 

påverkade av ett bristande utbud. Att konsumenter blir påverkade av ett bristande utbud 

bygger på resonemang från Perry och Chung (2016) som hävdar att konsumenter inte 

vill anstränga sig för mycket när de ska hitta hållbart mode och att de vill ha samma 

eller bättre standarder vad gäller sin shoppingupplevelse, vilket kan tolkas som att ett 

bristande utbud leder till en negativ påverkan på konsumenters köp av hållbart 

producerat mode. Denna studie har ett resultat som speglar denna teori från Perry och 

Chung (2016), och visar ett negativt samband mellan variabeln påverkan och hållbart 
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mode. Det betyder att ju mer en konsument känner att den påverkas av det dåliga 

utbudet, ju mindre hållbart mode kommer den att konsumera. En annan synvinkel på 

resultatet som visar att konsumenter blir mycket påverkade av ett uppfattat dåligt utbud 

åskådliggörs av Di Benedetto (2017) och Harris et al. (2015) som framhäver att det 

finns en hög efterfrågan av moderna och nya kläder till ett lågt pris från kundernas håll, 

vilket gör att både konsumenter och företag tycks vara nöjda med dagens upplägg, 

eftersom båda parter upplever att de tjänar på det. Detta kan tolkas som att 

konsumenters påverkan av ett smalt utbud gör att de fortsätter att handla konventionellt 

framställt mode utan att riktigt reflektera över det, men att om utbudet skulle vara bättre 

skulle de med största sannolikhet övergå till att handla mera hållbart.  

 

5.1.3 Utbud - Motivation 

”Motivation” är den tredje variabeln som undersöktes när studien skulle mäta utbudet 

som orsak till klyftan mellan konsumenters vilja och handling. Genom att titta på 

konsumenters motivation att handla hållbart mode kunde studien få en inblick i hur 

viktigt konsumenter anser att utbudet är för att motivera en förändring av sina 

shoppingvanor. Att ett bättre utbud skulle motivera konsumenter att handla mer hållbart 

bygger på teorin från Lundblad och Davies (2015) som beskriver att det finns ett 

växande intresse för hållbart mode om konsumenter ser värdet i att ändra sina 

shoppingvanor. Detta inkluderar resonemang från Perry och Chung (2016) som 

beskriver att konsumenter inte vill anstränga sig för mycket, vilket kan tolkas som att 

konsumenters motivation att handla hållbart om utbudet anses dåligt minskar. Resultatet 

i denna studie, som visar ett tydligt negativt samband mellan variablerna motivation och 

hållbart mode, kan tolkas utifrån både Perry och Chung (2016) och Lundblad och 

Davies (2015), som att konsumenter känner sig mycket mer motiverade att handla 

hållbart om utbudet skulle förbättras i deras tycke. En annan utgångspunkt är Harris et 

al. (2015), som betonar att företag, förutom att inte erbjuda tillräckligt med hållbart 

producerade kläder, även gör det svårt för konsumenter att förstå samband mellan 

miljöpåverkan och klädproduktion. Turker och Altunas (2014) beskriver också att 
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företag oftast använder sig av leverantörer i utvecklingsländer för sin produktion, vilket 

ifrågasätts av konsumenter. Utifrån detta kan det tolkas som att konsumenters 

motivation att handla hållbart påverkas av utbudet i den grad att de ställer högre krav 

som de inte ser uppfylls eller att de inte ser en tillräcklig transparens, vilket bidrar till en 

lägre motivation att handla hållbart av det redan smala utbudet idag. 

 

5.1.4 Utbud - Jämförelse av hinder 

Den fjärde variabeln som rör utbudet av hållbart mode är ”jämförelse av hinder”, vilket 

syftar till att ge studien kunskap om hur viktigt konsumenter anser att utbudet är jämte 

de andra hindren som undersöktes. Resultatet i studien visar att utbudet har en mycket 

stark ställning hos konsumenterna jämfört med de andra hindren, vilket också speglas 

av teorin. Enligt Kong och Ko (2017) vill konsumenter handla mer hållbart om de hittar 

värdet och incitamenten, vilket kan tolkas som att konsumenter inte ens kan börja 

förändra sina vanor om inte ett tillfredsställande utbud finns, då att handla hållbart i sig 

inte är ett tillräckligt starkt incitament. Wiederhold och Martinez (2018) beskriver också 

att lathet och konsumtionsvanor, förutom utbud, är en anledning till att konsumenter 

inte handlar hållbart. Detta kan vidare tolkas som att konsumenter inte kommer att gå 

ifrån sina planerade inköp och förändra dessa för att matcha utbudet, utan då istället 

kommer att välja konventionellt framställt mode.  

 

5.2 Pris 

Mätningen av hindret pris utgick från hypotes 2, pris är konsumenternas största 

upplevda hinder för att handla hållbart mode. Hypotesen baserades på att pris kan anses 

som en viktig orsak till varför konsumenter väljer bort hållbart producerat mode (Tey, 

2018; Lundblad och Davies, 2015). Flera studier visar att konsumenter är villiga att 

betala mer för hållbart mode (Ciasullo et al., 2017; Hustvedt och Bernard, 2010; Mohr 

och Webb, 2005) om det finns ett uppfattat värde med att betala mer, eller om 

konsumenten anser att ett visst företag arbetar med CSR på ett trovärdigt sätt. Därför 
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valdes pris som en intressant faktor att undersöka när studien skulle ta reda på den 

största orsaken till att det finns en klyfta mellan konsumenters vilja och handling vid 

köp av hållbart producerat mode.  

Det sammanfattade resultatet från studiens undersökning visade att pris inte är ett av de 

största hindren för den existerande klyfta mellan konsumenters vilja och handling när 

det kommer till att köpa hållbart mode.  

 

5.2.1 Pris - Trovärdighet 

Den första variabeln som undersöktes var ”trovärdighet”, vilket sammanfattades till 

frågan vad konsumenter anser om priset på hållbart mode idag. Att priset skulle vara för 

högt eller lågt enligt konsumenter är intressant för studiens resultat och grundas i Tey 

(2018) resonemang om att priset är en viktig faktor för konsumenter. Studiens resultat 

är mycket spritt, utan något resultat som kan anses dominerande. Dessutom var 

resultatet inte statistiskt signifikant. Detta kan eventuellt förklaras av Lee (2011), som 

bevisar att det krävs en viss nivå av kunskap hos konsumenten för att vara villig att 

betala mer för en ekologisk vara. Men detta motsätts samtidigt av Ciasullo et al., (2017), 

som i en nyare studie diskuterar att konsumenter är villiga att handla hållbart mode till 

ett högre pris om det skulle erbjudas. Det spridda resultatet i denna studie kan utifrån 

detta tolkas som att det inte finns en utbredd uppfattning om vad som är ett högt 

respektive lågt pris, samtidigt som många konsumenter inte känner sig tillräckligt 

insatta i frågan för att ta ställning.  

  

5.2.2 Pris - Påverkan 

Variabeln ”påverkan” syftade till att ge studien kunskap om i hur stor utsträckning pris 

påverkar konsumenter att handla hållbart mode, och grundar sig på Perry och Chung 

(2016) som anser att personliga kostnadsfördelar är ett starkt incitament till att välja bort 

hållbart mode. Resultatet i studien visade att de flesta respondenter i undersökningen 

anser att priset har en relativt stor påverkan på deras inköp av hållbart mode. Att 
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konsumenter påverkas av priset stödjs inte bara av Perry och Chung (2016), utan också 

Park och Lin (2018) som beskriver att konsumenter måste uppfylla ett positivt värde för 

att välja en vara, samt Lundblad och Davies (2015) som beskriver att kunder endast är 

villiga att betala mer för en produkt om de ser vinningen i det. Utifrån detta kan 

resultatet tolkas som att pris är en faktor som påverkar konsumenters val att handla 

hållbart.  

 

5.2.3 Pris - Motivation 

Variabeln ”motivation” var intressant ur ett undersökningsperspektiv för att få en 

inblick i hur mycket eller lite priset på hållbart mode motiverar konsumenten att 

förändra sina shoppingvanor. Utifrån resultatet, som visar att konsumenter känner sig 

mer motiverade att handla hållbart om priset är lägre/liknande som konventionellt 

framställt mode, finns kopplingar till teorin. Park och Lin (2018) påvisar att det 

upplevda värdet av hållbart mode måste spegla konsumenters förväntningar för att 

klyftan mellan vilja och handling ska minska, liksom van Dam och van Trijp (2011) 

som på ett psykologiskt plan visar att konsumenter behöver en personlig relevans för att 

ändra sina beteenden och få tillräcklig motivation för att handla hållbart. Det kan tolkas 

som att relevansen och kundens förväntningar kan anses vara kopplade till pris i detta 

fall som studien visar. Om en konsument anser att priset på hållbart mode är rimligt i 

förhållande till vad de brukar betala för konventionellt mode, eller om ett högre pris 

speglar konsumentens förväntningar, kan det finnas en motivation att betala mer för en 

vara.  

 

5.2.4 Pris - Jämförelse av hinder 

Den fjärde variabeln som testades, ”jämförelse av hinder”, var för att se hur viktigt 

konsumenterna anser att faktorn pris är i jämförelse med de andra formulerade hindren. 

Detta gav studien en bredare bild av hur utbrett detta hinder är. Resultatet visade att de 

flesta konsumenter ansåg att priset var ganska- eller mycket viktigt, vilket speglas av 
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teorin. Tey (2018), Wiederhold och Martinez (2018) och Perry och Chung (2016) 

beskriver alla att priset är ett viktigt hinder som gör att klyftan mellan konsumenters 

vilja och handling fortfarande finns. Studiens resultat kan tolkas utifrån detta genom att 

de flesta konsumenter anser att priset är en viktig faktor även jämfört med de andra 

formulerade hindren.  

 

5.3 Tillgänglighet 

Hindret tillgänglighet utgick från hypotes 3, tillgänglighet är konsumenternas största 

upplevda hinder för att handla hållbart mode. Hypotes 3 baserades på att tillgänglighet 

är en av de fyra största orsakerna till klyftan mellan konsumenters vilja och handling 

när de köper hållbart mode (Wigley et al., 2012; Wiederhold och Martinez, 2018). 

Tillgängligheten av hållbart mode innebär hur lätt eller svårt det är för kunder att få tag 

på, och det har bevisats att tillgängligheten är bristande, vilket leder till att kunder väljer 

att handla mindre hållbart producerat mode (Di Benedetto, 2017).  

Det sammanfattade resultatet från studiens undersökning visade att tillgänglighet är det 

andra största hindret som gör att konsumenter väljer bort hållbart producerat mode och 

därmed en viktig faktor till klyftan mellan konsumenters vilja och handling.  

 

5.3.1 Tillgänglighet - Trovärdighet 

Hindret tillgänglighet kopplat till variabeln ”trovärdighet” hade i denna studie ett 

resultat som visade på att konsumenter tycker att tillgängligheten på hållbart mode idag 

är dålig. Detta stämmer överens med teorin, som enligt Wigley et al. (2012) säger att 

konsumenter uppfattar hållbart mode som svårt att få tag på och informationen om 

ämnet som otydlig. Di Benedetto (2017) och Shaw et al. (2007) menar också att 

märkningar såsom Fair Trade, som finns i till exempel matsektorn, inte fått samma 

genomslag på modemarknaden samt att information om klädernas ursprung ofta saknas. 

Detta kan tolkas till studiens resultat som att konsumenter tycker att hållbart producerat 
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mode inte bara är svårt att få tag på i den mening att det till exempel inte säljs i alla 

butiker, utan att det även är svårt att veta om och vart hållbart mode ens existerar i och 

med att märkningar och information är mycket bristfälliga.  

 

5.3.2 Tillgänglighet - Påverkan 

Variabeln ”påverkan” syftade till att ge studien svar på hur mycket konsumenterna 

anser sina inköp av hållbart mode påverkade av en dålig tillgänglighet. Resultatet i 

studien visade att konsumenter bedömer att deras eventuella inköp av hållbart 

producerat mode blir klart påverkat av en bristande tillgänglighet. Wiederhold och 

Martinez (2018) hävdar att tillgänglighet är ett av de absolut största hindren till varför 

kunder inte handlar mer hållbart mode. Detta speglar också resultatet i denna studie 

vilket kan tolkas utifrån Wiederhold och Martinez (2018) som att kunder skulle vara 

villiga att handla mer hållbart mode om det var mer lättillgängligt, eftersom de anser sig 

mycket påverkade av en dålig tillgänglighet. Även Park och Lin (2018), Conell (2010) 

samt Kong och Ko (2017) trycker på konsumenteffektivitet och tillgänglighet som 

orsaker till klyftan som finns mellan konsumenters vilja och handling när det kommer 

till hållbart mode. Resultatet kan från detta tolkas som att om konsumenter inte finner 

det de söker tillräckligt enkelt och tidseffektivt kommer de inte att välja att handla 

hållbart, vilket innebär en stark påverkan av hindret ”tillgänglighet”.  

 

5.3.3 Tillgänglighet - Motivation 

Variabeln ”motivation” mätte hur motiverande konsumenter anser att tillgängligheten är 

för deras inköp av hållbart mode. Studiens resultat indikerar att konsumenter skulle 

handla mer hållbart om tillgängligheten var bättre, de känner sig alltså motiverade att 

handla hållbart producerat mode om de skulle finna det enklare att införskaffa det. 

Kozar och Hiller Conell (2013) påvisade att det behövs en mer utbredd tillgänglighet 

och mer lättillgänglig information av hållbart mode för att kunder ska kunna hålla 

intresset uppe, medan Harris et al. (2015) menar att företag inte gör det tillräckligt 
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enkelt för kunder att göra miljömedvetna val och att detta leder till att kunder inte 

känner sig tillräckligt motiverade att handla hållbart. Resultatet i denna studie kan 

genom detta tolkas som att eftersom konsumenter tycks behöva lättillgänglighet för att 

handla hållbart kan motivationen kopplat till tillgänglighet ses som en mycket kritisk 

del i varför klyftan mellan vilja och handling finns. Cheung (2015) och Lundblad och 

Davies (2015) beskriver också att ett uppfattat värde på en produkt tillsammans med att 

veta att den med säkerhet är miljövänlig är några av de viktigaste aspekterna för att 

konsumenter ska vilja handla hållbart. Kong et al. (2016), Kang et al. (2013) och Hill 

och Lee (2012) är överens om att konsumenter vill handla hållbart om 

kunskapsbarriärer upphävs. Det kan tillsammans tolkas som att kunder behöver veta 

mer om produkten och arbetet med CSR bakom, alternativt få tillgång till bättre 

miljömärkningar, för att känna sig motiverade att handla hållbart mode.  

 

5.3.4 Tillgänglighet - Jämförelse av hinder 

”Jämförelse av hinder” var variabeln som mätte hur viktigt konsumenter ansåg 

tillgänglighet i förhållande till de andra tre hindren som orsak till klyftan mellan vilja 

och handling vid köp av hållbart producerat mode. Resultatet i studien visade att de 

flesta respondenter anser att tillgänglighet är en viktig faktor jämte de andra hindren. 

Detta stämmer överens med Carrigan och Attalla (2001) som betonar att kunder inte vill 

göra sig extra besvär för att hitta det de söker, samt Wigley et al. (2012) som på ett 

liknande sätt menar att även om konsumenter vill handla hållbart hittar de inte det de 

vill ha på ett tillräckligt tillfredställande sätt. Resultatet i denna studie kan kopplas till 

detta genom en bevisning om att konsumenter upplever tillgängligheten som en av de 

viktigaste faktorerna till varför de inte handlar hållbart. Om de inte hittar det de vill ha 

på ett tillfredsställande sätt kommer de inte att göra sig extra besvär för att hitta det. 

Dessutom finns en teori om att konsumenter inte har en tillräcklig förståelse och 

insatthet om vad som egentligen är hållbart mode och svårigheten att lita på företags 

transparens (Reimers et al., 2016; Wiederhold och Martinez, 2018). Detta gör att 
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konsumenter kan uppleva en otillgänglighet även om företag faktiskt erbjuder hållbart 

mode, vilket kan tolkas som ännu en anledning till att de väljer bort hållbart mode.  

 

5.4 Trender 

Hindret trender utgick från hypotes 4, trender är konsumenternas största upplevda 

hinder för att handla hållbart mode. Hypotes 4 baserades på teorin om att trender eller 

personliga modepreferenser kan vara en av de fyra största hindren för konsumenter att 

handla hållbart. Park och Lin (2018) och Conell (2010) menar att hållbart mode, oavsett 

om det är nyproducerat eller inte, oftast uppfattas som mindre socialt accepterat och 

trendigt, samt att handeln för dessa kläder är mindre attraktiva för kunder. Även Di 

Benedetto (2017) påpekar att hållbarhet och trender inte går ihop till sin natur. Det finns 

dock delade meningar om trender som ett hinder för konsumenter, då en del forskare 

menar att det finns ett personligt värde och unikhet samt att trender som innefattar 

exempelvis second hand växer (Reiley och DeLong, 2015; Conell, 2011), varför trender 

och personliga preferenser är intressant ur studiens perspektiv då tidigare forskning inte 

är helt överens om vilken inverkan detta kan ha på konsumenter.  

Studiens sammanfattade resultat var inte statistiskt signifikant för hindret ”trender” och 

visade på mycket spridda svar från respondenterna. Trender kan alltså inte ses som ett 

av de största hindren som skulle göra att det finns en klyfta mellan konsumenters vilja 

och handling när det kommer till hållbart mode.  

 

5.4.1 Trender - Trovärdighet 

Variabeln ”trovärdighet” avsåg att mäta konsumenters uppfattning om trendnivån på 

hållbart mode idag. Studiens resultat rörande huruvida konsumenter upplever 

trendnivån på hållbart producerat mode var blandat och inget enhetligt eller statistiskt 

signifikant resultat kunde utläsas. Detta resultat kan delvis kopplas till forskares tidigare 

oenighet angående att trender, subjektiva preferenser och sociala normer skulle tyda på 
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att hållbart mode har en lägre ställning än konventionellt framställt mode. Reiley och 

DeLong (2015) och Conell (2011) menar på att dagens konsumenter, speciellt den yngre 

generationen, anser att alternativ till hållbart mode blir allt mer attraktiva och att 

modemedvetenhet inte stoppar dessa konsumenter från att göra hållbara val. Men Park 

och Lin (2018) och Perry och Chung (2016) betonar att konsumenter måste överkomma 

subjektiva normer såsom modemedvetenhet och uppleva få en tillfredsställande 

shoppingupplevelse för att översätta viljan att handla hållbart till ett beteende. Den här 

studien utgick från resonemanget att konsumenter skulle uppfatta hållbart producerat 

mode som mindre trendigt och attraktivt (Di Benedetto, 2017), vilket gör att resultatet 

till viss del motbevisar teorin. Resultatet från den här undersökningen visade att 

konsumenterna som deltog uppgav att de var nöjda med trendnivån på hållbart mode 

idag. Men eftersom resultatet inte är statistiskt signifikant går det inte att säga med 

säkerhet.  

 

5.4.2 Trender - Påverkan 

Variabeln ”påverkan” var intressant i den här studien för att samla kunskap om huruvida 

konsumenter anser att en bristande trendnivå påverkar deras eventuella köp av hållbart 

mode. Att konsumenter skulle bli påverkade av trender, subjektiva normer och 

shoppingupplevelse grundades på resonemang från Park och Lin (2018), Kong och Ko 

(2017) och Lundblad och Davies (2015). Denna studie visade däremot att konsumenters 

köp inte påverkas vidare av trender (dock med ett icke-signifikant resultat). Detta skulle 

kunna förklaras av demografiska aspekter och olikheter, någonting som Shen et al. 

(2013) lägger fram. Shen et al. (2013) menar att utbildning och kunskap om 

miljöproblematik, samt ålder, kan vara av stor betydelse när det kommer till 

konsumenters uppfattning om hållbart mode. McNeill och Moore (2015) delar upp 

konsumenter i olika segment och menar på att det finns konsumenter som har en 

karaktär av ”uppoffrande” vilka strävar efter att vara miljömedvetna och minska deras 

miljömässiga avtryck och aktivt ändrar sina shoppingvanor trots exempelvis subjektiva 

normer. Dessa teorier skulle kunna tolkas som att konsumenter i denna studie är insatta i 
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problematiken som rör miljö och på så sätt anser att trender inte är en tillräckligt stor 

faktor för att påverka deras köp av hållbart mode. Men då denna studie inte tog hänsyn 

till demografiska aspekter eller frågade konsumenter om deras karaktär, samt då 

resultatet inte var statistiskt signifikant kan det inte med säkerhet sägas om detta bidrog 

till respondenternas splittrade åsikter.  

 

5.4.3 Trender – Motivation  

Variabeln ”motivation” mätte om trender och personliga stilpreferenser motiverar 

konsumenter att handla hållbart eller ej. Resultatet talade inte för att konsumenter hade 

några starka preferenser vad gällde detta. Detta kan kopplas till Reiley och DeLong 

(2015) resonemang om att konsumenter behöver en vision för hållbart mode, och om 

denna finns är de beredda att ändra sitt beteende oavsett sina preferenser. Conell (2011) 

poängterar att subjektiva normer styr mycket, men eftersom subjektiva normer är just 

subjektiva är detta svårt att mäta utan att gå in på mer detaljer, vilket denna studie inte 

gjorde. Då resultaten var spridda och inte statistiskt signifikanta är det svårt att fastslå 

om trender är en motiverande faktor för att handla hållbart eller ej. Dock är Kong et al. 

(2016), Kang et al. (2013) och Hill och Lee (2012) överens om att konsumenter har en 

positiv attityd till hållbart mode om kunskapsbarriären övervinns. Denna teori kan 

tolkas som att då konsumenterna i denna studie hade en bevisad positiv attityd mot 

hållbart mode, är trender inte ett lika starkt incitament att handla hållbart som 

konsumenternas övergripande kunskap och intresse av hållbarhet. 

 

5.4.4 Trender - Jämförelse av hinder 

”Jämförelse av hinder” hade som syfte att mäta hur viktigt eller oviktigt konsumenter 

ansåg trender jämte de andra formulerade hindren. Resultatet visade ett icke statistiskt 

signifikant resultat på att konsumenterna i studien inte tyckte att trender var viktigt i 

jämförelse med de andra hindren. Teorin som utgick ifrån att trendnivån skulle vara 

lägre på hållbart mode jämfört med konventionellt mode enligt Park och Lin (2018) och 
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Conell (2010), och att konsumenter skulle uppfatta detta som ett stort hinder för att 

handla hållbart (Park och Lin 2018; Kong och Ko, 2017; Perry och Chung, 2016), kan 

alltså inte styrkas i denna studie. Orsaken till detta kan eventuellt förklaras av att de 

andra hindren som formulerades i studien uppfattades som mer relevanta av 

konsumenterna, vilket också återfinns i teorin. Tidigare forskning inom ämnet har slagit 

samman alla de fyra hindren och inte skiljt dem åt (Wiederhold och Martinez, 2018; 

Kong och Ko, 2017), vilket däremot var målet i denna studie. Dessutom är second hand, 

att återanvända plagg på nya sätt samt att sy om kläder alternativ som verkar bli allt mer 

populära trots att trender fortfarande styr (Reiley och DeLong, 2015). Konsumenter i 

denna studie kan eventuellt anse att dessa alternativ är lika attraktiva som 

nyproducerade kläder, men det går inte att säga med säkerhet då resultatet inte var 

statistiskt signifikant samt att studien inte tog reda på vidare djupgående demografi och 

preferenser.  
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6 Slutsats  

6.1  Forskningsfråga och syfte 

Studiens syfte var att separat analysera hindren utbud, pris, tillgänglighet och trender 

för att ta reda på vilket av dessa som är den största orsaken till konsumenters upplevda 

klyfta mellan vilja och handling när det kommer till hållbart producerat mode. Studien 

ämnade att tillföra kunskaper i ämnesområdet genom teoretiska och praktiska 

implikationer. Teorierna som användes för att uppfylla syftet fokuserade på 

modebranschens arbete med CSR och hållbarhet, den bevisade klyftan mellan 

konsumenters vilja och handling när det kommer till hållbart producerat mode, samt 

teorier om de olika orsakerna till detta, kallat hinder. Dessa hinder formulerades till 

utbud, pris, tillgänglighet och trender. En enkät utformades för att få fram 

konsumenternas uppfattningar angående vilket hinder som påverkar deras köp av 

hållbart mode i störst utsträckning. En analys genomfördes sedan för att tillföra 

kunskaper inom teoretiska och praktiska implikationer, av vilket en slutsats inom detta 

finns under rubrik 6.2.  

Studiens forskningsfråga lyder: 

Vilket av hindren; utbud, pris, tillgänglighet och trender upplever konsumenter som 

enskilt störst i frågan om att handla hållbart producerat mode?  

Studien fann att det enskilt största hindret som bidrar till klyftan mellan konsumenters 

vilja att handla hållbart men handling att inte göra detta är utbud. Det innebär att 

utbudet av hållbart producerat mode uppfattas vara nischat och dåligt, vilket leder till att 

konsumenter handlar mindre hållbart mode än vad de skulle önska. För att mäta hindren 

användes fyra variabler, Trovärdighet, Påverkan, Motivation och Jämförelse av hinder. 

Utbud kopplat till trovärdighet visade att konsumenterna ansåg att utbudet var 

bristfälligt. Påverkan i förhållande till utbud visade att det bristande utbudet påverkar 

dem mycket i sina eventuella köp av hållbart mode. Vid motivation relaterat till utbud 

talade resultatet om att konsumenterna skulle känna sig mer motiverade att handla 

hållbart om utbudet var bättre. När konsumenterna jämförde hindret ”utbud” med de 



 

65 

 

andra tre formulerade hindren var resultatet att det ansågs mycket viktigt. 

Sammanfattningsvis fanns ett starkt negativt samband mellan dessa variabler och 

hållbart mode, vilket betyder att om en konsument uppfattar utbudet som dåligt kommer 

denne att handla mindre hållbart producerat mode.  

Värt att nämna är dock att det fanns en signifikant andel av konsumenterna som deltog i 

undersökningen som även ansåg att hindren tillgänglighet och pris var av stor vikt för 

att inte handla hållbart mode. En dålig tillgänglighet var speciellt framträdande som en 

orsak till att konsumenters inköp av hållbart producerat mode påverkades negativt. Men 

eftersom denna studies syfte var att hitta det enskilt största hindret accepterades endast 

den första hypotesen och de andra förkastades.  

 

6.2 Teoretiska och praktiska implikationer 

Studiens resultat fann att det fanns en signifikant majoritet av konsumenterna som 

deltog i undersökningen som uppgav att utbudet är den största orsaken till att de känner 

sig hindrade att handla hållbart producerat mode. I denna studie definierades utbud som 

huruvida hållbart mode finns i en tillräckligt bred upplaga och i olika typer av plagg, så 

att det vore praktiskt möjligt för konsumenter att hitta allt de vill inhandla inom 

konfektion på ett hållbart vis. Det fanns en signifikant andel konsumenter som uppgav 

att alla variablerna trovärdighet, påverkan, motivation och jämförelse av hinder kopplat 

till utbud var viktigt för dem. Detta innebär utifrån praktiska implikationer att företag 

som arbetar med mode och framförallt kedjor som idag till störst del säljer 

konventionellt producerade kläder bör erbjuda sina kunder ett bredare sortiment av 

hållbart producerade kläder. De skulle utifrån denna studie ha mycket att vinna på 

genom att erbjuda mer hållbart mode än vad de gör idag då den största andelen 

konsumenter uppger att de vill handla mer hållbart mode och tillsammans med det 

hinder de anser som störst – utbud – skulle företag kunna erbjuda bredare sortiment till 

allas fördel. I första hand måste större kedjor arbeta med sin implementering av CSR 

och hållbarhet då det visat sig att de mest grundläggande stegen fortfarande förblir 
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haltande. Endast när dessa företag arbetar på ett mer hållbart sätt från grunden kan 

också större delar av deras utbud bli klassade som miljövänliga. Vad gäller mindre, mer 

nischade företag som redan erbjuder ett, om än smalt, sortiment av mode skulle kunna 

arbeta med utifrån denna studie är att fortsätta producera kläder och att utöka sina 

kollektioner.  

Vad gäller de andra hindren, pris, tillgänglighet och trender, var framförallt 

tillgängligheten något som stod ut som ett stort hinder bland de tillfrågade 

konsumenterna. Det betyder i praktiken att företag även har mycket att arbeta med vad 

gäller tillgänglighet, som definierades som hur enkelt hållbart producerat mode är att få 

tag på och hur väl märkningar fungerar i den här studien. Vad aktörer bör arbeta med är 

en tydligare märkning, bättre marknadsföring och skyltning av redan existerande plagg, 

samt se till att hållbart mode finns att köpa både på nätet och i butik, samt att det är 

enkelt att till exempel beställa och skicka tillbaka kläder på nätet. Priset var ett hinder 

som var svårare att tyda då konsumenter till stor del ansåg att de inte var tillräckligt 

insatta i frågan, eller att de hade olika åsikter. Det som kan sägas vad gäller praktiska 

implikationer är att konsumenter överlag verkar tycka att det är rimligt att betala ett lite 

högre pris för hållbart producerade kläder samtidigt som de flesta anser att prisnivån är 

något som påverkar deras köp, vilket alltså betyder att prissättning är något som företag 

noga behöver granska och överväga. Trender var det undersökta hinder som inte hade 

ett resultat som var statistiskt signifikant och dessutom hade mycket splittrade svar. En 

stor andel av de respondenter som deltog i studien svarade att de kände sig nöjda med 

trendnivån och/eller inte ansåg det viktigt. Om ett företag ska tolka detta resultat i 

praktiken innebär det att de fått information om att de inte behöver lägga stora resurser 

på att skapa kläder som håller en hög trendnivå utan mer fokusera på klassiska plagg.  

De teoretiska implikationerna som denna studie skulle kunna bidra med är att trender 

inte kan anses som ett betydande hinder, till skillnad från tidigare forskning som antytt 

att detta kan vara en betydande faktor som gör att konsumenter väljer bort hållbart 

mode. Dock fanns inga signifikanta resultat inom hindret ”trender”, vilket gör att det 



 

67 

 

inte går att säga med säkerhet att detta skulle vara det hinder som konsumenter bryr sig 

minst om.  

 

6.3 Studiens begränsningar 

En begränsning med en kvantitativ forskningsmetod är att en sådan studie inte ger 

någon fördjupning i ämnet och det som undersöks, i detta fall konsumenter och deras 

åsikter gällande hinder att handla hållbart. Om denna studie hade antagit en kvalitativ 

metod hade ett mer ingående resultat kunnat framföras, där bakomliggande orsaker 

angående respektive hinder hade kunnat undersökas. Detta hade bidragit till en mer 

djupgående helhetsförståelse av ämnet. Om en fokusgrupp eller enskilda och 

djupgående intervjuer hade genomförts skulle bidragande information som kompletterar 

och breddar resultat och slutsats fåtts fram. Dessutom finns en begränsning i studien 

som gäller demografi. Forskaren valde att inte fokusera på demografiska aspekter i 

enkäten då variablerna som rörde hindren redan var omfattande, men som resulterar i att 

studien har en svaghet i resultatet där inte ålder, utbildningsnivå eller kunskap om 

miljöfrågor kopplat till variablerna om hinder för att handla hållbart mode togs hänsyn 

till. Ytterligare en svaghet i denna studie är att den har relativt få respondenter som är 

hämtade från ett icke-sannolikhetsurval, vilket gör att resultatet inte är helt säkert som 

om det hade varit ett slumpmässigt urval. 

 

6.4 Förslag på framtida forskning 

Förslag på framtida forskning inom detta ämne är att genomföra en liknande studie, 

men med en kvalitativ metod för att kunna göra en mer djupgående analys om bland 

annat bakomliggande faktorer till varför konsumenter resonerar som de gör, deras 

uppfattning om pris eftersom detta hinder hade ett signifikant men spritt resultat. 

Konsumenters insatthet i frågor som rör miljö skulle också med fördel kunna tas hänsyn 

till. En annan vinkel som skulle kunna ingå i framtida forskning är demografi. Studier 

kan få annorlunda eller mer uttömmande resultat genom att ta reda på kön, 
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sysselsättning, utbildning, inkomst, boendeort, och utbildningsnivå. Ytterligare förslag 

på vidare forskning skulle vara att genomföra samma typ av studie med ett större 

slumpmässigt urval, även upplägget på enkäterna skulle kunna förändras, där olika 

ordning på frågorna och/eller upprepade försök skulle kunna antas. Till sist skulle 

enskilda företag kunna undersökas, framförallt större kedjor, för att bidra med kunskap 

om vad enskilda aktörer bör arbeta med.  
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Bilagor  

Bilaga A, Operationaliseringstabell 

 

Påstående Teori Undersökningsområde Hypotes 

Vad tycker du om utbudet av hållbart 

mode idag? 

 

Hur mycket påverkas dina 

(eventuella) köp av utbudet som 

finns idag?  

 

Tror du att du skulle handla mer 

hållbart mode om utbudet var bättre 

än det är idag?  

 

Om du har de fyra hindren i åtanke 

(utbud, pris, tillgänglighet och 

trender), hur viktigt skulle du ange 

att utbudet av hållbart mode är för 

dig för att du ska handla hållbart 

mode?  

 

Utbud Utbud / konsumenters 

påverkan av hindret 

”utbud” 

Utbud är den 

största orsaken 

till klyftan 

mellan 

konsumenters 

vilja och 

handling.  

Vad tycker du om priset på hållbart 

mode idag? 

 

Hur mycket påverkas dina 

(eventuella) köp av hållbart mode av 

priset på plaggen?  

 

Tror du att du skulle handla mer 

hållbart mode om priset var lägre än 

vad det är idag? 

 

Om du har de fyra hindren i åtanke 

(utbud, pris, tillgänglighet och 

trender), hur viktigt skulle du ange 

att priset på hållbart mode är för dig 

för att du ska handla hållbart mode?  

 

 Pris Pris / konsumenters 

påverkan av hindret 

”pris” 

Pris är den 

största orsaken 

till klyftan 

mellan 

konsumenters 

vilja och 

handling. 

Vad tycker du om tillgängligheten av 

hållbart mode idag? 

 

Tillgängli-

ghet 

Tillgänglighet / 

konsumenters påverkan 

Tillgänglighet är 

den största 

orsaken till 
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Hur mycket påverkas dina 

(eventuella) köp av hållbart mode av 

tillgänglighet?  

 

Tror du att du skulle handla mer 

hållbart mode om tillgängligheten 

var bättre än den är idag? 

 

Om du har de fyra hindren i åtanke 

(utbud, pris, tillgänglighet och 

trender), hur viktigt skulle du ange 

att tillgängligheten är för dig för att 

du ska handla hållbart mode?  

 

av hindret 

”tillgänglighet” 

klyftan mellan 

konsumenters 

vilja och 

handling. 

Vad tycker du om nivån på trender 

på hållbart mode idag? 

 

Hur mycket påverkas dina 

(eventuella) köp av hållbart mode av 

trender?  

 

Tror du att du skulle handla mer 

hållbart mode om du ansåg att det 

var trendigare än det är idag? 

 

Om du har de fyra hindren i åtanke 

(utbud, pris, tillgänglighet och 

trender), hur viktigt skulle du ange 

att trender är för dig för att du ska 

handla hållbart mode?  

 

Trender Trender / konsumenters 

påverkan av hindret 

”trender” 

Trender är den 

största orsaken 

till klyftan 

mellan 

konsumenters 

vilja och 

handling. 
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Bilaga B, Webbenkätens utformning, svenska 

 

Hållbarhet är en komplex term som används flitigt idag. När det kommer till hållbarhet i 

modebranschen ligger företagen fortfarande långt efter i utvecklingen jämfört med 

andra sektorer. Det har forskats på ämnet i närmare två decennier, men ännu har inte 

några studier visat konsumenternas syn på vad de skulle vilja se för huvudsaklig 

förändring från företagens sida. Det har å andra sidan bevisats att konsumenter vill 

handla mera hållbart, men att det finns en klyfta mellan viljan och själva beteendet.  

Orsaken till detta har diskuterats och fyra hinder som gör det svårt att handla hållbart 

mode kan formuleras som utbud, pris, tillgänglighet och trender. Det här är en enkät 

som ställer ett antal frågor om de hinder som konsumenter upplever vad gäller att 

handla hållbart producerat mode, och kommer att ligga till grund för den c-uppsats vid 

Linnéuniversitetet som jag genomför. 

Syftet med studien är att undersöka orsakerna till den bevisade klyftan mellan 

klädkonsumenters vilja och handling när det kommer till hållbart producerade kläder, 

samt att jämföra de formulerade hindren för att identifiera vad konsumenter tycker är 

viktigast för att förändra sitt beteende. Studien ämnar ge företag en bild av vad de måste 

fokusera på för att nå ut till sina konsumenters önskan ett större utbud av hållbart 

producerat mode. 

Enkäten består av 19 kryssfrågor och beräknas ta cirka 3 minuter att besvara. Det är 

frivilligt att delta och du är helt anonym. 

Har du frågor eller synpunkter på enkäten kontakta mig gärna på 

kd222fi@student.lnu.se 

Tack för din tid! 

Katerina S. Doschoris 
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Enkät: 

Denna enkät avser hållbart producerat mode i bemärkelsen nyproducerade plagg (ej second 

hand etc.). Hållbart producerat mode i den här studien innebär: 

• Plagg som är framställda av återvunna, ekologiska eller naturliga textilfiber 

• Plagg som är märkta med en miljö- eller etisk certifiering 

• Projekt och kampanjer som innefattar plagg gjorda av återvunna material, mindre 

vattenåtgång eller toxiner, som främjar kooperationer etc. (även om detta är en 

företagskedja som exempelvis Lindex eller H&M) 

• Företag som arbetar aktivt med hållbarhet inom hela distributionskedjan och uppvisar 

en tillförlitlig transparens 

 

1. Handlar du hållbart mode? 

□ Ja 

□ Nej 

 

2. Skulle du vilja handla mer hållbart mode? 

□ Ja 

□ Nej 

 

3. Om ja, skulle du ange att anledningen till att du handlar mindre hållbart mode än du 

önskar är på grund av någon av nedan orsaker? 

Utbud (Med utbud menas vad som finns på marknaden vad gäller hållbart producerat mode, 

t.ex. valmöjligheter och typ av plagg såsom underkläder, jeans, ytterplagg) 

Pris (Med pris menas hur hållbart producerat mode skiljer sig i pris från konventionellt 

framställt mode) 

Tillgänglighet (hur enkelt det är att få tag på hållbart mode, t.ex. om du enkelt kan hitta det 

online, om det finns i fysiska butiker, hur bra miljömärkningar på plaggen fungerar samt hur 

stor ansträngning du behöver göra för att hitta det du letar efter) 

Trender (Med trender menas hur väl hållbart producerat mode anpassar sig till trender och 

personliga stilpreferenser) 

□ Ja 

□ Nej 
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Utbud 

4. Vad tycker du om utbudet av hållbart mode idag? 

□ Väldigt dåligt 

□ Ganska dåligt 

□ Bra 

□ Väldigt bra 

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

5. Hur mycket påverkas dina köp av utbudet som finns idag?  

□ Inte alls 

□ Litegrann 

□ En del 

□ Mycket  

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

6. Tror du att du skulle handla mer hållbart mode om utbudet var bättre än det är idag?  

□ Inte alls 

□ Litegrann 

□ En del 

□ Mycket  

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

7. Om du har de fyra hindren i åtanke (utbud, pris, tillgänglighet och trender), hur viktigt 

skulle du ange att utbudet av hållbart mode är för dig för att du ska handla hållbart 

mode?  

□ Inte alls viktigt 

□ Lite viktigt 

□ Ganska viktigt 

□ Mycket viktigt 

□ Vet ej/ej tillämpligt 
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Pris 

8. Vad tycker du om priset på hållbart mode idag? 

□ Väldigt dåligt 

□ Ganska dåligt 

□ Bra 

□ Väldigt bra 

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

9. Hur mycket påverkas dina köp av hållbart mode av priset på plaggen?  

□ Inte alls 

□ Litegrann 

□ En del 

□ Mycket  

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

10. Tror du att du skulle handla mer hållbart mode om priset var lägre än vad det är idag? 

□ Inte alls 

□ Litegrann 

□ En del 

□ Mycket  

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

11. Om du har de fyra hindren i åtanke (utbud, pris, tillgänglighet och trender), hur viktigt 

skulle du ange att priset på hållbart mode är för dig för att du ska handla hållbart mode?  

□ Inte alls viktigt 

□ Lite viktigt 

□ Ganska viktigt 

□ Mycket viktigt 

□ Vet ej/ej tillämpligt 
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Tillgänglighet  

12. Vad tycker du om tillgängligheten av hållbart mode idag? 

□ Väldigt dåligt 

□ Ganska dåligt 

□ Bra 

□ Väldigt bra 

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

13. Hur mycket påverkas dina (eventuella) köp av hållbart mode av tillgänglighet?  

□ Inte alls 

□ Litegrann 

□ En del 

□ Mycket  

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

14. Tror du att du skulle handla mer hållbart mode om tillgängligheten var bättre än den är 

idag? 

□ Inte alls 

□ Litegrann 

□ En del 

□ Mycket  

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

15. Om du har de fyra hindren i åtanke (utbud, pris, tillgänglighet och trender), hur viktigt 

skulle du ange att tillgängligheten är för dig för att du ska handla hållbart mode?  

□ Inte alls viktigt 

□ Lite viktigt 

□ Ganska viktigt 

□ Mycket viktigt 

□ Vet ej/ej tillämpligt 
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Trender  

16. Vad tycker du om nivån på trender på hållbart mode idag? 

□ Väldigt dåligt 

□ Ganska dåligt 

□ Bra 

□ Väldigt bra 

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

17. Hur mycket påverkas dina (eventuella) köp av hållbart mode av trender?  

□ Inte alls 

□ Litegrann 

□ En del 

□ Mycket  

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

18. Tror du att du skulle handla mer hållbart mode om du ansåg att det var trendigare än det 

är idag? 

□ Inte alls 

□ Litegrann 

□ En del 

□ Mycket  

□ Vet ej/ej tillämpligt 

 

19. Om du har de fyra hindren i åtanke (utbud, pris, tillgänglighet och trender), hur viktigt 

skulle du ange att trender är för dig för att du ska handla hållbart mode?  

□ Inte alls viktigt 

□ Lite viktigt 

□ Ganska viktigt 

□ Mycket viktigt 

□ Vet ej/ej tillämpligt 
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Bilaga C, Enkätens utformning, engelska 

 

Sustainability is a complex term used extensively today. When it comes to sustainability 

in the fashion industry, companies are still far behind in development compared to other 

sectors. It has been researched on the subject for nearly two decades, but no studies 

have yet shown consumers' views on what they would like to see as a major change 

from companies. On the other hand, it has been proven that consumers want to shop 

more sustainable fashion, but that there is a gap between the will and the behaviour 

itself. 

The reason for this has been discussed, and four barriers that make it difficult to shop 

for sustainable fashion can be formulated as: supply, price, availability and trends. This 

is a survey that asks several questions about the barriers that consumers experience 

when it comes to shopping for sustainably produced fashion and will form the basis for 

the bachelor’s thesis at Linnaeus University that I am writing. 

The purpose of the study is to investigate the causes of the proven gap between clothing 

consumers' will and action when it comes to sustainably produced clothing, and to 

compare the formulated barriers to identifying what consumers think is most important 

for changing their behaviour. The study aims to give companies a picture of what they 

must focus on in order to reach to their consumers' wishes a greater range of sustainably 

produced fashion. 

The questionnaire consists of 19 cross questions and is expected to take about 3 minutes 

to answer. Participation is voluntary and you are completely anonymous. 

 

Thank you for your time! 

Katerina S. Doschoris 
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Survey 

This questionnaire refers to sustainably produced fashion in the sense of newly produced 

garments (not second hand etc.). Sustainably produced fashion in this study means: 

• Garments made from recycled, organic or natural textile fibres 

• Garments marked with an environmental or ethical certification 

• Projects and campaigns that include garments made from recycled materials, less water 

consumption or toxins, which promote cooperatives etc. (although this is a corporate chain such 

as H&M) 

• Companies that work actively with sustainability throughout the distribution chain and have a 

reliable transparency 

 

1. Have you ever shopped sustainable fashion? (see definition of "sustainably produced fashion" 

above) 

□ Yes 

□ No 

 

2. Would you like to buy more sustainable fashion if you thought it was easier? 

□ Yes 

□ No 

 

3. If so, would you say that the reason you are shopping for less sustainable fashion than you 

wish, is for any of the reasons below? 

Supply (what is on the market in terms of sustainably produced fashion, such as choices, and 

type of clothing e.g. underwear, jeans, outerwear) 

Price (how sustainably produced fashion differs in price from conventionally produced fashion) 

Availability (how easy it is to buy sustainable fashion, for example if you can easily find it 

online, if it is present in physical stores, how good eco-labels work and how much effort you 

need to make to find what you are looking for) 

Trends (how well sustainably produced fashion adapts to trends and personal style preferences) 

□ Yes 

□ No 
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Supply 

4. What do you think about the supply of sustainable fashion today? 

□ Very poor 

□ Poor 

□ Good 

□ Very good 

□ Do not know / not applicable 

 

5. How much is your (possible) purchase affected by the supply that exists today? 

□ Not at all 

□ Slightly 

□ A great deal 

□ Very much 

□ Do not know / not applicable 

 

6. Do you think you would buy more sustainable fashion if the supply was better than it is 

today? 

□ Not at all 

□ Slightly 

□ A great deal 

□ Very much 

□ Do not know / not applicable 

 

7. If you have the four barriers in mind (supply, price, availability and trends), how important 

would you say that the supply is in relation to the others, for you to buy sustainable fashion? 

□ Not at all important 

□ A little important 

□ Fairly important 

□ Very important 

□ Do not know / not applicable 

  



 

xviii 

 

Price 

8. What do you think about the price of sustainable fashion today? 

□ Too high 

□ Just right 

□ Too low 

 

9. How much is your (possible) purchase of sustainable fashion influenced by the price of the 

products? 

□ Not at all 

□ Slightly 

□ A great deal 

□ Very much 

□ Do not know / not applicable 

 

10. Do you think you would buy more sustainable fashion if the price was lower / the same as 

the conventional clothing than it is today? 

□ Not at all 

□ Slightly 

□ A great deal 

□ Very much 

□ Do not know / not applicable 

 

11. If you have the four barriers in mind (supply, price, availability and trends), how important 

would you say that price is in relation to the others, for you to buy sustainable fashion? 

□ Not at all important 

□ A little important 

□ Fairly important 

□ Very important 

□ Do not know / not applicable 
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Availability 

12. What do you think about the availability of sustainable fashion today? 

□ Very poor 

□ Poor 

□ Good 

□ Very good 

□ Do not know / not applicable 

 

13. How much is your (possible) purchase of sustainable fashion affected by availability? 

Not at all 

Slightly 

A great deal 

Very much 

Do not know / not applicable 

 

14. Do you think you would buy more sustainable fashion if accessibility was better than it is 

today? 

□ Not at all 

□ Slightly 

□ A great deal 

□ Very much 

□ Do not know / not applicable 

 

15. If you have the four barriers in mind (supply, price, availability and trends), how important 

would you say that availability in relation to the others, for you to shop for sustainable fashion? 

□ Not at all important 

□ A little important 

□ Fairly important 

□ Very important 

□ Do not know / not applicable 
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Trends 

16. What do you think of the trend level in sustainable fashion today? 

□ Very poor 

□ Poor 

□ Good 

□ Very good 

□ Do not know / not applicable 

 

17. How much is your (possible) purchase of sustainable fashion influenced by trends? 

□ Not at all 

□ Slightly 

□ A great deal 

□ Very much 

□ Do not know / not applicable 

 

18. Do you think you would shop for more sustainable fashion if you thought it was trendier 

than it is today? 

□ Not at all 

□ Slightly 

□ A great deal 

□ Very much 

□ Do not know / not applicable 

 

19. If you have the four barriers in mind (supply, price, availability and trends), how important 

would you say that trends are in relation to the others in order for you to shop for sustainable 

fashion? 

□ Not at all important 

□ A little important 

□ Fairly important 

□ Very important 

□ Do not know / not applicable 


