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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de unga kvinnor som deltog som respondenter till vår studie. 

Utan ert bidragande hade denna uppsats inte varit möjligt. 

Ett stort tack riktas även till vår handledare Ulf Sternhufvud för stöttning, vägledning och 

lugnande ord under studiens gång.  
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Abstract 
 

Ecologic, locally produced, and recyclable - never before have consumers been so aware of 

the particular environmental and health aspect as we are today. One can really call it a new 

trend. On the other hand is our new way of looking at fashion and how we consume it. The 

new era of "news weekly" and "affordable fashion" has also become a new trend that has 

contributed to fast fashion companies new affordable interpretations of the latest 

fashion/trends. Low quality in terms of garments that are not expected to last more than a few 

months and then end up in our household garbage has made the whole industry to an 

unsustainable and ticking time bomb. What is the fast fashion companies’ solution to this 

phenomenon and what actions do they take to prevent this negative rollercoast of 

sustanability? How well informed is fast fashion consumer about their influences and do they 

even reflect over there consumer behaviour? Who is to be held responsible? This problem is 

the core for this study and we have, trough qualitative research, showed the untenable 

situation that textile waste contributes to and also done a survey to  highlight and understand 

the attitude of the fast fashion consumer through two focus groups. The selection of focus 

groups consisted of young women from age 16 to 26 years where the focus of the interviews 

was learn the about the knowledge they obtained, how far are they willing to go for the 

environment/which price they are willing to pay for the environment, and who they think the 

owns the main responsibility in the matter. The writing of this sudy is made in swedish.  
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II 

Sammanfattning 
 

Ekologiskt, närodlat, kravmärkt och återvinningsbart – kärt barn har många namn och aldrig 

förr har vi konsumenter varit så medvetna om just den miljömässiga och hälsomässiga 

aspekten som vi är idag. Man kan verkligen kalla det en ny trend. Sida vid sida om 

miljötrenden verkar vårt nya sätt att se på mode och hur vi konsumerar det. Den nya eran av 

”nyheter varje vecka” och ”prisvärt mode” har även det blivit en ny trend som bidragit till att 

våra stora fast fashion-företag fullkomligt sprutar ut nya prisvärda tolkningar av det senaste 

modet och trenderna. Låg kvalitet i plaggen som inte förväntas hålla mer än vid ett par 

användningsområden för att sedan hamnar i våra hushållsopor har gjort hela industrin till en 

ohållbar och tickande bomb. Hur väl informerad är fast fashion-konsumenten om deras 

påverkan och reflekterar dem över sitt köpbeteende? Vem bär ansvaret? Denna 

problemformulering ligger till grund för denna studie och vi har genom kvalitativ forskning 

belyst den ohållbara situation som textila avfall bidrar till samt kartlagt attityden hos fast 

fashion-konsumenten genom två fokusgrupper. Urvalet i fokusgrupperna bestod av unga 

kvinnor från ålder 16-26 år där fokus i intervjuerna var deras attityd, hur välinformerade dem 

är, hur långt är de själva villiga att gå för miljön samt vem de anser bär det tyngsta ansvaret i 

frågan. 
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1. Inledning 
 

Idag slits både modeindustrin och konsumenter mellan begrepp som fast fashion, slow 

fashion, hållbar lyx och kortlivade trender. Konsumtionen skjuter i höjden på textila varor 

samtidigt som kraven på högkvalitet och miljömedvetenhet pressar hela industrin och dess 

företag till bristningsgränsen. Stora klädkedjor så som H&M, Gina Tricot och Bik Bok har 

byggt upp hela sin verksamhet kring den nya slit-och-släng trenden och levererar “nyheter 

varje vardag” (ginatricot.com, 2013-03-08) (Lee, 2007). Tiden då modeindustrin endast 

presenterade två kollektioner per år är förbi och idag är pressen på företagen att presentera 

nya innovativa kollektioner varje månad av standard vilket har resulterat i att fast fashion-

industrin pressats i både produktion och ledtider. Detta har bidragit till att man idag, som 

modeföretag, skall kunna producera ett plagg på bara sex veckors tid från att trenden synts på 

catwalken (Lee, 2007). 

De företagen som varit starkt bidragande till denna utveckling är främst de expanderande high 

street-företagen i lågpris segmentet som H&M och Zara men även de stora varuhuskedjorna 

så som Walmart och K-mart som erbjuder textila produkter för så lite som halva priset jämfört 

med  H&M och Zara. (Lee, 2007). Vad beträffar konsumenten har hon fått tillgång till ett helt 

nytt utbud av kunskap och information inom mode. Sociala medier, bloggar samt e-handel har 

bidragit till att vem som helst idag kan ta del av de senaste trenderna i samma sekund som 

modevisningen sker i Paris. På grund av den rådande transparens kan konsumenten med 

enkelhet själv leta efter de företag som erbjuder bäst produkt till förmånligast pris. Detta nya 

fenomen bidrar givetvis ytterligare till hård press på företagen. Modeindustrin kan inte längre 

konkurrera enbart på pris utan måste hitta lösningar för att också vara först med det senaste 

och fast fashion-branschen är uppdelad i tre segment bestående av lyxmärken, high street och 

stormarknader (Bruce, et al, 2006). Kunderna kräver nu inte bara ett lågt pris utan en ständig 

förändring av utbudet och känsla av nyheter varje gång de besöker butikerna. Det är viktigt att 

ständigt leta efter nya leverantörer som kan leverera andra typer av produkter samt klargöra 

vikten av utveckling för de befintliga leverantörerna för att hänga med i den ständiga 

förändringen på marknaden (Bruce, et al, 2006). Genom termen Quick Response fokuserar 

modeföretagen snarare på den rådande efterfrågan än framtida prognoser och genom att 

producera ett överskott kan företagen erbjuda rätt produkt vid rätt tidpunkt till rätt pris. 

Genom en kombination av närliggande produktion och produktion i utvecklingsländer kan 

företagen kombinera korta ledtider med låga kostnader (Bruce, et al, 2006). 

 

1.1 Bakgrund 
 

Problematisering inom hållbar utveckling inom den textila industrin har ökat i både magnitud 

och komplexitet det senaste decenniet. Idag representerar industrin en av de största 

utmaningarna i modern tid (Landgren, 2011). En minskad konsumtion av textila produkter 

kan tyckas vara lösningen. Även medvetna val av hållbara material så som ekologisk bomull 

kan vara bidragande faktorer till problemlösningen. Dock finns ytterligare aspekter att ta i 

beaktning när detta problem tas under diskussion. Europeiska kommissionen beskriver den så 

kallade tekoindustrin (textil- och konfektionsindustrin) som en industri med ett stort antal 

verksamhetsområden så som vägen från fiber till färdigt tyg, tillverkning av textila produkter 

samt konfektion. Vidare har industrin en enorm påverkan på ekonomin och den sociala 

välfärden för de, i dagsläget, 27 medlemsländerna i EU.  År 2006 redovisade man det senaste 

strukturella uppgifter som visade på en omsättning på 190 miljarder euro. Antal företag 

uppgick till 220 000 där det sammanlagda antalet anställda uppgick till 2,5 miljoner 

(ec.europa.eu, 2013-03-08). Det bör understrykas igen att detta alltså endast gäller 

medlemsländerna i EU, med räknat är inte USA samt produktionsländerna i Asien vilka även 
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de står för vitala delar i omsättning av textila produkter. Vidare påvisning av omfattning står 

klädföretaget H&M´s senaste siffror för som visar 104 000 anställda i företaget och samarbete 

med över 800 fabriker och dess anställda (hm.com, 2013-03-08). Baserat på ovanstående 

fakta kan onekligen ett resonemang föras kring det faktum att många människor är 

involverade och påverkas om förändringar skulle ske. Om tyngden på åtgärd skulle läggas vid 

att pressa industrins konsumtion till en minskning skulle otaliga arbetstillfällen försvinna 

vilket i sin tur föder nya problem. Där av blir det missvisande att tro att problematiken upphör 

om konsumtion av textiler minskar. Ämnets relevans ligger alltså inte bara hos konsumenten 

eller de högre instanserna i västvärldens länder, utan kan nu mer, på grund av dess magnitud, 

räknas som ett globalt problem med beröring i världsekonomin. 

 

För att finna lösning på problemet för en hållbar utveckling inom den textila industrin bör 

alltså fokus istället flyttas från den konsumtionsbaserade till kompatibla alternativ samt 

slutsteget i värdekedjan, nämligen återvinning, vilket är just vad många företag börjat komma 

till insikt med. H&M upplyser problemet inom textilvärlden genom att redovisa siffror som 

visar på att 95% av alla klädesplagg som slängs skulle kunna användas igen. Företaget vill 

bidra till att minska denna siffra genom ett samarbete med återvinningsföretaget icollect. De 

kommer från och med våren 2013 ta emot trasiga eller omoderna plagg i sina butiker för att 

sedan slussa dessa vidare till icollect´s återvinningscentraler (H&M.com, 2013-03-08). De 

beskriver själva sin affärside på sin hemsida på följande vis; 

 “If you’ve got something worn, torn or hopelessly out of style – don’t throw it away or let it 

pile up in the back of your wardrobe. Bring it to us and help reduce the amount of fashion 

being wasted.Bring your unwanted clothes to any H&M store. For each bag of clothes you 

hand in, you will receive a £5 voucher to redeem on your next purchase of £30 or more”  

(H&M.com, 2013-03-08). Konceptet går alltså ut på att konsumenten kan lämna in trasiga 

eller förlegade kläder direkt till en H&M butik och i gengäld får kunden 50 kronor i rabatt vid 

nästa köp för 300 kronor. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Fast fashion-industrin präglas av en kraftig slit-och-släng mentalitet. Faktum är att de plagg 

som såldes hos några av de ledande aktörerna inom industrin så som H&M, Topshop och Zara 

endast hade en förväntad livslängd på mindre än 10 användningstillfällen (Birtwistle. et al, 

2007). Vad som ligger till grund för vad som händer med produkterna efter detta beror på 

främst tre faktorer; de psykologiska faktorer för beslutstagande så som konsumentens 

personlighet, attityd och sociala ansvarstagande. Vidare produktens egenskaper så som 

skicket, tidlöshet i design, ursprungskostnad samt hållbarhet. De sista faktorerna är 

situationsfaktorer som konsumentens finansiella situation och möjligheten till förvaring 

(Birtwistle. et al, 2007). Oavsett anledning är situationen ohållbar. Om inte 

konsumtionsbeteendet förändras hos konsumenterna allternativt att  aktörerna i branschen 

väljer att ta ansvar i större utsträckning för produkterna som tillverkas, likt H&M, riskerar 

utvecklingen att spä på de redan enorma mängder med textila avfall. Företagen kan ta sitt 

ansvar genom att både arbeta med en produktion av ekologiska material och nedbrytningsbara 

fibrer så väl som att ha ett fungerande system för att samla upp och återvinna eller 

återanvända plagg vid slutet av dess livslängd. 

 

 I Storbritannien grävdes över en miljon ton med textila avfall ned i marken under 2004 

(Birtwistle, et al, 2007) vilket är en indikation på vilka enorma mängder avfall som 

textilindustrin genererar varje år. Som nämnts ovan är den textila industrin av mångmiljard 

omsättning och otaliga människor får sitt levebröd genom industrin. En minskad konsumtion 
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skulle kunna leda till en ny världskris då arbetslösheten skulle öka samt konsumtionen 

minska. Detta alternativ blir därför inte ett rationellt och hållbart alternativ. Man bör istället 

söka efter svar och lösning inom industrin samt hos dess slutmål nämligen konsumtenten. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Kan företag inom fast fashion-industrin utveckla en lönsamhet genom hållbarare utveckling? 

Hur kan den yngre målgruppens, i detta fall den typiska fastfashion kunden, attityder till 

hållbart mode förändras och finns det en efterfrågan på mer hållbara produkter? Är 

målgruppen villig att betala ett högre pris för att säkerställa en hållbar utveckling? 

 

1.4 Syfte 
 

Att belysa den rådande situationen inom fast fashion-industrin med inriktning på hållbarhet. 

Samt belysa det rådande attityder hos den typiska fast fashion-kunden.  
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2.     Metod 

Vår metod grundar sig i strävan efter att undersöka, uppfylla samt besvara vår studies syfte 

där vi ifrågasätter hållbarheten och långsiktigheten i dagens rådande konsumtion inom 

området ”fast fashion”. Studien genomfördes i form av data insamlad från två 

semistrukturerade intervjuer av kvalitativ art. 

 

Vi har i vår studie utgått från ett deduktivt synsätt. Relationen mellan teori och forskning har 

grundat sig i en gedigen datainsamling för att få kunskap till dagens rådande forskning och 

dess slutsatser (Bryman, 2008). Vi har utformat vår datainsamling för att specifikt få 

förståelse i huruvida fast fashion-industrin är hållbar. Vi har även haft som mål att få en ökad 

förståelse till industrin, dess magnitud och omfattning samt söka alternativ snarare än att 

förkasta industrin i helhet. För att nå vårt mål om en ökad förståelse till ämnets komplexitet 

och vart problemet faktiskt ligger stävar vi efter att fånga upp samt analysera den attityd som 

råder hos dagens fast fashion-konsumenter.  

Insamlandet av såväl primär som sekundär data skall ge oss författare förståelse för, samt 

besvara vårt syfte; att kartlägga attityden till hållbar utveckling hos den typiske fast fashion-

konsumenten. Vår kvalitativa analys bestående av semistrukturerade intervjuer i form av två 

fokusgrupper försåg oss med kunskap och insikt för just den rådande attityd till hållbarhet 

samt miljörelaterade frågor som idag finns hos målgruppen för fast fashion-företagen. Utifrån 

vår teoretiska referensram skapade vi en uppfattning om vad den tidigare forskningen inom 

området påvisat samt en möjlighet att analysera resultatet för att ytterligare förtydliga samt 

besvara vår studies syfte. Ansamlandet av kunskap samt vetenskapliga källor har skett på ett 

objektivt sätt samt varit värderingsfritt. 

 

2.1 Data insamling 
 

Genom vårt deduktiva synsätt har vi byggt vår problematisering kring data av sekundärt slag. 

Vi har valt att fokusera på modeföretag inom fast fashion, företag som massproducerar, följer 

masstrender samt fokuserar på volym och lågt pris. Vi har sökt sekundär data som bygger på 

den miljömässiga aspekten i vårt syfte.  Vi som författare vill först och främst söka generell 

kunskap och fakta kring målgruppens attityder och konsumtionsbeteende. Därefter ansamla 

information om vad som görs idag och vilka möjligheter som finns att erbjuda. Med mängden 

av fast fashion-företag samt den omfattande forskning som idag finns inom området har vi 

aktivt valt att inte fokusera på ett enstaka företag i branschen utan haft som mål att se till 

industrin som helheten.    

Bearbetningen av vår insamlade data har sedan bedömts utifrån dess giltighet samt kvalitet för 

att nå en nutida aktualitet samt kvalitativ kunskap som sedan låg till grund för hur vi utformat 

vår intervjuguide till fokusgrupperna. Detta för att nå en ytterligare dimension och ett djup i 

vår studie samt finna alternativ till dagens konsumtion av fast fashion-mode. 

 

2.2 Fokusgrupp 
 

För att nå en djupare förståelse samt kunna analysera det rådande attityder som existerar hos 

den typiske fast fashion-konsumenten valde vi att använda oss av en kvalitativ 

semistrukturerad intervjuform bestående av två fokusgrupper. Den typiska fast fashion-

kunden och industrins målgrupp definierade vi till att vara unga kvinnor i åldrarna 16 till 26 

år. Eftersom vi strävade efter en förståelse kring attityden i ämnet valde vi fokusgrupper som 
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typ av intervju. Den är attraktiv för oss då den rymmer flexibilitet samt söker tyngdpunkt i 

den generella uppfattningen hos respondenten. Denna typ av intervju tillåter även intervjun i 

sig självt att röra sig fritt i olika riktningar utefter det som vi finner intressant. Om vi istället 

hade valt en kvantitativ intervjutyp hade denna flexibilitet setts som en störning. 

Som ovan nämnts eftersträvade vi en flexibel samt följsam intervjutyp vilket gav oss 

detaljerade och fylliga svar för att sedan kunna analysera och bringa förståelse kring attityden 

till fast fashion-industrin samt hållbart mode i den samma. 

 

Vi har valt att ha vår intervju semistrukturerad då vi tydligt fokuserat vår undersökning till 

ämnet. Samtidigt ville vi kunna utveckla och ställa följdfrågor till de som vi upplevde som 

viktiga svar från respondenterna.  Detta motiveras även med att vi är två författare till denna 

uppsats. Med ovan nämnt har vi utformat en intervjuguide. Förberedelsen och utformningen 

baserades på Kvales (1996) lista över tips där man bland annat rekommenderas hålla sig 

insatt, leda intervjun på ett strukturerat sätt, ställa tydliga, korta och begripliga frågor. Kvale 

(1996) och Bryman (2008) poängterar även vikten av att visa hänsyn och sensivitet, hålla sig 

öppen men samtidigt kritiskt ifrågasätta de svar som respondenterna ger.  

 

2.3 Urval 
 

Vi valde att göra ett målinriktat urval för att försöka skapa ett tydligt samband och en 

överensstämmelse mellan våra respondenter och de frågor vi sökte finna svar på. Vi 

begränsade oss till den typiska kategorin för fast fashion-kunden vilket är kvinnor i ålder 16-

26 år. Därefter delade vi upp vår målgrupp i ytterligare två kategorier, det vi kom att kalla den 

yngre målgruppen, runt 16 år, samt den äldre målgruppen, runt 24-26 år.  Detta för att 

ytterligare få en förståelse till, samt upptäcka eventuella skillnader i attityd beroende på ålder 

och där med att kunna skapa tyngre relevans och motivering till våra eventuella 

lösningsförslag till vårt syfte. 

 

Både den yngre och äldre målgruppen i urvalet skedde genom ett snöbolls/kedjeurval. Den 

yngre fokusgruppen uppstod genom en kvinnliga gymnasielev studerandes vid 

Drottningblankas gymnasium i Kungsbacka kommun som sedan bringade ytterligare fem 

respondenter av samma ursprung. 

Den äldre målgruppen uppstod av en kvinnlig studerade vid Borås högskola som även här 

kunde samla ytterligare fem kvinnliga respondenter, även de från Borås högskola, ålder 24-26 

år.  

 

2.4 Tillförlitlighet samt applicerbarhet 
 

Vi baserade vår teori på vetenskapliga källor samt tidigare genomförd och granskad 

forskning. Vi gjorde därefter ett antagande om att dessa källor var av hög validitet. I vår 

intervju genomfördes ett urval genom först ett målinriktat urval och sedan ett snöbollsurval, 

vilket leder till en passande fokusgrupp som håller sig inom ramen för målgruppen inom 

ämnet. På detta vis styrker vi reliabiliteten, genom ett representativt urval.  

 

2.5 Metodkritik 
 

Valet att använda en kvalitativ forskningsmetod grundar sig i strävan efter flexibilitet samt en 

djupare insyn till det rådande attityder till det berörda ämnet. Vid en kvantitativ 

forskningsmetod hade detta inte varit möjligt. Kvantitativa metoder grundar sig snarare i 

siffror än i ord, den strävar efter det mätbara inom det sociala livet. Kvantitativa metoder 
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strävar efter en generaliserbarhet som skall kunna appliceras på olika relevanta populationer 

medans kvalitativ eftersträvar förståelse av åsikter, beteenden samt värderingar. Vid 

kvantitativa intervjuer kan man koda respondenternas svar vilket ger struktur och maximerar 

validitet och reliabilitet. En kvalitativ intervju kräver således mer analys och bearbetning i 

efterhand och riskerar att inte ge lika tydliga svar men kan ge en tydligare bild av just attityder 

och respondenterna. 

 

Kvalitativ forskning har ofta kritiserats för att resultaten är i stor utsträckning uppbyggda 

kring forskarens subjektiva åsikter, vad denne anser viktigt och betydelsefullt. Vidare menar 

många forskare att det är mycket svårt att det inte blir personligt att använda sig av intervjuer 

och fokusgrupper där både moderatorns och respondentens ålder, kön samt personlighet får 

spela in. Vidare menar man att det är mycket svårt, näst intill omöjligt att replikera en 

kvalitativ undersökning. Detta på grund av att det ofta är av ett ostrukturerat slag samt att 

forskaren själv faktiskt utgör det viktigaste verktyget, det är denne som observerar samt 

registrerar mer än bara ord och sedan väljer vad han/hon anser vara viktigt att belysa (Bryman 

och Bell, 2011). 

 

3. Teoretisk referensram 
 

Fast fashion-konceptet syftar till att demokratisera couture-modet och erbjuda såväl trendiga 

som prisvärda produkter till den stora massan (Sull, Turcano, 2008). På bara några få 

decennier har modeindustrin förändrats radikalt. Från att modehus satte trender baserade på 

sina två kollektioner per år har nu de stora varuhusen så som Benetton, H&M, Zara och 

Topshop revolutionerat industrin genom den strategin vi idag kallar "fast fashion". Bhardwaj 

och Fairhurst (2010) anser att utöver korta ledtider och ökade antal kollektioner har 

marknadsföring och kapitalinvesteringar varit två tydliga drivkrafter för att konkurrera inom 

fast fashion-industrin. Innan 1980-talet definierades modeindustrin av återförsäljare som 

förutspådde efterfrågan och trender på marknaden lång tid innan köpen genomfördes vilket 

möjliggjorde för längre ledtider. När nu modevisningar de senaste åren blivit tillgängliga för 

den stora massan ställer efterfrågan och trenderna höga krav på att produkterna snabbare når 

marknaden. 

 

En av de stora nycklarna till att fast fashion-industrin har möjligheten att producera mode till 

lågt pris med snabba förändringar ligger i valet av outsourcing till låglöneländer vanligtvis i 

Asien. Ledande företag som Zara hade från början all sin produktion inom Europa men 

outsourcar nu minst 13 procent av sin produktion till Kina och Turkiet. Ledtiderna varierar 

dock stort då frakten från Kina kan ta upp till tre veckor medan frakten från Turkiet går på en 

vecka (Joy et al, 2012). Genom en kombination av lågkostnadsproduktion i Asien och en 

väloljad värdekedja med fungerande logistik kan företagen erbjuda snabba påfyllningar och 

nyheter var och varannan vecka. De stora volymer som produceras av basplagg innebär 

enorma stordriftsfördelar och kan pressa ner slutpriset till konsumenten (Bruce, Daly, 2006).  

Det som möjliggjort produktionen i låglöneländer är onekligen den globalisering samt 

internationalisering som skett det senaste två decennier. Detta har lett till nya möjligheter och 

strategier hos återförsäljare. Detta påpekas av MacGillivary, M.S, et al (2003) som menar att 

den globala marknaden idag kantas av franchising, licensiering och branding. Vidare har även 

den elektroniska utvecklingen så som näthandeln och distributionssystemen skapat ytterligare 

möjlighet för strategiskt innovation samt prispress. Man kan numera nå sina kunder över hela 

världen genom tv, sociala medier och magasin på ett helt nytt sätt än vad som tidigare var 

möjligt. 
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Mellan åren 1997 och 2007 gick priserna på kvinnors kläder ner med närmare 30 procent i 

Storbritannien på grund av de kostnadseffektiva produktionslösningarna inom fast fashion-

industrin. Samtidigt ökade lågpriskedjorna på marknaden explosionsartat med närmare 100 

procent på bara fem år och med en total försäljning på närmare sex miljarder pund 2005. Så 

mycket som 40 procent av alla kläder som inhandlades i Storbritannien under 2007 köptes hos 

lågpriskedjorna (Lee, 2007). 

 

Fast fashion-industrin har vid vissa tillfällen kallats “McFashion” pga av kopplingarna till den 

snabba processen från produktion till kund samt att fast fashion och snabbmat-industrin bägge 

är globala fenomen (Joy et al, 2012)  

 

Fast fashion-modellen har ersatt den form av Push-strategi inom marknadsföringen där en 

design bestämmer vad som är rätt eller inne. Inom fast fashion är det istället en pull-strategi 

där återförsäljare och de stora varuhusen ser förändringar i efterfrågan på marknaden som sker 

på endast ett par veckor till skillnad från ett par månader (Sull, Turcano, 2008). 

På grund av de korta ledtider och den starka logistiken hos dessa varuhus och fast fashion-

aktörer har de i regel endast 15 procent av sin försäljning till realiserat pris (Sull, Turcano, 

2008) . Detta på grund av att de med större träffsäkerhet och precision kan styra volymer av 

olika produkter så att företaget har rätt vara till rätt pris vid rätt tid. Detta kallas ofta för Quick 

Response. Många traditionella återförsäljare drabbas hårt av fast fashion-kedjornas snabba 

respons då deras ledtider innebär att hyllorna riskerar att ligga tomma när efterfrågan är som 

störst men även vara fullt påfyllda när efterfrågan passerat vilket leder till behov av 

realisation. Då vikten av Quick Response och att ha rätt vara vid rätt tid väljer ofta fast 

fashion-företagen att frakta hem varorna med ett mer kostsamt och snabbare fraktalternativ. 

De framtida inkomster som plaggen kommer att generera anses nämligen överväga de extra 

kostnaderna av att t ex flyga hem varorna. (Cachon, Swinney, 2011). På grund av fast fashion-

företagens kombination av låga produktionskostnader, korta ledtider och den senaste designen 

möjliggörs en klart större vinstmarginal för dessa företag. Fast fashion-företag har i 

genomsnitt 16 procent vinstmarginal mot mer traditionella butikskoncepten som har ett 

genomsnitt på ca 7 procent (Sull, Turcano, 2008). En av marknadens största aktörer; Zara som 

ägs av moderbolaget Inditex har över 2700 butiker i fler än 60 länder. Företaget värderades 

2012 till närmare 24 miljarder dollar och omsätter årligen närmare åtta miljarder dollar (Joy et 

al, 2012). 

 

Enligt Joy et al (2012) finns det från fast fashion-företagen själva en uttalad levnadslängd på 

de kläder som produceras som ligger på cirka tio tvättar innan företagen anser att plaggen 

förlorat sitt ursprungsvärde. Detta främst på grund av en lägre kvalitet i ingående material och 

sömnad för att pressa ner priset till konsumenten.  

 

3.1 Bakgrunden och historik till hållbar utveckling 
 

Begreppet “hållbar utveckling” går att summera och definiera på många olika sätt. De 

vanligaste är “en aktivitet som kan genomföras på obestämd tid utan att orsaka skada” (Joy et 

al, 2012). Världskommissionen för miljö och utveckling, WCED (1987) beskrev begreppet 

som ”meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their needs” (Torbjörnsson, 2011). En annan definition kommer från svenska Almers 

(2009) och syftar till att skapa förutsättningar för ”ett hyggligt liv för alla, här och där, nu och 

sedan”. Torbjörnsson (2011) syftar till att oavsett vilket definition man väljer att använda sig 

av så finns det en stor tolkningsmöjlighet och därmed även en komplexitet i begreppet. Inom 

hållbar utveckling nämns ofta tre stycken dimensioner. Den Ekonomiska, den ekologiska och 
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den sociala (Torbjörnsson, 2011). Ofta definieras startskottet för begreppet “hållbar 

utveckling” vid just WCED:s rapport till FN 1988 men begreppets betydelse och innehåll fick 

enligt Linner och Selin (2002) sin påbörjan efter Förenta Nationernas miljökonferens i 

Stockholm 1972. Konferensen blev startskottet för det miljö- och utvecklingssamarbete som 

organiserades av FN:s Miljöprogram eller UNEP som det även heter. (Torbjörnsson, 2011).  

 

Under Cocoyocseminariet i Mexico 1974 framkom två nya centrala idéer kring miljö och 

utveckling. Den första idén syftade till att prioriteten bör fokusera på att tillfredsställa 

människors basala behov av mat, vatten och boende snarare än vinstmaximering för 

företagen. Den andra centrala idén belyste aspekten om att det finns gränser för vår tillväxt 

och på grund av detta måste mänskligheten ha en förståelse för vår planets resurser och hur 

dessa kan begränsa den ekonomiska tillväxten (Pettersson, 2005). I Sverige utlovades det 

under 2004 av dåvarande statsminister Göran Persson att utbildning inom området hållbar 

utveckling skulle vara obligatorisk i all svensk utbildning vilket ledde till presentationen av 

utredningen “Att lära för hållbar utveckling” som syftar till att förbättra skolans styrdokument 

och på så vis skärpa kraven på utbildning inom området hållbar utveckling (Torbjörnsson, 

2011). Jonsson (2007) menar på att detta var en av de viktigaste punkterna för 

implementeringen av hållbar utveckling i det Svenska utbildningssystemet. 

 

3.2 Konsumenters attityd till hållbart och etiskt mode 
 

Som nämnts ovan har globaliseringen lett till förändringar och nya möjligheter för 

modeföretagen inom produktion. Det har även skett förändringar hos konsumenten och dess 

beteende under det senaste decenniet. MacGillivary, M.S et al (2003) påvisar i sin artikel en 

högre grad av homogenitet, framförallt i storstäderna. Likheter i livsstil samt likartat beteende 

har utvecklats bland de urbana konsumenter världen över. Detta har skett genom en process 

som är refererad som ”world cultural convergence” (världskulturs sammanträffande) samt den 

urbanisering som skett med start under industrialiseringen. I takt med att tydlig avgränsning 

inom lokala marknader försvagats har alltså behoven hos konsumenten blivit mer homogena. 

Konsumenterna efterfrågar, i större utsträckning, samma typ av produkter vid samma 

tidpunkt. Detta har varit en stor bidragande faktor till den masskonsumtion, vidare 

massproduktion, och den nya industrin vi idag kalla fast fashion. Enligt Joy et al (2012) var 

det endast 20 procent av respondenterna i hennes studie som fokuserade på den sociala 

problematiken inom fast fashion-industrin med aspekter som för långa arbetsdagar, ej tillåten 

övertid och inhumana arbetsförhållanden. Trots detta menar Shen et al (2012) att konsumenter 

har fått en ökad medvetenhet kring vad kläderna de köper är tillverkade i för material. Vissa 

går idag så långt att de själva utreder tygleverantörerna och ställer högre och högre krav på 

transparens och etik i modeföretagens värdekedjor. Vidare har även dagens transparens 

möjliggjort en insyn i industrin som tidigare ej var möjlig. 

 

Mode och klädproducenter får ofta kritik för att släppa ut mängder med kemikalier under 

produktionsprocessen av materialen och framför allt i samband med produkter tillverkade i 

syntetfiber. Även inom produktionen har det hänt mycket sedan 80-talet och konsumenters 

medvetenhet kring de så kallade sweatshops där barnarbete och mänskliga rättigheter kränkts 

har ökat. Detta har ställt krav på företag som till exempel Nike och Levi´s att bedriva ett mer 

"etiskt mode" (Shen et al, 2012) På grund av dessa konsumentdrivna frågor har många företag 

inom branschen tvingats att stimulera återförsäljare till samma sociala medvetenhet. Ett 

exempel är tygpåsar i organisk bomull eller återvunna syntetiska fibrer istället för vanliga 

plastkassar till kundernas varor. H&M som är ett av de absolut största företagen inom Fast 
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Fashion industrin har lanserat såväl organiska kollektioner och fair trade-produkter de senaste 

säsongerna (Shen et al, 2012) 

 

Även om konsumenterna inom modeindustrin har en positiv attityd till att skydda miljön så 

applicerar de sällan samma attityd genom inköp av ekologiska varor. Detta gap mellan 

konsumentens miljöintresse och vad de faktiskt handlar i form av eko-vänliga plagg är något 

som motiverar en ökad marknadsföring av “grönt mode” och en fortsatt forskning på vilka 

faktorer som influerar konsumenternas ekologiska köpbeslut (Chan, Wong, 2012). 

 

Enligt Shen et al (2012) defineras begreppet "Etiskt mode" som mode producerat under fair-

trade principer i sweatshop-fria arbetsförhållanden med en ansträngning för att reducera en 

negativ miljöpåverkan. Det är även beskrivet som "mode med medvetenhet". Tomolillo och 

Shaw (2004) menar på att det är just så kallade "sweatshops" som är det känsligaste området 

för konsumenter inom etiskt mode. Dickson (2001) nämner att ju större förståelse 

konsumenten har för de etiska aspekterna av plagget eller produkterna desto större chans är 

det att de väljer just dessa. Kunder står ofta inför balansen mellan att vara självcentrerade eller 

samhällscentrerade vilket tyvärr innebär att aspekter som miljö och hållbarhet ofta blir 

sekundära i förhållande till priset och tillgängligheten på marknaden som ses som avgörande 

för konsumenter vid byte av återförsäljare (Shen et al, 2012) Liknande beteende syns enligt 

Chan och Wong (2012) i tidigare studier inom området där konsumenter inom mode visat ett 

intresse av att köpa miljövänliga produkter men ej varit villiga att göra en personlig 

uppoffring så som att betala ett premium för dessa. Just priskänslighet är en viktig aspekt då 

konsumenter tenderar att avstå från köp om priset på ekologiskt mode ligger över den gräns 

de satt som accepterat prisspann. Studier visar på att en prisökning på 10 procent skulle 

påverka konsumentens vilja att köpa ekologiskt mode men en ökning på 25-30 procent anses 

oacceptabel för konsumenterna (Chan, Wong, 2012). I ett flertal studier av Wessels (2001) 

visar att endast 20 procent av alla konsumenter tillfrågade var villiga att betala ett premium 

pris för socialt och miljömässigt hållbara produkter. Samtidigt ansåg så många som 70 

procent att ett företags sociala och miljömässiga ansvarstagande var av stor vikt. 

Wessels studier är från början av 2000-talet och väldigt mycket har hänt sen dess inom 

området hållbar utveckling och socialt ansvarstagande vilket syns tydligt i flera av de 

branschledande företagens kollektioner där organiska och ekologiskt odlad bomull ökat 

markant precis som CSR arbetet för att säkra mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan.  

 

När det kommer till just modeindustrin är värdekedjan extra komplex och fragmenterad på 

grund av att den når ut över hela världen och det gör att produktion inom modebranschen är i 

regel mindre transparent än inom t ex jordbruksindustrin (Mihm, 2010). Attityderna inom fast 

fashion och de snabba svängningarna i modet syns tydligt i kedjornas butiker. En tidigare högt 

uppsatt chef inom fast fashion-företaget Topshop beskrev det som: “När tjejer ser något de 

vill ha i en butik så vill de ha det med detsamma” vilket enligt Joy et al (2012) utnyttjas av 

fast fashion-företagen genom kombinationen av den yngre konsumentens efterfrågan på mode 

för stunden och dennes disponibla inkomst eller tillgängliga kredit. Detta för att ständigt 

tillfredsställa den temporära identitet som konsumenten vill fylla. 

 

4. Empiri 

Det resultat vi kom fram till bygger på de två fokusgrupper vi har genomfört till vår studie. Vi 

valde att genomföra två fokusgruppmöten då vi önskade få fram eventuella attitydsskillnader 

gällande åldern på våra fokusgrupper. Båda gruppernas respondenter var kvinnliga studenter 
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inom målgruppen för fast fashion-företagen. Fokusgrupp ett bestod av sex stycken kvinnor, 

ålder 16-17 år som studerar på gymnasienivå och fokusgrupp två var även där sex stycken 

kvinnor, 24-26 år och studerande vid Högskolan i Borås. 

4.1 Fokusgrupp ett 

Vi inledde vår diskussion med att se över hur vår grupps shoppingvanor ser ut idag. Baserat 

på att deras månadsinkomst vilken består av ett studiebidrag på 1000kr är det intressant hur 

mycket av den summan som faktiskt går till kläder. Även frågan hur ofta våra respondenter 

besöker fast fashion-butiker indikerar på hur många besök som faktiskt leder till ett köp. 

Respondenterna var eniga i svaret att cirka hälften av deras studiebidrag, 500kr, går till kläder. 

Deras prioriteringar ligger i just kläder, mat samt nöjen så som konserter och bio. Besöken i 

fast fashion-butikerna sker på daglig basis då det ser det som ett tidsfördriv under raster samt 

ett sätt att umgås med sina vänner. Vidare är det alltså långt ifrån alla besök leder till ett köp. 

Det flesta i gruppen hävdade dock att det handlar ett nytt klädesplagg från en fast fashion-

butik en gång i veckan i snitt. 

 

För att få fram varför de handlar nya kläder, så ofta som 1 gång i veckan, frågade vi vilken 

den främsta anledningen till att det handlar nya kläder är.  Här fick vi fram en tydlig attityd, 

att våra respondenter efterstävar en känsla av att förnya sig och följa den senaste trenden. 

Själva behovet av att köpa nya kläder baserar sig enbart på ett begär snarare än ett behov då 

det alla hävdade att; 

 

”varje gång jag vaknar på morgonen och tittar i garderoben tycker jag ändå att jag inte 

har några kläder, även om jag typ shoppade igår”  

 

Idag är utbudet väldigt brett gällande val av både butik och produkter. En fast fashion-butik 

kan utan problem ha fem olika varianter av vita t-shirts vilket då leder till frågan om vad det 

är som påvekar var och vad våra respondenter handlar. För att få redan på deras attityd kring 

detta frågade vi hur mycket faktorer som pris och tillverkare avgör. Alla respondenter var 

eniga i att det är priset som avgör och är den primära anledningen till varför det kan leda till 

ett köp. Vidare blir därför aspekter som kvalitet sekundärt för vår fokusgrupp och endast yttre 

attribut och pris är alltså viktigt. Våra respondenter skrattade och menar att de aldrig skulle 

titta på etiketten för att se vart plagget är tillverkat eller vad det innehåller. Eftersom vi som 

moderatorer förstod att kvalitet är något sekundärt för våra respondenter frågade vi huruvida 

de reklamerar plagg som går sönder eller inte uppfyller det krav som man som konsument kan 

ställa på sina kläder. Den gemensamma attityden till att reklamera plagg var att det var väldigt 

pinsamt. Respondenterna menade att ju billigare plagget är desto mer pinsamt blir det att 

reklamera. Eftersom våra respondenter värderade priset som främsta anledning och avgörande 

vid ett köp blir ju samtidigt deras krav på kläderna låga och det säger själva att det räknar med 

att plaggen inte skall hålla speciellt länge. Dock är detta inte den primära anledningen till att 

ett plagg slutar användas. Våra respondenter menar att det oftast hinner tröttna på plagget 

innan det faktiskt blir oanvändbart. När vi undrade hur snabbt det kan gå från köp till dess att 

de hinner tröttna på plagget svarade respondenterna att det kan gå så snabbt som en vecka. 

 

Respondent ett: ”Alltså det beror på. Är det ett basplagg har man ju det ett tag och blir liksom 

aldrig trött på det på samma sätt. Men just på Gina Tricot och H&M köper ju alla samma 

grejer så när folk slutar använda ett plagg så följer man liksom strömmen.”  

Respondenter två: ”Man vill ju inte fortsätta att gå runt i det plagget när alla andra slutat 

använda det”  
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Respondenter tre: ”Och det tycker jag kan gå ganska snabbt, ibland tar det nästan bara en 

vecka innan en tröja är ute”  

 

För att leda in diskussionen kring hållbarhet och miljö frågade vi vad som händer med deras 

plagg när det tröttnat på dem. Vår fokusgrupps respondenter var alla eniga i att det slänger 

kläder tillsammans med sina hushållssopor. En av våra respondenter hävdade att hennes 

mamma ibland har skänkt till insamlingsorganisationer eller gett vidare till vänner men de 

själva har aldrig agerat för att stödja miljön gällande textila avfall. Det framkom tydligt att 

alla våra respondenter saknade kunskap om vilka alternativ man har istället för att slänga sina 

kläder och framförallt vilken påverkan deras beteende har på miljön. En av respondenterna 

kände till att det finns insamlingscontainrar där man kan lägga sina kläder men vid frågan om 

huruvida hon gör det blev svaret nej. 

 

”men även om det är en liten sak, att gå och lägga kläderna i en container, så känns det ändå 

som en jobbig ansträngning. Man har ju väldigt mycket annat att göra så man orkar typ inte” 

 

Den allmänna åsikten gällande hållbara plagg som till exempel är tillverkade i ekologisk 

bomull var även det ett nytt och okänt ämne för gruppen. Medvetenhet för vad deras plagg 

innehåller eller vart det är tillverkade existerade inte, heller inte intresset för att ta reda på det. 

Den gemensamma attityden var dock att om ett plagg är billigt är det antagligen billigt gjort. 

Vi som moderatorer och textilstudenter är ju insatta i ämnet och uppmärksammar antagligen 

den rådande debatten på ett helt annat sätt en vad den gemene svensken gör. Detta blev även 

tydligt då den typiska fast fashion-kunden, vår fokusgrupp, inte alls kändes vid att det skulle 

råda en diskussion kring hur deras konsumtionsbeteende påverkade miljön. Deras skola hade 

inte belyst debatten på något vis eller givit information om, eller heller utifrån har någon 

pratat med respondenterna om ämnet. 

 

Även om kunskap inte existerar är det av intresse att se huruvida vår fokusgrupp var villiga att 

ta ansvar och jobba för ett hållbarare samhälle. Vi ville få fram huruvida de kan tänka sig att 

göra avkall på antal plagg eller faktiskt kunna tänka sig att betala mer för det plagg de köper 

för att då kunna få ekologiska eller återvinningsbara produkter. Vi jämförde två vita t-shirts 

där den ena kostar 99 kronor och den andra 199 kronor, dock var den dyrare tillverkad av just 

ekologisk bomull.  Den gemensamma att åsikten var att om det själva betalar så väljer det den 

t-shirten för 99 kronor. De utryckte även en brist på motivation till att köpa den dyrare då det 

inte vet hur mycket skillnad det gör i det stora hela samt vad det faktiskt är det betalar mer 

för. Fokusgruppen var enig om att deras smärtgräns för vad det är villiga att betala för en t-

shirt är cirka 200 kronor men då ska det vara en väldigt fin t-shirt. Ingen av våra respondenter 

skulle kunna tänka sig att betala 500 kronor för en t-shirt. De menar även att de var osäkra på 

hur mycket bättre kvalitet och innehåll det faktiskt är i en dyrare t-shirt. En viktig aspekt för 

vår fokusgrupp kring ett eventuellt val av plagg producerade i ekologisk bomull var att det 

inte syntes på t-shirten att du betalt mer för den. Vår fokusgrupp visade en tydlig ovilja att 

betala mer för något som sedan inte uppmärksammas.  

 

Vidare i diskussionen ville vi få fram den allmänna åsikten kring dagens modevärld och vad 

det tycker om att det finns så många fast fashion-butiker med budgetalternativ.  Gruppen var 

enig om att det är bra att det finns billiga alternativ och att underlättade för dem som studenter 

att kunna följa trenderna. Respondenterna tyckte att fast fashion-kedjorna så som H&M och 

Gina Tricot är duktiga på att tolka och följa trenderna men att det samtidigt inte är roligt att gå 

runt i samma plagg som alla andra på skolan vilket resulterar i att man snabbt tröttnar på sina 

plagg. Vår fokusgrupp utryckte även att det finns en underliggande yttre press från både 
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klasskompisar och samhället i stort att man ska ha fina nya kläder på sig samt att det är viktigt 

för ens status och image att följa trender. Deras gemensamma åsikt var att de tjejer på skolan 

som hade fina och ofta nya kläder automatiskt var de som var populära. En av tjejerna svarade 

såhär: 

 

”Jag tror också att många tjejer är väldigt insatta och modemedvetna så pressen är högre men 

det är mycket lättare nu att vara insatt och det har nog mycket att göra med de bloggar som 

alla läser. Man kan ju gå in på en blogg och se vad hon som bloggar har oå sig och vart hon 

köpt plaggen och sedan själv gå dit och köpa samma plagg”. 

 

Respondenterna refererar även ibland till en trend, viss stil, något de kallar för ”blogg-stil” 

Detta indikerar på att den rådande transparens som finns idag genom tidningar och bloggar 

samt tillgängligheten till mode ökat har stor påverkan på fast fashion-industins målgrupp. 

Vi fick även fram en attityd som visar på den yttre påverkan som bidrar till nya köp då vi 

frågade om vår fokusgrupp om det var okej att ha på sig samma kläder på fest två helg i rad. 

Svaret blev ett rungande nej, det var absolut inte okej. Den gemensamma attityden var att 

kläder spelar en stor roll i hur du kan framställa dig själv och vilken social status du får. De 

menar att man kan framstå som en mer lycklig och självsäker person samt att man får mer 

respekt från andra om man klär sig på ett visst sätt och blir klassad som en trendig tjej. 

För att eventuellt se en lösning på dagens problem gällande hållbart mode undrade vi 

huruvida deras vanor och val av inköp hade ändrats om det fått en högre budget att utgå ifrån. 

Vi undrade även huruvida de skulle kunna tänka sig att handla secondhand kläder. 

Majoriteten av vår fokusgrupp hade inte valt att handla dyrare plagg och mer hållbara utan 

snarare ökat i sin shopping i kvantitet, shoppat mer fast i samma fast fashion-butiker samt 

samma typ av varor. Ingen av respondenterna var speciellt positivt inställd till att handla 

second hand-kläder och de alla tycket att det kändes ofräscht och tidskrävande. 

 

”nej, det känns faktiskt lite äckligt att handla där så jag gör inte det.  Sen tar det ju mer tid, 

inne på H&M hänger ju allt i ordning och man kan lätt hitta det man vill ha och det finns 

nästan alltid i ens storlek. Jag hade kunnat tänka mig att lämna kläder där för då får man ju 

pengar för dem. Samtidigt om du har köpt din t-shirt på H&M för 100kronor, vem vill köpa 

den. Det är ju så man tänker så då blir det nog att man slänger istället”. 

 

4.2 Sammanfattning av fokusgrupp ett 
 

En tydlig röd tråd genomsyrar den rådande attityd som finns hos fokusgrupp ett. Det är 

framförallt priset som är den avgörande faktorn. Genom att denna målgrupp snarare värderar 

att ha ett nytt plagg varje vecka än att ha något som håller passform och är tillverkad i bra 

kvalitet, passar det perfekt in i den typiska fast fashion-kunden. Om man läser på Gina Tricots 

hemsida ser man hur 16-åringarna i fokusgrupp ett passar som handen i hansken till Gina 

Tricots affärside 

 

”Vi gör prisvärt mode för alla kvinnor oavsett ålder och vi jobbar ständigt för att ett besök på 

Gina Tricot skall upplevas som en ny och spännande shoppingupplevelse. Varje vardag 

anländer nyheter till våra butiker. Varje vecka skiftas också sättet vi visar våra varor och 

trender på. Oavsett hur ofta vår kund återkommer finns det nya plagg och trendriktigt mode 

hos oss.” (ginatricot.se, 2013)  

 

Yttre påtryckningar från andra unga kvinnor i samma ålder var även en bidragande faktor till 

den rådande ivriga konsumtionen. Fokusgrupp ett hävdade att idag är det fullt möjligt att köpa 
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sig en image och framhäva sig själv på ett visst sätt genom sina kläder. Vidare var 

reklamation något som respondenterna upplevde som ett generande moment. Detta bidrar till 

att deras krav på kläderna de handlar inte var speciellt höga och de hävdade att det själva kan 

tröttna på plagget innan det faktiskt hinner gå sönder. Ur detta kan man tolka att de plagg som 

konsumeras hos fast fashion-kedjor inte är tänkta att användas i flera år utan är baserade på 

kortlivade trender och skall användas där efter, något som både konsument och företagen 

själva är medvetna om och okej med. När plaggen kan falla ur trend på så kort tid som en 

vecka blir det av relevans att veta vart plaggen tar vägen när det inte lägre används. 

Respondenterna besatt inte någon vidare kunskap om vilken påverkan textiltavfall har på 

miljön då deras plagg oftast hamnade tillsammans med övriga hushållsopor. Utryckt fanns 

varken kunskap eller vidare intresse hos målgruppen för hur det kunde bidra eller påverka. 

Just kunskapsmässigt ansåg de att det låg i samhållets ansvar, i detta fall skolan, att informera 

om vilken påverkan, vad som kan göras och hur de som unga kvinnor kan vara med och 

påverka. Respondenterna utryckte att det fanns en saknad av motivation att betala mer för 

kläderna då just kunskapen gällande varför och hur mycket skillnad deras agerade faktiskt 

bidrar till. 

 

4.3 Fokusgrupp två 
 

För fokusgrupp två besökte vi Borås högskola och träffade sex stycken kvinnliga studenter i 

åldrarna 24 till 26 år för att se om det övre skiktet i fast fashion-företagens målgrupp delade 

samma attityder och uppfattningar som det yngre skiktet, fokusgrupp ett. 

Inledningsvis fick fokusgrupp två redogör för hur mycket pengar de valde att lägga på kläder 

varje månad samt och hur ofta de shoppade. Svaren varierade något hos respondenterna från 

ungefär 500 kronor varje månad till närmare 1000 kronor. Vad som var en genomgående åsikt 

var att de flesta besök i fysiska butiker inte resulterade i några faktiska köp utan att merparten 

handlade via internet. Det var snarare mindre köp samt inspiration som ledde till besök i 

butikerna.  

 

På frågan vilken den främsta anledningen till att respondenterna handlar nya kläder hos fast 

fashion-företag var det framför allt vid behov. De poängterade dock att det var svårt att hitta 

plagg i dessa butiker med rätt passform. Vidare baserades även vissa inköp på ett genuint 

intresse för en specifik designer eller märke. De märkesbaserade inköpen styrdes också i 

högre grad av trender än de inköp som gjordes hos fast fashion-butikerna där framförallt 

basplagg inhandlas.  Ovan nämnda svar ledde till frågan om priset eller tillverkaren var av 

avgörande till vart de köper sina kläder. Här ansåg flera av dem att de hade lite för mycket 

insikt i branschen för att inte ta hänsyn till det och påverkas av vem som tillverkat. Samtidigt 

var alla eniga om att det måste finnas en balans och kombination av pris och tillverkare. 

 

“Man behöver ju inte vara snobbig med allt, t-shirten jag har på mig är från Kappahl till 

exempel.”  

 

Respondenten syftade till att man som student ofta får prioritera vad som är viktigast och i 

vissa plagg eller situationer är behovet av designer, tillverkare och kvalitet mindre än i andra.  

I val av pris, kvalitet eller designer låg fokusgrupp tvås prioritering framförallt i känslan, 

kvaliteten, i plagget. 

  

“Man tittar ju på innehållet extra mycket när man handlar på nätet då man inte kan känna på 

plagget och får därmed ta in så mycket skriftlig information som möjligt för att bilda sig en 

uppfattning innan köpet”. 
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Gällande reklamation av plagg var fokusgrupp två inte alls generade av tanken att gå tillbaka 

till butiken om plagget in håller för vad som förväntas. Dock inflikades det att de inte hade 

speciellt höga krav på en t-shirt för 99 kronor och såg det som en anledning till att inte 

genomföra en reklamation. 

Det framkom tydligt att respondenterna var mer villiga att reklamera produkter så som 

funktions och idrottsplagg där förväntningarna är högre. Detta ledde naturligt till följdfrågan; 

hur länge respondenterna ansåg att en t-shirt bör hålla för att nå förväntat resultat? Det var 

framför allt när passformen börjar försvinna som plagget kändes förbrukat. En av 

respondenterna ansåg att en t-shirt för cirka 100 kronor bör hålla för minst fem användningar.  

 

“Jag har väldigt lite krav men om den tappar formen så går jag inte tillbaka, då köper jag ny 

men kanske inte från samma tillverkare.”  

 

Den primära anledningen till att respondenterna slutar att använda ett plagg var framförallt att 

plagget slitits sönder men det fanns även en hel del “hyllvärmare” som man inhandlat efter 

rådande trend och sedan tröttnat på när trenden passerat. När vi ställde frågan om vad som 

händer med respondenternas plagg när de tröttnat på dem fick vi flera olika svar. En hel del 

skänktes till exempelvis Myrorna om det inte är exklusivare produkter som skulle kunna 

säljas vidare på till exempel Ebay eller Tradera. Gällande fast fashion-plagg var det dock 

vanligast att man slängde plaggen i soporna, andrahandsvärdet var helt enkelt för dåligt. till 

skillnad från fokusgrupp ett finns i grupp två kunskaper om vilka alternativ man har istället 

för att slänga sina plagg i avfallssoporna, företag så som myrorna, frälsningsarmen och UFF 

var inget nytt för respondenterna. Vi frågade respondenterna hur mycket tid det maximalt i 

sådana fall får ta att lämna in plagg eller gå och lama till återvinning och här fanns en viss 

oenighet. Någon ansåg att man fick räkna in tiden det tar att rensa sin garderob också men en 

annan menade på att detta behöver man ju ändå göra. De var dock eniga om att själva 

promenaden till inlämningen inte var ett stort problem så länge man inte behövde ta sig med 

bil för att lämna in dem. 

Respondenternas allmänna åsikt om dagens hållbara mode i form av t ex ekologiska plagg och 

arbetsförhållanden inom just fast fashion-segmentet var att de saknade en riktigt bra 

design.  H&M´s lansering av  “concious collection” uttryckte respondenterna som att: 

 

“Det känns faktiskt mer som en gimmick än att det bryr sig så mycket om miljön.”  

“Det genomsyrar ju inte allt det gör och dessutom kan man ju inte återvinna om man blandar 

material vilket H&M gör även i deras ”Concious Collection” 

 

De ansåg att hela konceptet kändes krystat och att det handlade om fel sorts medvetenhet då 

en dålig ekologisk t-shirt fortfarande är en dålig t-shirt. Respondenterna påpekade att om 

hållbarheten i själva plagget inte ökar kommer det inte ske någon förändring 

i konsumtionsbeteendet.  

 

“Ett par jeans för 199 kronor kan aldrig vara bra!”  

 

Vidare fanns även en brist på motivation, likt fokusgrupp ett, att handla dyrare plagg när det 

är oklart hur mycket nytta det faktiskt bidrar till.  

 

“Det är ju väldigt svårt att veta hur mycket det skiljer mellan en t-shirt för 99 kronor eller 500 

kronor? Hur mycket bättre är det och vad bidrar jag med? Är det förhållanden I fabrikerna 

som är bättre, är materialet bättre eller är det bara marginaler eller marknadsföring som jag 
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betalar för? Man vill ju nästan veta påläggssatsen för att veta vad det är jag betalar för men 

det skulle företagen aldrig berätta.”  

 

 

 

En annan respondent nämnde att det finns så mycket olika aspekter företagen kan ta betalt för. 

Det kan vara design, material, produktionsland eller ren marknadsföring vilket gör det svårt 

att avgöra vad som faktiskt skiljer plagg i olika prisklasser åt. Gällande hur vida fokusgruppen 

ser en rådande debatt kring ämnet ansågs dem att det till största del vara ett 

innerstadsfenomen, att de som har en högre inkomst och social standard kan ägna sig åt 

hållbarhet i större utsträckning. Liknelse gavs till diskussionen om vikten av kvalitetsråvaror 

inom matlagning, att handla i saluhallen en istället för stormarknader.  Vidare kunde 

paralleller dras till när en skandal uppdagas så som granskandet flera av H&M´s fabriker 

varar det en vecka men faller sedan i glömska och då fortsätter många att konsumera på H&M 

igen.  

 

“Jag tror inte gemene Svensson reflekterar över detta utan det är nog ett kulturfenomen. Den 

absoluta majoriteten som röstar på miljöpartiet bor ju I Stockholms innerstad.” 

 

Respondenterna svarade enhälligt att vid valet mellan en t-shirt I ekologisk bomull för 199kr 

eller en vanlig för 99 kronor så skulle valet falla på den billigare. Ett argument var att flera 

hade köpt klart dyrare t-shirts än så med det var aldrig på grund av att materialet var 

ekologiskt. Att betala ett premium endast för att produkten är ekologisk kändes för flera av 

respondenterna fel då uppfattningen var att bortsett från det mer miljömässiga materialet så 

fanns uppfattningen att dessa t-shirts var sämre i förhållande till pris. 

 

“Det är lite som med bilar, köper man en miljövänlig bil tror man ju automatiskt att det skall 

vara lite sämre prestanda”  

 

Ett annat problem en av respondenterna upplevde var att t ex H&Ms “better Cotton Initiative” 

är väldigt luddigt formulerat och visar inte riktigt på vad det faktiskt innebär. Målen är att 

2020 ha 50 procent av sina plagg bestående av “bättre bomull”.  

 

”Vad är bättre bomull och det känns väldigt avlägset med ett mål till 2020! Det känns lite som 

ett nollsummespel då det positiva med materialet motverkas av något annat som ger negativ 

miljöpåverkan. Titta bara på logistiken för ekologisk bomull, det odlas ju bara på vissa ställen 

och måste då fraktas längre vilket ger ökad miljöpåverkan” 

 

Respondenterna ansåg att flera av fast fashion-företagen promotar sina hållbara produkter mer 

än tidigare och att det brukar alltid finnas någon liten hörna i butikerna med dessa produkter 

samlade. Hur vida fokusgruppen var villig att göra uppoffringar för att stödja hållbar 

utveckling av mode var en tolkningsfråga då respondenterna svarade att de inte var villiga att 

betala mer pengar för att stödja hållbart mode, dock hade de kunnat tänka sig att avsätta mer 

tid på att hitta till exempel vintage/second hand plagg. Genom detta kan man som konsument 

få en högre kvalitet till ett lägre pris.  

Vi pratade med respondenterna om hur de såg på H&M´s nya projekt Icollect som innebär att 

man som kund får en check på 50 kronor vid köp för 300 kronor om man lämnar in en påse 

med gamla plagg. Flera respondenter reagerade positivt på idén och uppfattade den som enkel 

och smidig. Den tog ingen extra tid då det bara var att skicka över själva påsen. 
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“Det är ju nästan jobbigare att panta flaskor” ansåg en respondent. 

 

Vi frågade om det finns något genant med att lämna in gamla kläder för att få rabatt men 

respondenterna var här eniga om att de aldrig skulle skämmas för att lämna in kläder då det 

känns som en god gärning.  

 

“Detta känns väldigt miljövänligt och bra, som man bidrar.” 

 

En annan respondent fortsatte med att nämna att H&M finns ju överallt och i alla städer vilket 

gör det lätt för många människor på sikt att lämna in kläderna. Även att man som konsument 

var tvungen att handla för 300 kronor för att få rabatten ansåg de vara rimligt då det är en 

administrativ kostnad. En av respondenterna nämnde ett potentiellt problem där H&M skulle 

kunna framstå som en jätte dammsugare och nästan konkurrera ut de befintliga second hand 

butiker eller välgörenhetsorganisationer som bedriver loppis idag. Frågan enligt respondenten 

var vad som händer med plaggen efter att de tagit emot dem. Respondenterna kände inte att de 

som unga personer har någon större möjlighet att vara med och påverka ämnet även om det 

absolut finns en klassisk konsumentmakt. Dock ansåg ingen att det rörde sig om någon 

jätterörelse. En respondent uttryckte det som att det mer handlar om ett personligt 

ställningstagande likt att välja ägg från Frigående höns. Även om det tar lång tid innan 

tillräckligt många gör det för att butikerna skall se en lönsamhet i det så gör man ett personligt 

val man kan stå bakom.   

 

På frågan om respondenterna trodde att de skulle ge effekt om de som konsumenter skulle gå 

in på Gina eller H&M och fråga efter mer hållbara och miljövänliga plagg var de mer 

positiva. 

 

 “Man borde väl göra det! Det har ju gjort en påverkan på t ex Lindex där de gått ut och 

tillverkat gröna tags på varorna för att det fanns en efterfrågan hos kunderna”. 

 

Om respondenterna skulle få reda på genom media att ett fast fashion-företag använder 

skadliga medel eller miljöfarliga processer i tillverkningen av kläderna var den första 

reaktionen att de skulle undvika butiken under den mest hektiska perioden när ämnet var på 

tapeten men det glöms snabbt bort och alla konsumenterna var eniga om att de förmodligen 

skulle återgå till att handla där om behovet eller efterfrågan uppstod. En av respondenterna 

nämnde hur ett företag som använde blekmedel under 1980-talet påverkade fiskarna i området 

vilket skapade mutationer. När omvärlden såg detta blev de äcklade och avstod från köp men 

respondenten hävdade att den typen av avskräckande bilder inte når konsumenten idag. Idag 

hör konsumenterna om dåliga arbetsförhållanden men de ser inte hur det verkligen ser ut så 

det blir svårt att ta det till sig. Respondenten trodde att man som konsument aktivt skärmar av 

från det för att det som är jobbigt. En annan respondent flikar in: 

 

 “Det hemska är ju att desto mindre man vet desto gladare är man” 

 

Vi frågade respondenterna vem som har ansvaret för att informera om hållbart mode.  

Respondenterna ansåg att det fanns ett samhällsansvar där man borde prata om det i skolan 

redan. Skadliga kemikalier och liknande ansåg de skulle vara lagstadgade mot så att de inte 

kan eller får användas i t ex barnkläder. De var även alla eniga om att de olika krav som finns 

inom Öko-tex och ISO standarder är bra för att öka transparensen och ha oberoende 

kontroller. En av respondenterna ansåg att den spontana tanken bör vara att företagen skall 
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vara ärliga med vad de säljer men att det förmodligen inte kommer ske till 100 procent. En 

annan av respondenterna såg en annan vinkel och menade på att även om företagen skulle gå 

ut och säga vad deras produkter faktiskt innehåller så finns det stor risk att en ung tjej ändå 

kommer känna att priset är så lågt att det inte spelar någon roll.  

 

“Priset är trots allt så pass viktigt för många” 

 

En åsikt som framkom var problemet med minimistandarder då de flesta företag inte bryter 

mot några direkta lagar trots att man betalar under levnadslön till sina arbetare i t ex 

Bangladesh. Samtidigt ansåg då en av de övriga respondenterna att det är väldigt svårt för oss 

i väst att kontrollera och ändra lagar i Bangladesh. Vad flera av respondenterna tyckte var 

rimligt vore att man skulle kunna begränsa importen av plagg från de länder som inte 

uppfyller vissa minimikrav vilket skulle tvinga de stora företagen att flytta sin 

massproduktion till länder med mer rättvis produktion. En av respondenterna utbrister  

 

“Det blir ju så löjligt när H&M säger att arbetare har så låga löner i Bangladesh och de hade 

önskat att de kunde få mer betalt men vi kan inte höja då vi har andrahandsfabriker så det 

skulle bidra till en skev marknad”. 

 

 En annan håller med och utvecklar med att det bara är “bullshit” och menar på att företagen 

valt att ligga i dessa länder just för den låga produktionskostnaden och det finns ingen specifik 

spetskompetens i landet som konkurrerar ut grannländerna med högre arbetslöner. Vi ville 

veta om respondenterna ansåg att bloggare eller tidningar kan påverka den allmänna 

uppfattningen och kunskapen om hållbart mode. Respondenterna ansåg att för de som redan 

var intresserade finns det en hel del bloggare och skribenter som faktiskt skriver initierat och 

lyfter frågorna om hållbarhet. Tyvärr har det inte sett något vidare initiativ hos de stora 

modebloggar som idag existerar och är mångas förebilder inom modevärlden. De var alla 

eniga om att om en stor bloggare skulle uppmuntra sina läsare att handla hållbart eller 

ekologiskt skulle det förmodligen ge utslag på den målgruppen men tyvärr inte över hela 

massan.  

 

“Ofta ses ämnet som en intellektuellt och akademisk diskussion vilket riskerar att det blir en 

fråga om finkultur.” var en kommentar från respondenterna.  

 

En annan flikade in och påstod att man blir lätt cynisk när de det pratas om att “detta är bra 

och detta är bättre” men någonstans måste ju företagen ändå skära ner på något för att få ner 

priserna.  

 

“Det känns som att det aldrig kan bli riktigt bra ur ett hållbart perspektiv till de priserna.” 

 

Vi frågade respondenterna hur de tror att miljövänligt och hållbart mode skulle kunna bli en 

hållbar trend och göra det “coolt”. Det våra respondenter såg som det stora problemet var att 

det är svårt att få 16 åringar att göra vettiga konsumentbeslut med deras begränsade kapital. 

En av respondenterna hade en annan tanke vilket var att det som tycker en 16åring tycker är 

coolt nu är inte coolt sen. Om hållbart mode blir coolt och “inne” riskerar det att även på sikt 

bli “ute” och hållbarhet borde egentligen inte vara en trend utan en självklar del i vårt 

samhälle precis som moral eller etik. De menade att man inte får göra hela den miljömässiga 

aspekten till en fluga. Respondenten fortsatte med: 
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 “Vad är problemet med konsumtion egentligen? Det är ju snarare återvinningen. Kan man 

framställa en likvärdig fiber som går att återvinna så är det ju inget problem och det är det jag 

tror kommer vara framtiden.” 

 

Det fanns en tydlig indikation på att alla respondenterna fortfarande ansåg att det måste finnas 

alternativ och ett val även om standarden och miniminivån borde vara högre.  

Gällande vår fokusgrupps prioriteringar fick tydlig indikation om att just shopping låg högt på 

respondenternas lista över vad de spenderar sitt studiebidrag på. Tillsammans med framför allt 

nöjen var det något som alla erkände “åt upp en stor del av budgeten” varje månad. Dock gick 

åsikterna isär bland respondenterna angående hur vida nöjen eller shopping var mest värt 

pengarna. En av respondenterna föredrog att köpa ett plagg framför en upplevelse som 

konsert med motiveringen att plagget finns kvar även när konserten är slut. Den andra 

respondentens motargument var dock att även om plagget finns kvar så är ju en upplevelse 

som en konsert eller resa ett minne för livet. Det kommer ju sällan ett plagg att vara. 

 

 “Fast jag kommer ju hem efter en vecka och då är jag lika ledsen igen. Då kan jag trösta mig 

med min kashmirtröja.” 

 

Vi frågade om respondenterna trodde att deras uppfattning var talande för ungdomar i 

allmänhet och här var respondenterna väldigt oense. Ena sidan trodde att fler ungdomar sparar 

till dyra designerkläder och väskor som budgeten egentligen inte tillåter medan de övriga 

respondenterna trodde att resor till exotiska resmål var en vanligare “dröm” för unga 

människor.  

 

“Idag har ju var och varannan tjej en designerväska och det är INTE var och varannan tjej 

som har en designer-BUDGET.”  

 

Vi önskade att veta i vilken uppfattning respondenterna ansåg att dyrare kläder var bättre än 

billiga ur både miljösynpunkt och i kvalitet? Flera menade att när ett plagg väl kommer över 

en viss prislapp känns det ju som det inte blir mycket bättre ur ett tekniskt perspektiv. Någon 

nämnde jeans som ett exempel och tvivlade starkt på att det fanns någon signifikativ skillnad i 

kvalitet på jeans för runt 1500 kronor och de för det dubbla priset. Respondenterna menade att 

det finns en brytpunkt vid efter vilken kvaliteten i plagget inte blir bättre, man betalar för 

märket.  

 

“Sen finns det ju mycket olika saker man betalar för. Det kan ju vara design eller 

image/varumärke eller ett hantverk och kvalitet går ju inte bara att mäta i slitstyrka. En 

Kashmirtröja är ju inte tåligare än polyester men kan ju fortfarande hålla en högre kvalitet”. 

 

Vi frågade respondenterna om de tyckte det är bra att det finns så många fast fashion-

alternativ på marknaden och de ansåg att vill man hitta något till ett lågt pris är det inga 

problem i dagens läge. Vad flera av dem saknade var snarare bättre kläder i såväl design, 

make och kvalitet. En av respondenterna ansåg att mellanprissegment som skall vara något 

bättre varken har toppkvalitet eller speciellt hög design vilket gör det ännu mindre intressant.  

 

“Jag fick ett presentkort på MQ men kunde fan inte ens spendera pengarna. Det fanns så få 

saker av intresse att det slutade med att jag gav bort presentkortet.”  

 

En annan av respondenterna tyckte det var synd att alla dessa fast fashion jättar trycker undan 

alla andra aktörer så att dessa till slut är de enda som finns i huvudet på konsumenterna.  
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“Kolla bara vilka företag som finns representerade på alla svenska köpcenter. Det är ju bara 

de stora kedjorna. Hyrorna är alldeles för höga för att unika fristående aktörer skall kunna 

figurera där.”  

 

På frågan om respondenterna känner att det finns en press på att ha snygga kläder och det 

senaste svarade en av dem att känslan är att folk överlag är väldigt medvetna om vad andra 

har på sig. Idag handlar det mycket om att förmedla ett ställningstagande med sina kläder. 

Man måste snarare ha en personlig stil och uttrycka något än att följa specifika trender.  

 

“Det har snarare blivit en trend att våga vara egen vilket gått så långt i vissa fall att människor 

sticker ut på samma sätt vilket paradoxalt motverkar hela idén.”  

 

Ingen av respondenterna skulle känna sig bekväm i att ha samma klädsel på en fest två helger 

i rad men en av dem ansåg att det självklart beror på vad för plagg det rör sig om. En 

iögonfallande klänning är ju klart svårare som folk kommer ihåg än ett par svarta jeans och 

dova basplagg som inte sticker ut så mycket. Flera av respondenterna ansåg att man trots allt 

framställer sig själv som lycklig genom sina kläder och ofta vill visa upp en speciell bild av 

sig själv även om denna inte nödvändigtvis stämmer med verkligheten. Flera var också eniga 

om att genom att bära något man trivs i så utstrålar man det vilket ofta gör att man ser bättre 

ut. En av de viktigaste frågorna för oss som moderatorer var att ta reda på om det hade skett 

någon signifikativ skillnad i shoppingbeteendet om respondenterna haft dubbelt så mycket i 

budget varje månad. Här var resultatet extremt tydligt och alla respondenter hade inte handlat 

fler plagg men tveklöst dyrare och exklusivare när de väl handlade. Vår sista fråga berörde 

second hand och om respondenternas inställning till detta. Här varierade svaren, någon av 

respondenterna handlade så mycket som 80 procent av sina plagg second hand via t ex Ebay 

medans en annan upplevde att bära begagnade plagg nära kroppen inte vara speciellt 

tilltalande men skulle kunna tänka sig accessoarer som väskor t ex. Flera respondenter var 

eniga om att utbudet av snygga produkter i fysiska second hand butiker var för begränsat.   

 

4.4 Sammanfattning av fokusgrupp två 
 

Vad som framkom tydligt under vår fokusgrupp med det äldre segmentet av vår målgrupp i 

åldrarna 24-26 år var att det fanns en mycket djupare förståelse, insikt och basal kunskap om 

vad begreppet hållbar utveckling innebar. Detta gjorde att de naturligt hade en större ambition 

att köpa hållbart och ekologiskt men det fanns fortfarande stora tveksamheter hos 

respondenterna på vad de egentligen betalade för när det kom till ekologiska material hos 

företagen. Det lades också en mycket större vikt vid arbetsförhållanden, löner och 

levnadsstandard för arbetarna i fabrikerna som producerar plaggen. Att producera plagg i 

miljövänliga plagg under samma undermåliga förhållanden var enligt respondenterna 

fortfarande oacceptabelt och det behöver ske en ändring av levnadsstandarden i 

produktionsländerna. En tydlig tendens var att den äldre målgruppen var betydligt mer 

positivt inställd till second hand och vintage vilket motverkar en hysterisk nyproduktion. De 

var även klart mer benägna att köpa färre plagg till ett högre pris med devisen “kvalitet 

framför kvantitet”. Vi fick även indikationer på att de ansåg att det var svårigheterna att 

återvinna produkterna snarare än konsumtionen i allmänhet som de såg som ett problem. De 

ansåg att det måste ske en utveckling i högre takt inom detta område då det är väldigt svårt att 

ändra en generations konsumtionsbeteende och företagens vinstkrav. En genomgående åsikt 

hos respondenterna i den äldre målgruppen var att man snarare klär sig för att uppnå en 
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personlighet än att passa in i ett fack, något som var en tydlig skillnad mot den yngre 

målgruppen.  

 

Vad som dock var slående var att alla respondenter i fokusgrupp två var eniga om att skulle de 

haft en dubbelt så stor budget hade de konsumerat klart mer. Detta var genomgående oavsett 

om det rörde sig om kläder, resor eller matupplevelser vilket ger klara signaler på att även 

respondenterna i fokusgrupp två är präglade av en konsumtionsfilosofi som vi såg hos den 

yngre målgruppen. Ingen tog upp aspekten att man snarare skulle sparat mer pengar på kontot, 

amorterat av sitt studielån eller investerat pengarna om denna signifikativa ökning av inkomst 

skulle inträffa vilket är intressant. 

 

4.5 Jämförelse mellan fokusgrupp ett och fokusgrupp två  
 

Som ovan nämnt valde vi att ha två fokusgrupper i olika åldrar. Båda faller in under ramen för 

målgruppen fast fashion-företagen riktar sig till, dock skiljer det ca 10 år mellan våra grupper 

i ålder. Det som man tydligast kunde se var hur det skiljde sig i kunskap kring ämnet samt i 

rationellt tänkande. Då båda våra grupper var studenter hade båda en begränsad och stram 

budget. Dock kunde fokusgrupp två, den äldre, tydligare se fördelar i att välja lite dyrare 

plagg i bättre kvalitet. Fokusgrupp två värderade passform och känsla i plagget mycket högt 

jämför med fokusgrupp ett, den yngre som nästan uteslutande baserade sina inköp på pris. 

Ytterligare skillnader var den primära anledningen till varför inköp sker. Det yngre skitet 

baserade sina inköp på begär och samt känslan av yttre bekräftelse och acceptans medans den 

äldre gruppens inköp var behovsstyrda i en större utsträckning. Som nämnts var även 

kunskapen kring hållbart mode och miljöpåverkan av stor differens. Vår yngre fokusgrupp var 

främmande inför denna kunskap och visade heller inget intresse till att anskaffa sig. Deras 

skola, i detta fall ett gymnasium i Kungsbacka kommun, har inte bidragit till att informera och 

de ansåg även att det inte märkt något vidare engagemang i fast fashion-butikerna. Hos 

fokusgrupp två fanns en mycket bredare kunskap om dagens pågående debatt somt vilka 

företag som faktiskt agerar. Dock var de inte speciellt imponerade av vad som hittills 

åstadkommits. De benämner H&M´s ”concious collection” som något krystat och ser det mer 

som en gimmick för förtegen. Här kan man tydligt se en skillnad i ålder gällande kritiskt 

granskande av företagen.  Det menar även att hela debatten med hållbart mode var mer av ett 

storstadsfenomen. 

 

Eniga var båda fokusgrupperna i frågan vid valet av den dyrare eller billigare t-shirten. Båda 

hade valt den billigare varianten. Det gav båda uttryck för att man faktiskt inte såg motivation 

till varför man ska betala mer och framförallt vad det är man betalar för. Hur mycket av den 

merkostnad som en ekologisk t-shirt medför bidrar till den faktiska miljöfrågan och hur 

mycket stoppas i företagens egna vinstfickor på vägen. Fokusgrupp ett var dock primärt 

motiverade till priset av den billigare. I den yngre fokusgruppen kunde man också tyda en 

yttre påverkan i större utsträckning. Var och vad deras kompisar bar för kläder hade stor 

påverkan vilket fokusgrupp två inte alls gav sken av, upplevdes som mer trygga i sin val. 

Detta bidrog till att fokusgrupp två i fler fall valde bort kläder från fast fashion-företag. Båda 

våra fokusgrupper upplevde att andrahandsvärdet av kläder från fast fashion-företag, till 

exempel en t-shirt för runt 100 kronor var för dåligt för att kunna lämnas till second hand 

affärer. Samtidigt ansåg båda att det var tidskrävande att lämna till återvinning. Detta lämnar 

H&M´s nya satsning icollect till det alternativ som mottogs med mest positivism.  
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5. Analys 
 

De senaste decennierna har vi sett stora förändringar inom modevärlden. Idag behöver det inte 

vara en kostsam historia för att kunna följa trender. Det har skett en demokratisering av 

dåtidens couture-mode som idag möjliggör för både trendiga och prisvärda produkter till den 

stora massan (Sull, Turcano, 2008). Sull och Turcanos (2008) studie stärks genom de 

empiriska resultat som vi fått fram genom att studera två fokusgrupper. I fokusgrupp ett; unga 

kvinnor i 16 års ålder lägger respondenterna hela 50 procent av sitt studiebidrag på kläder och 

mode. Respondenterna visar tydligt att det skett en demokratisering genom att beskriva hur 

besök i fast fashion-butiker är den del av deras naturliga vardag. De hävdar att det är ett sätt 

för dem att umgås socialt med sina vänner. Sull och Turcanos´s (2008) studie stärks 

ytterligare av att fokusgrupp två, unga kvinnor i 25 års ålder ofta besöker fysiska butiker för 

att hämta inspiration. Mode och att följa trender är inte längre begränsat till ett litet skikt av 

samhället utan är tillgängligt för alla.   

 

 

Fast fashion-industrin har fått en stor genomslagskraft inte enbart för att det i allt större 

utsträckning finns tillgängligt för konsumenten utan även för att konsumenten själva skapat 

sig ett eget behov och idag mer eller mindre kräver budget alternativ. Trots att respondenterna 

i fokusgrupp ett har en liten budget blir det tydligt vart deras prioriteringar ligger när det väljer 

att spendera 50 procent på just kläder och mode. I den empiriska delen i denna studie stod det 

även klart att mode idag är så mycket mer än bara kläder. Det har blivit ett sätt att uttrycka sig, 

hävda sig, skapa en identitet och förmedla sin sociala status. Respondenterna ansåg att man 

känner sig lyckligare i nya kläder. De talade även öppet om hur det är de tjejer som har en 

snygg stil och ofta nya kläder som automatiskt blir de som är de mest populära på skolan.  

 

 

Genom den stora efterfrågan och behov från dagens konsumenter har en mångmiljardindustri 

växt fram. I samma takt som priser på kläder minskar med närmre 30 procent i bland annat 

Storbritannien har en konsumtion av kläder hos lågpriskedjorna skjutit höjden, där närmre 40 

procent av landets alla kläder inhandlades (Lee, 2007) 

Idag utgår man inte längre ifrån två kollektioner per år utan snarare en handfull per säsong och 

många av fast fashion-företagen strävar efter att leverera nyheter varje vecka (ginatricot.com, 

2013). Respondenterna i fokusgrupp ett säger att de besöker fast fashion-butiker flera gånger i 

veckan för både inköp men även som ett sätt att förströ tiden och umgås med sina vänner. 

Båda fokusgrupperna presenterade i empirin hävdar även att de hämtar inspiration från 

besöken i de fysiska butikerna. Där med blir det av stor vikt att förmedla en känsla av nyheter 

för butikerna som är under hög press med både trendaktualitet samt ständigt pressade ledtider. 

Då priskänsligheten är en genomgående aspekt som nämns i den tidigare forskningen kan vi 

se tydliga likheter hos framför allt den yngre målgruppen där den begränsade budgeten var en 

av de starkaste drivkrafterna till köp hos just lågpriskedjorna i fast fashion-segmentet.  

 

 

Det här fenomenet, att ständigt leverera nyheter samt hålla en hög trendfaktor, har 

möjliggjorts bland annat genom globaliseringen och det möjligheter den medfört menar 

Bhardwaj och Fairdust (2010). Tydliga bakomliggande faktor till den utveckling som skett för 

fast fashion-industrin är  den globalisering som tog fart strax innan fast fashion-eran. Nya 

begrepp så som franchising, licensiering och branding har även bidragit till nya strategier hos 

återförsäljare (MacGillivary, M.S et al (2003) Produktionen är inte längre begränsad till den 

lokala spelplanen utan kan nu mera vara belägen på andra sidan jorden vilket leder till 



 

 - 22 - 

möjligheten att kunna sälja kläder med hög trendkänsla till ett mycket lågt pris och med 

kortare ledtider. 

Det man även kan konstatera är att den nya industrin även fött en ny attityd hos den unga 

konsumenten, i detta fall den unga kvinnan. Hon ser idag kläder och mode som ett sätt att 

hävda sin status och att hennes konsumtion bidrar till en ”må-bra”-känsla. Kraven på den unga 

kvinnan har ökat enormt vilket man tydligt kan utläsa från empirin i tidigare kapitel. 

Respondenterna sade sig ha en hel garderob full med kläder men ändå fanns en känsla av att 

hon inte hade något att ta på sig. Även åsikten respondenterna förmedlade; att inte använda 

sina plagg för ofta eller två helger i rad på olika event, bidrar till ytterligare press. Att köpa 

lycka är ett begrepp som idag utnyttjas redan vid 16 års ålder. Denna form av 

konsumtionsbeteende fanns det tydliga tecken på även i den äldre målgruppen men här skilde 

sig respondenterna åt i form av att det låg ett högre fokus på personlighet i sin klädsel än 

tillhörighet. Det fanns en större ambition att prioritera färre men dyrare köp men 

respondenterna var i bägge fokusgrupper eniga om att de skulle konsumerat betydligt mer om 

de haft dubbel så stor inkomst. 

 

Ett fenomen som benämns som ”world cultural convergence” har ytterligare påverkat samt 

bidragit till ett eskalerande av masskonsumtion. Fenomenet tas upp av författare 

MacGillivary, MS et al (2003) som skriver att det skett en utveckling i homogenitet hos 

konsumenterna under det senaste decenniet. Detta är framförallt tydligt i storstäderna där 

likheter i livsstil och beteende även bidragit till en mer homogen konsumtion. Detta homogena 

konsumtionsbeteende återkommer i empirin, tydligast hos fokusgrupp ett. Där talar 

respondenterna om ett behov att passa in när det gäller mode. Om majoriteten av hennes 

vänner, klasskamrater, tar aktivt avstånd från en viss typ av klädesplagg eller en trend följer 

även hon avståndstagandet. Respondenterna i fokusgrupp ett beskriver att det kan gå väldigt 

snabbt för en trend att dö, enbart en vecka i vissa fall. Deras behov blir en social anpassning 

till den grupp som de tillhör eller önskar tillhöra vilket stärker den fakta som MacGillivary, 

M.S et al (2003) presenterar. Sociala fenomen så som bloggar har även bidragit till ett mer 

homogent mode. Genom att en liten skara bloggare besitter mycket makt och når ut till 

tusentals unga kvinnor dagligen väger deras åsikter tungt.   

I takt med att behovet för vad vi konsumerar blivit mer homogent och där med lättare att 

hantera för säljande företag, har även fast fashion-industrin ökat sitt producerande (Lee, 

2007). Respondenterna i fokusgrupp ett utrycker som sagt ett behov av att konsumera något 

nytt varje vecka, något som fast fashion-butikerna uppfyller (ginatricot.com, 2013). 

 

 

I takt med ökad konsumtion, för att inte säga masskonsumtion, har även det textila avfallet 

ökat enormt. Bara i Storbritannien grävdes över en miljon ton med textila avfall ned i marken 

(Britwistle, et al, 2007). Flera av företagen i fast fashion-industrin är väl medveten om vilket 

negativ påverkan de har på miljön och försöker erbjuda alternativa lösningar i form av 

ekologiska kollektioner samt återvinningsmöjligheter. H&M har varit en av pionjärerna inom 

båda miljövänliga alternativ och den senaste satsningen icollect grundar sig i just återvinning 

(H&M.com, 2013-03-08) De som däremot har visat brist på kunskap och engagemang är 

konsumenterna själva. Detta blev tydligt i den empiri som redovisas i tidigare kapitel där den 

typiske fast fashion-kunden; den 16 åriga kvinnan varken besatt kunskap inom miljömässig 

påverkan eller hållbar utveckling samt saknade ett allmänt intresse för området. Redan 2004 

utlovades att en förändring skulle ske genom en satsning på den yngre generationens kunskap 

gällande miljön. Dåvarande stadsminister Göran Persson utlovade att hållbar utveckling skulle 

vara något obligatoriskt i all svensk utbildning (Torbjörnsson, 2011). Något kunskapsbidrag 

från skolan sida har ännu inte skett enligt fokusgrupp ett. Vi såg däremot att den något äldre 
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målgruppen från fokusgrupp två hade en betydligt större förkunskap och vetgirighet inom 

samma ämne. Något som tidigare forskning visat har ökat mer och mer de senaste åren. Som 

ovan nämnts har H&M tagit fram en kollektion de valt att kalla “Consious Collection” 

(medveten kollektion) som består av plagg i  miljövänliga material. Fokus grupp två 

diskuterar just denna kollaktion men utrycker tydligt sin skeptism till den. De menar att 

konceptet verkar sakna en genuitet och något H&M och många andra företag gör för att 

förbättra sin PR. Respondenterna är som sagt skeptiska till denna typ av lösning som H&M 

presenterar då den sociala aspekten i form av arbetsmiljön för de anställda i fabrikerna ser 

likadan ut som i H&M´s övriga kollektioner. Det som däremot mottogs med mer positivitet 

från båda fokusgrupperna var H&M´s senaste satsning som heter icollect. Satsningen syftar 

till återvinning av textilier. Iden går ut på att man lämnar in oanvändbara eller icke trendiga 

plagg i påse över disk i någon av H&M´s butiker. För besväret får man en tillgodo check som 

ger 50kr i rabatt vid köp av 300 kr. Båda fokusgrupperna såg detta som en bra lösning då 

ansträngningen var marginell samt som man får något för besväret. Många klädföretag anser 

att deras ansvar över kläderna slutar vid det tillfälle som kläderna lämnar butiken. Här tar 

H&M alltså ytterligare ett steg i värde kedjan och tar ansvar för vad som händer med kläderna 

efter att konsumenten njutit av dem. Genom lösningar så som icollect väljer man att fokusera 

på den sista delen i värdekedjan, nämligen återvinning. Detta leder till att arbetstillfällen, 

konsumtion, samt miljöanpassning kan existera i harmoni.  Lika så för konsumenten då 

respondenterna i båda fokusgrupper var som sagt positivt inställda till icollect.  

  

Den fakta som finns presenterad i bakgrundskapitlet i denna studie visar att textilindustrin 

omsätter över 190 miljarder euro, bara innanför EU´s gränser (ec.europa.eu, 2013-03-08).. 

Textilindustrin bidrar till arbetstillfällen och att minska konsumtionen skulle kunna få mycket 

negativa konsekvenser. Motivation till att ändra sina konsumtionsvanor fanns inte hos 

respondenterna i någon av fokusgrupperna. Fokusgrupp ett såg till och med second hand som 

något motbjudande. Argumenten som framkom var främst hygieniska men det var även 

svårigheter att hitta vad man sökte som bidrog till denna skepticism. I den rådande debatten 

kring hållbar utveckling är det inte enbart det miljömässiga aspekterna som den inom den 

textila industrin syftar till. Även det humanitära aspekterna tas i räkning men även där syns en 

brist på engagemang hos konsumenter i västvärlden. I en studie gjord av Joy et al (2012) 

påvisades ett resultat där endast 20 procent av dennes respondenter var fokuserade på den 

sociala problematiken så som för långa arbetsdagar och inhumana arbetsförhållanden.  

 

Som påvisat i empirin i tidigare kapitel råder dock en klyfta i kunskap gällande frågan om 

humana arbetsförhållanden samt miljömedvetenhet. Den yngre fokusgruppen kände inte till 

varken den miljöpåverkan som textila avfall bidrar till eller att det finns alternativa material 

som är mer miljövänliga. I fokusgrupp två fanns däremot både kunskap och åsikter kring 

ämnet. En av respondenterna i fokusgrupp två beskriver sin syn på det som en kulturell fråga 

kring kunskap inom ämnet hållbar utveckling. Respondenten menar att det urbana segmentet 

av människor i större utsträckning besitter kunskap och intresse i ämnet än människor på 

landsbygden och kallar det ett storstadsfenomen. Detta kan kopplas till tidigare nämnda 

studien gjord av MacGillivary, MS et al (2003) som talar om ”world cultural convergence” 

och påvisar just den homogenitet som utvecklats i konsumtionsbeteende. MacGillivary, MS et 

al (2003) menar att detta fenomen visar sig tydligast i storstäderna.  

 

Shen et al (2012) hävdar att konsumenter över lag fått en ökad medvetenhet kring materialens 

påverkan och tillverkningsförhållanden. Detta tror alltså inte respondenterna i fokusgrupp två 

som inte anser att det skett någon generell ökning av förståelse för problematiken. De menar 

att det under senaste decenniet varit ”inne” att bryr sig om miljön och handla ekologisk för en 
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viss typ av människor, då framförallt storstadsinvånaren men tror inte att kunskapen och 

intresset nått ut till den stora massan. Båda våra fokusgruppers respondenter ansåg att det är 

ett gemensamt samhällsansvar samt att skolorna borde agera i större utsträckning för att nå 

just den yngre målgruppen som idag är en stark konsument inom fast fashion-konsumtion. 

Vidare ser de båda grupperna positivt på H&M´s satsning icollect och tror båda att det är i 

återvinning som lösning på problemet ligger och att hållbar utveckling måste bli en naturlig 

del av våra liv värderingar snarare än en trend som riskerar att generera en motreaktion i 

senare generationer. 

 

6. Diskussion 
 

Diskussionen kring varför vissa samhällsskikten är insatta i frågan och andra inte blir därför 

en bidragande faktor som spär på och tydliggör den komplexitet som råder ifråga. Det blir 

otydligt vart den faktiska problematiken ligger. Skall utgångspunkten vara att konsumenten 

besitter kunskap och ställer krav eller skall fokus läggas på att informera, näst intill propagera 

för dagens konsumenter? Kan klyftan i kunskap härledas till de rådande klasskillnader som 

idag existerar. Är området hållbar utveckling ett ämne för finkulturen och ett så kallat 

storstadsfenomen eller finns det ett genuint engagemang genom alla delar av samhället. 

Vi anser efter att ha tolkat och analyserat vår empiri att den yngsta gruppen av konsumenter i 

16års åldern främst värdesätter ett lågt pris och en moderiktig design. Det finns en högst 

begränsad budget att röra sig med och ett stort intresse av vad vänner och bekanta anser om 

dem. Vikten av att passa in socialt såväl som klädmässigt gör att många är villiga att spendera 

stora delar av sin inkomst för att ständigt ha nya plagg i garderoben. Det gör också den här 

gruppen till fast fashion-företagens perfekta målgrupp och potentiella kunder för livet. Vi tror 

att även att flera i målgruppen gärna vill agera hållbart och miljömässigt men det finns en 

alldeles för liten kunskap om ämnet för att de skall prioritera det över pris eller design. Här 

kan vi se tydligt exempel på “den rationella kunden” som säger sig vilja agera på ett sätt, 

miljömässigt korrekt, men i slutändan faller valet ändå till det som gynnar dem själva för 

stunden, det billigaste alternativet. Här tror vi att mycket av svaren till varför vi har dagens 

rådande situation inom den textila världen. Konsumenterna säger att det vill handla ekologisk 

bomull, modeföretagen producerar i ekologisk bomull men sedan blir plaggen liggandes kvar 

i butiken. Indikationer som vi kunde tyda var att, förutom kunskap om vad man faktiskt bidrar 

till genom att aktivt välja ekologiska produkter, sakande ofta dessa plagg en trendkänsla och 

någon vidare modegrad. Det var alltså främst basplagg som var producerade i miljövänligt 

material. Eftersom våra respondenter ansåg att kraven på just basplagg var låga och kvaliteten 

ofta undermålig minskar ju motivationen att betala mer ytterligare. Vi har vidare kunnat tolka 

att “yta” och identifiering är stor av stor vikt för den yngre målgruppen. Det är även därför vi 

tror att just hållbara och ekologiska produkter inte haft någon genomslagskraft i denna grupp 

eftersom det i få fall faktiskt syns att där bär en ekologisk produkt. Vi fick överlag 

uppfattningen att just en hållbar utveckling inte är något som bidrar till den image målgruppen 

önskar att uppnå. Här är köpkraft och förnyelse klart viktigare. Vi tolkar det som att för att få 

till en förändring inom den här gruppens konsumtionsbeteende måste företagen göra sina 

ekologiska och hållbara produkter mer estetiskt tilltalande och uppseendeväckande, gärna 

kombinera dem med frontfigurer som kändisar och liknande för att på sikt väcka ett genuint 

intresse. Vi tror även att det faktum att så få konsumenter inom målgruppen känner till 

omständigheter kring arbetsförhållanden i fabriker etc. gör att det är svårt för dem att relatera 

och prioritera detta. Vi tolkar det som att målgruppen föredrar känslan av nytt och fräscht 

framför att få en tekniskt bättre produkt begagnat. Något som var snarare motsatsen hos den 

något äldre målgruppen. 
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Vi kan definitivt se att den yngre fokusgrupen värderade kvantitet framför kvalitet. Den äldre 

målgruppen på 24-26 år hade enligt oss en helt annan insikt och kunskap om ämnet hållbar 

utveckling. Mycket av detta tror vi har att göra med mognad och att de tar del av en annan 

form av media där dessa frågor belyses tydligare. Den äldre målgruppen uppfattar vi som mer 

benägen att prioritera kvalitet och en unik produkt. De är villiga att hålla en lägre 

konsumtionstakt och ställer även högre krav på vad de köper. Mycket av detta tror vi beror på 

att det finns en större ambition att vara unik och på ett individuellt visa sitt ställningstagande. 

Detta får oss att tro att denna målgrupp inte är fullt lika idealisk för fast fashion-företagen då 

de ställer högre krav och även ifrågasätter hur arbetsförhållanden är i produktionsländer på ett 

helt annat sätt än den yngre målgruppen. Den yngre målgruppen slukar vad industrin 

producerar med hull och hår utan vidare ifrågasättning och vad vi kunde tolka sker ingen 

uppmuntrar till förändring från varken kommun eller samhället i stort. Denna målgrupp är 

ytterst känslig och påverkbar och just nu låter vi industrin styra dem i sitt järngrepp. Vi kunde 

absolut se ett större rationellt tänkande gällande den äldre gruppens inköp. Skillnaden mellan 

våra fokusgrupper och generellt mellan målgrupperna var främst kunskapen kring plaggen 

och dess tillverkning. Även skillnader i hur påverkbar man är för yttre stimulans påverkar 

konsumtionen. Vi vill tro att man som ung kvinna i 16 års ålder är ytterst påverkbar av vad 

ens kompisar väljer att köpa samt vad de inte väljer. En resa på tio år gör dock att man har 

landat i sig själv och i sina värderingar, vad andra tycker och tänker blir inte lika viktigt och 

man stävar snarare mot en differentiering än att falla in i ledet. Man söker sig alltså från fast 

fashion - produkter. 

 

7. Slutsats 
 

Vår slutsats vi kan dra efter att ha genomfört vår studie är att det finns ett signifikativt gap 

inom fast fashion-industrins målgrupp på mellan 16-26 år gamla konsumenter. I vår studie 

genomförde vi två fokusgrupper där deltagarna i den ena var i 16 års åldern och 

representerade den yngre delen av målgruppen och deltagarna i den andra var 24-26 år och 

representerade den äldre delen. Våra empiriska studier visade här att det finns en markant 

större förståelse för begreppet hållbart mode i den något äldre målgruppen och även en större 

ambition att prioritera kvalitet framför kvantitet. Den äldre målgruppen stämmer bra överrens 

med tidigare forsknings resultat av en ökad medvetenhet inom området och högre krav på 

såväl CSR som miljövänliga och ekologiska produkter. Den yngre målgruppen som vi 

identifierar som det optimala målgruppen för fast fashion-företag visade inte samma attityder 

till området och det framkom tydligt i våra resultat att det var områden som pris, design och 

förnyelse som var de starkaste drivkrafterna och viktigaste aspekterna vid ett köp. Framför allt 

vikten av pris och konsumenters priskänslighet har vi identifierat i tidigare forskning. Även 

våra empiriska resultat visar att den yngre målgruppen för fast fashion-företagen inte är villiga 

att betala ett premiumpris för en hållbar produktion eller ekologiska material. En av 

anledningarna till detta som framkom var att detta premium inte gick att identifiera av vänner 

och bekanta på det sätt som tidsenlig design eller erkända varumärken. En viktig anledning till 

att den något äldre målgruppen hade en större ambition att köpa ekologiskt och hållbart mode 

var utöver den större insikten i området även en högre budget. Som student i 16 års åldern är 

den yngre målgruppen begränsad till ett eventuellt studiebidrag på ca 1000 kronor i månaden 

samt eventuell ekonomisk hjälp från familjen vilket minimerar möjligheten för mer 

kostsamma inköp utan att behöva göra en uppoffring i form av förnyelse och ständiga 

uppdateringar i garderoben. För många av respondenterna var tanken att klä sig i samma 

klädsel två helger i rad helt otänkbar och för att möjliggöra för den förnyelse var just fast 

fashion-företagens affärsidé med bästa mode till lägsta pris vad som lockade. Vad som 

framkom tydligt i vår analys av den äldre målgruppen var att de likt mycket av den tidigare 
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forskningen på området visar var betydligt mer angelägna om att skydda miljön även om det 

fortfarande fanns ett gap till vad de faktiskt handlade. Den tydligaste hållbarhetsaspekten vi 

fann hos den äldre målgruppen var deras benägenhet att konsumera färre antal plagg för att 

således minska den miljöpåverkande konsumtion och prioritera ett högre pris per plagg då de 

var mer kapitalstarka. Attityden som framkom under fokusgrupperna var att den något äldre 

målgruppen var mer angelägen om att vara personlig i såväl stil som val medan påverkningar 

av omgivningen och en ambition att passa in var viktigare för den yngre målgruppen.  

 

En av de tydligaste indikationer vi fick fram under vår studie var att oavsett ålder och inkomst 

så var konsumenterna alla eniga att de hade konsumerat betydligt mer om de hade haft en 

dubbelt så stor budget. Dessa empiriska fakta får oss att dra slutsatsen att även om det finns en 

stor priskänslighet så finns det ett konsumtionsbeteende genomsyrar hela målgruppen oavsett 

om det rör sig om resor, kläder eller nöjen. Ingen under någon av fokusgrupperna tog upp 

möjligheten till ett ökat sparande eller amorterande av studielånen vid en ökad inkomst. På 

grund av starka påtryckningar i form av reklam och vänner anser vi oss därför inte kunna 

lägga ansvaret att konsumera hållbart på den yngre målgruppen. En förändring och ansvaret 

borde snarare komma från samhället och skolan. Genom att utbilda människor redan i unga år 

om vilken påverkan fast fashion-industrin har på miljön kan man öka kunskapen inom 

området. Den andra delen som vi finner nödvändigt för ett mer hållbart konsumerande är en 

mindre prisskillnad mellan ekologiska och miljömässigt försvarbara material som de skadliga 

material som dominerar marknaden i nuläget. Då både den tidigare forskningen och våra 

empiriska resultat visar på att det finns en tvekan hos konsumenterna till att betala ett 

premium för hållbart eller ekologiskt mode enbart behövs enligt oss en produktion där både 

design och hållbarhet går att kombinera inom det prisspann som konsumenterna inom 

målgruppen finner rimligt. Då konkurrensen är enorm inom området och målgruppen tydligt 

klargjorde att det finns gott om substitut inom fast fashion-industrin är det svårt att ställa krav 

på företaget att höja sina priser för att säkerställa en hållbar produktion. En sådan handling 

skulle riskera att man förlorar stora delar av sina kunder till någon av de billigare 

konkurrenterna.  
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9.     Bilagor 
 

9.1  Intervjuguide 
 

Fråga 1: Hur gamla är ni och vad är er huvudsysselsättning? 

 

Fråga 2: Hur mkt pengar lägger ni på kläder I månaden och hur ofta handlar du kläder i 

månaden? Får ni tex hela studiebidraget, 1000kr, att handla för 

 

Fråga 3: Vilken är den främsta anledningen till att ni handlar kläder? 

 

Fråga 4: Vad är viktigt när ni handlar nya kläder, vad är det ni baserar ert köp på – är det pris, 

kvalitet, märke? 

 

Fråga 5: Ungefär hur många ggr använder ni ett plagg innan det känns förbrukat. 

 

Fråga 6: Vad händer med era plagg när ni tröttnat på dem? 

 

Fråga 7: Vad är er allmänna åsikt om dagens hållbara mode, är det något ni tänker på och 

tycker ni isf att det finns alternativ i butikerna? 

 

Fråga 8: Om ni får välja mellan en t-shirt som är gjort av ekologisk bomull och kostar 199kr 

eller en tillverkad i vanlig bomull för 99, vilken väljer ni? 

 

Fråga 9: Vilka uppoffringar är ni villiga att gör för att stödja hållbart mode. 

 

Fråga 10 - Hur ser ni på H&Ms nya initiativ Icollect där H&M erbjuder 50 kronor rabatt vid 

köp för 300 kronor om kunder lämnar in gamla kläder till butiken för återvinning? 

 

Fråga 11 - Känner ni som unga personer att ni har möjlighet att vara med och påverka ämnet? 

Att ni har en röst som folk lyssnar på? Känner ni att ni påverkar genom att välja den ena t-

shirten framför den andra? 

 

Fråga 12- Vems ansvar är det att informera om hållbart mode? Är det ert ansvar som 

konsumenter att ta reda på hur det går till eller är det företagen, skolan etc som skall 

informera? 

 

Fråga 13 - Tror ni bloggare eller tidningar kan påverka? 

 

Fråga 14 - Vems ansvar är det att agera? Är det ni konsumenter som borde ställa högre krav 

på vad som säljs eller är det företagen som borde ta sitt ansvar och bara producera hållbara 

saker av godkänd kvalitet och tillverkning.  

 

Fråga 15 - Tycker ni att ni själva skall ha alternativet att köpa mer eller mindre miljövänliga 

plagg? 

 

Fråga 16 - Borde insamlingslådor för begagnade kläder ställas ut av kommunen eller borde 

företagen ansvara för det? 
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Fråga 17 - Hade ni kunnat tänka er att konsumera mindre?  

 

Fråga 18: Vad är eran prioritering att lägga ert studiebidrag på, till vad går det mest pengar? 

 

Fråga 19: Tror ni att dyrare kläder är bättre än billiga ur både miljösynpunkt och i kvalitet? 

 

Fråga 20: Hur känner ni generellt att modevärlden ser ut idag, tycker ni det är bra att det 

finns så många budgetalternativ som det faktiskt finns idag? 

 

Fråga 21: Känner ni att det är mycket press på att ha snygga kläder och det senaste. 

 

Fråga 22: Skulle ni kunna ha på er samma outfit på en fest två helger i rad? 

 

Fråga 23: Tycker ni att man kan framställa sig själv som lycklig och mer självsäker genom 

sina kläder? 

 

Fråga 24: Om ni haft dubbelt så mycket i månaden att lägga på kläder, tror ni ni hade valt 

andra butiker än dem ni gör idag? 

 

Fråga 25: Handlar ni secondhand? Lämnar ni in kläder på secondhand? 
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