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Abstract 
 
Outdoor recreation is becoming more and more popular, and as the number of outdoor enthusiasts 
is growing, so is the outdoor apparel industry. Outdoor wear has become increasingly technical 
with waterproof membranes and functional materials which are making the outdoor life more 
convenient for everyone. At the same time it has become clear that these new materials don’t come 
without environmental issues. Two recently highlighted environmentally hazardous substances in 
outdoor wear are per- and polyfluorinated substances (PFAS) in waterproof materials and 
microfibers from functional clothes made of polyester. The aim was to study the outdoor 
enthusiasts’ knowledge about the substances in outdoor apparel and their environmental impact, 
and if it has any effect on their consumer behavior. The study also tested if the intensity of the 
outdoor recreation has any impact on consumer behavior as well. The study revealed that the 
majority of the participants are in fact aware of the substances in their clothing and their 
environmental effects but this does not have a significant effect to environmentally friendly 
consumer behavior. The knowledge of the substances and their environmental effects was greatest 
amongst the people who are active one to a few times per month. The results were not totally 
conclusive and the question remains whether it is indeed the intensity of the hobby or some other 
factor like the purpose of being outdoors that steers the environmental awareness and consumer 
behavior of the outdoor enthusiasts. 
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1 Inledning 
 
 
Antalet människor som vistas ute i naturen växer i samband med att friluftsliv i dess olika former 
blir alltmer populärare som hobby och livsstil. I USA anger ca 50 % och i Sverige hela 90 % av 
befolkningen att de håller på med friluftsaktiviteter (Outdoor Foundation 2013, Regeringens 
proposition 2009/10:238). Tillsammans med ökat antal friluftsentusiaster och olika 
friluftsaktiviteter, har även försäljning av friluftsutrustning ökat varje år och är i dagsläget en 
miljardindustri med 54,4 miljarder kronors årlig omsättning i Europa (European Outdoor Group 
2017). Största delen av friluftsmarknaden består av kläder med lite över hälften av hela 
försäljningen (European Outdoor Group 2017). Friluftsklädsindustrin har utvecklats mycket under 
åren då man har bytt ylletröjor och galonjackor till en rad olika funktionella kläder med olika 
tekniska egenskaper. Samtidigt som marknaden av tekniska kläder växer har man 
uppmärksammat olika miljöproblem med kläderna, som t.ex. högfluorerade ämnen (per- och 
polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) i kläder med vattentäta membran (Santen et al. 2016) och 
mikroplaster från funktionella kläder tillverkade av polyester (Hartline et al. 2016). Båda ämnen är 
farliga för miljön och kan i dagsläget hittas över allt på jorden, även i avlägsna ställen som Arktis 
(OECD 2013, Hedfors & Sigurjonsdottir 2017). För att minska miljöproblemen orsakade av 
friluftskläder, är det viktigt att se till att skadliga kemikalier och material inte används. Detta styrs 
delvis av lagstiftning och delvis av konsumenter som med sina konsumtionsval och -beteende kan 
styra utbudet (Sabell 2016). Konsumtionsbeteende har forskats mycket men när det gäller just 
miljöfrågor och friluftsliv, finns det många frågor kvar och mer forskning behövs. Det är viktigt att 
förstå vad som styr friluftsmänniskor i sina klädval, för att förstå hur vi kan minska friluftslivets 
miljöpåverkan. 
 
1.1 Syfte 
Syftet av undersökningen är att öka förståelsen av sambanden mellan friluftsmänniskor och deras 
kunskap, miljömedvetenhet och konsumtionsbeteende.  
 
1.2 Frågeställningar 
Är friluftsmänniskor medvetna om friluftsklädernas miljöpåverkan? 
Påverkar kunskapsnivån om klädernas miljöproblem friluftsmänniskors konsumtionsbeteende? 
Påverkar friluftsmänniskors aktivitetsnivå medvetenhet om friluftsklädernas miljöpåverkan eller 
konsumtionsbeteende? 
 
1.3 Avgränsning 
Undersökningens fokus ligger på vattentäta och -avvisande ytterkläder samt kläder tillverkade av 
plastmaterial såsom polyester. Undersökningens målgrupp är konsumenter av friluftskläder på 
olika aktivitetsnivåer. 
 
2 Bakgrund 
 
 
2.1 Högfluorerade ämnen (PFAS) 
PFAS är en stor ämnesgrupp med över 3000 stabila ämnen som innehåller tusentals olika 
föreningar (Kemikalieinspektionen 2015). PFAS består av perfluorkedjor som har två strukturella 
delar, en hydrofob svans och en hydrofil grupp (Kemikalieinspektionen 2015). Dessa egenskaper 
gör att de släpper genom vattenånga men inte vätska, vilket gör dem ideala för kläder med 
vattentäta membran som ska ’andas’, såsom GORE-TEX (OECD 2013). Andra egenskaper som gör 
dem populära i textilindustrin är deras fett-, smuts- och vattenavvisande egenskaper (OECD 2013). 
 
De PFAS som används i friluftsindustrin är framför allt perfluoroktansyra (PFOA) och 
perfluoroktansulfonat (PFOS) (Santen et al. 2016). Kunskapen om kemikalierna och deras 
miljöpåverkan är i dagsläget begränsad men de är kända att vara persistenta, bioackumulerande, 
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och toxiska i miljön (Kemikalieinspektionen 2015). Höga halter anses vara giftiga för vattenlevande 
organismer, bland annat reproduktionsstörande och cancerframkallande (OECD 2013, 
Kemikalieinspektionen 2017). PFOS och PFOA hamnar i miljön under hela distributionskedjan; via 
utsläpp från tillverkning och hos konsumenter där ämnen sprids via avdunstning och tvätt (OECD 
2013). PFOS i textilier är förbjudet i EU sedan 2015 men har ersatts med andra PFAS som kan 
brytas ner till PFOA (Kemikalieinspektionen 2015). Det finns inga restriktioner för PFOA i 
dagsläget, men det finns planer att inkludera den i Stockholmskonventionen som arbetar för att 
begränsa eller helt få bort utsläpp av POPs (långlivade organiska föroreningar med allvarliga hälso- 
och miljöfarliga egenskaper) (Naturvårdsverket 2017a). Trots förbudet har PFOS fortfarande 
hittats i friluftskläder som säljs i Europa och även i Sverige (Santen et al. 2016).  
 
2.2 Mikroplaster 
Ett annat problem kopplad till friluftskläder är mikroplaster. Mikroplaster är små plastpartiklar i 
storlek från 1 nm till 5 mm som kommer bland annat från trafik, kosmetika och textilier gjorda av 
plastfibrer som polyester och akryl (Naturvårdsverket 2017b). Mikroplaster från syntetkläder 
uppkommer i form av mikrofibrer som lossnar från kläderna under tvätt (Hartline et al. 2016). 
Inom friluftsbranschen är största källorna funktionella kläder gjorda av polyester, såsom 
underställ, träningskläder, softshell och fleece (Hartline et al. 2016, Hedfors & Sigurjonsdottir 
2017, Setälä et al. 2017). Utsläpp av mikrofibrer är bara i Sverige upp till 950 ton per år, varav 
största delen hamnar i reningsverk (Hedfors & Sigurjonsdottir 2017). Uppskattningsvis 10–30 %, 
dvs upp till 285 ton per år, av mikroplaster åker vidare till vattenmiljöer och 90 % av mikroplaster 
som har hittats vid Sveriges kust var fibrer (Hedfors & Sigurjonsdottir 2017). Mikroplaster som 
fastnat vid reningsverken tas inte hand om, utan även de hamnar i naturen via oekologiska åkrar 
som gödslas med slam (Hedfors & Sigurjonsdottir 2017). Mikroplaster är alltså inte enbart ett 
vattenrelaterat problem, utan de finns överallt i miljön, i luft, mark och även dricksvatten (Hedfors 
& Sigurjonsdottir 2017, Tyree & Morrison 2017). 
 
Mikrofibrer och mikroplaster är ett relativt nyligen uppmärksammat problem och det finns inte 
tillräckligt kunskap än för att veta alla deras miljö- och hälsoeffekter. Mest undersökt är plast i hav 
och andra vattendrag, där man vet att de bland annat äts upp av vattenlevande organismer (Havs- 
och vattenmyndigheten 2017). Mikrofibrerna kan fysiskt skada vattenlevande djur genom att 
blockera mag- och tarmkanalen eller ge falsk mättnadskänsla som leder till svält (UNEP 2016). 
Plasten har även en förmåga att binda åt sig olika kemikalier, såsom hormonstörande ämnen och 
andra miljögifter och kan fungera som transport av dessa ämnen till olika organismer (Hartline et 
al. 2016, UNEP 2016, Hedfors & Sigurjonsdottir 2017). Det finns i dagsläget inga begränsningar för 
användning av syntetiska material eller utsläpp av mikrofibrer från kläder. Problemen med 
mikroplaster är dock uppmärksammade och olika åtgärder för att minska plast i hav är på gång. 
Till exempel Sverige jobbar på med att få fram internationella lagar som förbjuder mikroplaster i 
kosmetika (Regeringskansliet 2017), vilket förhoppningsvis blir första steget av många i 
bekämpning av mikroplaster i vår miljö. 
 
2.3 Medvetenhet, kunskap och konsumtionsbeteende 
Konsumtionsbeteende definieras vanligtvis som forskning av individer och grupper och processer 
som de använder när de väljer, köper, använder och blir av med produkter eller tjänster (Solomon 
et al. 2006). Det är ett komplext och väldigt brett ämne och för att hålla denna teoridel inom 
undersökningens syfte, kommer den att begränsas till medvetenhet, miljövänligt beteende och 
friluftsmänniskor. 
 
Miljövänligare konsumtionsbeteende innebär t.ex. att undvika produkter som innehåller skadliga 
ämnen, tvätta dem mer sällan så att ämnena inte hamnar i vattendrag och minska onödig 
konsumtion genom att laga kläder eller köpa begagnat (Naturskyddsföreningen 2015). Ett sätt att 
få människor att ändra sitt konsumtionsbeteende har varit att öka kunskap, men det har visat sig 
att när det gäller just miljöfrågor, är sambandet mellan kunskap och miljövänlig konsumtion svagt 
(Brosdahl & Carpenter 2010). Däremot kan kunskap ha en mer indirekt påverkan på 
konsumtionsbeteendet, genom att den kan påverka miljömedvetenhet, som i sin tur får människor 
att konsumera mer miljövänligt (Brosdahl & Carpenter 2010). Enligt andra studier är klädköpen 
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påverkade framför allt av pris, kvalitet och stil. Pris kan vara en avgörande faktor även om 
konsumenterna skulle ha kunskap om och vara medvetna av produkternas miljöpåverkan eller 
oetisk produktion, till exempel barnarbete (Iwanow, McEachern & Jeffrey 2005, Goworek et al. 
2012). Största hindret för konsumenter att ändra sitt beteende är gamla vanor (Kollmuss & 
Agyeman 2002), och att människor drivs av många andra värden och behov som är så viktiga att de 
går före miljön (Goworek et al 2012).  
 
Friluftsmänniskor, till skillnad från många andra konsumentgrupper, vistas mer tid i naturen och 
är beroende av naturmiljön för att kunna utöva sina fritidsaktiviteter (Johansson & Linnarsson 
2015). Eftersom friluftsmänniskor anses vara mer naturnära, har det länge funnits teorier om att 
de är mer medvetna om miljöproblem (Kollmuss & Agyeman 2002, Johansson & Linnarsson 
2015). En teori som stödjer detta är att de som har mer förstahandsupplevelser, alltså de som är 
ute i naturen mer och ser hur den blir påverkad av oss människor, skulle vara mer medvetna om 
miljöfrågor (Kollmuss & Agyeman 2002, Johansson & Linnarsson 2015). Förstahandsupplevelser 
har bevisats att påverka miljövänligt beteende positivt, i alla fall jämfört med indirekta upplevelser, 
alltså en situation där man till exempel bara läser om saker eller ser bilder på en bok (Kollmuss & 
Agyeman 2002). 
 
Friluftsmänniskor är dock inte en homogen grupp, varken när det gäller friluftsaktivitet eller syftet 
att vara ute (Regeringens proposition 2009/10:238), och det finns tecken på att samband mellan 
friluftsintresse och miljömedvetenhet egentligen är väldigt svagt (Van Liere & Noe 1981, Tiesl & 
O’Brien 2003, Butow 2014). Det finns alltså förmodligen andra faktorer som förklarar skillnader i 
miljömedvetenhet inom gruppen. För att hitta dessa faktorer, har tidigare forskning haft ett stort 
fokus på sambandet mellan olika friluftsaktiviteter och miljömedvetenhet (Dunlap & Heffernan 
1975, Van Liere & Noe 1981, Tiesl & O’Brien 2003). Enligt den teorin är människor som håller på 
med mer naturuppskattande aktiviteter (t.ex. vandring, fotografering och fågelskådning) mer 
miljömedvetna än människor med utnyttjande aktiviteter (t.ex. jakt och fiske) (Dunlap & 
Heffernan 1975, Van Liere & Noe 1981, Tiesl & O’Brien 2003). Resultaten har dock varit 
varierande, vilket tyder på att sambanden mellan olika friluftsaktiviteter och miljömedvetenhet är 
svaga och det har spekulerats om det finns ännu andra faktorer som spelar in, t.ex. intensiteten av 
friluftsliv, dvs. hur ofta man är ute och håller på med aktiviteterna (Van Liere & Noe 1981, Tiesl & 
O'Brien 2003). 
 
3 Metod 
 
 
Undersökningen gjordes med hjälp av en webbenkät (bilaga 1), som formulerades med 
programmet Websurvey. Enkäten hade 18 obligatoriska frågor som handlade om bakgrund, 
friluftsaktiviteter, aktivitetsnivå, konsumtionsbeteende och medvetenhet om friluftsklädernas 
miljöpåverkan. Svarsalternativen var slutna, med några öppna alternativ där man kunde svara 
’annat’ och sedan skriva med fri text ett eget alternativ. Frågorna utformades utifrån 
undersökningens syfte, frågeställningar och avgränsning. För att nå en tillräcklig bred population 
av friluftsmänniskor, skickades enkäten till två olika friluftsrelaterade diskussionsforum på 
Facebook. Dessa forum valdes på grund av att de bedömdes att ha stor variation mellan 
medlemmarna när det gäller ålder, demografisk bakgrund och aktivitetsnivå. Efter insamling av 
enkätsvaren märktes det att vissa av frågor var irrelevanta till undersökningens syfte, och dessa 
frågor har lämnats utanför analysen av resultat. 
 
Resultaten har delats upp utifrån deltagarnas medvetenhet, kunskap, konsumtionsbeteende och 
aktivitetsnivå.  Svaren bearbetades kvantitativt och sammanställdes med hjälp av Excel. Andel 
räknades från totalt antal enkätsvar i helhet och totalt antal svar inom respektive grupper som har 
jämförts med varandra. Total-medelvärde för miljövänlig beteende har räknats genom att 
kvantifiera (1–5) svaren från aktivt (5) till passivt (1) beteende. Därefter beräknades medelvärdet 
för varje person. Sambandet mellan kunskap och beteende räknades sedan med regressionstest i 
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Excel. Då gavs de olika kunskapskategorierna värden från 1 till 4 där 4 representerar högsta och 1 
lägsta kunskapsnivån i respektive ämne (PFAS och mikroplaster). 
 
För att räkna andel (%) har alla ’alltid’ och ’ofta’- svar samt ’sällan’ och ’aldrig’ – svar räknats ihop. 
Liknande sätt att räkna andel (%) användes vid fråga om vilka faktorer är avgörande vid klädköp, 
där svaren ’väldigt viktig’ och ’viktigt’ för varje faktor har räknats ihop, samt svaren ’mindre viktigt’ 
och ’inte alls viktigt’.  
 
Skillnader mellan olika aktivitetsnivåer har jämförts genom att dela upp deltagarna till tre grupper 
baserad på hur ofta de är ute och utövar friluftsaktiviteter. Grupperna är 1) Varje dag – några 
gånger i veckan, 2) En till några gånger i månaden, 3) Några gånger om år eller mer sällan. 
Grupperna bestod av 115, 80 och 13 stycken deltagare. För att se om det finns någon statistisk 
skillnad mellan olika aktivitetsnivåer avseende medvetenhet, kunskap och konsumtionsbeteende, 
har statistiska beräkningar i form av Fisher – Freeman – Haltons test utförts i ett 
beräkningsprogram online (VassarStats 2017). Eftersom det fanns fler celler än 2x2 och värdet i 
flera av cellerna blev mindre än fem, användes denna statistiska metod istället för chi2-test 
(Freeman & Halton 1951). 
 
3.1 Litteratur 
Relevant litteratur har samlats från olika myndigheter och via vetenskapliga artiklar. Litteraturen 
har hittats med hjälp av olika sökmotorer såsom Google, Google Scholar, Research Gate och Web 
of Science. Sökord: högfluorerade ämnen, mikroplaster/microplastics, consumer behavior. 
 
4 Resultat 
 
 
Antal svar till enkäten var 208 stycken varav största åldersgrupper var inom 20-59 år och 61 % var 
kvinnor (tabell 1). De flesta (72 %) hade en universitetsutbildning och var i arbetslivet (75 %) 
(tabell 1). Största andelen av svar kom från södra (35 %) och mellersta (36 %) Sverige, samt från 
större orter med 50 000-200 000 invånare (28 %) eller mer än 200 000 invånare (23 %). 11 % av 
deltagarna var från ett annat land. De populäraste friluftsaktiviteterna bland deltagarna var 
vandring (91 %), promenad (45 %) och skidåkning (41 %). 
 
Tabell 1. Sammanställning av svar till bakgrundsfrågor. 
Ålder 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 
  21 % 24 % 28 % 19 % 7 % 2 % 
Kön Man Kvinna Annat 
  38 % 61 % 1 % 
Utbildning Grundskola Gymnasium Universitet 
  1 % 26 % 72 % 
Sysselsättning Studerande Arbetande Pensionär Arbetslös Sjukskriven 
  13 % 75 % 7 % 2 % 1 % 
Hemort Södra Sv Mellersta Sv Norra Sv Annat land 
  35 % 36 % 18 % 11 % 
Antal invånare på orten < 1000 1000-15000 15000-50000 50000-200000 > 200000 
  14 % 18 % 17 % 28 % 23 % 
Friluftsaktivitet Vandring Promenad Skidåkning Terränglöpning Cykling 
  91 % 45 % 41 % 25 % 21 % 

 
4.1 Medvetenhet och kunskap bland friluftsmänniskor 
Majoriteten (66 %) av deltagarna var medvetna om att friluftskläder med vattentät membran kan 
innehålla giftiga kemikalier. När det gällde kunskap om högfluorerade ämnen (PFAS), angav 
mindre än hälften (39 %) av deltagare att de har kunskap om PFAS och deras miljöpåverkan (figur 
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1). Näst största svarsgruppen (23 %) hade hört talas om PFAS och 21 % visste inte vad PFAS är 
(figur 1).  
 

 
Figur 1: Andelen (%) svar på frågor om olika kunskapsnivåer om PFAS hos friluftsintresserade 
 
Kunskap om mikrofibrer som släpps från kläder tillverkad av plastmaterial var större jämfört med 
PFAS (p < 0,05), där angav 82 % av deltagare att de vet att mikrofibrer kan lossna från kläder 
tillverkade av polyester. När det gäller kunskap om mikroplaster och deras miljöpåverkan, angav 
största andelen (71 %) att de vet vad mikroplaster är och deras miljöpåverkan, följd av gruppen 
som visste vad mikroplaster är för något men inte deras miljöpåverkan (15 %, figur 2). 5 % av 
deltagare visste inte vad mikroplaster är (figur 2).  
 

 
Figur 2: Andelen (%) svar på frågor om olika kunskapsnivåer om mikroplaster hos friluftsintresserade. 
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4.2. Konsumtionsbeteende 
I genomsnitt angav lite mindre än hälften av deltagarna (48 %) att de har ’alltid’ eller ’ofta’ gjort 
något i sin vardag för att minska friluftsklädernas miljöpåverkan. 27 % angav att de gör det ’sällan’ 
eller ’aldrig’. Populäraste miljövänlig handling var att inte tvätta sina kläder för ofta, där i 
genomsnitt 81 % av deltagarna angav att de gör det ’alltid’ eller ’ofta’ (figur 3). Näst populärast var 
att laga sina kläder i stället av att köpa nytt, där angav 66 % att de gör det ’alltid’ eller ’ofta’. Minst 
populärt var att använda tvättpåse som samlar mikrofibrer vid tvätt (88 % använder den aldrig) 
och köpa begagnade kläder (52 % gör det aldrig) (figur 3). 
 

 
Figur 3. Andelen (%) svar gällande konsumtionsbeteende hos alla deltagare. 
 
Viktigaste faktorer bland alla deltagare vid köp av friluftskläder var funktionalitet, passform och 
hög kvalité, minst viktiga faktorer var utseende och bra pris (figur 4). 
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Figur 4. Andelen (%) svar bland alla deltagare gällande vilka faktorer är avgörande vid köp av friluftskläder. 
 
4.3 Kunskapsnivåns påverkan på konsumtionsbeteende 
Andelen deltagare som minskat sina friluftskläders miljöpåverkan i vardagen ’alltid’ eller ’ofta’ var 
större bland de som har mycket kunskap om PFAS än hos deltagare som inte vet vad PFAS är (figur 
5). Andelen deltagare som gör miljövänliga handlingar ’sällan’ eller ’aldrig’ var lägre bland de som 
hade mer kunskap om PFAS och högre bland de som hade mindre kunskap (figur 5). Trots detta 
fanns det inget statistiskt signifikant samband mellan kunskap och miljövänligt 
konsumtionsbeteende (r2 = 0,18, p=0,12). 
 

 
Figur 5. Jämförelse mellan kunskap om PFAS och andel (%) deltagare som alltid/ofta, ibland eller sällan/aldrig gör 
miljövänliga handlingar i sin vardag. 
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Andelen deltagare i genomsnitt som gör miljövänliga handlingar minskade med ökad 
kunskapsnivå och samtidigt ökade den genomsnittliga andelen deltagare som angett att de minskar 
sina friluftskläders miljöpåverkan ’sällan’ eller ’aldrig’ (figur 6). Trots detta var det statistiska 
sambandet mellan kunskap om mikroplaster och miljövänligt konsumtionsbeteende svagt 
(r2=0,12, p < 0,0001) 
 

 
Figur 6. Jämförelse mellan kunskapsnivå om mikroplaster och andel (%) deltagare som alltid/ofta, ibland eller 
sällan/aldrig gör miljövänliga handlingar i sin vardag. 
 
Det fanns ingen samband mellan medvetenhet, kunskap och vilka faktorer som var avgörande vid 
klädköp. I alla medvetenhets- och kunskapsnivåer var de tre viktigaste faktorer desamma som 
bland alla deltagare: funktionalitet, passform och hög kvalité (figur 4). 
 
4.4 Aktivitetsnivå, medvetenhet och kunskap 
För att säkerställa att möjliga skillnader mellan aktivitetsnivåer inte beror på andra faktorer, har 
olika grupper baserad på bakgrundsfrågor såsom ålder, kön, hemort och utbildningsnivå jämförts 
med varandra. Inga signifikanta skillnader hittades inom dessa grupper. 
 
Största andelen deltagare i varje aktivitetsnivå var medvetna om kemikalier och mikrofibrer i 
kläder (tabell 2). Andelen av medvetna om friluftsklädernas innehåll om skadliga ämnen och 
kunskap om vad dessa ämnen är, var störst i grupp 2 vid varje fråga. Andelen deltagare som varken 
var medvetna om klädernas innehåll eller hade kunskap om vad ämnena är, var minst i samma 
grupp. Det fanns en statistisk signifikant skillnad (p < 0,05) mellan antalet svar inom 
aktivitetsnivåerna vid frågan om kunskapsnivån om PFAS där grupp 2 hade mest kunskap, och 
frågan om medvetenhet om mikrofibrer som släpps från kläder innehållande polyester, där grupp 2 
var mest medvetna (tabell 2). Statistiskt signifikant skillnad kunde inte säkerställas vid andra 
frågor, men det fanns en tendens till statistisk signifikant skillnad (p=0,052) vid frågan om 
kunskapsnivån om mikroplaster och deras miljöpåverkan, och även där var det grupp 2 som hade 
mest kunskap (tabell 2). 
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Tabell 2. Medvetenhet och kunskap inom olika aktivitetsnivåerna (grupp 1, 2 och 3). Tabellen visar bara utvalda 
svarsalternativ till frågorna, men andelen (%) svar har räknats från hela antalet deltagare i respektive grupp. 

  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Fisher – 
Freeman 
- Halton 

Vet du att 
regnkläder kan 
innehålla giftiga 
kemikalier? 

Ja 72 st 
(63 %) 

60 st 
(75 %) 

5 st 
(38 %) 

p > 0,05 

Nej 22 st 
(19 %) 

12 st 
(15 %) 

4 st 
(31 %) 

Vad vet du om 
högfluorerade 
ämnen?  

Vet vad PFAS är 
och deras 
miljöpåverkan 

42 st 
(37 %) 

34 st 
(43 %) 

4 st 
(31 %) 

p < 0,05 

Vet inte vad PFAS 
är 

32 st 
(28 %) 

8 st 
(10 %) 

4 st 
(31 %) 

Vet du att kläder 
gjorda av polyester 
kan släppa 
mikrofibrer? 

Ja 91 st 
(79 %) 

70 st 
(88 %) 

10 st 
(77 %) 

p < 0,05 

Nej 16 st 
(14 %) 

1 st 
(1 %) 

3 st 
(23 %) 

Vad vet du om 
mikroplaster? 

Vet vad de är och 
deras 
miljöpåverkan 

75 st 
(65 %) 

65 st 
(81 %) 

8 st 
(62 %) 

p=0,052 

Vet inte vad 
mikroplaster är 

9 
(8 %) 

1 
(1 %) 

1 
(8 %) 

 
Andelen deltagare som ’alltid’ eller ’ofta’ gör miljövänliga handlingar i vardagen var störst (50 %) i 
grupp 2. Andelen deltagare som angav att de ’sällan’ eller ’aldrig’ gör sådana handlingar var minst 
(17 %) i samma grupp. Trots detta fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad (p > 0,05) mellan 
antalet svar inom aktivitetsnivåer när det gäller konsumtionsbeteende. 
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Figur 6. Jämförelse mellan deltagarnas aktivitetsnivå och andelen (%)deltagare som gör miljövänliga handlingar 
alltid/ofta, ibland eller sällan/aldrig i sin vardag. 
 
Det fanns inget samband mellan aktivitetsnivå och vilka faktorer var avgörande vid klädköp. I alla 
aktivitetsnivåer var de tre viktigaste faktorer desamma: funktionalitet, passform och hög kvalité. 
 
5 Diskussion 
 
  
Medvetenhet om mikroplaster i friluftskläder var större än medvetenhet om PFAS, trots att PFAS i 
kläder har varit uppmärksammade en längre tid samt att det finns lagstiftning som begränsar 
användning av vissa PFAS (Kemikalieinspektionen 2015). Mikroplaster från kläder är ett ganska 
nyligen uppmärksammat problem och har tillsammans med plast i hav i allmänhet diskuterats 
mycket i medier under senaste tiden (t.ex. Svensson 2017). Att mikroplaster har varit mycket 
omdebatterat kan ha bidragit till att deltagarna var mer medvetna om problemet. Det kan också 
vara så att med nya problem glöms de gamla bort, alternativt inger en falsk känsla att problemet 
lösts på grund av den minskade uppmärksamheten. Men inte ens lagstiftning kan garantera en 
lösning på problemen, t.ex. förbud för PFOS i textilier kom i 2015 men ämnen har senare hittats i 
friluftskläder (Santen et al. 2016). När lagstiftningen inte räcker till blir det allt viktigare att 
konsumenter gör miljövänliga val vid klädköp, inte bara på grund av PFAS och mikroplaster, utan 
också i stort då klädindustrin i sin helhet är en stor miljöbov (Naturskyddsföreningen 2015).  
  
De populäraste handlingarna för att minska klädernas miljöpåverkan i denna undersökning var att 
inte tvätta sina kläder för ofta samt att laga kläder i stället av att köpa nytt. Båda handlingarna är 
bra även ekonomiskt vilket kan göra det svårt att veta om det är ett rent ekologiskt syfte bakom 
beteendet. Den minst populära handlingen var att använda en tvättpåse som fångar mikroplaster. 
Tvättpåsens impopularitet beror eventuellt på att den är ny på marknaden och många av 
deltagarna hade inte kunskap om att den finns. Det var något flera enkätdeltagare kommenterade 
om, att de aldrig hade hört talas om tvättpåsen tidigare. Det var inte heller populärt att köpa 
begagnade kläder, vilket kan möjligen bero på att kläderna måste hålla i hård användning och vara 
av bra kvalitet och det kan vara svårare att hitta begagnade kläder som faktiskt håller måttet. Till 
exempel membran i regnkläder nöts i bruk vilket begränsar plaggets livslängd. Trenden med att 
köpa begagnat verkar dock vända, t.ex. under år 2017 ökade Blocket-sökningar av 
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vandringsutrustning med 30 % (Edliden 2017) och det har även kommit fram tjänster där det går 
att låna eller hyra utrustning, t.ex. Delbar och Rent-a-Plagg.   
  
Krav på tekniska kläder som håller länge och skyddar från varierande väder kan även förklara 
varför de mest avgörande faktorer vid klädköp var funktionalitet, passform och hög kvalitet. Dessa 
var populära även bland de som var mest miljömedvetna. Till skillnad från teorin om att pris skulle 
vara avgörande även om konsumenter skulle vara medvetna om miljöproblem (Iwanow, 
McEachern & Jeffrey 2005, Goworek et al. 2012), tyckte deltagarna att pris var bland de minst 
viktiga faktorer. Största delen av deltagarna var arbetande vilket kan delvis förklara varför 
ekonomin inte var en begränsande faktor. Det är även möjligt att klädernas egenskaper är så 
viktiga att behovet av dessa inte bara går före miljöfrågor, utan även pris (Goworek et al. 2012).   
  
Tidigare forskning har bevisat att bland vanliga konsumenter är sambandet mellan kunskap och 
miljövänlig konsumtion svagt (Brosdahl & Carpenter 2010) och detta var fallet även bland 
deltagarna i denna undersökning. Svagt samband mellan kunskap och miljövänlig konsumtion 
bland friluftsmänniskor kan möjligen bero på de viktiga egenskaperna i kläder som går före allt 
annat. En annan orsak till detta resultat kan vara att regressionstestet inte var optimal vid det här 
fallet då en del av data inte var kontinuerlig utan i heltal (1–5) i stället. Att kunskap har så liten 
påverkan till beteenden kan även bero på att dessa miljöproblem är osynliga i mångas vardag och 
svårare att ta tag i, till skillnad från t.ex. skräp i naturen som både är synligt och lättare att hitta en 
lösning till. Det kan vara svårt att förstå vad dessa miljöeffekter betyder för naturen även fast man 
skulle ha kunskap om dem, vilket gör att det blir svåre att ändra sina konsumtionsvanor.  
  
5.1 Skillnader mellan aktivitetsnivåer  
Andelen deltagare som hade kunskap om PFAS och mikroplaster var störst i grupp 2 (aktivitetsnivå 
en till några gånger per månad). Det fanns en signifikant skillnad mellan grupper när det gällde 
PFAS och deras miljöpåverkan samt medvetenhet om mikroplaster i kläder. Även vid frågan om 
kunskap om mikroplaster och deras miljöpåverkan fanns det en tendens till signifikant skillnad där 
p-värdet var nära 0,05. Att det var grupp 2 och inte grupp 1 (varje dag – några gånger i veckan) 
som hade mest kunskap, passar inte ihop med teorin om att fler förstahandsupplevelser i naturen 
ökar medvetenhet om miljöfrågor (Kollmuss & Agyeman 2002). Resultatet kan möjligen förklaras 
med regeringens undersökning om Sveriges friluftsliv där man jämförde aktivitetsnivå till syftet att 
vara ute. Då såg man att de som är mycket ute i vardagen är där för fysisk aktivitets skull, och de 
som är ute under helger eller ledigheter, är där för avkoppling och att vara nära naturen 
(Regeringens proposition 2009/10:238). Frågan är om dessa skillnader i syftet att vara ute kan 
förklara resultatet? I så fall skulle de som svarade att de håller på med friluftsaktiviteter flera 
gånger i veckan kunna göra det för fysisk aktivitets skull, och de som svarade att de är ute en eller 
några gånger i månaden, alltså möjligen under helger, är där för avkoppling och att vara nära 
naturen. Om man har fokus på fysisk aktivitet, då kanske miljön där man utövar aktiviteten är 
mindre viktig, och det blir inte likadan förstahandsupplevelse av naturen, jämfört med om man är 
ute med syftet att uppleva naturmiljön. I grupp 3, som håller på med friluftsliv några gånger per år 
eller mer sällan, var kunskapsnivån av miljöproblem lägst. Kanske de är ute så sällan att de har få 
förstahandsupplevelser och/eller svagt intresse för naturen. De var också en liten grupp med bara 
13 personer vilket gör det svårt att avgöra ifall resultatet från den gruppen är pålitligt.  
  
5.2. Val av metod  
Kvantitativ metod valdes för att kunna matematiskt säkerställa eller utesluta statistiskt signifikanta 
skillnader mellan olika grupper. För att undersöka människors kunskap och beteende valde jag att 
använda en enkät som delades i olika diskussionsforum i nätet. Fördel med enkät är att den är ett 
smidigt sätt att nå ett stort antal människor, som alla får ta del av samma frågor. Svaghet med 
enkät är dock att frågor kan misstolkas, samt den begränsar hurdana frågor som ställs för att det 
ska vara så lättförståeligt och enkelt att svara som möjligt. Enkäten delades ut på två olika 
friluftsrelaterade diskussionsforum på Facebook för att nå ut till flera friluftsintresserade 
människor med varierande bakgrund. Risken med enkät som delas ut på ett diskussionsforum där 
vem som helst får svara är att det är bara de som är intresserade av miljöfrågor som svarar vilket 
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kan ge svarsbias. För att underlätta sammanställningen hade enkäten slutna svarsalternativ, men 
det resulterade i ledande frågor i vissa fall där själva frågan eller svarsalternativen hade mycket 
information i sig. Om frågan hade varit till exempel ’Vad vet du om friluftsklädernas 
miljöpåverkan?’ med öppet svarsalternativ, i stället av en sluten fråga ’Visste du att regnkläder 
innehåller giftiga kemikalier?’, skulle svaren kunnat se väldigt annorlunda ut.  
  
Problem med slutna frågor är även att uppskattning av kunskap är subjektivt till varje deltagare, 
och det blir svårt att veta vad alla de som till exempel svarat ’jag vet vad PFAS är och vilka effekter 
de har på miljön’ faktiskt vet om ämnet. Ett alternativ skulle kunnat vara öppna svarsalternativ i 
stället, eller några följdfrågor som handlade om PFAS och miljöeffekterna, för att få bättre 
information om deras faktiska kunskaper.  
  
För att få lite mer detaljerad information om konsumtionsbeteendet, skulle jag kunnat ha ett till 
svarsalternativ i fråga 17 (’Har du gjort något i din vardag för att minska friluftsklädernas 
miljöpåverkan?’) som vet ej/vill inte svara, för att se skillnad om något beteende beror på kunskap 
eller ej. Nu hade många lämnat en kommentar om att de svarat att de aldrig använder en tvättpåse, 
för att de inte hade kunskap om att en sådan finns. Alternativt att jag skulle haft följdfråga om vad 
det är som motiverar till eller hindrar från miljövänligt konsumtionsbeteende. Det skulle även 
kunnat ge mer insikt till orsakerna bakom miljövänligt beteende hos friluftsmänniskor.  
 
5.3 Slutsatser 
Kunskapsnivån om friluftsklädernas miljöproblem bland deltagare var hög men sambandet mellan 
friluftsmänniskors kunskap och beteende var svagt eller obefintligt, och det är tydligt att det är 
något annat som är mer viktigt för att förklara beteendemönstren. Det fanns ett tydligare samband 
mellan aktivitetsnivå och kunskap om friluftsklädernas miljöpåverkan, men det är svårt att veta om 
det faktiskt är aktivitetsnivån, eller om det är andra faktorer i bakgrunden, som är avgörande för 
resultatet. Friluftsmänniskor som konsumentgrupp behövs att forskas mer och nästa steg skulle 
kunna vara att lägga till en frågeställning om orsakerna bakom beteendet, vad det är som 
uppmuntrar till eller hindrar från miljövänligt konsumtionsbeteende. Det skulle även vara 
intressant att inkludera syftet att vara ute i frågeformuleringen för att se hur stor påverkan den har 
för kunskap och miljövänligt konsumtionsbeteende.  
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