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Sammanfattning
Det moderna västerländska samhället präglas av materialism där människor konsumerar mer
än vad de egentligen är i behov utav. Kläder produceras och konsumeras i allt högre takt och i
allt större omfattning, vilket bland annat leder till överexploatering av naturresurser och
förorenade miljöer. Kläder är dessutom nära sammanknutet med identitet och social
tillhörighet, där normer har format samhällets konsumtionskultur. Klädkonsumtionen behöver
minska och tillverkningsprocessen behöver ske på ett mer hållbart sätt. Att som konsument
välja hållbara material, miljömärkta kläder eller köpa begagnat bidrar till en mer hållbar
klädkonsumtion. Men hur förhåller sig egentligen unga vuxna till hållbar klädkonsumtion?
Denna studie fokuserar på unga vuxna och klädkonsumtion. Syftet med studien var att
undersöka unga vuxnas attityder till hållbar klädkonsumtion, och om genus har någon
betydelse. Studien syftade även till att undersöka vad som krävs för att unga vuxna ska
konsumera kläder på ett mer hållbart sätt. För att möjliggöra detta användes enkätundersökning
som metod, där totalt 74 elever i tre olika gymnasieklasser deltog i undersökningen. Resultatet
visar att unga vuxna upplever miljömärkta kläder som dyra och tantiga. Utbudet av hållbara
kläder är för litet och möter inte unga vuxnas efterfrågan. Genusaspekten visade sig ha en
betydande roll då miljömärkta kläder förknippas med femininet. För att unga vuxna i större
utsträckning ska konsumera kläder hållbart krävs ett annat utbud av hållbara kläder och fler
attraktiva second hand butiker. Dessutom krävs det förändring av stereotypa normer kopplade
till klädkonsumtion där klädföretag och media har en viktig roll.
Nyckelord: Attityder, unga vuxna, hållbar klädkonsumtion, sociala normer, genus.

Abstract
Modern Western society is characterized by materialism where people consume more than they
actually need. Clothing is being produced and consumed at an ever-increasing rate and to an
increasing extent, which, among other things, leads to over-exploitation of natural resources
and polluted environments. Clothing is also closely linked to identity and social affiliation,
where norms have shaped the society´s consumption culture. Clothing consumption needs to
decrease, and the manufacturing process needs to be done in a more sustainable way. Choosing
sustainable materials, eco-labeled clothing or buying second-hand products contributes to a
more sustainable clothing consumption. But how do young adults actually relate to sustainable
consumption?
This study focuses on young adults and clothing consumption. The purpose of the study was to
investigate young adult´s attitudes to sustainable clothing consumption, and whether gender has
any significance. The study also aimed to examine what is required for young adults to consume
clothes in a more sustainable way. In order to make this possible, a survey was used as a method,
in which a total of 74 pupils in three different upper secondary classes participated in the survey.
The result shows that young adults experience eco-labeled clothing as expensive and frumpish.
The range of sustainable clothes is too small and does not meet young adult´s demand. The
gender aspect turned out to have a significant role as eco-labeled clothing is associated with
femininity. In order for young adults to consume clothes in a greater sustainable way, a different
range of sustainable clothing and more attractive second-hand stores are required. In addition,
there is a need to change stereotypical norms linked to clothing consumption where fashion
companies and the media have an important role.
Keywords: Attitudes, young adults, sustainable clothing consumption, social norms, gender.

Förord
Miljöfrågor och klimatförändringar har nog aldrig varit ett så uppmärksammat ämne som det
är idag. Tygpåsar, vegetariska måltider och klimatstrejk på fredagar är numera vardagsmat.
Samtidigt är shoppingdagen ”Black Friday” större än någonsin, vilket är förbryllande enligt
min mening. Jag har under flera år varit anställd i en klädbutik i Karlstad, vilket bidragit till att
jag ofta reflekterat över dilemmat klädkonsumtion och miljö. När det kommer till livsmedel,
upplever jag att allt fler väljer vegetariska alternativ framför kött. Jag upplever också att det
idag finns en ökad medvetenhet om köttkonsumtionens miljöpåverkan. Det har blivit trendigt
att äta vegetariskt. Men varför ifrågasätts inte klädkonsumtionen på samma sätt som
livsmedelsindustrin? Varför mat men inte kläder? I dessa tankar uppkom idén till denna uppsats.
Denna uppsats är resultatet av min idé och skrevs under vårterminen 2019 efter snart tre års
studier på kandidatprogrammet Miljö och Säkerhet på Karlstads Universitet. Jag vill tacka min
handledare Eva Svensson som har stöttat, gett goda råd och väglett mig igenom detta
examensarbete. Jag vill även rikta stor tacksamhet till de elever som deltog i
enkätundersökningen, utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra.
Emelie Eriksson
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Den globala konsumtionens omfattning ökade drastiskt under andra delen av 1900 talet som ett
resultat av högre löner och större utbud av billiga varor (Warde 2017, s. 1). Det moderna
samhällets konsumtionsstrukturer har dels haft stor inverkan på den ekonomiska tillväxten, men
framförallt har konsumtionen bidragit till många av de miljörelaterade problem som nu
uppmärksammas i stora delar av världen. I september 2015 antog alla FN:s länder Agenda 2030
vilket är en gemensam plan för fred och välstånd för människor och planeten (Sustainable
Development Goals u.å.). Agenda 2030 innehåller 17 globala hållbarhetsmål vilka består av
krav på åtgärder från länderna i ett globalt partnerskap. De 17 globala målen innebär bland
annat bekämpning av fattigdom och hunger, minska ojämlikhet och hantera klimatförändringar.
Att främja hållbar konsumtion och produktion finns med som mål 12. Regeringskansliet menar
att ”Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en
nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa”
(Regeringskansliet 2015).
För att enklare förstå människans konsumtionsmönster och sätta dem i relation till tillgängliga
naturresurser kan mätinstrumentet ”ekologiskt fotavtryck” användas. Metoden kan ”illustrera
hur stor del av jordens produktiva yta som olika levnadssätt tar i anspråk” (Andrén et al. 2004,
s. 152). Istället för att sätta ett monetärt värde på miljöbelastningen används biofysiska mått i
form av markareal för att påvisa konsumtionens miljöpåverkan. Enligt Världsnaturfonden
WWF:s (2018) beräkningar av ekologiskt fotavtryck konsumerar människor idag som om vi
hade 1,6 planeter. Om alla levde som i Sverige skulle det krävas 4 planeter för att tillgodose
konsumtionen. Exploatering av planetens naturresurser förknippas allt mer med hur individer i
samhället lever och inget talar emot att miljöproblem hänger ihop med den moderna
västerländska livsstilen (Andrén et al. 2004, s. 156).
Trots det visar studier att både svenskar och medborgare i de flesta andra EU-länder besitter en
hög miljömedvetenhet och har stort miljöintresse (Andrén et al. 2004, s. 157). Hela 80% av
Sveriges befolkning uppger att de är mycket intresserade av miljöfrågor, vilket kan framstå
motsägelsefullt. Även om den enskilde individen i samhället har en betydelsefull roll gällande
resursförbrukning och miljöpåverkan, går det inte att bortse från att individens beslut i högsta
grad påverkas av samhällsstrukturer, normer och värderingar. För att produktion och
konsumtion ska ske hållbart måste både individuella och samhällsstrukturella normer och
mönster ifrågasättas och förändras. Men framförallt behövs förståelse för individens situation
och ”hennes möjligheter och svårigheter att bidra till en omställningsprocess mot en ekologiskoch social hållbar utveckling” (Andrén et al. 2004, s. 157).
Produktion och konsumtion av kläder
Enligt Naturvårdsverket (2018a) är textil och klädindustrin en av världens mest resursintensiva
och förorenande branscher. Produktion av nya textilier tar stora markytor i anspråk och bidrar
till omfattande miljöbelastning i flera olika led. Dels genom produktion av fibrer, tillverkning
och behandling av material men också i samband med transport, tvätt och skötsel. Störst
miljöpåverkan sker i produktionsled där enorma mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier
förbrukas. För att tillverka ett kilo ny textil krävs mellan 7000 till 29 000 liter vatten beroende
på vilka fibrer och metoder som används. Det leder till stora problem eftersom
textiltillverkningen främst sker i länder där det sedan innan råder vattenbrist. Kemikalier
används vid odling, färgning och behandling av textilier och kemikalieutsläpp till luft och vatten
påverkar dels det globala klimatet men framförallt miljö och hälsa i produktionsländerna.
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Begränsad tillgång till vattenreningsanläggningar i kombination med bristfällig hantering av
kemikalier leder till stora mängder förorenade vattenmassor. Förorenade vattnet transporteras
ut i naturen och resulterar bland annat i övergödningsproblem (Naturvårdsverket 2018a).
Kläder som säljs i Sverige produceras nästan uteslutande i andra delar av världen och inte sällan
förekommer barnarbete, låga löner och skadliga arbetsmiljöer (Naturskyddsföreningen 2017).
Naturskyddsföreningen (2017) uppskattar att konsumenter i Sverige genomsnittligen
konsumerar drygt 13 kilo nya kläder och textilier per person och år, vilket är en ökning med 3,5
kilo sedan år 2000. Det innebär att människor köper mycket mer textilier än vad de egentligen
är i behov utav. Anledningen till att klädkonsumtionen har ökat beror dels på
befolkningstillväxten och dels klädernas allt lägre priser.
Naturvårdsverket (2018a) hävdar att tillgången på billiga textilier är stor, dels för att de faktiska
miljökostnaderna inte är inkluderade i priset men också på grund av billig arbetskraft. Dessa
faktorer leder till ”hög konsumtion och låga incitament att återanvända och återvinna”
Naturvårdsverket (2018a). En tredje del av de textiler som köps blir heller aldrig använda vilket
bidrar till ett enormt slöseri av planetens resurser (Naturskyddsföreningen 2017). Studier visar
också att svenskar varje år slänger över 7,5 kilo textilier per person vilket innebär att mer än
hälften av de kläder och textilier som köps går till förbränning och inte återvinning. Det visade
sig dessutom att 60% av textilierna som slängs är hela och hade kunnat återanvändas
(Naturvårdverket 2018b).
Högre miljömedvetenhet hos konsumenter har bidragit till att fler idag är bättre på att återvinna
kläder genom att skänka dem till ideella organisationer (Naturvårdsverket 2018a). Trots det
krävs åtgärder och insatser i alla delar av textilkedjan för att produktion och konsumtion ska
ske på ett hållbart sätt. Utbud och konsumtionsstrukturer är i behov av stora förändringar vilket
bland annat innebär att företag och handel, i större utsträckning, behöver erbjuda varor som är
hållbart producerade. Dessutom behöver konsumenter ha kunskap och i stötte uträckning välja
hållbart producerade material och inte minst hantera textilier varsamt så att de håller över längre
tid (Naturvårdsverket 2018a).
Miljömärkta och ekologiska kläder
Som konsument är det inte helt enkelt att vara medveten om vilka kläder som faktiskt är
miljömässigt och socioekonomiskt hållbart producerade. Kläder i butikerna marknadsförs med
olika gröna eller hållbara etiketter vilket kan bidra till viss förvirring kring den egentliga
innebörden (Naturskyddsföreningen u.å.). Det är dessutom skillnad mellan kläder som är
ekologiska och miljömärkta. Om ett klädesplagg innehåller ekologiska fibrer, exempelvis
ekologisk bomull, betyder det att fibrerna är ekologiskt tillverkade. Det innebär att kemiska
bekämpningsmedel, konstgödsel eller genetiskt modifierade grödor inte har använts i odlingen
vilket är bra för miljön. Däremot finns inga garantier för att den övriga tillverkningsprocessen
är miljömässigt hållbar. Miljömärkta kläder är producerade på ett schysst sätt genom hela
tillverkningsprocessen, från fiber till färdigt plagg. Det innebär att processen är hållbar för
miljön, textilarbetarna och för den som ska använda plagget (Naturskyddsföreningen u.å.).
Några av de mest vanligt förekommande märkningar på kläder är Bra Miljöval, GOTS, Svanen
och EU- Ecolabel vilka ställer krav genom hela produkskedjan (Naturskyddsföreningen u.å.).
Vissa märkningar är ur ett hållbarhetsperspektiv bättre än andra. BCI (Better Cotton Initiative)
är en medlemsorganisation som utbildar bönder i hållbar odling. BCI-bomull är ur ett
hållbarhetsperspektiv bättre än konventionell odlad bomull men innebär däremot inte att
bomullen är ekologisk. BCI arbetar också med social hållbarhet, såsom arbetsvillkor och
barnarbete. Miljömärkning på kläder är, trots allt, ett enkelt sätt för konsumenter att få reda på
om plagget är hållbart producerat (Naturskyddsföreningen u.å).
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1.2 Problemformulering
I Sverige konsumeras 13 kilo nya kläder varje år (Naturskyddsföreningen 2017). Dessutom
slänger svenska konsumenter varje år mer än 7,5 kilo textilier vilket är ett enormt resursslöseri.
Den extrema klädkonsumtionen är möjlig på grund av låga priser vilket blir ett problem då
miljökostnaderna inte inkluderas i priset. Att förändra det moderna samhällets
konsumtionskultur är förenat med olika barriärer vilket gör det hela mycket komplext.
Klädkonsumtionen behöver minska drastiskt och tillverkningsprocessen behöver ske på ett mer
socialt- och miljömässigt hållbart sätt. Högre krav måste ställas på stora företag, dels kring
tillverkningsprocess men också gällande marknadsstrategier och reklambudskap.
För att konsumenter ska kunna ta miljömedvetna beslut krävs dels medvetenhet om
konsumtionens negativa effekter och dels kunskap om hur de kan göra skillnad. Konsumenter
behöver också vara uppmärksamma på hur samhällets normer påverkar konsumtionsbeteende
och ha ett kritiskt förhållningssätt till den normativa konsumtionskulturen. Unga vuxna har en
betydelsefull roll då de kommer att forma samhällets framtida konsumtionsstukturer och har
stor potential att förändra utvecklingen i positiv riktning.
As influential members of many households, more open to change and as future decision
makers themselves, young people need to be empowered, educated and informed of ways
in which they can act as agents of change in relation to sustainable consumption. (Fien et
al. 2008)

Därför är det intressant att skapa förståelse för unga vuxnas attityder till klädkonsumtion och
hållbar klädkonsumtion. Det är också intressant och nödvändigt att undersöka unga vuxnas
uppfattning om vad som krävs för att nå hållbar klädkonsumtion. Utifrån forskarens egna
erfarenheter från arbete i klädbutik har dagens unga vuxna, i synnerhet kvinnor,
klädkonsumtion som intresse och fritidsaktivitet. Dessutom påverkas unga vuxna av mediala
modebudskap vilket bidrar till förstärkning av dominerande normer kring konsumtion och
genus.

1.3 Syfte och frågeställning
Studien syftar till att empiriskt undersöka unga vuxnas attityder till klädkonsumtion och i
synnerhet hållbar klädkonsumtion. Studien syftar även till att undersöka vad som krävs för att
unga vuxna i större utsträckning ska konsumera kläder på ett mer hållbart sätt. För att
problematisera frågeställningen syftar studien till att undersöka genusaspekten i relation till de
attityder som förekommer.
Studien kommer att utgå från följande två frågeställningar:
1. Vilka förhållningssätt till klädkonsumtion, och i synnerhet hållbar klädkonsumtion, finns
bland dagens unga vuxna? Har genus någon betydelse i frågan?
2. Vilka faktorer är avgörande för att unga vuxna i framtiden ska konsumera kläder hållbart?

1.4 Avgränsning
Studien är avgränsad till att endast fokusera på elever som studerar sista året på gymnasiet i
Karlstads kommun. I studien ingår endast elever som läser två olika teoretiska
gymnasieprogram på grund av att de var tillgängliga när undersökningen genomfördes.
Avgränsningen gjordes dels för att forskaren är bosatt i kommunen men även på grund av
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tidsaspekten för denna uppsats. Studien har även avgränsats till att endast beröra konsumtion
av kläder.

1.5 Struktur
Uppsatsen inleds med en bakgrund som fokuserar på problematiken med konsumtion och
framförallt klädkonsumtion, följt av en problemformulering som motiverar varför ämnet och
studien är intressant och relevant. Inledningen presenterar även syfte, frågeställning och
avgränsning. Metodkapitlet innehåller en beskrivning av hur forskaren gått till väga för att
samla in studiens data samt en detaljerad redovisning av hur data har analyserats. Därefter
presenteras resultatet av enkätundersökningen i form av diagram och resultatet från
textanalysen som gjordes av enkätens öppna fråga. Diskussion kapitlet innehållet en reflektion
över metodval i relation till resultat. Sedan diskuteras resultatet med hjälp av tidigare forskning
och det teoretiska ramverket. Uppsatsen avslutas med en slutsats som besvarar studiens
frågeställningar.
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk
Kapitlet innehåller valda delar av tidigare forskning i ämnet, samt ett teoretiskt ramverk som
fungerar som hjälpmedel för att analysera och förklara studiens resultat. Att studera attityder
och konsumtion har visat sig vara ett komplext område som bland annat grundar sig i
underliggande normer och genus. Den tidigare forskningen fokuserar på klädkonsumtion som
problem, hållbar konsumtion och ungas förutsättningar att konsumera hållbart. Det teoretiska
ramverket fokuserar på normer och identitet.

2.1 Fast fashion
Globalisering i kombination med ekonomisk tillväxt har möjliggjort en internationell marknad
där fibrer och textiler tillverkas med hjälp av billig arbetskraft i utvecklingsländer. Globalt sett
antas människor konsumera 80 billioner nya klädesplagg varje år. Dagens modeindustri
kännetecknas av obegränsat utbud där trender och kollektioner flödar i ett hejdlöst
rörelsemönster. Begreppet ”Fast Fashion” används ofta för att beskriva det lättillgängliga och
billiga modet, där ”Fast” beskriver hur snabbt trender går från catwalk till butik för att ständigt
upprätthålla efterfrågan på nya trender (Bick et al. 2018).
Produktion och konsumtion av kläder är förenade med stora negativa miljö- och hälsoeffekter
som nästan uteslutande drabbar produktionsländerna (Bick et al. 2018). Enligt artikeln är 90%
av kläder sålda i USA tillverkade av bomull eller polyester och därmed förknippade med stora
miljö- och hälsoeffekter i flera produktionsled. Uppskattningsvis arbetar 40 millioner
människor i textilproduktionen och 90% av den globala klädproduktionen sker i
låginkomstländer, där förutsättningarna för god arbetsmiljö är låga. Hälsopåverkan kan bland
annat resultera i lungsjukdomar, cancer och olycksfall med dödligt utgångsläge. Rana Plaza
olyckan är ett exempel där en fabrik i Bangladesh rasade samman och sammanlagt 1134
arbetare miste livet. Olyckor likt denna är en påminnelse om vilka katastrofala
arbetsförhållanden människor i klädindustrin arbetar under, men innebär sällan förbättrade
arbetsvillkor för arbetarna. Trots att klädförsäljningen i höginkomstländer anses vara
avslutande led i textilindustrin, fortsätter miljöproblemen långt efter att kläderna är sålda i form
av avfall. Bick et al. (2018) menar att ”Fast Fashion” modellen uppmanar konsumenter att se
kläder som en förbrukningsvara och färskvara. Klädföretag som drivs av Fast Fashion modellen
(bland annat H&M, och Zara) förmedlar en uppfattning att kläder är en bristvara genom
exempelvis brist på kvantitet, vilket skapar en psykologisk uppfattning om ”knapphet” i
konsumentens sinne.
Enligt Gupta och Gentry (2015) finns en tydlig koppling mellan klädkonsumtion och genus.
Under lång tid har klädkonsumtion i västerländska samhällen associerats med kvinnlig aktivitet
då kvinnor antogs vara de som köpte mest kläder. Det har länge funnits en förväntan på kvinnor,
särskilt yngre, att de ska ägna sig åt just mode och skönhet. En socio-kulturell press kring
utseende har under lång tid varit starkare riktat mot kvinnor, vilket börjar redan i barndomen.
”Plikten” att som kvinna intressera sig i mode och skönhet anses vara orsaken till att kvinnor
idag spenderar mer tid och pengar på kläder och skönhetsprodukter. Gupta och Gentry (2015)
hävdar också att kvinnor associerar shopping med glädje och tillfredställelse, vilket inte männen
gör i samma uträckning. Även om män idag engagerar sig mer i kläder än tidigare, finns
fortfarande skillnader gällande klädkonsumtion vilka är starkt sammanknutna med genus.
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2.2 Slow fashion
Henninger et al. (2016) hävdar att Rana Plaza olyckan i Bangladesh bidrog till att hållbarhet
och etik i textilindustrin fick allt större uppmärksamhet. Konceptet hållbart mode beskrivs som
en nutida ”megatrend” och är en del av ”Slow fashion” rörelsen som utvecklats de senaste
decennierna. Definitionen av Slow fashion är diffus, men bygger på ett filosofiskt ideal med
fokus på hållbarhet genom bland annat goda arbetsförhållanden och minskad miljöförstöring.
Hållbart mode förknippas ofta med ekologisk, grön och etisk klädproduktion. Konceptet
uppkom redan under 1960 talet som en följd av att konsumenter blev mer medvetna om
klädproduktionens miljöpåverkan och krävde att åtgärder vidtogs. Eko-designen uppfattades
till en början negativt, men attityderna förändrades i samband med ”anti-päls” kampanjer under
1980–1990 talet (Henninger et al. 2016).

2.3 Hållbar konsumtion
Att förändra ohållbara aspekter av konsumtion är en svår och komplex uppgift (Fien et al.
2008). Dels krävs åtgärder för att uppmuntra privata hushåll att förändra sina konsumentval,
dels krävs förändring av värderingar och attityder som ligger bakom konsumtionsbegär.
Samhället behöver också omvärdera antaganden som knyter samman konsumtion med
personlig identitet, socialt välbefinnande och livskvalitet. Fien et al. (2008) menar dock att
värderingsförändringar på individnivå inte är tillräckligt för att nå hållbar utveckling. Trots det
har konsumenter det senaste årtiondet haft huvudansvar att lösa problem som konsumtionen
bidragit till (Isenhour 2010). Konsumenter har under flera år uppmanats att minska
miljöpåverkan genom bojkott, buykott, köpa miljömärkt eller låna, återanvända och laga kläder.
Tankesättet att informationsspridning leder till miljömedvetenhet och rationella beslut på en fri
marknad, har länge dominerat som en lösning på konsumtionens negativa miljöpåverkan.
Isenhour (2010) hävdar att problemet är att samhället utgörs av sociala normer vilka försvårar
konsumentens benägenhet att agera miljömässigt hållbart. Vidare menar Isenhour (2010) att
regeringen medvetet lagt ansvaret på konsumenten för att inte sätta stopp för ett paradigm om
tillväxt.
I en studie om svenska konsumenters förutsättningar att konsumera hållbart belyser Isenhour
(2010) fyra barriärer som tillsammans utgör hinder för konsumenter att agera miljövänligt.
Dessa är politiska, ekonomiska, livsstils och sociala barriärer. Den politiska barriären handlar
om att allt för hög press sätts på konsumenten medan för lite press sätts på företag. Den
ekonomiska barriären berör konsumenters ekonomiska förutsättningar att köpa miljömärkt. Att
agera miljömässigt hållbart handlar således om mer än enbart rationella beslut. Livsstils
barriärer handlar om svårigheter för konsumenter att gå emot sociala normer och ta sig tid att
hitta miljövänliga alternativ. Att leva hållbart måste gå hand i hand med tidseffektivitet och
bekvämlighet. Sociala barriärer berör konsumtion som identitetsskapande, en social press kring
att leva som ”alla andra” och upprätthålla en trendig livsstil. De fyra barriärerna belyser
komplexiteten bakom konsumtionen. Trots medvetenhet och vilja är det svårt för konsumenter
att ändra beteende på grund av samhällets inrotade normer och konsumtionskultur. Pinto et al.
(2014) menar också att det är svårt att motivera människor att agera miljömässigt hållbart då
hållbarhet främst gynnar samhället i stort och inte nödvändigtvis konsumenten som individ.
Högre kostnader och känsla av uppoffring kan bidra till minskad motivation att ta miljövänliga
beslut.
Att förändra klädindustrin till hållbar är inte heller en okomplicerad process (Harris et al. 2016)
Hållbar klädkonsumtion handlar om hållbarhet genom hela livscykelkedjan, från tillverkning
av material till hur konsumenter tvättar kläderna. Harris et al. (2016) uppmärksammar tre
faktorer som tillsammans försvårar processen mot en hållbar klädkonsumtion. Först och främst
handlar det om komplexiteten bakom hållbart mode i kombination med konsumenternas
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brisande medvetenhet. Det innebär att det är svårt för konsumenter att förstå vad som ligger
bakom exempelvis en billig prislapp. För det andra har människor olika intresse och
engagemang för olika miljöfrågor och därför är det lönlöst att försöka engagera alla i frågor
som rör hållbar klädkonsumtion. För det tredje befinner sig hållbarhet långt ner i kriterier
hierarkin vad gäller köpbeslut. Människor tenderar att välja kläder som är billiga och faller dem
i smaken framför kläder som är hållbart producerade. Priset är så pass viktigt att trots
medvetenhet om att barnarbete förekommer, väljer de flesta konsumenter ändå det billigare
alternativet (Harris et al. 2016). Även Henninger et al. (2016) uppmärksammar komplexiteten
bakom hållbart mode och menar att det är svårt för en globaliserad bransch att vara transparent
i alla led, dessutom innebär konkurrensen att priserna pressas ner. Ökad produktion och
tillgänglighet skapar begär hos konsumenter och förstärker glappet mellan attityd och beteende.
Det krävs en systemförändring där modebranschen rör sig ifrån ett paradigm om tillväxt
(Henninger et al. 2016).

2.4 Unga vuxna och konsumtion
Unga vuxnas definition av vad som är trendigt påverkas av samhällets normer vilka förstärks
genom bland annat massmedia (Fien et al. 2008). Dagligen utsätts unga vuxna av enorma
mängder reklamflöden vilket medför svårigheter att bortse från reklambudskapen och gå emot
konsumtionskulturen. Däremot är unga vuxna är inte enbart sårbara mot konsumtionssamhället,
Fien et al. (2008) menar att de besitter stor potential att bidra till samhällsförändring. Det beror
bland annat på det moderna samhällets dimension av socialisering, vilket gör att kunskap sprids
på ett annat sätt idag än tidigare. Enligt Dagens unga vuxna spenderar mer tid i skolan och är
desto äldre när de kliver in i arbetslivet och bildar familj, än tidigare generationer. Det leder till
viss ansvarsfrihet och gör dem öppna för alternativ och nya idéer. Det har bland annat visat sig
gällande jämställdhet, rasism, miljöintresse och mode. Unga vuxna har därför potential att
förändra dominerande konsumtionskulturer dels för att de känner stark oro för framtidens miljö,
de besitter också möjligheter att göra hållbart mode trendigt. De har också erfarenhet av ny
media vilket innebär att de aktivt kan förändra mediala budskap och normer (Fien et al. 2008)
Däremot hävdar Sjöberg (2017, s. 6) i en rapport från Naturvårdsverket att även om många
unga vuxna känner oro för miljön, agerar de inte därefter när de konsumerar. Få unga vuxna tar
hänsyn till produktens miljöpåverkan när de gör sitt val, trots att de har kunskap och vill
konsumera mer hållbart. Det tyder på ett glapp mellan attityd och beteende. Samtidigt finns en
mindre grupp unga som går emot samhällsnormer och anstränger sig för att leva hållbart, utan
att känna uppoffring (Sjöberg 2017, s. 35).

2.5 Identitet
Trots att kläder är ett grundläggande mänskligt behov, är konsumtion av kläder också
sammanknutet med individens behov av identitet (Harris et al. 2016). Det innebär att social
tillhörighet bland annat definieras genom klädval. För att skapa förståelse för varför människor
agerar på olika sätt, exempelvis konsumtionsval, kan ”Identity-based motivation theory”
användas (Pinto et al. 2014). Enligt IBM teorin influeras människors agerande av hur de ser på
sig själva som individer eller medlemmar i en grupp. Oyserman (2009) som först förklarade
teorin hävdar att människor symboliserar vilka de är eller vill bli samt vilka de inte är eller vill
undvika att bli genom sina konsumtionsval. Enligt IBM teorin definieras identitet som vem
någon har varit, är eller kommer att bli genom personlig eller social identitet. Personlig identitet
refereras till hur personen tänker om sig själv som individ, exempelvis personliga egenskaper,
värderingar och mål (Pinto et al. 2014). Social identitet refereras å andra sidan till hur människor
tänker om sig själva i en grupptillhörighet, hur de uppfattar gruppens gemensamma egenskaper,
värderingar, mål och sociala relation. Den sociala identiteten kan exempelvis grunda sig i genus,
kulturella eller religiösa arv (Oyserman 2009).
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Vilken identitet (personlig eller social) som är mest dominant när en individ ska göra ett val
skiljer sig åt beroende på kontext eller specifik situation (Pinto et al. 2014). Konsumtionsval
påverkas utan att personen i fråga är medveten om det. Enligt IBM teorin föredrar konsumenter
produkter som ger uttryck för identitet eftersom valet då genomsyras av en högre mening och
därmed känns viktig för konsumenten. Det är exempelvis mer sannolikt att en person väljer
miljövänliga produkter om valet känns viktigt för nuvarande eller framtida (personlig eller
social) identitet. Identitet spelar därmed en viktig roll för människors konsumtionsval. Pinto et
al. (2014) menar också att social identitet kan uppmuntra människor till att engagera sig i hållbar
konsumtion, om hållbar konsumtion är viktigt enligt gruppens gemensamma värderingar.
Social identitet kan därmed hjälpa till att dämpa de effekter som genus har på hållbar
konsumtion.
Figur 1. Visar den teoretiska modellen för hur hållbar konsumtion influeras av genus och
(personlig/social) identitet. Figur: Emelie Eriksson.
Personlig/Social
identitet

Genus

Hållbar
konsumtion

Shang och Peloza (2015) hävdar att konsumenter ofta förknippas med socialt kön (genus)
utifrån sina ”publika” konsumtionsval. Det kan förklaras med hjälp av attributionsteorin vilken
är en socialpsykologisk teori och förklarar hur människor bildar sig uppfattningar och drar
slutsatser om andra människor genom bland annat konsumtionsval. När specifika beteenden
associeras med genus, kan konsumenter förknippas med maskulinitet eller femininitet. Enligt
Shang och Peloza (2015) definieras genus som personliga drag eller egenskaper förknippande
till traditionella sociala system, där män förväntas tänka och agera enligt maskulina normer och
kvinnor förväntas tänka och agera enligt feminina normer. Maskulinitet associeras till
intellektuella funktioner med fokus på att ”få jobbet gjort”, självförtroende, oberoende och
konkurrenskraftiga egenskaper. Femininitet å andra sidan kännetecknas av kärleksfullhet,
ömkan för andra människors välmående och associeras till känslomässiga, hänsynsfulla och
förstående egenskaper.
Enligt Shang och Peloza (2015) finns en betydande länk mellan genus och etisk konsumtion.
Inrotade normer bidrar till att män lär sig överensstämma med en maskulin roll som stark och
aggressiv, medan kvinnor lär sig överensstämma med en feminin roll som hjälpande och
osjälvisk. Normer och samhällets förväntningar bidrar till att konsumenter därmed förknippas
med en könsidentitet baserat på konsumtionsval. Shang och Peloza (2015) hävdar också att
personer som ägnade sig åt etisk konsumtion uppfattades som mer feminina, vilket de menar
beror på att etisk konsumtion inte associeras med ett stereotypiskt manligt beteende. Brough et
al. (2016) hävdar dessutom att män och kvinnor upplever olika benägenhet att upprätthålla
könsidentiteter. Män tenderar generellt sett att anstränga sig mer än kvinnor för att upprätthålla
könsidentiteten, genom att exempelvis undvika produkter som associeras med femininet. Det
innebär att konsumtionsbeteende delvis styrs av behov att upprätthålla underliggande
stereotypa könsroller. Brough et al. (2016) menar också att ”grön-feminina” stereotyper
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motiverar männen att undvika gröna beteenden för att upprätthålla ”machoprofilen”. För att öka
männens benägenhet att konsumera grönt bör gröna produkter enligt Brough et al. (2016)
marknadsföras annorlunda så att associationen mellan gröna produkter och femininet dämpas.
Även Moisander (2008) hävdar att marknadsstrategier som accepterar dominerande
kulturskillnader mellan maskulinitet och femininitet och utnyttjar stereotypa könsroller i viss
mån bidrar till ojämlikhet mellan könen. Hur produkter marknadsförs spelar därför en viktig
roll för sociala konstruktioner av könsroller, särskilt i västerländska samhället.

2.6 Normproduktion
I tidigare forskning som undersöker engagemang i hållbar konsumtion finns en dominerande
tendens att framställa ”kvinnor” som miljömässigt engagerande och omhändertagande mot
naturen, på grund av biologiska skillnader. Pinto et al. (2014) hävdar bland annat att de som
konsumerar hållbart främst är välutbildade kvinnor i åldern 30–44 i hushåll med relativt hög
inkomst. Det förklaras med argument att kvinnor känner starkare enighet med naturen, upplever
större socialt ansvar, är mer oroliga för miljön och därmed mer miljömedvetna. Vidare hävdar
Pinto et al. (2014) att kvinnor tenderar att värdera sociala mål högt, de är mer benägna att
förändra sin livsstil för att minska miljöpåverkan och mer villiga att lägga pengar på hållbara
produkter. Männen däremot, framställs inte som alls som engagerande i hållbar konsumtion.
Pinto et al. (2014) hävdar att män lägger stor vikt vid sig själva, sin egen framgång och
ambition. Män tenderar att sträva efter att nå personliga mål, de oroar sig inte lika mycket över
sociala relationer och har ett mer slösaktigt konsumtionsbeteende. Något som, enligt Pinto et
al. (2014), tyder på att de är mindre oroade för miljön och framtida generationers tillgångar.
Detta förhållningssätt presenterar dels en orättvis bild av männen och tenderar att beskriva män
och kvinnor enligt stereotypa normer. De egenskaper som Pinto et al. (2014) hävdar kan
förklara engagemang i hållbar konsumtion, förklaras främst som biologiska skillnader mellan
män och kvinnor, som något statiskt och oföränderligt. Pinto et al. (2014) är inte ensam om att
förklara män och kvinnors olika konsumtionsbeteende som biologiska. Brough et al. (2016)
uppmärksammar också biologiska skillnader genom att hävda att kvinnors oro för miljön
grundar sig i kvinnors empatiska egenskaper. Vidare hävdar Brough et al. (2016) att kvinnors
engagemang för miljön, beror på att de har lättare för att anta ett framtidsperspektiv och är mer
måna om hälsa och säkerhet, till skillnad från männen. Dessa argument förstärker bilden att
kvinnor, på grund av biologiska egenskaper, är mer engagerade i miljön än vad männen är.
Även i en svensk rapport från Naturvårdsverket framställs tjejer som miljöengagerade och killar
som klimatskeptiker (Sjöberg 2017, s. 6). Sjöberg (2017, s. 6) hävdar bland annat att killar har
ett lägre intresse för miljöfrågor och lägre engagemang att i framtiden agera hållbart. Vidare
menar Sjöberg (2017, s. 18) att tjejer har lättare för att acceptera rollen som miljömässig
konsument, medan killar gärna påtalar andras ansvar, framför det egna ansvaret. Detta synsätt
ger dels en vinklad bild av hur tjejer och killar förväntas vara enligt normer, dels kan synsättet
leda till att tjejer känner press att leva upp till ett förväntat miljöansvar. Moisander (2008, s.
238f) är kritiskt till detta förhållningssätt och ifrågasätter antagen att den ”kvinnliga”
omhändertagande egenskapen är en speciell kompetens, som inkluderar att kvinnor dessutom
ska vara experter på att ta hand om miljön. Då kvinnor anses ha en djupare relation till naturen
förväntas de vara ”planetary caretakers” och ta hand om miljön (Moisander, 2008, s. 238f).
Forskning som undersöker konsumtionsbeteende och engagemang i hållbar konsumtion
fokuserar alltså främst på att förklara skillnader som biologiska och någonting statiskt. Det
saknas forskning som undersöker hur produktion av normer inverkar på konsumtionsbeteende
och hur det ska hanteras för att uppnå förändring mot en hållbar konsumtion. Butler (1993)
ifrågasätter synen på kön som ett faktum och statiskt tillstånd någon har genom en naturlig
process. Butler (1993) menar att synen på kön formas av samhällets normproduktion genom
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diskussion och repetition. Kön är alltså redan från början normativ, ett ideal som formats genom
samhällets kulturella konstruktioner. Det biologiska könet bör alltså betraktas som en kulturell
konstruktion, på samma sätt som genus gör. Vidare menar Butler (1993) att synen på kön är
under ständig process där repetition av heterosexuella normer bidrar till att kön materialiseras.
Att det i grunden finns en ostabilitet kring synen på kön, öppnar också upp för möjligheten att
förändra materialiseringen.
Forskning har också en tendens att fokusera på konsumtion som ett problem skapat av
individen. Ett problem som konsumenten ska lösa genom exempelvis miljövänlig konsumtion
(Isenhour 2010). Bletsas och Beasley (2012, s. 20f) skriver i boken ”Engaging with Carol
Bacchi” om Bacchi´s karakteristiska egenskaper att revidera och ompröva problem från olika
perspektiv. De belyser hur även Bacchi ifrågasätter synen på kön som substantiv och menar att
synsättet har upprättats genom politiks tillskrivning. Bletsas och Beasley (2012) diskuterar
också WPR-metoden (What´s the Problem Represented to be?) som är ett analytiskt ramverk
och verktyg för att undersöka olika frågor. Metoden används som ett kritiskt tankesätt för att
studera hur problem bildas och presenteras, något som påverkar hur individer ser på sig själva
och andra. WPR-metoden kan användas för att kritiskt ifrågasätta varför konsumtion ses ett
problem som konsumenten ska lösa genom sina konsumtionsval. Istället för att fokusera på
problemlösning i from av ”grön konsumtion” bör de faktiska problemen uppmärksammas,
exempelvis vad lust och begär att konsumera nya kläder egentligen grundar sig i. Det är också
viktigt, enligt WPR-metoden, att ifrågasätta vem som tjänar på att konsumenter handlar ”gröna
produkter” (Bletsas & Beasley 2012). Är det marknaden eller konsumenten? De egentliga
problemen är, som tidigare nämnt, normproduktion och konsumtionskultur och det är där
problemlösningen bör ligga.

2.7 Studiens teoretiska utgångspunkter
Hur konsumtionsbeteende skiljer sig åt mellan olika individer grundar sig i andra faktorer än
”biologiska skillnader” mellan män och kvinnor. Konsumtionskulturen har dessutom visat sig
vara starkt sammanflätat med skapandet av normer och identitet. Genom att använda teorier
som tar fasta på just normproduktion och identitet går det att förklara den komplexitet som
ligger bakom konsumtion av kläder. ”Identity-based motivation theory” kan användas för att
förklara hur individens konsumtionsval påverkas av genus och social identitet.
Attributionsteorin kan hjälpa för att förklara hur konsumtionsval associeras med stereotypa
normer formade av samhället. Dessa teoretiska utgångspunkter bäddar för ett kritiskt
resonemang och kan användas för att stödja och förklara alternativa perspektiv.

10

3. Metod
Inledningsvis presenteras och diskuteras val av datainsamlingsmetod, urvalsmetod samt hur
etiska aspekter har hanterats. Kapitlet behandlar också enkätutformning, utdelning och bortfall,
hur data har analyserats samt reflektion över studiens validitet, reliabilitet och trovärdighet.
Kapitlet avslutas med en diskussion om metodens för- och nackdelar.

3.1 Enkät
Enkätundersökning som metod används för att samla in data från stora grupper under en kortare
tidsperiod (Wagner et al. 2012, s. 100). Ejlertsson (2014, s. 122) menar att enkäter används när
forskaren vill studera kunskap och attityder hos olika grupper. Då studien syftar till att
undersöka attityder hos elever på gymnasiet, under en begränsad tidsperiod, var det mest
lämpligt att använda enkätundersökning för att samla in studiens data. Att genomföra
undersökningen i grupp innebär att enkäter kan delas ut samtidigt till personer som regelbundet
träffas och information kan samlas in vid samma tillfälle (Ejlertsson 2014, s. 10). Gruppenkäter
har också fördelen att forskaren kan svara på eventuella frågor som uppstår i samband med
besvarandet (Trost & Hultåker 2016, s. 10). Av den anledningen var gruppadministrerad
enkätundersökning mest lämpad för detta examensarbete.

3.1 Urval
Urvalet för studien var ett så kallat icke-slumpmässigt urval vilket innebär att människor
inkluderats i urvalet på grund av att de är tillgängliga och villiga att delta i studien (Wagner et
al. 2012, s. 89). Det finns olika metoder som hör till icke-slumpmässigt urval, men urvalet för
denna studie kan liknas med så kallat bekvämlighetsurval. Trost och Hultåker (2016, s. 31)
skriver att bekvämlighetsurval innebär att forskaren delar ut enkäten till de respondenter som
finns tillgängliga. Metoden kan liknas med tillvägagångssättet för denna studie då forskaren
valde de klasser vars lärare i god tid godkände förfrågan och avsatte tid för genomförande av
undersökningen.
Urvalsgruppen för studien är unga vuxna vilket innebär elever som studerar sista året på
gymnasiet. Urvalet gjordes främst av praktiska skäl då gymnasieelever är lätta att komma i
kontakt med via lärare på skolan. Unga vuxna är dessutom en intressant grupp då de är på väg
in i vuxenlivet och själva ska ta ansvar för sin konsumtion. De har därmed stora möjligheter att
påverka framtidens konsumtionsstrukturer och bidra till förändring. Det finns dessutom en
större mängd tidigare forskning att ta del av kring ämnet hållbar konsumtion och unga vuxna.
Urvalet begränsades till elever som studerar teoretiska program på grund av att elever på de
praktiska programmen är på praktik långa perioder under vårterminen och därmed svåra att
sammankalla vid ett tillfälle. Begränsning kan påverka studiens resultat då eleverna kan ha läst
kurser som berör ämnet, vilket kan påverka attityder och förkunskaper. Att urvalet begränsades
till elever som läser tredje året har med tillståndsskäl att göra, då elever under 18 år kan behöva
godkännande från målsman. Studien begränsades av praktiska skäl till SundstaÄlvkullegymnasiet i Karlstad som är Värmlands största gymnasieskola. De tre klasserna som
tillfrågades att besvara enkäten var också de klasser vars lärare snabbast besvarade mail med
förfrågan.

3.3 Etiska aspekter
Studien baseras på information från gymnasieelever och därför är det viktigt att förhålla sig till
etiska aspekter för att värna om individernas integritet. Enligt Ejlertsson (2014, s. 29) ska
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respondenterna ge sitt samtycke innan personuppgifter får samlas in. Det är också viktigt att
följebrevet är korrekt utformat och innehåller information om studiens syfte, konfidentialitet,
hantering av uppgifter samt ett samtyckeskrav. Följebrevet ska utformas sakligt, inte allt för
långt och språket ska vara anpassat till urvalsgruppen (Ejlertsson 2014, s. 112). Innan frågorna
i den digitala enkäten blev tillgängliga fick respondenterna de ta del av ett samtyckesbrev som
de antingen kunde välja att samtycka eller neka. Brevet innehöll information om studiens syfte,
att deltagande i undersökningen var frivilligt och att samtycke när som helst kunde återkallas
utan orsak. Samt att svar var konfidentiella och anonyma, vilket innebar att enskilda individer
inte kan identifieras och att svar kommer att raderas efter att examensarbetet är godkänt
(Ejlertsson 2014, s. 32). De uppgifter som på något sätt berörde respondenternas identitet var
kön, ålder, utbildningsprogram och IP-adress. Informationen lagrades i enkätverktyget Survey
& Report där ingen obehörig kunde ta del av den. Informationen användes enbart för detta
examensarbete.

3.4 Enkätutformning
För att uppnå en hög svarsfrekvens är det viktigt att enkäten har ett lättläst språk, logisk struktur
och anpassad efter urvalsgruppen (Ejlertsson 2014, s. 51ff). Det innebär exempelvis att ordval
och språk ska anpassas efter respondenterna, vilket för denna studie betyder att ord inte får vara
främmande för eleverna. Varje fråga ska endast innehålla en fråga och frågan bör heller inte
utformas längre än nödvändigt. Det är även viktigt att svarsalternativen i enkäten är
symmetriska och följer en logisk ordningsföljd. Den webbaserade enkäten konstruerades i
enkätverktyget Survey & Report och är tillgängligt via Karlstads Universitet. Först
genomfördes en pilotstudie av enkäten vilket innebar att den tänkta enkäten testades och
därefter korrigerades (Ejlertsson 2014, s. 159). Pilotstudien besvarades av fem personer som
efteråt gav synpunkter och förbättringsförslag. Detta gjordes för att säkerställa att frågor inte
misstolkas och eventuella fel kunde uppmärksammas. De personer som besvarade enkäten i
pilotstudien ansåg att språket var enkelt och enkäten lätt att genomföra.
Enligt Esaiasson et al. (2012, s. 241) kan forskaren med fördel använda enkätfrågor som andra
forskare redan formulerat, som mäter det studien avser att mäta. Forskaren kan då finna frågor
som redan är genomdiskuterade av forskningssamhället och får möjlighet att jämföra empiriska
resultat med annan tidigare forskning. Vissa frågor i enkäten, i synnerhet fråga 14, har därför
konstruerats med inspiration från rapporten ”Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion”
(Sjöberg 2017) skriven på uppdrag av Naturvårdsverket. Rapporten ger förslag på fortsatta
studier, där författaren bland annat skriver ”Men hur tänker unga själva om vad som skulle
kunna öka deras hållbara konsumtion?” (Sjöberg 2017, s. 39f), en fråga som denna studie delvis
syftar till att undersöka. Vidare framgår det i rapporten att frågor som ”Vad anser unga att det
finns för valmöjligheter för att fatta hållbara konsumtionsbeslut?” och ”Hur ser de på alternativa
vägar för inskaffande av kläder?” (Sjöberg 2017, s. 39f), är intressanta att undersöka. Det är
frågor som forskaren finner relevanta utifrån studiens syfte och därför delvis har utgått ifrån när
enkätfrågor formulerats.
Enkäten bestod inledningsvis av ett samtyckesbrev följt av 14 frågor, där de 13 första var slutna
och obligatoriska och sista frågan var öppen och frivillig att besvara (se bilaga). Anledningen
till att frågor i enkäten var obligatoriska var för att enkätverktyget Survey & Report erbjöd den
funktionen, vilket forskaren ansåg fördelaktigt för att minska bortfall. Eftersom respondenterna
i förväg samtyckt deltagande i studien och när som helst kunde välja att avbryta undersökning
menar forskaren att det är försvarbart att använda den obligatoriska funktionen i programmet.
De två första frågorna var bakgrundsfrågor och berörde kön, ålder och utbildningsprogram.
Därefter följde frågor om engagemang i miljöfrågor och huruvida de anser att de kan göra
skillnad genom att köpa miljömärkta varor. Sedan ställdes frågor om köpbeteende och
konsumtion av kläder i relation till miljö- och sociala problem. Enkäten avslutades med en
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öppen fråga om vad som kan krävas för att fler ska handla kläder på ett hållbart sätt. Frågorna
formulerades med ett lättläst språk och strukturen i enkäten var enkel, exempelvis genom att
svarsalternativen i enkäten följde en logisk ordning. Det var viktigt dels för att frågor inte ska
misstolkas men också med hänsyn till att respondenterna var unga vuxna.
Enkäten är främst kvalitativ då svarsalternativen enligt Eljertsson (2014, s. 122) inte utgörs av
några numeriska mätvärden utan består av alternativ på en fallande skala, exempelvis (ofta,
ibland, sällan, aldrig). Den enda frågan som mäter någon form av kvantitet är inledningsfrågan
om födelseår, övriga frågor utgörs av kvalitativa variabler på en ordinal- och nominalskala.
Frågor om kön och gymnasieprogram utgörs av nominalvariabel och kan klassificeras men går
inte att rangordna (Ejlertsson 2014, s. 124). Attitydfrågor består ofta av svarsalternativ som har
en logisk rangordning och utgörs därför av variabler på en ordinalskala. Men trots att svaren
befinner sig på en fallande skala går det inte att säga något om skillnadernas storlek mellan
svaren.

3.5 Utdelning och bortfall
Inledningsvis har ansvariga lärare kontaktats och gett sitt godkännande att genomföra
enkätundersökning i de tre olika gymnasieklasserna. I ett mail fick lärarna ta del av studiens
syfte samt att undersökningen var anonym. Besöken i de tre klasserna ägde rum under
lektionstid vid tre olika tillfällen. Ejlertsson (2014, s. 15) hävdar att det är viktigt att
respondenterna känner sig motiverade till att besvara enkäten och får tillit till forskaren som
ansvarar för studien. Av den anledningen valde forskaren att i samband med besöket presentera
sig själv, utbildningen och syftet med studien för att väcka intresse hos respondenterna.
Ansvarig lärare publicerade webbenkäten till samtliga elever via skolplattformen och
närvarande under hela besökstiden. Även forskaren närvarade under tiden enkäten besvarades
för att ge respondenterna möjlighet att ställa frågor och på så sätt undvika misstolkning. Det var
däremot viktigt för forskaren att inte lägga sig i eller på något sätt påverka respondenterna under
besvarandet. Ejlertsson (2014, s. 33) belyser vikten i att dela ut enkäten vid en lämplig tidpunkt
anpassad efter respondenterna. Därav var det prioriterat att utforma enkäten och kontakta lärare
tidigt i forskningsprocessen eftersom elever som går sista året på gymnasiet har ont om tid inför
kommande studentexamen. Webbenkäten delades ut till tre olika klasser där sammanlagt 74
elever besvarade den. De 13 första frågorna var obligatoriska och därmed var bortfallet 0 och
den sista frågan var öppen och frivillig för respondenterna att besvara. Det resulterade i att 64
av 74 elever besvarade den öppna frågan och bortfallet var därför 10.

3.6 Analys av data
Datainsamlingen har bearbetats och analyserats med hjälp av enkätverktyget Survey & Report.
Funktioner i programmet skapade automatiskt diagram av svaren och forskaren hade möjlighet
att se samband mellan olika frågor och svar. För att bearbeta svaren på enkätens öppna fråga
har forskaren gjort en kvalitativ textanalys. Det innebär att forskaren genom noggrann läsning,
tar fram det väsentliga innehållet (Esaiasson et al. 2012, s. 210f). Det centrala i texten fångas in
och dolda budskap kan synliggöras. Forskaren började med att snabbt läsa igenom svaren för
att få en överblick över hela innehållet. Därefter bearbetades varje svar genom noggrann och
fundersam läsning. Nästa steg var att systematisera innehållet genom att plocka ut
meningsbärande enheter från texten. Meningarna har sedan kondenserats vilket innebär att de
förkortas och tydliggörs utan att innehållet ändras. Kondenserade meningar med liknande
innehåll har därefter tilldelats en gemensam kod som sammanfattar innehållets mest centrala
delar. Utifrån koderna har kategorier skapats som beskriver textens helhet och gör innehållet
överblickbart. Tabell 1 ger exempel på hur analysarbetet gått till.
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Tabell 1. Exempel ur den kvalitativa textanalysen och hur kategorier skapats. (Tabell: Emelie
Eriksson)

Menings enhet

Kondensering

Kod

Kategori

”De som har kunskap
De som har kunskap
anstränger sig hårdare
anstränger sig
än de som är ovetande”. hårdare.

Kunskap leder till
förändring.

Kunskap

”Jag hade inte betalat
hur mycket som helst
för ett plagg som är
hållbart, men om
skillnaden är liten
väljer jag hellre det
miljövänliga
alternativet”.
”Vad vi efterfrågar är
också vad som
produceras”.

Jag hade inte betalat
hur mycket som
helst för ett plagg
som är hållbart.

Hållbara kläder måste
säljas till ett rimligt
pris.

Pris

Vad vi efterfrågar är Efterfrågan styr
vad som produceras. utbudet.

Konsumentmakt

”Som det ser ut idag är
det ofta tantkläder som
är miljömärkta”.

Tantkläder är
miljömärkta.

Normer

Hållbara kläder riktar
sig till en äldre
målgrupp.

3.7 Fördelar och nackdelar med metoden
Urvalsmetoden icke-slumpmässigt urval har fördelen att den är tid- och kostnadseffektiv
(Wagner et al. 2012, s. 92). De gymnasieklasser som ingick i studiens urval var de som var
tillgängliga vid tidpunkten när data skulle samlas in. Eftersom tiden för uppsatsen var begränsad
var forskaren i viss mån tvungen att inkludera ”första bästa tillgängliga” klasser. Nackdelen
med bekvämlighetsurval som går under metoden icke- slumpmässigt urval, är att svaren till viss
del inte är representativa för en bred population. Även Hagevi och Viscovi (2016, s. 164)
påpekar att bekvämlighetsurval medför att det kan vara svårt att generalisera resultatet till hela
populationen. När urvalet för studien gjordes visade det sig att elever som läser praktiska
utbildningar inte var tillgängliga på grund av praktik, vilket innebar att de eleverna inte kunde
inkluderas i studien. Studien inkluderar alltså enbart elever som läser olika teoretiska
utbildningar vilket kan påverka studiens resultat i form av att svaren inte är representativa för
hela populationen.
Enkät som metod för datainsamling var bäst lämpad utifrån studiens syfte och av anledningen
att en större mängd information skulle samlas in under en begränsad tidsperiod på 10 veckor.
Att konstruera en webbenkät som delas ut till elever under gruppadministrerade former sparar
tid och minskar pappersarbete. Dessutom passade webbenkät väl in på urvalsgruppen då de
flesta elever idag har tillgång till telefon eller dator. Med hjälp av enkätverktyget Survey &
Report kunde enkäten anpassas efter urvalsgruppen vilket innebar att forskaren varit noggrann
med tydlig struktur och enkelt språk (Eljertsson 2014, s. 52). Fördelen med webbenkät är att
bortfall på grund av stavfel eller otydlig handstil minskar. Elever som går sista året på gymnasiet
har troligtvis begränsat med tid vilket forskaren tagit hänsyn till genom att begränsa antalet
frågor.
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Metoden har också fördelen att forskaren fick möjlighet att presentera sig själv och syftet med
studien vilket skapar motivation, något som Ejlertsson (2014, s. 15) anser är viktigt och som
kan öka svarsfrekvensen. En fördel är dessutom att eleverna under tiden de besvarade enkäten
hade möjlighet att ställa frågor till forskaren. Nackdelen med att endast använda
enkätundersökning som metod är att forskaren inte har möjlighet att komplettera med ytterligare
information från respondenterna (Wagner et al. 2012, s. 101). Fördelen med enkät är däremot
att den erbjuder hög grad av anonymitet. Troligtvis har unga vuxna på gymnasiet sedan innan
erfarenhet av hur enkätundersökning går till och känner sig antagligen mer bekväma med att
svara på frågor i enkätformat i jämförelse med intervju som metod.
Forskaren har haft i åtanke att de respondenter som sedan innan har ett större intresse i
miljöfrågor tenderar att ge mer utförliga svar på den öppna frågan i enkäten. Risken finns också
att det finns en norm i dagens samhälle att vara miljömedveten vilket gör att elever vill leva upp
till normen och svaren riskerar att bli oärliga. Detta är någon som forskaren kan påverka genom
att sträva efter att formulera frågor neutralt för att undvika socialt önskvärda svar (Eljertsson
2014, s. 69f). Nackdelen med enkät kan också vara att för många frågor tröttar ut respondenten,
därför innehöll enkäten ett begränsat antal frågor där alla frågor utom en var stängda. Frågornas
ordningsföljd kan påverka respondenterna och hur de väljer att svara (Esaiasson et al. 2012, s.
246). För att förebygga eventuella ordningsföljdeffekter har forskaren valt att ställa de generella
frågorna i ämnet först och avslutat med specifika frågor. Det finns nämligen en större risk att
specifika frågor påverkar svaren på de generella frågorna, än tvärtom.

3.8 Validitet, reliabilitet och trovärdighet
För att resultatet av enkäten ska bidra med relevant och användbar information är det viktigt att
reflektera över dess validitet och reliabilitet (Ejlertsson 2014, s. 107). Validitet eller giltighet
innebär, för denna studie, enkätfrågornas förmåga att mäta det de avser att mäta och inte något
annat. Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär huruvida upprepade mätningar skulle ge samma
resultat, vilket betyder i vilken grad respondenten skulle ger samma svar på samma fråga vid
annat tillfälle. Därför är det viktigt att frågorna är formulerade korrekt och i hög grad frågar
efter det studien har för avsikt att undersöka. ”Dåligt formulerade frågor kan göra, att det blir
stor slumpvariation i svaren” och reliabiliteten blir därmed låg (Eljertsson 2014, s. 111). Om
reliabiliteten är låg medför det även att validiteten blir låg eftersom missuppfattningar innebär
att frågan inte kommer att mäta det den avser att mäta (Trost & Hultåker 2016, s. 63). Enkäten
utformades med ett enkelt språk genom att exempelvis undvika krångliga ord för att minska
risk för missuppfattning och därmed nå högre reliabilitet. Ett sätt att testa reliabiliteten vid
enkätundersökning är att be samma personer som besvarade enkäten inom kort få besvara
frågorna igen och skillnader kan då undersökas (Ejlertsson 2014, s. 111). Testet är dock svårt
att genomföra inom ramen för denna studie. Risken finns också att respondenterna funderat på
frågorna i efterhand och därmed väljer att svara annorlunda vid nästa svarstillfälle.
Trovärdigheten i resultatet av den kvalitativa textanalysen kan påverkas av forskaren genom
exempelvis tidigare erfarenhet i ämnet eller förutfattade meningar (Lundman & Granehiem
2012, s. 197). Av den anledningen finns risken att resultatet får en lägre trovärdighet. För att
förebygga detta har forskaren försökt att analysera resultatet med ett öppet sinne för att ha
möjlighet att finna ny kunskap. Forskaren har även en påverkan på resultatens giltighet och
tillförlitlighet och därför är det viktigt att studien är transparent. Därför har forskaren gett en
noggrann beskrivning av urvalet, detaljerat redogjort för analysarbetets tillvägagångssätt samt
använt citat för att styrka resonemang.
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4. Resultat
Inledningsvis presenteras resultatet av enkätundersökningen i form av numrerade cirkeldiagram
för att enkelt skapa överblick över hur respondenterna har svarat. Diagram 1–11 följer
enkätfrågornas ordningsföljd. Därefter redovisas resultatet av den kvalitativa textanalysen som
gjordes på enkätens sista och öppna fråga. Till sist presenteras intressanta samband ur ett
genusperspektiv.
Enkäten bestod av sammanlagt 14 frågor varav de 13 första var stängda och sista frågan öppen
för fri kommentar (se bilaga). Fråga 2 och 3 i enkäten berörde ålder och gymnasieprogram, men
har exkluderats i resultatets redovisning på grund av platsbrist och anonymitets skäl. Enkäten
besvarades av sammanlagt 74 individer. Det interna bortfallet på de 13 första frågorna var 0,
medan bortfallet på den sista frågan var 10. Respondenterna bestod av elever som studerar
årkurs 3 på gymnasiet i Karlstad. Eleverna läser två olika teoretiska gymnasieutbildningar, men
vilka de är har forskaren vald att inte avslöja på grund av anonymitetsskäl.

4.1 Bakgrundsfrågor
Enkätens inledande frågor berör respondenternas könsidentifiering och undersöker hur stor del
av respondenterna som uppger att de har ett intresse i miljöfrågor.
Diagram 1: Könsfördelning

Diagram 1 visar att 49 respondenter identifierar sig som tjejer och 25 respondenter identifierar
sig som killar. Svarsalternativet ”annat” fanns med men eftersom ingen respondent valde det
alternativet har det uteslutits i diagrammet. Det innebär att en större del av respondenterna
identifierade sig som tjejer, medan de som identifierar sig som killar var färre.
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Diagram 2: Intresse i miljöfrågor.

Det visade sig att majoriteten av respondenterna uppger att de är intresserade i miljöfrågor
eftersom 53 individer svarade ja medan 21 individer svarade nej på frågan.

4.2 Konsumtionsmönster och tilltro
Följande fem frågor undersöker respondenternas tilltro till miljömärkningar, vilka faktorer som
styr valet när de köper kläder, om de köper kläder second hand/begagnat och om de undersöker
om kläderna i butiken är miljömärkta när de handlar. Svaren ger en indikation på hur
respondenterna agerar när de köper kläder och vilka attityder som finns till miljömärkta kläder.
Diagram 3: Miljömärkt.

Majoriteten av respondenterna anser att de kan göra skillnad genom att köpa miljömärkt. Ett
fåtal respondenter svarade nej (5) eller att de inte vet (7) om de kan göra skillnad genom att
köpa miljömärkt.
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Diagram 4: Avgörande faktorer vid köp av kläder.

Diagram 4 visar att majoriteten av respondenterna svarade att det främst är pris och design som
bestämmer valet när de handlar kläder. Märke och miljömärkning är de två faktorer som är
mindre viktiga när individerna köper kläder.
Diagram 5: Second hand/begagnat.

Majoriteten av respondenterna svarade att de aldrig eller sällan köper kläder second hand eller
begagnat. De som svarat att de ibland köper second hand/begagnat är nästan lika många som
de som svarat att de sällan gör det. Några få respondenter (7 av 74) svarade att de ofta köper
kläder second hand eller begagnat. Svaren fångar en känsla för hur ofta eller sällan de köper
second hand eller begagnat.
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Diagram 6: Tilltro till miljömärkning av kläder.

Diagrammet visar stor variation mellan respondenterna svar. Något fler (24) svarade att de är
tveksamma till om de känner tilltro till miljömärkning av kläder. Något färre (19) respondenter
svarade att de absolut känner tilltro, medan nästan lika många (18) svarade att de inte vet om
de känner tilltro. Däremot var de ingen respondent som svarade att de inte alls känner tilltro till
miljömärkning av kläder, vilket fanns som alternativ efter ”Inte direkt”.
Diagram 7: Är kläderna miljömärkta?

Majoriteten av respondenterna (61 av 74) svarade att de sällan eller aldrig undersöker om
kläderna är miljömärkta när de handlar. 12 individer svarade att de ibland undersöker om
kläderna är miljömärkta och endast 1 individ svarade att de ofta undersöker om kläderna i
butiken är miljömärkta.
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4.3 Känsla av oro över klädproduktionens påverkan
Följande två frågor undersöker huruvida respondenterna känner oro över klädproduktionens
påverkan på miljö och hälsa. Svaren ger en indikation på hur respondenterna känner inför de
problem som klädproduktionen innebär.
Diagram 8: Oro över miljöpåverkan.

Diagrammet visar att majoriteten respondenter svarade att de ofta oroar sig över
klädproduktionens påverkan på miljön. 32 individer svarade att de ibland känner oro, medan 21
respektive 7 individer svarade att de sällan eller inte alls känner oro över klädproduktionens
miljöpåverkan.
Diagram 9: Oro över social påverkan.

Diagrammet visar att majoriteten svarade att de ibland oroar sig över klädproduktionens
hälsoeffekter och arbetsvillkor. Endast några få svarade att de inte alls känner oro.
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4.4 Engagemang för hållbar klädkonsumtion
Följande två frågor var de sista stängda frågorna i enkäten. Frågorna undersöker
respondenternas vilja att i framtiden konsumera kläder på ett mer hållbart sätt och villighet att
betala ett högre pris för kläder som är hållbart producerade. De här två frågorna kan ge en
indikation på viljan att förändra konsumtionsmönster och vilken betydelse priset har.
Diagram 10: Vilja att köpa kläder hållbart i framtiden.

Majoriteten av respondenterna (61 av 74) svarade att de vill köpa kläder på ett mer hållbart sätt
i framtiden. 11 individer svarade att de inte vet hur de vill göra och endast 2 individer svarade
att de inte vill köpa kläder på ett hållbart sätt i framtiden.
Diagram 11: Vilja att betala mer för miljömärkt.

Diagrammet visar att drygt hälften av respondenterna (39 av 74) uppger att de är villiga att
betala mer för ett klädesplagg som är hållbart producerat. 25 individer svarade att de inte vet
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om de är villiga att betala mer och ännu färre (10) svarade att de inte är villiga att betala mer
för hållbart producerade kläder.

4.5 Vad krävs för att främja hållbar klädkonsumtion?
För att bearbeta och analysera respondenternas svar på enkätens öppna fråga (se bilaga) har
forskaren gjort en kvalitativ textanalys som presenteras nedan. Analysmetoden beskrivs mer
utförligt i kap. 3. Textanalysen resulterade i fyra kategorier som speglar respondenternas svar
på frågan: ”Vad tror du krävs för att fler ska välja att köpa kläder på ett mer hållbart sätt?”.
Kategorierna är: kunskap, pris, konsumentmakt och normer.
Kunskap
Majoriteten av respondenterna svarade att kunskap och medvetenhet är två avgörande
nyckelfaktorer för att unga vuxna ska konsumera kläder på ett mer hållbart sätt. De menar att
unga konsumenter behöver bli upplysta om problematiken mellan konsumtion och
miljöpåverkan. Det är viktigt att få en tydlig förståelse för varför överkonsumtion leder till
negativa effekter på människa och miljö. En av respondenterna skriver att ”Jag tror många inte
har en aning om vad som står bakom den där billiga tröjan” och andra menar att konsumenter
behöver bli medvetna om hur arbetsvillkoren där kläderna tillverkas faktiskt ser ut. Det krävs
en djupare förståelse för den egentliga innebörden av att köpa icke-hållbart producerade kläder.
En respondent skriver att ”Jag borde egentligen ta mer ansvar och kolla upp saker”, vilket tyder
på att det finns en bakomliggande vilja att agera miljömässigt hållbart. Men problemet, enligt
en annan respondent, är att människor är bekväma och att ”det krävs någon typ av
samhällsinsats för att vi konsumenter ska börja ta frågan på allvar”.
En respondent påpekar också att det är lätt att blunda för problemen när de inte finns att beskåda
med egna ögon och framförallt inte påverkar det dagliga livet. Några av respondenterna hävdar
att kunskap och medvetenhet leder till beteendeförändring genom att exempelvis skriva ”De
som har kunskap anstränger sig hårdare än de som är ovetande”. De menar att om konsumenten
har kunskap och förståelse för problemet är det mer sannolikt att hen agerar därefter. Att sprida
information om konsumtionens baksidor i kombination med kunskap om hur unga konsumenter
kan göra skillnad, kan i sin tur leda till beteendeförändring. Av svaren framgår att frågan är
förenad med komplexitet, men att problemet behöver uppmärksammas mer.
Pris
Många av respondenterna har svarat att priset på kläderna är en avgörande faktor när de köper
kläder. De menar att priset på hållbart producerade kläder måste vara jämförbara med ickehållbart producerade kläder. Flera av respondenterna hävdar att det dyra priset är en orsak till
varför de väljer icke-hållbart producerade kläder framför hållbara kläder. En av respondenterna
skriver att ”Jag hade inte betalat hur mycket som helst för ett plagg som är hållbart, men om
skillnaden är liten väljer jag hellre det miljövänliga alternativet”. Det innebär att så länge
prisskillnaden mellan hållbart och icke-hållbart producerade kläder är stor, kommer de flesta
ändå att välja det billigare alternativet. Några av respondenterna uppmärksammar att många
inte har möjlighet att köpa miljömärkta kläder på grund av ekonomiska förutsättningar. Trots
det har fler än hälften (39 av 74) i tidigare enkätfråga (diagram 11) svarat att de är villiga att
betala mer för ett plagg som är hållbart producerat, vilket är motsägelsefullt. Ett av förslagen,
enligt en respondent, är att höja priset på kläder som inte är miljömärkta för att jämna ut
prisskillnaden mellan hållbart och icke-hållbart. En annan respondent föreslår höjd skatt på
kläder för att få människor att konsumera mindre och i större utsträckning välja hållbara
alternativ. Det ska framförallt inte vara lönsamt för företag att producera och sälja kläder som
inte är hållbara. Priset är helt klart en viktig aspekt. Många av respondenterna vill handla kläder
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hållbart i framtiden och är dessutom villiga att betala mer för det. Oklart är var ”smärtgränsen”
går gällande högre pris på hållbart tillverkade kläder.
Konsumentmakt
Flera av respondenterna har svarat att utbudet på hållbart producerade kläder är alldeles för litet
som det ser ut idag. För att fler konsumenter ska välja hållbara alternativ behöver de finnas
tillgängliga i fler butiker. ”I nuläget upplever jag det som ett väldigt smalt utbud som sällan
möter det jag efterfrågan”, skriver en av respondenterna. De upplever svårigheter att hitta
hållbart producerade kläder i vanliga butiker, framförallt då de är bosatta i en mindre stad. Det
förekommer dessutom flera svar som uppmärksammar att konsumenter måste efterfråga
hållbart producerade kläder för att utbudet ska öka. Någon skriver att ”Vad vi efterfrågar är
också vad som produceras”. Det krävs dessutom en större efterfrågan på second hand kläder för
utbudet på second hand butiker ska öka, så att även de som bor i mindre städer får tillgång till
dem. Det tyder på att unga vuxna faktiskt anser sig ha en betydande makt över marknaden men
framförallt makt som konsument att bidra till förändring.
Normer
Respondenterna anser att företag och butiker överlag behöver kommunicera och marknadsföra
hållbara kläder på ett tydligare sätt och i större omfattning. Respondenterna menar att hållbart
producerade kläder måste få mer uppmärksamhet genom exempelvis reklam i sociala medier.
En av respondenterna skriver att ”Jag tror knappt jag sett något plagg med miljömärkning”,
vilket tyder på att det saknas medvetenhet och kunskap om miljömärkning.
Någon annan hävdar att trots miljöintresse kan hen inte nämna något märke som endast säljer
miljömärkta kläder, däremot flera varumärken som säljer vegetariskt. Det tyder på en högre
medvetenhet gällande miljömärkning av livsmedel, än miljömärkning av kläder. Det framgår
att det är viktigt för de unga vuxna att de enkelt kan få reda på om klädesplagget är hållbart
producerat.
Respondenterna belyser också vikten av att stora företag faktiskt tar ansvar och satsar på
hållbart producerade kläder. Samtidigt behövs fler ”fräscha och moderna secondhand butiker”.
Second hand kläder behöver dessutom framstå som mer attraktivt enligt de unga vuxna. De
menar att val av kläder ofta styrs av vad som är populärt. Trots att kläderna är hållbart
producerade ska de vara trendiga och ”inne”. En av respondenterna skriver att ”Som det ser ut
idag är det ofta tantkläder som är miljömärkta”, vilket indikerar att de uppfattar att hållbart
mode riktar sig till en äldre målgrupp. Normer och attityder till hållbart mode behöver därför
förändras och hållbara kläder behöver vara attraktiva även för de yngre.
Det framgår också att unga känner sig pressade till att köpa nya kläder i samband med nya
trender. Det innebär att normerna för hur vi konsumerar kläder också behöver ifrågasättas och
förändras. En respondent skriver att ”Nu i större städer har det nästan blivit trendigt att köpa
second hand och det är väldigt bra”. De menar att det är viktigt att ”trendsättare” och personer
som influerar unga vuxna kan bidra till att förändra attityder till second hand och hållbart
producerade kläder. Unga vuxna efterfrågar också information om hur de kan kombinera
modeintresse med hållbarhet.
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4.6 Intressanta samband ur ett genusperspektiv
Då studien bland annat syftar till att undersöka om attityder till hållbar klädkonsumtion skiljer
sig åt i förhållande till genus och identitet, har forskaren valt att presentera utvalda frågor som
visar intressanta samband. Följande diagram visar hur respondenterna svarat i specifika
enkätfrågor i förhållande till det kön de identifierar sig som.
Diagram 12: Intresse i miljöfrågor i relation till genus.

En majoritet av de som identifierade sig som tjejer uppger att de är intresserade av miljöfrågor.
Däremot var skillnaden inte lika stor mellan de som identifierade sig som killar. Något fler
killar svarade att de är intresserade i miljöfrågor än de som svarade att de inte är intresserade.
Diagram 13: Tilltro till miljömärkning i relation till genus.

Diagrammet visar att betydligt fler respondenter som identifierar sig som tjejer känner tilltro
till miljömärkning av kläder, än vad de som identifierar sig som killar gör. Killarna känner sig
mer tveksamma när det gäller tilltro till miljömärkning.
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Diagram 14: Oro över miljöpåverkan i relation till genus.

Majoriteten av tjejerna svarande att de ibland oroar sig över klädproduktionens påverkan på
miljön. Medan de flesta killarna svarade att de sällan oroar sig över klädproduktionens
miljöpåverkan. Det tyder på att tjejerna känner större oro i jämförelse med killarna.
Diagram 15: Vilja att köpa kläder hållbart i relation till genus.

Diagrammet visar att majoriteten av tjejerna (44 av 49) uppger att de vill köpa kläder på ett mer
hållbart sätt i framtiden, medan killarna är mer osäkra. Fler killar än tjejer svarade att de inte
vet om de vill köpa kläder på ett mer hållbart sätt i framtiden. Lika många killar (1) som tjejer
(1) svarade att de inte vill köpa kläder på ett hållbart sätt i framtiden.
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5. Diskussion
Kapitlet innehåller inledningsvis en reflektion över studiens resultat i relation till urval och vald
metod. Därefter diskuteras och analyseras resultaten med hjälp av studiens tidigare forskning
och teoretiska ramverk. Rubrikerna är baserade på de teman som framkom i textanalysen och
valdes då forskaren anser att de speglar resultatets huvudsakliga delar.

5.1 Reflektion över studiens resultat
Syftet med studien var att undersöka unga vuxnas attityder till klädkonsumtion och i synnerhet
hållbar konsumtion av kläder. Forskaren hade även för avsikt att ta reda på vad som krävs för
att unga vuxna ska välja att konsumera kläder på ett mer hållbart sätt. För att problematisera
frågan var det även intressant att undersöka betydelsen av genus i relation till de attityder som
förekommer.
Enkätundersökning som metod gav ett relativt brett material som var användbart för att studera
ovannämnda syfte. Enkäten bestod av 13 slutna frågor och en öppen fråga. De slutna frågorna
i enkäten gav studien en lägesrapport över hur unga vuxna i Karlstad förhåller sig till
klädkonsumtion och hållbar klädkonsumtion. Däremot gav den öppna frågan djupare och mer
nyanserade svar, vilket var användbart för att och undersöka normer och genusaspekten.
Studiens mest intressanta fynd framkom genom den öppna frågan.
Enkätundersökningen genomfördes i tre olika klasser och sammanlagt besvarades enkäten av
74 elever. Urvalsgruppen bestod av elever som studerar tredje året på gymnasiet på två olika
teoretiska program. Det var viktigt att upplysa respondenterna om att deltagande i studien var
frivilligt samt att enkäten var anonym. Dels för att eleverna inte skulle känna press att medverka
men också för att värna om integriteten. Att genomföra enkätundersökning på en gymnasieskola
under lektionstid var ett smidigt sätt att komma i kontakt med eleverna. Eftersom forskaren
under besöket fick möjlighet att presentera sig själv och syftet med studien, upplevde forskaren
att engagemang från eleverna ökade och svarsfrekvensen blev därmed också hög.
Om enkätundersökningen hade genomförts med elever som studerar andra program,
exempelvis praktiska, hade troligtvis studiens resultat utfallit annorlunda vilket läsaren bör ha
i åtanke. I studiens resultat framgår att de som identifierade sig som tjejer var fler än de som
identifierade sig som killar vilket i viss mån också påverkar studiens resultat, vilket forskaren
varit medveten om och tagit hänsyn till i resultat och diskussion. Dessa faktorer medföra att
resultatet inte är representativt för en annan grupp unga vuxna.
Om forskaren fick möjlighet att genomföra en liknande studie hade forskaren använt en
liknande metod, men även inkluderat praktiska program kunnat då det skulle kunna resultera i
fler nyanserade resultat. Enkäten skulle dessutom kunnat innehålla alternativa frågor,
exempelvis frågor som i större utsträckning berör just genus och klädkonsumtion. Då forskaren
inte hade någon tidigare erfarenhet av enkätundersökning i den här omfattningen, upplevde
forskaren viss svårighet att välja ut och formulera frågeställningar så tidigt i processen.
Dessutom visade det sig under arbetets gång att konsumtion och genus har ett starkare samband
än vad som kunde förutspås när arbetet med studien inleddes.
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5.2 Kunskap och normer
Enligt studiens resultat är en majoritet av respondenterna intresserade i miljöfrågor. Majoriteten
anser dessutom att de kan göra skillnad genom att köpa miljömärkt. Det innebär att unga vuxnas
engagemang för miljöfrågor är relativt stort, samtidigt som de flesta anser att miljömärkning är
något positivt som kan göra skillnad för miljön. Studiens resultat visar däremot ett glapp mellan
attityd och beteende då 61 av 74 respondenter svarade att de sällan eller aldrig undersöker om
kläderna i butiken av miljömärkta. Dessutom svarade 49 av 74 respondenter att de sällan eller
aldrig köper kläder secondhand eller begagnat. Det stämmer överens med vad Sjöberg (2017,
s. 6) skriver i rapporten från Naturvårdsverket, att trots att unga vuxna har en vilja att konsumera
hållbart så agerar de inte därefter.
Glappet mellan attityd och beteende kan förklaras av olika faktorer. Dels finns ett stort utbud
av lättillgängliga och billiga kläder, vilket skapar begär hos unga vuxna att konsumera kläder
(Henninger et al. 2016; Bick et al. 2018). Det snabba modet (fast fashion) bidrar också till att
unga vuxna ser kläder som en förbrukningsvara, vilket klädindustrin utnyttjar för att driva på
en ekonomisk tillväxt. Klädindustrin livnär sig alltså på ett ”slit och släng” samhälle. Det blir
svårt att motivera konsumenter att agera hållbart när klädindustrin går emot tankesättet om
hållbarhet och istället uppmuntrar till mer konsumtion. Eftersom klädkonsumtion, på grund av
normer, associeras med feminina stereotyper påverkas ”kvinnliga” konsumenter mer av
köphetsen (Gupta & Gentry 2015) än vad ”manliga” konsumenter gör. Unga vuxna vill agera
mer hållbart men marknaden ger dem inte rätt förutsättningar. I resultatet framgår också att
respondenterna känner press att köpa nya kläder, vilket stämmer överens med Fien et al. (2008)
som menar att stora mängder av reklamflöden gör det svårt för unga vuxna att inte låta sig
påverkas av mediala budskap.
Respondenterna påpekar att det generellt sett saknas kunskap och medvetenhet om
klädkonsumtionens miljöpåverkan. De menar också att det är svårt att som konsument förstå
vad som ligger bakom en billig prislapp. Det är lätt att blunda för problemen då miljöförstöring
och dåliga arbetsförhållanden äger rum utanför konsumentens synfält. Däremot framgår det i
resultatet att det finns en större medvetenhet vad gäller livsmedel. Hur kommer det sig att unga
vuxna har kunskap om matens miljöpåverkan men inte klädkonsumtionens? Är det inte lika
trendigt att konsumera kläder hållbart som att äta vegetariskt? Troligtvis inte enligt resultatet,
trots att forskning beskriver hållbar klädkonsumtion som en ”megatrend” (Henninger et al.
2016). Tyvärr är det, på grund av normer, en större trend att överkonsumera kläder. Hur ska
unga vuxna bli medvetna om konsumtionens baksidor, när marknaden inte är transparent? Här
finns dessutom en tydlig indikation på att ansvaret ligger på konsumenten och inte på företagen,
vilket stämmer överens med Isenhour´s (2010) beskrivning av en politisk barriär.
Respondenterna hävdar dessutom att glappet mellan attityd och beteende har att göra med
bekvämlighet och att det krävs något mer för att få konsumenter att agera miljövänligt.
Argumenten stämmer också överens med Isenhour´s (2010) resonemang att livsstilsbarriärer
hindrar konsumenter från att agera miljövänligt. Företag måste underlätta för konsumenten så
att hållbar konsumtion går hand i hand med tidseffektivitet och bekvämlighet.
Glappet mellan attityd och beteende kan framförallt förklaras genom förståelsen av samhällets
konstruerade normer och skapandet av identitet, vilka är starkt sammanknutna med
klädkonsumtion (Harris et al. 2016). På grund av normer är det svårt för konsumenter att
exempelvis sluta konsumera kläder och endast handla begagnat, vilket också är en form av
livsstilsbarriär enligt Isenhour (2010). På grund av att kläder är nära sammanknutet med
skapandet av social identitet, finns också en press att leva ”som alla andra” och överensstämma
med konstruerade normer. Det innebär att det finns en social barriär som hindrar unga vuxna
från att agera hållbart (Isenhour, 2010).
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Att studiens resultat visar att respondenterna inte konsumerar hållbart i någon större
utsträckning kan förklaras genom ”Identity-based motivation theory” (Pinto et al. 2014). Om
hållbar konsumtion inte är viktigt för individens sociala eller personliga identitet, kommer
individen troligtvis inte att engagera sig i hållbar klädkonsumtion då det inte ger någon mening.
Om hållbar konsumtion däremot är en viktig del i den sociala gruppens gemensamma
värderingar och mål, ökar sannolikheten att individen tar beslut därefter (figur 1). Om fler unga
vuxna konsumerar kläder på ett hållbart sätt, kan normerna för hållbar konsumtion förändras i
positiv riktning. I resultatet framgår också att unga vuxna efterfrågar kunskap om hur de kan
kombinera modeintresse med hållbarhet. Något som enligt min uppfattning är viktigt att
förmedla, särskilt till unga tjejer, för att unga vuxna inte ska känna uppoffring.

5.3 Dyra tantkläder
När unga vuxna köper kläder är det främst pris och design som avgör valet. Det betyder att
kläderna bör ha en billig prislapp och snygg design för att vara tilltalande. Varför priset är så
pass viktigt kan dels bero på att unga vuxna inte har ekonomiska förutsättningarna att köpa
kläder med ett högre pris. Det kan även bero på fast fashion modellen som gör det svårt för
konsumetern att acceptera högre priser. Resultatet visar att endast några få respondenter svarade
att miljömärkning avgjorde valet när de köper kläder, vilket stämmer överens med Harris et al.
(2016) som hävdar att hållbarhet befinner sig långt ned i kriterier hierarkin vad gäller köpbeslut.
Det framgår också i resultatet att unga vuxna upplever att utbudet av hållbart mode är för litet,
plaggen är dessutom dyra, oattraktiva och marknadsförs otydligt. Det indikerar att marknaden
inte har de förutsättningar som krävs för att unga vuxna ska konsumera kläder hållbart.
Eftersom respondenterna efterfrågar större utbud av hållbara kläder, exempelvis fler second
hand butiker, finns däremot en efterfrågan. Tyvärr en efterfrågan som marknaden inte verkar
vara intresserad av, vilket kan bero på att modeindustrin har svårt att släppa taget om fast
fashion modellen. Unga vuxna efterfrågar också ”fräscha” second hand butiker, vilket tyder på
att second hand butiker uppfattas som ofräscha. Den uppfattningen kan förklara varför resultatet
visar att så få respondenter köper kläder second hand. Respondenterna hävdar också att
miljömärkta kläder är ”tantkläder”. Det innebär att unga vuxna upplever att miljömärkta kläder
riktar sig till en äldre målgrupp. Det förklarar varför unga vuxna inte ser hållbart mode som
attraktivt och trendigt. Det indikerar dessutom att miljömärkta ”tantkläder” associeras med
femininitet, vilket synnerligen är intressant och någonting som tidigare forskning inte visar.
Resultatet att miljömärkta kläder associeras med tantkläder och därmed femininitet, går att
anknyta till Shang och Peloza’s (2015) resonemang att det finns en länk mellan genus och
hållbart agerande. På grund av samhällets normproduktion förknippas människor med socialt
kön (genus) baserat på konsumtionsval, vilket förklaras genom attributionsteorin. Om
miljömärkta kläder associeras med femininitet enligt resultatet, förknippas även konsumenter
med feminina stereotyper när det köper miljömärkta kläder. Det kan förklara resultatet att fler
killar än tjejer var osäkra på om de i framtiden vill köpa kläder hållbart. Om miljömärkta kläder
uppfattas som ”tantigt” kan det också förklara varför inte fler unga vuxna anstränger sig för att
köpa miljömärkta kläder. Unga vuxna väljer troligtvis inte att köpa klädesplagg som upplevs
”tantiga”.
Det framgår även i resultatet att majoriteten respondenter inte direkt känner tilltro till
miljömärkning, eller att de är tveksamma till om det känner tilltro. Det kan ha att göra med
miljömärkningarnas olika innebörd vilka kan vara vilseledande för konsumenten, och bidra till
att unga vuxna är skeptiska till miljömärkning (Naturskyddsföreningen u.å). Det framgår också
att fler tjejer än killar känner tilltro till miljömärkning, vilket delvis kan förklaras av att
miljömärkning förknippas med femininitet. En majoritet av respondenterna uppger att de ofta
eller ibland känner oro över klädernas påverkan på miljö, hälsa och arbetsvillkor. Däremot är
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det fler som känner oro över hälsoeffekter och arbetsvillkor än klädernas miljöpåverkan. Det är
svårt att förklara det utfallet, men möjligtvis kan det bero på att klädkonsumtion kopplat till
hälsopåverkan har fått mer uppmärksamhet. Ett exempel på det är Rana Plaza olyckan som
väckt frågor som rör etik och klädproduktion (Bick et al. 2018; Henninger et al. 2016). Något
som kan ha bidragit till att unga vuxna har reflekterat mer över etik och hälsa kopplat till
klädkonsumtion.
I resultatet går det också att se viss skillnad mellan hur tjejer och killar har svarat gällande
känsla av oro. Majoriteten tjejer svarade att ibland oroar sig över klädproduktionens påverkan
på miljön, medan majoriteten killar svarade att de sällan oroar sig. Här har forskningen en
dominerande tendens att förklara skillnaderna som biologiska, exempelvis att kvinnors
empatiska egenskaper gör att de oroar sig mer (Brough, et al. 2016). Jag ställer mig emot de
argumenten och menar att det beror på att tjejer spenderar mer tid och pengar på
klädkonsumtion än vad killarna gör (Gupta & Gentry 2015), vilket kan förklara varför tjejer
känner större oro.
På grund av genus och normer är tjejer mer pressande att konsumera kläder och hänga med i
trender, vilket också framgår i resultatet. Marknadsstrategier och media bär dessutom ett stort
ansvar genom att de tenderar att utnyttja normativa stereotyper i reklambudskap (Moisander
2008). Trots att tjejer enligt forskning anses vara mer miljömedvetna och ha lättare för att
acceptera rollen som miljömässig konsument (Pinto et al. 2014; Sjöberg 2017, s. 18),
konsumeras kläder i en allt högre takt (Naturskyddsföreningen 2017). På grund av genus är
klädkonsumtion något som tjejer förväntas ha intresse för och engagera sig för att passa in i den
stereotypa feminina rollen. Någon som stämmer överens med tidigare forskning enligt Gupta
och Gentry (2015).

5.4 Konsumentmakt
Resultatet visar att majoriteten unga vuxna i framtiden vill konsumera hållbart, vilket tyder på
att det trots allt finns hopp om förändring gällande klädkonsumtion. Viljan att i framtiden
konsumera mer hållbart kan hänga ihop med känslan av oro över klädproduktionens negativa
effekter, vilket bidrar till att unga vuxna känner ett ansvar som konsument att påverka
situationen. Synsättet att konsumenten genom sina val ska lösa miljöfrågan (Isenhour 2010),
kan påverka unga vuxna och förstärka ansvarskänslan som konsument. Trots konsumentens
möjlighet att påverka, är det orimligt att de ska bära det stora ansvaret för att lösa problem som
klädkonsumtionen medfört. Vilket stämmer överens med Isenhour (2010) som menar att en
politisk barriär innebär att för stora krav sätts på konsumenten och för lite reglering och krav
sätt på företag.
Med hjälp av WPR-metod (What´s the Problem Represented to be?) kan detta synsätt kritiseras
(Bletsas & Beasley 2012). Överkonsumtion presenteras som ett problem skapat av
konsumenten, som konsumenten nu ska lösa genom att konsumera hållbart. Ett sådant synsätt
påverkar också hur individer ser på sig själva och det egna ansvaret. Grön konsumtion kommer
troligtvis inte lösa grundproblematiken med överkonsumtion, och de som tjänar på grön
konsumtion är troligtvis i första hand marknaden. Resonemanget kan knyta an till Isenhour’s
(2010) argument att miljöansvaret medvetet lagts på konsumenten för att inte stoppa en
ekonomisk tillväxt. Trots en vilja att konsumera hållbart fortsätter människor att konsumera
som vanligt på grund av normer och konsumtionskultur (Henninger et al. 2016; Isenhour 2010).
I resultatet framgår även att många respondenter hävdar att de är villiga att betala mer för ett
klädesplagg som är hållbart producerat. Samtidigt hävdar en majoritet att priset på hållbara
kläder måste vara lägre, eller åtminstone jämförbara med konventionellt tillverkade kläder. Det
innebär att respondenterna motsäger sig själva i frågan om pris. Det framgår däremot inte i
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resultatet hur mycket ett hållbart plagg får kosta, i jämförelse med ett konventionellt tillverkat
klädesplagg. Var går gränsen för när ett hållbart plagg är för dyrt? Intressant är, att det i
resultatet presenteras förslag om höjd skatt på kläder som inte är hållbart tillverkade, samt
resonemang att det inte bör vara lönsamt för företag att sälja kläder som inte är hållbara. Kanske
är det vad som krävs för att företag ska tvingas ta sitt ansvar och satsa på hållbarhet i
klädindustrin. Det kan också bidra till förändring av synsättet att konsumenter ska bära det
övergripande ansvaret genom sitt sätt att konsumera. Unga vuxna har stora möjligheter att
påverka hur normproduktionen utvecklas (Fien et al. 2008). Däremot krävs, enligt min mening,
att unga vuxna har ett kritiskt förhållningssätt till västvärldens konsumtionskultur och
stereotypa reklambudskap.
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6. Slutsatser
Studiens övergripande syfte var att undersöka vilka attityder unga vuxna har till
klädkonsumtion, och i synnerhet hållbar klädkonsumtion. Jag som forskare ville också ta reda
på vad som krävs för att unga vuxna i större utsträckning ska konsumera kläder hållbart. För att
problematisera frågeställningen syftade studien till att även undersöka genusaspekten i frågan.
Studiens resultat visade att majoriteten unga vuxna har intresse i miljöfrågor och de anser att
de kan göra skillnad genom att köpa miljömärkt. Hållbar klädkonsumtion visade sig däremot
inte vara någon större trend bland de unga, utan pris och design var viktigast. Studien visade
dessutom att miljömärkta kläder uppfattas som tantiga, dyra och oattraktiva. Majoriteten köper
sällan eller aldrig kläder second hand/begagnat och nästan ingen undersöker om kläderna de
köper är miljömärkta. Många var också tveksamma gällande tilltro till miljömärkta kläder.
Däremot vill majoriteten respondenter konsumera kläder hållbart i framtiden. Majoriteten
hävdar också att de ofta eller ibland känner oro över klädproduktionens negativa påverkan på
människa och miljö. Genusaspekten visade sig ha en betydande roll då miljömärkta kläder
förknippas med femininet.
De faktorer som är avgörande för att unga vuxna i framtiden ska konsumera hållbart är dels ett
större utbud av hållbara kläder som möter unga konsumenters efterfrågan. Exempelvis
attraktiva miljömärkta kläder till rimliga priser och fler second hand butiker. Dels krävs
kunskap och förståelse för klädkonsumtionens baksidor, samt vetskap om hur konsumenten kan
göra skillnad. Företag måste ta ett mycket större ansvar och sluta förmedla reklambudskap som
bygger på normativa stereotyper.
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Bilaga 1. Enkät som användes i undersökningen för detta examensarbete.
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