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Abstract  

The fashion industry's negative impact on sustainable development has increased the 

relevance of sustainability issues within the industry. Several fast fashion companies have 

implemented sustainable measures due to stronger pressure from stakeholders. Despite the 

increasing awareness among consumers for sustainable problems, scientists indicate a gap 

between consumer attitudes and behaviour within a sustainable clothing consumption. The 

purpose with this study is to increase the knowledge for sustainable consumer behaviour 

within fast fashion in the Swedish market. This study explores the underlying motives for an 

attitude-behaviour gap, and why these motives occur. Focus groups were conducted in Borås 

and Gothenburg with a sample of female consumers within generation Y. The findings of the 

study strengthen the theory behind the sustainable apparel consumption, but also contribute to 

an additional concept, the abstract factor. Regarding to this, an attitude-behaviour-gap model 

(figure 5.1) has been developed consisting of explanatory factors that cause consumers not to 

act according to their values. A new sustainable consumer has also been identified, the 

considerate consumer. The findings provide fast fashion companies with valuable information 

in their strategy development. This study highlights the complexity of several factors that 

result in a deviation between attitude and behaviour. 
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Sammanfattning  

Modeindustrins negativa påverkan på en hållbar utveckling har ökat aktualiteten för 

hållbarhetsfrågor inom branschen. Flera fast fashion-företag har därför börjat införa hållbara 

åtgärder efter starkare tryck från intressenter. Trots ökad medvetenheten hos konsumenter för 

hållbara problem påvisar forskarstudier ett gap mellan attityd och beteende inom hållbar 

klädkonsumtion. Syftet med studien är därför att bidra med kunskap som ökar förståelsen för 

hållbart konsumentbeteende inom fast fashion på den svenska marknaden. Studien utgår från 

att undersöka vilka de bakomliggande motiven är till att attityd och beteende skiljer sig åt, och 

varför motiven ger uppkomst till ett attityd-beteende gap. Fokusgrupper upprättades i Borås 

och Göteborg med ett urval bestående av kvinnliga konsumenter tillhörande generation Y. 

Studiens resultat stärker teorin inom hållbar klädkonsumtion, men bidrar även med ett nytt 

begrepp, det abstrakta motivet. I anslutning har en attityd-beteende-gap modell (figur 5.1) 

utvecklats. Modellen (figur 5.1) består av bakomliggande motiv till varför konsumenter 

frångår hållbara värderingar vid köp av mode.  En ny hållbar konsument har även 

identifierats, den eftertänksamma konsumenten. Studiens resultat kan hjälpa fast fashion-

företag i deras strategiska utveckling av hållbara åtgärder. Studien belyser en komplexitet 

bestående av många faktorer som påverkar att attityd och beteende avviker.  
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1. Introduktion  

Den här uppsatsen handlar om konsumentattityder och – beteenden i relation till hållbart 

mode inom fast fashion. Bakgrunden belyser ämnets aktualitet i samhället i form av 

skildringar inom media och tidigare forskning.  En forskaröversikt om konsumentbeteende 

inom hållbart mode har upprättats för att kartlägga hur ämnet tidigare har studerats. 

Forskaröversikten resulterar i en problemdiskussion som utmynnar i studiens syfte och 

problemställning. 

1.1 Bakgrunden till hållbart mode inom fast fashion  

Modevisningar som tidigare var ämnade för en sluten krets bestående av främst inköpare och 

redaktörer, har idag blivit en offentlig angelägenhet där allmänheten involveras.  Vem som 

helst kan numera följa en modevisning via sin dator eller mobil och därefter direkt återkoppla 

till sociala medier. Modeföretag kan i sin tur med hjälp av sociala medier förutspå efterfrågan 

och de stora trenderna (Clifford 2013). Detta har resulterat i ett ökat tryck på modebranschen, 

modet som förr tog flera månader från catwalken till butikerna förmedlas nu på bara några 

veckor. Denna affärsstrategi har kommit att kallas fast fashion. Produktionen styrs utifrån 

konsumenters efterfrågan på rätt mode till rätt pris vid rätt tidpunkt (Bhardwaj & Fairhurst 

2010). 

Konsumenter har sällan ifrågasatt modeindustrins metoder och därför har industrin länge haft 

en bristande transparens (Beard 2008). Modeindustrin har dock en kännetecknande 

miljömässig påverkan. Tillverkningsprocessen för ett plagg från fiber till färdig produkt 

kräver en mängd resurser i form av vatten och energi, dessutom är användningen av 

miljöfarliga kemikalier vanligt förekommande (Caniato, Caridi, Crippa & Moretto 2012; 

Göteborgs Posten 2012). Fast fashion-företag förser marknaden med en konstant tillförsel av 

lågpriskläder av låg kvalitet. Det ständiga utbudet av nyheter tenderar att stimulera 

konsumenter till en överkonsumtion och ett slit-och-släng samhälle (Birtwistle & Moore 

2007). Modeindustrin är dessutom kännetecknad av en produktion i lågkostnadsländer där 

media i omgångar belyst barnarbete och dåliga arbetsförhållanden (Niinimäki 2010). 

Modeproduktionens miljömässiga och sociala belastning samt överkonsumtionens 

resursslöseri har därför ökat aktualiteten för hållbarhetsfrågor inom branschen och hos den 

allmänna konsumenten (Beard 2008). 

I samband med den ökade medvetenheten om hållbara frågor har flera fast fashion-företag 

vidtagit åtgärder för att förbättra branschens miljömässiga, sociala och ekonomiska 

fotavtryck. Fast fashion-företag har bland annat utvecklat återvinningsplaner och hållbara 

klädkollektioner. Hållbart mode kännetecknas i allmänhet av kläder med hög kvalitet som 

kan hålla länge, kläderna är producerade under bra förhållanden och med ett litet eller inget 

miljömässigt avtryck. Därutöver är kläderna tillverkade av hållbara material som exempelvis 

ekologisk bomull eller återvunna material (Niinimäki 2010). Journalisten Blach (2013) anser 

att fast fashion-företags åtgärder må vara ett steg i rätt riktning, men trots företagens 

ansvarstagande ställer journalisten sig kritiskt till detta då företagens fokus förblir en ökad 

försäljning.  Detta har skapat frågeställningen om fast fashion och hållbarhet går att 

kombinera (Blach 2013). 

1.2 Konsumentbeteende inom hållbart mode  

Forskare som har studerat fast fashion i relation till konsumentbeteende har funnit att 

konceptet stimulerar överkonsumtion och i sin tur ett slit-och-släng samhälle. Detta eftersom 

fast fashion-produkter tenderar att avyttras innan produktlivscykelns slut (Morgan & 
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Birtwistle 2009; Kang, Liu & Kim 2013; Gabrielli, Baghi & Codeluppi 2013; Kim & Choo 

2013; Watson & Yan 2013). Studien gjord av Gabrielli, Baghi och Codeluppi (2013) 

fastställer den negativa miljöbelastningen i form av resursslöseri i samband med att textila 

produkter hamnar i soporna. 

Konsumentbeteende inom hållbart mode har även studerats med hänsyn till olika 

generationer. Bhardway och Fairhurst (2010) upprättade en litteraturanalys av fenomenet fast 

fashion och dess utveckling sedan 1990-talet.  De fann att uppfattningen av fast fashion 

varierar mellan olika generationer. Konsumenter tillhörande generation Y (födda mellan 

1977-1994) tenderade att ha en positiv inställning till fast fashion, eftersom de föredrog att 

konsumera flera billiga plagg med hög modegrad. Äldre generationer däremot visade en 

negativ inställning till fast fashion, och föredrog hellre köp av färre plagg men av högre 

kvalitet.  

Hill och Lee (2012) riktade sin studie enbart till generation Y då de undersökte 

konsumentbeteende i relation till hållbart mode. Forskarna undersökte amerikanska studenter 

i åldrarna 18-25 år för att ta fasta på attityder och kunskaper om hållbarhet. De fann att denna 

generation tenderade att ha en ökad medvetenhet för sociala och miljömässiga problem i 

världen.  De fann även att generationen hade ett intresse för att vidta åtgärder som främjade 

hållbarheten i allmänhet. Trots generationens positiva attityd till hållbarhet försvårades 

agerandet på grund av kunskapsbrist. Det här perspektivet stöds även av Joergens (2006), 

Beard (2008) och Niinimäki (2010) som har funnit att konsumenter som undersökts i 

Storbritannien, Tyskland och Finland har en positiv attityd till etiska och miljömässiga 

insatser, dock går agerandet åt motsatt håll vid köp av mode. 

Shen, Wang, Lo och Shum (2012) upprättade sin studie med syftet att undersöka förhållandet 

mellan hållbart mode och konsumenters köpbeteende. Forskarna valde att fokusera på att 

undersöka konsumenternas oro för hållbara problem men även deras uppfattningar av hållbart 

mode. Resultatet från studien visade att konsumenter fann det svårt att agera hållbart, då deras 

brist på kunskap hindrade dem från att uttrycka sina värderingar vid konsumtionstillfället. För 

att kunna agera hållbart efterfrågade konsumenterna mer information. Detta argument lyfts 

även fram i studier upprättade av Joergens (2006), Beard (2008) och Niinimäki (2010).  Shen 

et al. (2012) fann även att konsumenternas förtroende för företagens ansvarstagande var lågt. 

Uppfattningen var att företagens hållbara agerande endast var en metod för att skapa ett bra 

rykte. 

Beard (2008) valde i sin studie att rikta in sig på varumärkesbyggandet och marknadsföringen 

av hållbart mode. Forskaren fördjupade sig i hur hållbart mode under de senaste åren har ökat 

och vilka faktorer som har triggat utvecklingen. Beard (2008) konstaterade att konsumenter 

upplever en brist av tillgängliga butiker med hållbara varumärken. Dessutom lyfte forskaren 

fram en brist på tilltalande hållbart mode utifrån modemässiga aspekter. Detta fastställs även 

av Niinimäki (2010) samt Kozar och Connell (2012). Vidare har Niinimäki (2010) identifierat 

en priskänslighet vid konsumtionen av hållbart mode då konsumenter inte anses vara villiga 

att betala ett högre pris.  

Chan och Wong (2012) studerade hur modeföretagens marknadsföringsrelaterade åtgärder 

påverkade konsumentbeteendet. Forskarna studerade relationen mellan produkt- och 

butiksrelaterade attribut av hållbart mode i förhållande till konsumentbeteende. 

Produktattributen bestod av design, kvalitet och pris. Butiksattributen innefattade 

kundservice, butiksdesign och -miljö, butikens hållbara åtgärder samt butikens tillgänglighet. 

Resultatet av studien visade att endast butiksrelaterade attribut av hållbart mode hade en 
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positiv inverkan på konsumenters köpbeslut, dock visade även resultatet i enlighet med Beard 

(2008), Niinimäki (2010) samt Kozar och Connell (2012) att ett högre pris kunde minska 

denna relation. 

Kang, Liu och Kim (2013) fastställde i sin studie att vetskapen om att konsumenten kan 

påverka miljön genom sin konsumtion resulterar i en positiv attityd till miljömedveten 

klädkonsumtion. Detta resultat bidrog till att författarna vidare diskuterade att modeföretag 

kan ha en avgörande roll i att öka kunskapen och motivationen gällande hållbarhet hos 

konsumenterna. I linje med detta uttalande utgick Lee, Choi, Youn och Lee (2012) från att 

titta på modeföretag med utgångspunkten att studera företagens roll att främja miljömässiga 

val. Undersökningen förutsatte att modeföretag kan påverka konsumentbeteendet genom 

marknadsföringskampanjer samt genom försäljning av miljövänliga produkter.  Resultatet av 

studien visade att konsumenters uppfattning av gröna marknadsrelaterade kampanjer har en 

signifikant inverkan på konsumenters medvetenhet om miljö. Dock kunde inte studien styrka 

en direkt påverkan på konsumenters beteende. 

1.3 Problemdiskussion 

Forskningsgenomgången ovan visar ett komplext förhållande mellan hållbar medvetenhet och 

hållbart agerande hos konsumenter tillhörande generation Y. Studier har fastställt en positiv 

attityd hos konsumenter för hållbarhet, men värderingarna tenderar att frångås vid köp av 

mode. Detta visar på ett gap mellan attityd och beteende hos konsumenter. Valet av modeköp 

har visat sig påverkas av personliga och sociologiska faktorer, snarare än under vilka etiska 

eller miljömässiga förhållanden modeartiklarna har tillverkats under (Joergens 2006; Beard 

2008; Niinimäki 2010; Hill & Lee 2012). 

Komplexiteten i att agera hållbart har visat sig bero på olika faktorer. Flera studier visade att 

konsumenter upplever en informations- och kunskapsbrist, vilket försvårar ett hållbart 

köpbeteende (Joergens 2006; Beard 2008; Niinimäki 2010; Shen, Wang, Lo & Shum 2012). 

Därutöver visades en lägre trovärdighet gentemot modeföretags hållbarhetsarbete då 

ansvarstagandet ifrågasattes (Shen et al. 2012). Konsumenter med intresse för att köpa 

hållbara modeprodukter upplevde en bristande tillgänglighet av butiker som erbjuder hållbart 

mode. Vidare upplevdes det existerande hållbara modet ha en låg modegrad (Beard 2008; 

Niinimäki 2010). 

I takt med det ökande trycket på företag att ta hållbart ansvar samt den ökade transparensen 

från media på modeindustrin, har allt fler företag börjat vidta hållbara åtgärder (Caniato et al. 

2012). Då hållbarhet numera även riktar sig till den konventionella marknaden motiverar detta 

för ytterligare studier. Detta för att djupare kunna bedöma konsumenters attityder för hållbart 

mode. Medveten konsumtion samt socialt och miljömässigt ansvarstagande spelar en viktig 

roll i åtkomsten för en hållbar modeindustri (Hill & Lee 2012). Dessutom förefaller det finnas 

få studier som tar hänsyn till hållbarhetsåtgärder inom fast fashion kopplade till 

konsumentbeteende. 

1.4 Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att bidra med kunskap som ökar förståelsen för hållbart 

konsumentbeteende inom fast fashion på den svenska marknaden. Genom att belysa 

konsumentteorier om varför attityd och beteende skiljer sig åt vid köp av hållbart mode, kan 

konsumentbeteenden identifieras. Studien kan vara användbar för fast fashion-företag i deras 

utveckling av affärsstrategi.  
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I anslutning till syftet har följande problemställning upprättats: 

 Vilka bakomliggande motiv skapar ett gap mellan attityd och beteende hos konsumenter 

vid köp av hållbart mode? 

 Varför uppkommer dessa bakomliggande motiv hos konsumenter vid köp av hållbart 
mode? 

1.5 Disposition  

I kapitel 2 presenteras konsumentteorier bestående av olika bakomliggande motiv till varför 

attityd och beteende skiljer sig åt vid modekonsumtion. Kapitlet utgår från betydande 

forskarstudier som undersökt konsumentbeteende i relation till hållbar modekonsumtion. 

Genomgången av forskarresultaten är centrala för att bidra med kunskap som ökar förståelsen 

för hållbart konsumentbeteende inom fast fashion.  I kapitel 3 redogörs undersökningens 

metod. Vi har samlat in empiriskt material med hjälp av fokusgrupper för att få en djupare 

förståelse av deltagarnas erfarenheter, reflektioner och åsikter om hållbart mode inom fast 

fashion. Då det fanns ett intresse för det komplexa förhållandet mellan attityd och beteende 

valdes denna metod. Resultatet av fokusgrupperna presenteras i kapitel 4, framställningen är 

strukturerad tematiskt efter de mest centrala ämnesområdena. Resultatet ligger vidare till 

grund för avslutande diskussion och slutsatser som presenteras i kapitel 5 respektive kapitel 6.  
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2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången syftar till att presentera bakomliggande motiv till attityd-beteende 

gapet ur betydande forskarstudier inom hållbar modekonsumtion. Genomgången av 

forskarresultaten är centrala för studiens utgångspunkt för att nå en djupare förståelse för 

orsakerna till varför attityder frångås vid köp av mode. Avsnittet inleds med en definition av 

attityd och beteende som denna studie vidare utgår från. Kapitlet är fortsättningsvis 

strukturerat efter tematiseringar bestående av olika bakomliggande motiv som återfunnits i 

forskarresultat. Avslutningsvis introduceras en egen framtagen modell som utgör en syntes av 

presenterade studier.  

2.1 Attityd och beteende 

En attityd är en inställning till ett objekt. Definitionen av en attityd förklaras ofta som en 

uppsättning av föreställningar, bestående av både vardagliga och abstrakta faktorer hos en 

individ gentemot objektet. Föreställningarna kan bestå av allt som personen har i åtanke så 

som idéer, människor, grupper, materiella ting och händelser (Gupta & Ogden 2006; Bohner 

& Dickel 2011 ). Enligt Bohner och Dickel (2011) är denna definition av en attityd allmänt 

accepterad av forskare. Attityder kan vidare medföra benägenheten till att människor beter sig 

på ett speciellt sätt gentemot objektet (Gupta & Ogden 2006).  Vid analys av attityd och 

beteende gentemot hållbar konsumtion har forskare utgått från en kognitiv process, där 

beteendet har sin utgångspunkt i tro och uppfattning för ett objekt. Konsumentens tro och 

uppfattning för ett objekt leder vidare till en attityd för objektet. Denna attityd kan sedan 

utvecklas till avsikter och intentioner, vilket skapar grunden för ett beteende (Carrington, 

Neville & Whitwell 2010). Enligt teorin bör en konsuments attityd gentemot ett objekt 

påverka konsumentbeteendet på ett sätt som överensstämmer med attityden. Dock råder det 

oenighet i forskarresultat mellan hållbara attityder och hållbart beteende, då vissa forskare 

funnit positiva samband mellan attityder och beteenden, medan andra har funnit svaga eller 

obefintliga samband (Gupta & Ogden 2006).  Detta tyder på en komplexitet bestående av fler 

faktorer som påverkar attityder och beteenden inom hållbar konsumtion (Carrington, Neville 

&Whitwell 2010). 

2.2 Bakomliggande motiv för attityd-beteende gapet inom hållbart 
mode 

2.2.1 Externa motiv 

Utbudet av fast fashion har i studier uppgivits som en anledning till att en hållbar 

modekonsumtion inte prioriteras hos konsumenter. Fast fashion-företags strategi, att ständigt 

förse marknaden med det senaste modet till ett lägre pris, har i forskarresultat visat sig 

påverka konsumenters köpbeteende (Gabrielli, Baghi & Codeluppi 2013). Joy, Sherry, 

Venkatesh, Wang och Chan (2012) fokuserar på paradoxen gällande fast fashion 

konsumenters medvetenhet om miljömässiga och sociala problem, men samtidigt deras 

frestelse av att köpa snabbt och billigt mode. I studiens resultat uppgav konsumenter från 

Canada och Hong Kong att de rutinmässigt konsumerade billiga kläder av hög modegrad. Det 

som motiverade konsumenterna till dessa köp var snabbheten av nytt mode till butikerna, 

möjligheten till ett uppdaterat utseende, ett större och varierande utbud av kläder, samt fast 

fashion-butikers tillgänglighet. 

Liknande motiv fann även Gabrielli, Baghi och Codeluppi (2013) som undersökte 

konsumentbeteende i relation till fast fashion bland italienska konsumenter. Det låga priset 

och en acceptabel kvalitet utgjorde även attraktiva motiv till konsumtion. Vidare fann 
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forskarna att en kombination av tillgängligt fast fashion samt en bra butikslokalisering 

frestade konsumenter till ett besök. Det stora utbudet av mode, det överkomliga priset samt 

nöjet att gå runt i butiker var anledningar som visade sig stimulera konsumenten till att köpa 

fler plagg. Forskarna i denna studie menar att köpbeslut av fast fashion ofta sker av 

impulsivitet. 

Även Niinimäki (2010) bekräftar med sin studie att konsumentbeteendet påverkas av 

tillgängligheten av snabbt och billigt mode. Konsumenter blir i enlighet frestade till ett icke 

hållbart konsumentbeteende, detta trots konsumenters inre värderingar gällande hållbarhet. I 

Joergens (2006) studie återfinns en klargörande förklaring till detta avvikande beteende. 

Respondenter uttryckte att tillgängligheten av fast fashion förhindrar det rationella tänkandet 

utifrån kvalitet. Lockelsen att köpa billigt mode förhindrar tankarna kring konsekvenserna av 

ett sådant beteende. 

2.2.2 Försvarande motiv 

Med avseende på en hållbar konsumtion, har forskarstudier funnit förklaringar till attityd-

beteende gapet utgörande av försvarande motiv men även av skeptiska och ifrågasättande 

motiv hos konsumenter. Ekhardt, Belk och Devinney (2010) menar att konsumenter försvarar 

sitt icke hållbara beteende utifrån tre bakomliggande motiv. (1) Ekonomisk rationalitet som 

innebär att konsumenter motiveras av att få värde för sina pengar, (2) institutionella grunder 

som förklarar att ansvaret för hållbar konsumtion tillhör diverse institutioner som 

myndigheter, regeringar och företag och inte den enskilde konsumenten, samt (3) realistisk 

progress som innefattas av accepterandet av att vissa icke hållbara beteenden är naturliga 

utifrån en makroekonomisk tillväxtutveckling. Sammantaget visar studien att konsumenter 

förblir mindre ansvarsfulla i beteendet antingen medvetet eller omedvetet. Detta eftersom en 

hållbar handling kan innebära större uppoffringar så som ökade utgifter, samt vara mer 

tidskrävande och ansträngande i åtkomsten att hitta rätt produkt. Det framträdande är att en 

undanflykt eller ursäkt förnekar fullt ansvar för beteendet och istället hålls institutioner 

ansvariga för hanteringen av hållbar konsumtion. 

I linje med detta resultat fann Goworek, Fisher, Cooper, Woodward och Hiller (2012) att 

konsumenter ifrågasatte varför regeringen tillät försäljning av kläder som inte var hållbart 

producerade. Vidare ansåg konsumenterna att regeringen borde dela ansvaret med 

modeindustrin för att på så sätt stödja en hållbar konsumtion. Respondenter uttryckte även en 

skeptisk inställning och misstro gentemot återförsäljares motiv och ärlighet av hållbara 

åtgärder. Klädmärkningar för bättre miljö eller sociala förhållanden ifrågasattes och 

värderades lågt.  Konsumenter uttryckte att de behövde något annat bevis för att kunna se det 

trovärdigt. 

Försvarande motiv är även framträdande i Joergens (2006) studie. Joergens (2006) utgick från 

frågeställningen om konsumenter är villiga att uppoffra sina egna behov för att stödja hållbart 

producerade kläder, med utgångspunkt i konsumenters allt högre krav på företag att vidta 

ansvar. Resultatet visade på en skeptisk inställning hos konsumenter angående företags 

diverse hållbara åtgärder. Då företagens mål förblev ett vinstdrivande fokus skapades en 

misstänksamhet hos konsumenter gentemot företagens hållbara åtgärder, då de endast 

uppfattades som imagebyggande. Vidare antydde konsumenter att sociala problem som 

förknippas med produktion i lågkostnadsländer inte påverkade dem beteendemässigt, 

eftersom majoriteten av kläder kommer därifrån. Detta ansågs även försvåra urskiljandet av 

hållbara kläder. 
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2.2.3 Marknadsmässiga motiv 

Enligt Carrigan och Attallas (2001) behöver konsumenter mer information om företagens 

arbete för att kunna göra hållbara köpbeslut och föreslår i sin studie att företag bör 

effektivisera sin kommunikation genom media. Vidare antyder de i sin forskning att gapet 

bottnar i bristande information om företagens hållbarhetsarbete. Respondenterna i studien 

hävdade att den otillräckliga informationen från företagen ledde till att socialt och 

miljömässigt ansvarstagande sjunk i prioritering vid konsumtionstillfället. Vidare visar 

studien att konsumenter tenderar att nå ett mer ansvarsfullt köpbeteende om de får mer 

information, detta då informationen bidrar till en vägledning i deras köpbeslut (Carrigan & 

Attalla 2001). Utöver bristande information upplevde konsumenter även svårigheter med att 

urskilja företags hållbarhetsåtgärder, något som Joergens (2006) tror kan bero på bristande 

information. Den otillräckliga informationen har även visat sig försvåra urskiljandet av vilket 

företag som står för vilka åtgärder (Joergens 2006). 

I en studie upprättad av Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) ansågs information 

vara av hög relevans när det kom till beslutsfattande och hur konsumenter utvärderar 

produkter och tjänster. Enligt dessa forskare är kunskap den avgörande faktorn för hur 

konsumenter samlar in och organiserar information. Hill och Lee (2012) upptäckte att attityd-

beteende gapet kunde förklaras utifrån bristande kunskap.  Forskarna fann i sin helhet, att 

trots konsumenters positiva attityd till hållbarhet så fanns en bristande kunskap om 

klädindustrins miljöpåverkan, vilket ansågs hämna ett hållbart beteende. Birtwistle och Moore 

(2007) identifierar att konsumenter generellt är omedvetna om behovet av klädåtervinning. De 

fann en allmän brist på kunskap om hur och var kläder bör avyttras samt hur 

tillverkningsprocessen ser ut. Även Joergens (2006) har sett att konsumenter behöver mer 

kunskap för att kunna agera mer hållbart i åtkomst för att minska gapet. Enligt Birtwistle och 

Moore (2007) kan en ökad medvetenhet och kunskapsnivå uppnås genom en kombination av 

ökad mediebevakning samt effektivare marknadsföring. Därutöver har Kang, Liu och Kim 

(2013) tagit fasta på att gapet minskar vid ökad kunskapsnivå. Deras studie visar att 

konsumenter som har mer kunskap tenderar att visa större hänsyn till miljön än de som har 

mindre kunskap. Vid ökad kunskap har även graden av oro ökat, vilket i sin tur leder till att 

konsumenter i större utsträckning vill köpa hållbara produkter (Kang, Liu & Kim 2013). 

Utöver mer information och kunskap har konsumenter även uttryckt ett behov av övertygelse. 

För att en konsument ska vara villig att förändra sitt köpbeteende behöver hon eller han bli 

övertygad om att det förändrade köpbeteendet verkligen kommer göra en skillnad för 

människan och/eller naturen (Carrigan & Attalla 2001). Joergens (2006) fann att konsumenter 

prioriterar ekologiska livsmedelsprodukter eftersom mat lättare kopplas till hälsa. I samband 

med detta uppgav konsumenter att de inte köper hållbara kläder då deras hälsa inte blir 

negativt påverkad vid köp av icke hållbara kläder. Joergens (2006) argumenterar för att så 

länge konsumenter inte märker att kläder har någon negativ påverkan på hälsan, så kommer 

inte konsumenter att ta hänsyn till arbetarnas välbefinnande i produktionsländerna. Då en 

hållbar konsumtion avser att konsumenter gör medvetna och avsiktliga val menar Carrigan, 

Szmigin & Wright (2004) att konsumenter behöver personliga och moraliska övertygelser. 

Vid en granskning av beteendeprocessen fann forskarna att övertygelse är det första steget för 

att ett beteende ska formas.  

Vidare har en priskänslighet visat sig vara en av anledningarna till att gapet mellan 

konsumenters attityder och beteende uppstår (Boulstridge & Carrigan 2000; Carrigan, 

Szmigin & Wright 2004; Joergens 2006). I linje med detta tog Carrigan, Szmigin och Wright 

(2004)  fasta på att yngre konsumenter tenderar till att vara mer priskänsliga än äldre. I 
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studien var de yngre konsumenterna positiva till en utveckling av hållbart mode, dock 

poängterade många att priset måste vara rimligt då konsumenterna inte var villiga att köpa 

varorna till ett högre pris. Boulstridge och Carrigan (2000) samt Joergens (2006) menar att 

detta beteende indikerar att priset prioriteras före ett hållbart köpbeslut, och därför är priset en 

av de mest avgörande faktorerna vid ett köpbeslut.  

Konsumenter har även gett uttryck för att bekvämlighet är av hög prioritet, konsumenter är 

därmed inte villiga att förändra sitt köpbeteende på bekostnad av att köpen blir obekväma 

eller mer komplicerade. Obekvämlighet samt otillgänglighet av hållbart mode gav upphov till 

att konsumenter frångick sina värderingar vid köpbeslut (Carrigan & Attalla 2001).   

2.2.4 Estetiska motiv 

Niinimäki (2010) förklarar gapet mellan attityd och beteende utifrån estetiska motiv. Stil, färg 

och kvalitet har visat sig vara mer dominanta faktorer än de hållbara aspekter då det kommer 

till köp av mode. Den hållbara aspekten anses endast ge ett mervärde till en modeprodukt 

(Joergens 2006; Niinimäki 2010). Vidare har konsumenter uttryckt en efterfrågan på hållbart 

mode med samma estetiska attribut som övrigt mode (Niinimäki 2010). Konsumenters 

uppfattning av hållbart mode är att det generellt utgörs av basplagg (Joy et al. 2012). 

Konsumenter i Joergens (2006) studie medgav att det de gärna skulle vilja konsumera hållbart 

mode så länge det passade deras stil. Konsumenter uppgav att de i första hand valde kläder 

utefter deras garderobsbehov och personliga stil, den hållbara aspekten blev därmed 

underprioriterad. Vidare ansåg även konsumenter att dagens hållbara mode hade haft en större 

genomslagskraft om plaggen varit snygga och varit anpassade till dagens mode (Joergens 

2006).   

2.3 Den hållbara konsumenten 

Carrington, Neville och Whitwell (2010) identifierade en ny konsument, den hållbara 

konsumenten. Den hållbara konsumenten är en person som känner ett genuint ansvar 

gentemot miljön och/eller samhället. Konsumenter som beaktar hållbar konsumtion värderar 

miljömässiga principer vid val av produkter och tjänster (Carrigan, Szmigin & Wright 2004). 

Enligt Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) har normerna för den hållbara 

konsumenten varierat mellan tidigare studier. Undersökningar har identifierat att den hållbara 

konsumenten utgörs av yngre konsumenter, medan andra studier har visat på det motsatta och 

hävdat att den äldre konsumenten representerar den hållbara konsumenten. Vidare hävdar 

Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo (2001) att de demografiska variablerna är av mindre 

betydelse. Det som identifierar den hållbara konsumenten är dess kunskaper, värderingar 

och/eller attityder till hållbarhet. Vidare finns en strävan efter att ge uttryck för sina 

värderingar genom de val som görs vid köpen (Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo 2001). 

Konsumenten kan visa sitt engagemang på många olika sätt och prioriteringarna varierar 

oftast mellan individer (Carrington, Neville & Whitwell 2010). 

Karaktäristiskt för den hållbart sinnade individen är önskan om att förbättra välbefinnandet 

genom ett köpbeteende som inte gör skada eller utnyttjar människor, djur eller miljön 

(Carrigan, Szmigin & Wright 2004). Vidare identifierar Carrington, Neville och Whitwell 

(2010) en omtanke hos den hållbara konsumenten för miljö, hållbarhet, arbetarrättigheter, 

rättvis handel och djurs välbefinnande. 

För att finna en djupare insikt i hur hållbara köpbeslut kan kopplas till konsumenters 

identitetsskapande undersöker Niinimäki (2010) detta närmare. Forskaren identifierar att valet 

av mode har en stark koppling till konsumentens identitet och självbild. För den hållbara 
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konsumenten som har ett starkt engagemang för hållbarhet innebär detta att ansvarfulla 

värderingar prioriteras vid köpbeslut. Dessa värderingar har även visat sig överväga andra 

aspekter exempelvis de estetiska. Den identifierade hållbara konsumenten tillhör dock endast 

ett nischsegment.  

Gupta och Ogden (2006) har sett att ju mer ett problem blir integrerat med en individs 

värderingar desto högre blir konsumentens engagemang. Enligt forskarna kommer därför 

konsumenter som har starka preferenser för miljön vara mer motiverade till att köpa hållbara 

produkter, och därmed uppvisa ett mindre attityd-beteende gap än de konsumenter som saknar 

det intresset. Vidare har det ur studien framkommit att hållbart engagemang och hållbara 

värderingar även är en stark drivkraft till att konsumenterna vill handla hållbart (Gupta & 

Ogden 2006). 

Hållbar konsumtion syftar till att konsumenten gör medvetna och avsiktliga val utifrån 

personliga och moraliska övertygelser.  För en hållbar konsument innebär köp av miljövänliga 

produkter och ett återvinningsbeteende positiva val (Carrigan, Szmigin & Wright 2004). Den 

hållbara konsumentens handlingar behöver dock inte alltid leda till ett köp, utan kan också 

innebära bojkottning av icke hållbara företag eller produkter och tjänster (Boulstrige & 

Carrigan 2000; Carrigan & Attalla 2001). Det är lätt att glömma att konsumenter som 

prioriterar hållbara aspekter även gör ett aktivt val då de undviker vissa produkter som till 

exempel orsakar föroreningar eller djurplågeri (Carrigan, Szmigin & Wright 2004). I studien 

upprättad av Carrigan och Attalla (2001) fann forskarna konsumenter som både söker efter 

miljövänliga produkter samt väljer att bojkotta företag som inte agerar ansvarsfullt. 

Förekomsten av konsumeter som bojkottar företag samt dess inverkan på senare tid har även 

visat sig ha ökat (Boulstridge & Carrigan 2000). 

2.4 Syntesmodell 

Figur: 2.1 Syntesmodell – bakomliggande motiv till gapet mellan attityd och beteende 

Vi har upprättat en modell (figur 2.1) som är en syntes för forskningen inom hållbar 

modekonsumtion gällande konsumenters attityder och beteenden.  I denna modell (figur 2.1) 

kategoriseras bakomliggande motiv som kan vara orsaken till gapet mellan attityd och 

beteende. Avsikten är att syntesmodellen ska fungera som ett verktyg för analysen av studiens 

empiriska datamaterial, för att undersöka hur resultatet motsvarar teorin. Vidare är 
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förutsättningen med modellen att den ska kunna utvecklas med fler bakomliggande motiv om 

vår studies resultat visar på detta.  

Den första kategoriseringen externa motiv innefattar företagens fast fashion-strategi som ses 

som en yttre påverkan på konsumentbeteende. Tillgängligheten av fast fashion påverkar 

konsumenter genom att stimulera till överkonsumtion och impulsivitet, samtidigt som tankar 

kring konsekvenserna av köpen förhindras (Joergens 2006; Niinimäki 2010; Gabrielli, Baghi 

& Codeluppi 2012).   

Försvarande motiv representerar konsumenters ursäkter som förnekar fullt ansvar för hållbart 

köpbeteende. Ur konsumentsynpunkt anses ofta företag och myndigheter ansvara för att 

främja en hållbar konsumtion (Goworek et al. 2012). Konsumenter tenderar även att visa en 

misstro gentemot företagens hållbara åtgärder då företagens mål förblir vinst. Därmed kan 

hållbara åtgärder uppfattas som något som ett företag gör för sin image (Joergens 2006). 

Konsumenter tenderar att försvara sitt icke hållbara köpbeteende genom att acceptera 

förhållandena i produktionsländerna, eftersom det ses som en naturlig del av landets 

utveckling för en ökad tillväxt (Ekhardt, Belk & Devinney 2010). Konsumenters vetskap om 

att de flesta kläder är producerade i lågkostnadsländer gör det allmänt accepterat att köpa 

sådant mode (Joergens 2006). 

Marknadsmässiga motiv behandlar olika faktorer som utifrån konsumenten försvårar det 

hållbara beteendet. Det kan vara svårt för konsumenter att avgöra hållbara modeköp på grund 

av bristande information och kunskap (Carrigan & Attalla 2001; Ekhardt, Belk & Devinney 

2010; Hill & Lee 2012). Hållbara köp tenderar även att förknippas med större utgifter, vilket 

får priskänsliga konsumenter att frångå hållbart beteende (Boulstridge & Carrigan 2000; 

Carrigan, Szmigin & Wright 2004; Joergens 2006). Hållbara värderingar har därutöver en 

benägenhet att frångås vid köp om bekvämligheten och tillgängligheten försvåras (Carrigan & 

Attalla 2001). Konsumenter är även i behov av övertygelse för att veta att deras val av köp 

kan ha en positiv påverkan på miljömässiga och sociala faktorer (Carrigan & Attalla 2001). 

Hållbart mode har vidare en tendens att underprioriteras vid köp av kläder, eftersom 

konsumenter inte ser en direkt inverkan på deras hälsa. Till skillnad från ekologiska livsmedel 

som lättare prioriteras eftersom kopplingen till hälsa är tydlig (Joergens 2006).  

Den fjärde kategoriseringen estetiska motiv inbegriper att köp av mode ofta avgörs utifrån 

personliga och estetiska attribut. Färg, passform, stil, och modegrad är attribut som prioriteras 

vid köp av mode, medan hållbara aspekter endast är sekundära (Joergens 2006; Niinimäki 

2010).   

Där attityd och beteende sammanfaller inom hållbar modekonsumtion har den hållbara 

konsumenten identifierats (Carrington, Neville & Whitwell 2010; Niinimäki 2010). Denna 

konsument har starka preferenser för att skapa sig en identitet som är relaterad till ett 

ansvarsfullt beteende som värnar för hållbarhetsmässiga aspekter (Niinimäki 2010). 
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3. Metod 

I följande avsnitt redogörs studiens utgångspunkt och tillvägagångssätt för datainsamling. 

Med förutsättning i studiens syfte har empirisk datainsamling om konsumenters attityder av 

hållbart mode inom fast fashion-företag fodrats. För att öka kunskapen om vilka motiv och 

varför dessa ger upphov till ett attityd-beteende gap, var det av vikt att studera konsumenters 

värderingar och erfarenheter av modeköp. För att fylla detta informationsbehov tillämpades 

en kvalitativ vetenskapssyn med utgångspunkt i en fokusgruppsmetod. Avsnittet presenterar 

även en metodreflektion där en redogörelse av svagheterna samt styrkorna behandlas. 

Avslutningsvis redogörs för metodens trovärdighet och relevans.  

3.1 Val av metod 

Utifrån det identifierade kvalitativa informationsbehovet har vår studie utgått från en 

fokusgruppsmetod för att samla in empiriska data. Då det fanns ett intresse för fördjupning 

och ökad förståelse för det komplexa förhållandet mellan attityd och beteende valdes denna 

metod. Bryman och Bell (2011) anser att denna metod passar då man vill ta fasta på attityder, 

värderingar, idéer, normer och upplevelser. 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är utgångspunkten för fokusgruppsdiskussioner kollektiva 

tankegångar och åsikter, snarare än individuella, metoden främjar därmed diskussion mellan 

deltagare. Deltagarna kan åstadkomma högre reflektionsnivåer av både egen och övriga 

medlemmars förståelse. Detta beror på att de medverkande tenderar till att ha ett varierande 

synsätt och olika erfarenheter inom ett ämne. Metoden främjar därmed ny kunskap och ökad 

förståelse för ett visst ämne.  Ahrne och Svensson (2011) menar också att metoden kan bidra 

till en stärkt förståelse till gap mellan attityd och beteende. 

Rekommendationen för antalet fokusgrupper varierar mellan forskare. Bryman och Bell 

(2011) påpekar att antal grupper oftast avgörs utifrån forskarens resurser och tidsram. Vi har 

utefter detta valt att upprätta två fokusgrupper, fokusgrupp A respektive fokusgrupp B. Vårt 

val av två fokusgrupper stöds av Joergens (2006) samt Carrigan och Attalla (2001) som vid 

liknande studier använde sig av samma antal grupper. Åsikten om gruppens storlek skiljer sig 

också mellan forskare. Morgan (1996) rekommenderar fyra till sex personer i studier där 

deltagarna förväntas ha mycket att säga om frågeställningen. Morgan (1996) råder även 

mindre grupper om ämnet kan uppfattas som komplext eller känsligt.  Joergens (2006) som 

specifikt undersökte konsumentbeteende i relation till hållbart mode valde att använda sig av 

fyra till fem personer i gruppsammansättningen, då ämnet ansågs vara känsligt. Vi valde att 

utgå från fyra deltagare i vardera fokusgrupp, eftersom temat förväntades bidra till omfattande 

diskussioner samt kunde uppfattas som komplext av deltagare.  

3.2 Urval 

Vårt urval bestod av kvinnliga konsumenter tillhörande generation Y (1977-1994). Valet av 

generationen Y baserades på dess stora betydelse som kundsegment för framtida köpbeslut 

(Hill & Lee 2012). Generationen har även visat sig ha ett större intresse för mode jämfört med 

äldre generationer (Joergens 2006). Vidare valde vi kvinnliga konsumenter då de tenderar att 

vara mer miljömedvetna (Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo 2001), men även för att skapa 

en homogenitet i fokusgrupperna, något som enligt Ahrne och Svensson (2011) ska prioriteras 

vid gruppsammansättningen. För att vidare täcka in en mångfald i studien menar också Ahrne 

och Svensson (2011) att det är av vikt att sträva efter en heterogenitet. Heterogeniteten i vår 

studie erhölls i samband med att deltagarna befann sig inom generation Y vilket gav upphov 

till deltagare med olika åldrar.  Åldersintervallet hos deltagarna i vår studie var på elva år där 
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den yngsta deltagaren var född 1992 och den äldsta 1982. Förutsättningen i en 

fokusgruppsdiskussion är vidare att deltagarna besitter kunskap och erfarenhet som är 

värdefull för ämnet som ska utforskas (Ahrne & Svensson 2011). Mot bakgrund till detta 

ställde vi kriterierna att de kvinnliga konsumenterna skulle ha ett intresse för hållbarhet samt 

erfarenheten av att konsumera fast fashion. 

Rekryteringen av deltagarna till vår studie skedde i form av ett bekvämlighetsurval från vår 

bekantskapskrets. Utgångspunkten med studien baserades inte på att urvalet skulle vara 

representativt för den svenska populationen, utan fokus var istället att nå djupare insikt i 

kunders attityder och beteenden. Därmed lämpade sig denna urvalsmetod (Bryman & Bell 

2011). Andra urvalsmetoder som exempelvis snöbollsurval blev inte möjliga då det allmänna 

intresset för att delta i undersökningen var tämligen lågt. De som kontaktades för studien var 

vidare relevanta och förväntades ha mycket att säga om studiens tema. Deltagarna 

kontaktades via meddelanden på Facebook eller mobiltelefon, där studiens syfte och 

förutsättningar skrevs enhetligt till samtliga deltagare. Detta för att undvika att ingen av 

deltagarna skulle få mer information än någon annan.  De som kontaktades var inte heller 

medvetna om vad vår uppsats behandlade innan de blev informerade. Valet av deltagare ur 

vår bekantskapskrets kan ha påverkat resultatet på grund av personlig prägling. Detta var dock 

något vi försökte minska genom att alla deltagare inte kände varandra sedan innan.  

Majoriteten av deltagarna var studerande, med undantaget för en deltagare som var 

yrkesverksam som säljare för en möbelaffär. Deltagarna i fokusgrupp A bestod av fyra 

studenter från Textilhögskolan i Borås. De sammansattes tillsammans på grund av att de 

förväntades ha ökade textila insikter för ämnet. I fokusgrupp B ingick två deltagare som 

studerade vid Göteborgs Universitet och en från Chalmers Universitet, även deltagaren som 

var yrkesverksam ingick i denna grupp. Valet av att dela upp deltagarna i fokusgrupperna 

enligt ovan baserades på utgångspunkten att minska eventuell gruppeffekt. Risken fanns att 

deltagare med mindre insikter om den textila industrin skulle hålla sig i bakgrunden och 

kanske inte våga uttala sig, och därmed endast hålla med i uttalanden av någon som var mer 

insatt i ämnet. I och med att deltagarna sammansattes utifrån förväntad insikt om studiens 

ämne bidrog det till en större förståelse då vi fick ta del av olika erfarenheter.  

3.3 Insamling av data 

Fokusgruppsdiskussionerna upprättades i Borås och Göteborg där sammankomsterna skedde i 

grupprum vid universitetsbibliotek. Diskussionerna dokumenterades med hjälp av en diktafon 

som fångade upp ljud och röster, därefter transkriberades ljudinspelningen inför analys och 

resultat. För att minska risken för att deltagare skulle påverkas och agera onaturligt valde vi 

ljudinspelning framför videoinspelning, eftersom en mikrofon lättare tänks bort (Wibeck 

2010). I mån om att underlätta och täcka in viktiga aspekter vid insamling av data valde vi att 

inta olika roller, i form av en moderator och en assistent. Moderatorn ansvarade för att 

kommunicera med deltagarna samt uppmuntra till diskussion. Assistentens roll innefattade 

ansvaret för ljudinspelningen av diskussionen.  Assistenten antecknade även viktiga skeenden 

samt händelser och uttryck som inte var verbala. 

Vidare upprättade vi en intervjuguide (bilaga 1) som förberedelse inför fokusgrupperna, 

guiden bidrog även till en struktur samt en hjälpande hand då diskussionerna tenderade till att 

avta. Utefter rekommendationer från Wibeck (2010) upprättades intervjuguiden utifrån fem 

frågekategorier. De följande kategorierna var öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. Syftet med öppningsfrågorna i vår 

studie var att deltagarna skulle bli bekanta med varandra samt känna att de hade något 
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gemensamt (Wibeck 2010). Dessa frågor var därför utformade på ett sätt som skulle uppfattas 

lättsamt. Enligt Denscombe (1998) är det viktigt att de första frågorna ger deltagarna 

möjlighet till att bli bekväma och avslappnade. Ämnet introducerades med hjälp av 

introduktionsfrågor, eftersom vi ville ge deltagarna utrymme för att reflektera över deras egna 

erfarenheter kring ämnet. Deltagarna fördjupade sig i sina erfarenheter i samband med att 

övergångsfrågor ställdes. Vidare följdes diskussion upp av nyckelfrågor där studiens mest 

centrala frågor ställdes (Wibeck 2010). Som avslutning på våra diskussioner gjorde 

moderatorn en muntlig sammanfattning där deltagarna fick möjlighet att korrigera 

feltolkningar samt tillägga utebliven information. Slutligen ställdes en slutfråga för att 

försäkra oss om att inget mer ville tilläggas. 

3.4 Metodreflektion 

I forskarväsendet har det förekommit viss ifrågasättning vid val av kvalitetsbedömning utifrån 

reliabilitet och validitet. Det finns forskare som menar att reliabilitet och validitet är kriterier 

som härrör från kvantitativ forskning, därmed lyfts vikten fram av en anpassad bedömning till 

kvalitativa studier (Bryman & Bell 2011). Mot bakgrund av detta uppmärksammar Bryman 

och Bell (2011) alternativa kriterier bestående av trovärdighet och relevans. 

Fördelarna med fokusgruppsmetoden är att den bidrar till nya insikter och djupare förståelse 

för det fenomen som studeras.  Detta möjliggörs eftersom fokuset ligger på det kollektiva 

samtalet där människor delar med sig av sina tankar och erfarenheter i ett socialt 

sammanhang. Metoden fokuserar på deltagarnas engagemang i att finna och utveckla ämnen, 

samtidigt som djupet och kontexten utforskas. Därigenom kan metoden bidra till viktig 

information och kunskap om varför saker är som de är, och hur de kom att bli så (Wibeck 

2011). 

Metodens svagheter utgörs främst av att deltagarna i undersökningen kan påverkas av 

moderatorns personlighet, ålder, kön och etniska bakgrund, en så kallad intervjueffekt. 

Eftersom metoden utgår från datainsamling från en grupp människor som integrerar med 

varandra, så finns det även en risk för gruppeffekt. Denna gruppeffekt karaktäriseras av att 

vissa deltagare intar en tystare position medan andra tar en mer framträdande roll. En 

ytterligare svaghet är att mängden data kan försvåra den analytiska utvärderingen, eftersom 

det kan vara komplicerat att både urskilja teman ur diskussionen och interaktionsmönstret 

(Bryman & Bell 2011).  

För att motverka svagheterna och öka trovärdigheten med vår studie har deltagarna i studien 

fått godkänna våra tolkningar av det som sagts under den empiriska insamlingen. Detta för att 

försäkra oss om att våra uppfattningar stämde överens med den sociala miljön. Vidare lade vi 

vikt vid att alla deltagare skulle få fullständig information om studiens syfte och användning. 

Deltagarna försäkrades om att allt som sades var konfidentiellt och att all data skulle 

anonymiseras. Ahrne och Svensson (2011) menar att ovanstående åtgärder skapar en 

förtroendefull miljö. För att minska intervjueffekten lade vi fokus på att vara neutrala i samtal, 

vid val av språk samt klädmässigt. Vi utgick även från att vara artiga, mottagliga och tydliga, 

då vi inte ville uppfattas som stötande eller störande under fokusgruppsdiskussionerna. 

 Neutraliteten ansågs även vara en viktig aspekt i motivationen att minimera personliga 

värderingar. Vidare lade vi en stor vikt vid att växla mellan att låta diskussionen flöda fritt 

samt ingripa när diskussionen hade en tendens att stanna upp, speciellt vid betydelsefulla 

diskussioner. Dessa förhållningssätt tillämpades vid insamlingen av empirin för att öka 

trovärdigheten (Bryman & Bell 2011). 
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För att öka undersökningens relevans lade vi fokus på att lyfta fram olika synpunkter mellan 

deltagarna.  Därutöver klargjordes det att allas uppfattning var viktig. Vid tendens till 

gruppeffekt försökte vi stimulera fler uttalanden genom att exempelvis säga: ”det var en syn 

på saken, har någon en annan syn?”. Detta tillvägagångssätt rekommenderas vidare av 

Bryman och Bell (2011). 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de två fokusgruppsdiskussionerna. I studien ingick 

kvinnliga deltagare tillhörande generation Y. Gruppernas sammansättning varierade mellan de 

två fokusgrupperna. Fokusgrupp A bestod enbart av studenter från Textilhögskolan i Borås 

som förväntades ha ökade insikter i den textila industrin. Fokusgrupp B bestod av två 

studenter från Göteborgs Universitet, en från Chalmers Universitet samt en deltagare som var 

yrkesverksam. I resultatet refereras åsikter till den grupp deltagarna tillhörde, fokusgrupp A 

respektive fokusgrupp B. För att behålla deltagarnas anonymitet refereras citaten till deltagare 

med nummerordning. Vilken fokusgrupp deltagarna tillhörde presenteras mer utförligt i 

bilaga 2. Resultatet redovisas tematiskt efter de mest centrala ämnesområdena för studiens 

syfte. Diskussionen påbörjas med allmänna associationer till hållbart mode. Vidare diskuteras 

klädindustrins hållbara problem i åtkomst att utforska konsumenters medvetenhet inom detta. 

En viktig aspekt var att ta fasta på deltagarnas konsumentbeteende, hur de tänker vid klädköp 

och vilka attribut som prioriteras. En betydande del var vidare att ta del av deltagarnas 

erfarenheter, attityder och åsikter gällande hållbart mode inom fast fashion.  

4.1 Associationer till hållbart mode 

Flera av deltagarna associerade hållbart mode med plagg tillverkade av ekologisk bomull eller 

av återvunnet material. Utöver detta associerades gröna lappar fästa på plagg med hållbart 

mode. Även kläder köpta i secondhand kopplades till hållbart mode. En gemensam 

anknytning ur båda fokusgrupper var kopplingen till bra kvalitet. Fokusgrupp A kopplade 

även hållbart mode med långsiktighet i den bemärkelsen att man ville undvika att slösa på 

jordens resurser. De diskuterade även tillverkningsprocess och produktion när de hörde 

hållbart mode. 

D5: Jag tänker på hur hållbart det är tillverkat, om det är miljövänlig färgning, 

hur de har tillverkat plaggen, att det inte är tillverkade i sweatshops och så 

vidare. 

Ur diskussionen framkom det även att hållbart mode kan uppfattas som tråkigt och enfärgat. 

Deltagare från fokusgrupp A ansåg att hållbart mode tenderar att förknippas med 

miljöinriktade individer som har det som sitt identitetsskapande. Ur diskussionen uppfattades 

en oro och en motvilja att förknippas med en allt för stark miljöidentitet.  

D5: Ofta när man får se ett fast fashion-företags eko-kollektion så känns det ofta 

så beigt.  

D6: Jag vill inte att modet ska sticka ut på ett sätt som gör att man stämplad som 

någon mossig trädkramare!  

Samtliga deltagare i fokusgrupp A kopplade hållbara problem specifikt till klädindustrin, och 

visade en medvetenhet kring de bristfälliga arbetsvillkoren förekommande i 

produktionsländerna. Vidare diskuterade deltagare från båda grupperna om hållbara problem 

relaterade till kläders färgning, och dess påverkan på hud och miljö. Deltagarna upplevde att 

jeans hade tendensen att färga av sig och diskuterade därmed sina erfarenheter utifrån detta. 

D2: Jag köpte ett par jeans i USA och mina ben blev grå när jag hade använt 

dem. Det var verkligen över hela benen och det var inte lite bara litegrann. Det 

fick mig att tänka på min hud men också miljöproblemen som uppkommer när 

jag tvättar jeansen, om färgen kommer ut i naturen. 

Hälften av deltagarna i fokusgrupp B visade en omedvetenhet om kemikalierna i kläderna och 

hur de kan påverka kroppen. Alla deltagare hade inte vanan att tvätta nyinköpta kläder innan 
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användning. En anledning som lyftes fram var att man ofta ville använda plagget direkt efter 

köp. När två av deltagarna berättade om sina erfarenheter av allergiska reaktioner i samband 

med otvättade kläder reagerade de övriga förvånat. Några hade inte tidigare insett att kläder 

kan innehålla kemikalier som kan ha en negativ påverkan på kroppen. 

D3: Jag är en person som inte alltid tvättar mina plagg när de är nya, detta trots 

att jag har blivit rekommenderad till att göra det. Vid ett tillfälle då jag hade 

burit ett par nya otvättade jeans fick jag utslag på mina ben. Jag misstänker att 

de innehöll någon kemikalie som inte var så bra. 

D2: Jag köpte en tröja till min pojkvän när vi var i USA. Han är lite känslig och 

kan lätt få allergiska reaktioner. Första gången då han hade på sig tröjan satt vi 

och pluggade, och han fick en allergisk reaktion men vi förstod inte riktigt 

varför. När han sedan tog av sig tröjan så slutade det, då sa jag han borde tvätta 

den. 

Trots de allergiska följderna medgav de två deltagarna att de inte prioriterar den hållbara 

aspekten vid modeköp. En av gruppmedlemmarna uttalade sig såhär: 

D2: Jag vet inte, man tänker kanske lite på det, men när jag går ut och handlar så 

prioriterar jag ändå pris och plaggets utseende mer än vad jag prioriterar 

hållbart. Det är ju lätt att sitta och tänka på att man ska ändra sitt beteende när 

man sitter hemma, men när man väl är i en butik och ser ett fint plagg som inte 

är miljövänligt så prioriterar jag ändå utseendet på plagget. 

4.2 Konsumentbeteende  

Deltagare i fokusgrupp B motiverades till att handla hos fast fashion-företag för att uppdatera 

sin garderob med något nytt och fräscht. Säsongsbyten ansågs i allmänhet öka 

konsumtionsbehoven eftersom deltagarna uppgav att de hade en tendens att tröttna på sina 

kläder. Det lyftes fram en glädje i att köpa något nytt varje säsong och även ett nöje i att hitta 

en ny trend som man gillar. En av deltagarna i grupp B uttryckte att hon ständigt köper nytt 

mode, detta trots hennes medvetenhet om modeindustrins negativa påverkan. Deltagaren hade 

egentligen insikten att hon inte behövde något nytt i klädväg men då fast fahion-företagen 

ständigt lyckades skapa ett behov upplevde hon att ett beroende hade vuxit fram. Utöver detta 

hade köpen även en tendens att ske av impulsivitet, en i gruppen uttryckte följande: 

D4: Dels handlar jag eftersom jag behöver något nytt, som idag jag var i stan för 

att jag ville ha en ny keps, men så hittade jag ingen jag gillande. Men så ser man 

kanske något annat som är snyggt och köper det istället just för att man råkar gå 

förbi. 

Samtliga deltagare i fokusgrupp B visade även en priskänslighet vid klädkonsumtion. 

Priskänsligheten relaterades till den individuella ekonomiska situationen. Gruppmedlemmarna 

förklarade att de inte hade råd att köpa dyrare kläder eftersom de var studenter med begränsad 

ekonomi. En deltagare uttryckte även att hon blev lockad till att köpa kläder från fast fashion-

företag just för att priset är så lågt och att hållbara kollektioner oftast är dyrare. Det fanns 

dock en positiv inställning att köpa hållbara kläder men då fick inte priset stiga. 

D3: Jag styrs väldigt mycket av pris. Men det har väl med att göra att man är 

student, man har inte hur mycket pengar som helst. 

D2: Det hade varit kul om att det hade funnits mer av hållbara kläder, än vad 

som finns, men så att det finns billigt och tillgängligt. För det är klart att det 

säkert finns på dyra ställen, men svårt att få tag på till bättre priser. 
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Samtliga i fokusgrupp A prioriterade i likhet med deltagare från fokusgrupp B estetiska 

attribut vid köp av kläder. Det som skiljde deltagarna i fokusgrupp A från B var att 

konsumtionsmönstret såg annorlunda ut. Köpen hos deltagarna karaktäriserades av en 

genomtänkthet, det vill säga att köpen inte skedde utifrån en impulsivitet. Det kännetecknande 

konsumtionsmönstret utmärktes av färre frekventa köp samt en prioritering av plagg som 

kunde hålla i flera säsonger utifrån modegrad.   

D6: Jag kollar ju aldrig aktivt efter att det ska vara ekologiskt eller miljömässigt 

på något sätt, utan jag kollar ju om jag hittar något som är snyggt. Även om jag 

inte handlar så ofta längre. 

D1: Det är om man hittar ett fast fashion-plagg som verkligen är tilltalande och 

som man kommer kunna ha länge. Sedan finns de snygga trendplaggen som 

sticker ut, men då tänker man vänta lite, kommer jag verkligen använda detta 

plagg mer än en gång om ens det? 

Deltagarna i grupp A som hade anpassat sitt konsumentbeteende genom en minskad och 

genomtänkt konsumtion prioriterade även plagg av högre kvalitet. De var även villiga att 

betala mer för kvalitativa kläder. 

D6: Jag tittar nog nästan inte på priset längre faktiskt, jag kanske gjorde det förr 

men nu gör jag inte det alls. 

D8: När jag går i affärer så går jag ju bara på kvalitet och så får priset komma i 

andra hand. 

Samtliga deltagare uppgav att de någon gång hade sett eller lagt märke till hållbart mode hos 

fast fashion-kedjorna när de hade köpt kläder. I grupperna ansågs H&M erbjuda det största 

utbudet av hållbart mode på den svenska marknaden. Det var även från H&M som de flesta 

någon gång hade köpt hållbart mode ifrån, då ifrån deras Councious Collection samt från 

deras ordinarie bassortiment. Andra företag som nämndes under diskussionerna var Gina 

Tricot, Lindex och KappAhl. Mer specifikt lyftes ekologiska barnkläder från KappAhl och 

H&M fram av en deltagare i fokusgrupp B. Hon uppgav att hon medvetet brukar leta efter 

hållbart mode vid köp av barnplagg, detta då hon uppfattade att plaggen var av bättre kvalitet. 

Detta beteende frångicks dock då det kom till hennes egen klädkonsumtion.  De få gånger 

som deltagaren hade köpt hållbara plagg ansågs det ha skett utifrån en omedvetenhet.  

D4: När jag handlar åt barn då har jag tänkt det här materialet känns mjukare 

och trevligare, och då har jag handlat, men jag har inte tänkt på det när det gäller 

mig själv faktiskt, jag vet inte varför. 

Majoriteten av deltagarna medgav att de inte brukar prioritera hållbart mode vid klädköp. 

Dock ansåg deltagarna att den hållbara aspekten gav ett mervärde om ett plagg de köpt visade 

sig vara hållbart. 

D2: Det är mest det ekonomiska man tänker på än de andra aspekterna, och vad 

man behöver och hur det ser ut, jag brukar inte stå och fundera på miljömässiga 

aspekter när jag väl är i butiken.  

D6: Jag var inne på H&M för ett tag sedan och köpte då en  t-shirt , eller det 

kanske var mer av en blus. Toppen var jätteblommig och såg ut att vara ett 

av H&Ms mer trendiga plagg. När jag sedan tittade på materialinnehållet så 

upptäckte jag att den var gjord av ett hållbart material.  Jag blev positivt 

förvånad då det inte fanns någon marknadsföring kring plagget om hållbarhet. 

 Det syntes inte heller på plagget att det var ett hållbart plagg.  
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4.3 Marknadsföring av hållbara åtgärder  

Vid diskussionen angående marknadsföringen av hållbart mode framgick det att flera av 

deltagarna i båda grupperna ansåg att H&M var den som marknadsförde sitt hållbara 

sortiment i störst utsträckning, jämfört med övriga fast fashion-företag. Det fanns dock en 

åsikt om att marknadsföringen var bristfällig både för H&M och andra fast fashion-kedjor. 

Några av deltagarna som hade sett reklamen och hade hört talats om H&Ms Councious 

Collection var inte medvetna om att denna kollektion hade någon koppling till hållbarhet. 

Orsaken till detta var att informationen inte hade framkommit tillräckligt tydligt ur 

marknadsföringen.  Diskussionen resulterade i åsikten att den marknadsföring som idag finns 

för hållbart mode eller hållbara åtgärder inte anses vara tillräckligt informativ.  Samtliga i 

grupperna diskuterade att det var svårt att uppfatta det hållbara budskapet. 

D3: Jag tycker inte att budskapet med H&Ms Councious Collection har nått 

fram. 

D4: Jag visste inte vad den kollektionen innebar förrän nu! 

Vidare hade gruppmedlemmar i fokusgrupp A funnit information om företagens hållbara 

ansvarstagande genom att på egna initiativ besöka företagens hemsidor. Ett av företagen som 

uppmärksammades mer under detta tema var KappAhl. Via deras hemsida hade 

informationen om att företaget bland annat var tidiga med att bli miljöcertifierade nått fram, 

något som deltagarna inte ansågs framgå i deras butiksatmosfär eller genom annan 

marknadsföring. Vidare ansågs det vara svårt att urskilja om företagen var hållbara då 

informationen via hemsidorna till största del utgjordes av ord och siffror som var svåra att 

relatera till. 

D8: När jag gick in på KappAhls hemsida fick jag reda på att företaget var först 

med att bli miljöcertifierade inom modebranschen. Detta var inget jag visste om 

tidigare eller uppfattat ur deras marknadsföring eller butiksatmosfär. 

D6: Jag kan tycka att de skriver grejer men de sätter det inte i förhållande till 

något annat. Vi sparar såhär mycket koldioxid förra året. Men man får inte veta 

hur mycket det är i förhållande till något annat så man får inte veta om det är bra 

egentligen. 

Mer information och bättre marknadsföring ansågs kunna förändra vissa av deltagarnas 

resonerande samt köpbeteende i förutsättning att företagen visade på trovärdighet. Däremot 

angav några i fokusgrupp B att andra faktorer som pris, bekvämlighet och estetiska attribut 

hade en större påverkan på köpbeslutet. 

D7: Mer information hade förändrat mitt köpbeteende till en viss grad. Men då 

jag är student så påverkar priset mitt köpbeslut i stor utsträckning. 

En annan åsikt som framkom var att några av deltagarna önskade mer information i butikerna 

vid själva köptillfället. Vidare ansågs en ökning av information i butiken samt mer kunskap 

hos personalen bidra till ökad trovärdighet. En ökad kunskapsnivå hos butikspersonalen 

ansågs även skapa en bättre köpupplevelse samt bidra till en mer personlig kontakt och 

service. 

D5: För mig hade det nog varit mer trovärdigt om jag gick in i en butik och att 

det i butiken fanns information, men att jag även kan fråga personalen: vet du 

var den här bomullen kommer ifrån? Är den ekologisk? 
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4.4 Attityder 

Deltagarnas attityder till fast fahion-företagens hållbara åtgärder varierade. Fokusgrupp A 

hade en positiv attityd till fast fashion-företags hållbara insatser, men utifrån gruppens textila 

kunskaper skapades även en misstänksamhet. De förhöll sig närmare kritiskt till hur hållbara 

åtgärderna i själva verket var. Däremot hade majoriteten i fokusgrupp B en genuint positiv 

inställning till företagens åtgärder eftersom de litade på deras ansvarstagande. 

D3: Jag vet ju att det där med ekologisk bomull kanske inte är så ekologiskt som 

man kanske kan hoppas, det är svårt att urskilja vad ekologisk bomull kanske är, 

och var man ska dra dessa gränser. Jag vet inte om det var rykten, eller om det 

blandades friskt mellan vanlig bomull och ekologisk bomull hos producenter. 

D4: Om det hänger en grön lapp på ett plagg då hoppas jag på att den är 

ekologisk! 

D7: Det tror jag också, jag litar på att det är det! 

Diskussionen bidrog till att övriga deltagare fick en tankeställare och reflekterade över att 

företagen borde visa ärlighet och transparens i sina hållbara insatser och åtgärder och inte ge 

sken av något bättre. Mer transparens hade bidragit till en högre trovärdighet för företagen. 

D5: Jag tycker man ska vara ärlig så gott det går, dölja hjälper ju ingenting, Om 

man tror att ett plagg är100% ekologisk och sedan får man höra att den endast är 

80 % ekologisk då blir man ju sur för det, det hade varit bättre om det hade sagt 

att det var 80 % direkt, folk hade fortsatt köpa det. 

D3: Det är ju fortfarande bättre med lite ekologiskt än inget ekologiskt alls. Det 

är inte bra om man köper ett ekologiskt plagg som man tror är ekologiskt och 

sen får höra att det inte är det, då blir man ju bara missnöjd! 

Det hållbara modet sågs av flera deltagare som en trend som följdes för att ge ett gott sken 

utåt samt ett försök till att tjäna mer pengar. Däremot var H&M ett undantag då företaget 

ansågs vara såpass stort internationellt att de inte fanns utrymme för att endast visa upp ytliga 

åtgärder. 

D4: Jag tror inte att H&Ms hållbara åtgärder endast är en uppvisning, de är för 

hårt kritiserade. Jag tror att dem är det företaget som sköter sitt hållbara arbete 

bäst. Däremot tror jag att mindre företag som Gina Tricot, Vero Moda och 

Cubus upprättar en föreställning i hopp om att försöka hänga med H&M.   

Vidare angavs priset som en av anledningarna till misstro mot företagen, denna synpunkt kom 

främst från deltagare i fokusgrupp A. Deltagarna ansåg att fast fashion-företagens priser på 

ekologiska plagg var orimliga. 

D5: När man vet vad det kostar att producera kläder så fattar man att det inte går 

att köpa en ekologisk tröja för 199 kr. 

D6: Man vet att det inte kan kosta vad det kostar! 

4.5 Hållbart mode på den svenska marknaden  

Majoriteten av deltagarna visste inte vart de ska gå för att hitta andra hållbara varumärken. 

Grupperna var överens om att fast fashion-företag är så pass tillgängliga med sina butiker i 

varje gatuhörn i centrala områden, att det anses vara svårt att veta om och hitta hållbara 

varumärken. Det hållbara modet inom fast fashion-företag ansågs vidare vara bristfälligt av 

samtliga deltagare då det endast utgörs av ett begränsat utbud bestående av basplagg. 

Grupperna uttryckte därmed att det var svårt att hitta tilltalande plagg ur estetiska attribut. 
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D3: De ekologiska kollektionerna är rätt så begränsade. Det är inte så att du kan 

hitta en hel garderob. Det gör det till ett problem, för om man letar efter något 

särskilt och det inte finns så får man köpa något annat icke hållbart. Det är 

därmed ett problem att de hållbara kollektionerna är så pass smala. 

D1: Det är inget som får en att känna det där lilla extra, som gör att det känns 

som min. Utan den här ekologiska t-shirten kan vem som helst ha och köpa. 

Eftersom majoriteten av deltagarna endast hade sett hållbart mode utifrån basplagg ansågs det 

hållbara modet vara tråkigt jämfört med vanligt fast fashion-mode.  Deltagare upplevde 

därmed en svårighet med att göra ett hållbart val eftersom det hållbara modet inte ansågs vara 

tilltalande utifrån modegrad och design. 

D2: Hade det varit samma plagg till utseende och trend som man väljer emellan 

enda skillnaden är pris, så hade det varit mer en personlig fråga och även lättare 

att göra ett bra val. Men om jag ska välja mellan tråkigt hållbart mode eller 

snyggt icke hållbart mode, då prioriterar jag det sistnämnda. 

4.6 Hållbar- medvetenhet och konsumtion  

Vid frågan om konsumentbeteendet ser annorlunda ut vid köp av andra produkter lyftes 

ekologiska livsmedelsprodukter fram av deltagare i fokusgrupp B. Deltagarna angav även att 

de vanligtvis brukade välja ekologiska livsmedelsprodukter. Vidare var de även villiga att 

betala mer för ekologiska livsmedelsprodukter eftersom det ansågs vara något som påverkade 

kroppen direkt. Deltagarna tog även upp att det finns mycket tillgänglig information om 

ekologisk mat och att det har varit ett aktuellt och återkommande tema i media och därför har 

det påverkat deras beteende. Även vid köp av smink var det två av deltagarna i fokusgrupp B 

som medvetet valde att inte köpa djurtestad kosmetik. 

D3: Ekologisk mat har ju ett högre pris, men det känns okej då jag tänker att 

maten stoppar jag i mig. Kläder har jag ju utanpå kroppen, i och för sig så har 

jag fått höra idag från er att kemikalier i kläderna kan tas upp igenom huden, 

men det har jag inte tänkt på innan, för att det har jag inte känt till så mycket 

innan. 

D2: Det känns som att man lättare kopplat mat och smink till hälsa än kläder. 

I fokusgrupp A reflekterade deltagarna över att det endast var ett fåtal som var medvetna om 

den textila processen samt hade insikten om att det krävs ett ändrat beteende för en hållbar 

framtid.  Utifrån deras erfarenheter från vänner och familjemedlemmar reflekterades 

deltagarna över att den allmänna konsumenten inte kopplar miljöproblem till kläder. 

Deltagarna angav att deras vänner och familj snarare kopplade miljöproblem till 

fordonsutsläpp och luftföroreningar. Deltagarna trodde att detta berodde på att deras vänner 

och familj lättare kunde se konsekvenserna av utsläpp eftersom de kan se och andas in dem. 

Ur diskussionen framkom även tankegången om att den allmänna konsumenten nog inte 

förstår hur mycket arbete och resurser som krävs vid tillverkningen av ett plagg. De trodde 

vidare att kläder inte ses som ett hantverk utan som en konsumtionsvara. 

D1: Jag tror att Kina och de övriga produktionsländerna är närmare naturen och 

ser de negativa följderna. Vi är nu så långt ifrån. Vi förlorade kopplingen till att 

skapa saker och se värde i hantverket. Vi arbetar inte längre på den nivån, vi tar 

bara idéerna och skickar iväg dem och sen förvandlas det till kläder. 

4.7 Ansvarsfördelning och bojkott  

Åsikten om vem ansvaret låg på i åtkomsten att öka det hållbara modet var delad i tre 

ställningstaganden i fokusgrupperna. Några deltagare var överens om att ansvaret låg på 



27 

 

konsumenterna, eftersom företagen producerar efter konsumenters efterfrågan. Vidare ansåg 

några deltagare att företagen hade en viktig roll i att främja hållbarhet då konsumenter inte 

kan förväntas vara pålästa om modeindustrin och alla dess konsekvenser. Däremellan fanns 

det även de gruppmedlemmar som ansåg att ansvaret måste fördelas på båda parter. 

D3: Jag är av åsikten att det är kunden som har ansvaret, eftersom företagen 

producerar det vi efterfrågar, det finns ju ingen anledning för företag egentligen 

att producera ekologiskt om vi inte trycker på och säger att det är bara det vi vill 

ha. 

D5: Man kan inte förlita sig på konsumenterna, det går inte, för folk har inte 

tillräckligt mycket med kunskap. Så jag tänker ju främst att är det företagen som 

måste börja informera om vilken farlig miljö man har på sig. För att folk ska 

ställa om. 

D2: Både och typ, det ligger väl hos företaget att de ska producera humant, men 

samtidigt köper ju folk vanliga kläder, som jag, förstår ju dem också. Skulle 

H&M säga vi har inga dåliga saker och säljer bara Fair Trade och så, så skulle 

priserna stiga och de skulle förlora pengar. 

Några av deltagarna försvarade vidare sitt icke hållbara konsumerande med att de ansåg att de 

ändå bidrog till något positivt för de som arbetade i produktion, de uttryckte en svårighet i hur 

man ska agera. De var medvetna om den ofta kritiska arbetsmiljön och de dåliga 

arbetsvillkoren som producenterna i lågkostnadsländer har, men reflekterade över att deras 

konsumtion i slutändan bidrog till möjligheter för produktionsländerna att utvecklas och 

skapa en bättre välfärd. En gruppmedlem uttryckte följande: 

D3: Jag tänker att de som producerar kläder är beroende av den inkomst de får, 

även om lönen ofta är låg. Att jag handlar bidrar ändå till landets utveckling. 

Samtidigt som jag vet att det är dåliga förhållanden för arbetarna. Det är 

jättesvårt att hantera problemet.      

Flera av deltagarna hade någon gång bojkottat ett företag eller en produkt under en kortare 

period då de hört om skandaler. Anledningen till att flera av deltagarna endast bojkottade 

företag under en kortare period berodde på att de efter en längre tid glömde bort skandalen 

och därefter återgick som kund till företaget. Vidare uttryckte några av deltagarna en högre 

grad av medkänsla när det kom till djur, deltagare sade sig vara villiga att bojkotta produkter 

som tillverkats på bekostnad av att djur far illa. Några av deltagarna i fokusgrupp A angav att 

de nyligen hade valt att bojkotta angoraprodukter sedan de blivit uppmärksammade om hur 

angorakaninernas päls drogs loss. 

D3: Jag tycker inte att det är okej att djur blir dåligt behandlade eftersom de inte 

har ett val. Men när människor utsätter varandra för något så tycker jag inte att 

det är lika farligt då dem fortfarande har ett val.  

Ett annat företag som blev kritiserat i fokusgrupp B var det amerikanska företaget American 

Apparel. Flera av deltagarna hade läst medieinslag och reportage om företagets skandaler med 

sexuella förtecken. Främst uppmärksammades ett inlägg på Facebook med en historia om en 

svensk tjej i Stockholm som hade börjat arbeta som modell för företaget vid 16 årsålder. I 

samband med hennes modelljobb blev hon sexuellt utnyttjad av företaget. Ingen av deltagarna 

uppgav att de tidigare varit kunder hos företaget, men de kunde absolut inte tänka sig att köpa 

något från detta företag i framtiden. 

D4: Det är helt sjukt att ett sådant företag fortfarande får existera, och man 

frågar sig varför folk jobbar kvar. 
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Ytterligare ett företag som uppmärksammades i fokusgrupp A var den spanska fast fashion-

kedjan Zara. Några av deltagarna undvek medvetet att köpa från företaget, bland annat på 

grund av upplevd dålig kvalitet på kläderna. Utöver en sämre kvalitet uppmärksammades 

företagets personalpolicy i diskussionen. En av deltagarna angav att hon för ett tag sedan hade 

sett ett inslag på programmet ”Kallafakta” och blivit förvånad över hur företaget behandlade 

sina anställda, samt hur de anställda behandlade varandra. En annan gruppmedlem bekräftade 

den bristfälliga personalpolicyn då hon hade bekanta som arbetade på företaget. Denna 

deltagare valde att undvika att köpa från företaget trots att hon gillade företagets kläder och 

stil. 

4.8 Framtidens hållbara mode 

I fokusgrupperna diskuterade deltagarna hur det framtida hållbara modet skulle se ut och hur 

det skulle framställas i butikerna. Samtliga i grupperna ansåg att det hållbara modet bör ha 

samma estetiska tilltalande attribut som övrigt fast fashion-mode. För övrigt uttryckte 

deltagarna en önskan om att de hållbara kollektionerna borde utgöras av ett bredare sortiment 

och inte endast av basplagg.   

D5: Om två linnen hänger bredvid varandra och det ena är ekologsikt så ska det 

inte vara så stor skillnad mellan plaggen. Utan det hållbara linnet ska mer smälta 

in. 

D7: Jag tycker att hållbart mode ska se likadant ut som vanligt mode 

D4: Jag vill inte att kläderna ska se annorlunda ut i jämförelse med det övriga 

modet.   

Det fanns en allmän uppfattning i fokusgrupp B om att de flesta fast fashion-företagen märker 

sina hållbara plagg med gröna lappar. Den gröna lappens skilda betydelse hos de olika 

företagen försvårade den hållbara konsumtionen. En önskan fanns om införandet av en 

standardisering av det hållbara modet för att underlätta konsumentvalet. Deltagare hade 

åsikten att en oberoende organisation borde granska de hållbara kläders tillverkning och 

sammansättning för att försäkra om dess trovärdighet. 

D2: Jag hade tyckt det var bra om plaggen var märkta med en standardiserad 

certifiering som var lika för alla företag, så att jag som konsument direkt vet vad 

det innebär. 

Vidare framkom åsikter om hur det hållbara modet borde presenteras i butikerna. Deltagare i 

fokusgrupp B hade svårigheter i att urskilja det hållbara modet.  De hade föredragit om allt 

hållbart mode var samlat på en och samma plats i butiken. Vidare efterfrågades tydligare 

information om företagets hållbara sortiment och mer konkret vad det innebär. Ytterligare en 

fördel som sågs med att samla det hållbara modet var den ökade bekvämligheten vid 

konsumtionen. 

D4: Jag tycker det borde finnas ett speciellt område där alla hållbara kläderna 

var samlade, för man vill ju hitta det så lätt som möjligt. Man vill inte ha ett 

plagg här eller ett plagg där. För mig är det viktigt att jag fort hittar det jag letar 

efter. 

D2: Det är svårt att handla mer hållbart om man inte hittar modet. Om det skulle 

vara tydligt avgränsat och skyltat så kanske man lättare hade tänkt på att köpa 

hållbart mode. Då kanske man hade blivit mer medveten om de hållbara 

aspekterna. 

D3: Lägga grön heltäckningsmatta, något som gör att det sticker ut! 
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Att samla alla hållbara plagg på en och samma avdelning ansågs vara motsägelsefullt av 

deltagare i fokusgrupp A. Detta då de i framtiden trodde att allt mode skulle vara hållbart 

producerat och inte något man behöver välja. Genom att det hållbara modet idag blandas med 

det övriga modet trodde deltagarna att det skapade fortsatta förutsättningar till ett förändrat 

köpbeteende hos den allmänna konsumenten.  

D5: Det ska vara en självklarhet att det är ekologiskt. Man ska inte behöva gå 

till en speciell hörna för att veta att det man köper är ekologiskt. 

Avslutningsvis kunde en skillnad mellan fokusgrupp A och B urskiljas, då deras uppfattningar 

om hur det hållbara modet skulle visualiseras i butiker skiljde sig åt. Deltagarnas bakgrund 

visade sig påverka deras ställningstaganden. Deltagarna i fokusgrupp A kunde med hjälp av 

sina textila kunskaper urskilja det hållbara modet även då det visualiserades tillsammans med 

det icke hållbara modet. Vidare försvårades det hållbara köpbeteende för deltagare i 

fokusgrupp B då det hållbara modet inte tillräckligt tydlig avskildes från det övriga modet. 

Deltagarna i fokusgrupp B ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap för att kunna urskilja det 

hållbara modet då de inte fick vägledning vid köpet.   
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5. Diskussion  

I det här kapitlet tolkas och diskuteras studiens resultat med hjälp av den syntesmodell (figur 

2.1) som upprättats i litteraturgenomgången. Diskussionen följer därmed samma struktur som 

kapitel två, och inleds med bakomliggande motiv till gapet mellan attityd och beteende.  

5.1 Externa motiv  
Det stora utbudet av nytt och trendigt mode till lättöverkomligt pris hos fast fashion-företag 

påverkar konsumenters köpbeteende. Det låga priset och den stora tillgången på attraktivt 

mode frestar konsumenter till köp men även till en överkonsumtion. Det finns vidare ett nöje i 

att uppdatera sitt utseende och följa de senaste trenderna inom modet (Joergens 2006; 

Niinimäki 2010; Gabrielli, Baghi & Codeluppi 2013; Joy et al. 2012). I vår studie var det 

identifierade och karaktäriserade fast fashion-köpbeteendet tydligt framträdande. Deltagarna i 

studien tröttnade ofta på de kläder de hade i garderoben. Det fanns en tillfredställelse med att 

handla hos fast fashion-företag eftersom deltagarna var ute efter att hitta något nytt och 

fräscht. Detta behov tillfredställdes därmed på grund av fast fashion-företags stora utbud av 

trendigt mode. 
Studien visade att de låga priset fast fashion-företag tar för sina produkter lockar till köp men 

även till ökad konsumtion.  Resultatet visade även att modeköp har en benägenhet att ske 

utifrån en impulsivitet. Vid köptillfället tenderade deltagare i undersökningen frestas till att 

köpa fler plagg än vad de ursprungligen hade tänkt, detta på grund av det överkomliga priset. 

Detta konstaterade även Joergens (2006) då lockelsen att köpa billigt mode förhindrar 

tankarna kring konsekvenserna av ett sådant beteende. Att konsumenter tenderar till att bli 

frestade till ett icke hållbart konsumentbeteende har även Niinimäki (2010) konstaterat.  
5.2 Försvarande motiv   
Några av deltagarna i studien försvarade sitt icke hållbara konsumtionsbeteende i form av 

olika ursäkter. Trots att flera av deltagarna ansåg sig ha en positiv inställning till ett mer 

hållbart fast fashion-mode så fann de flera olika ursäkter till att inte agera hållbart. En av 

ursäkterna som deltagarna använde sig av var att de inte ansåg att ansvaret låg i deras händer. 

Istället var det flera i diskussionen som argumenterade för att ansvaret vilade på företagens 

axlar. Fokusgruppsmedlemmarna ansåg att deras försök till att agera hållbart inte hade så stor 

betydelse förrän företagen vidtog större hållbara åtgärder, vilket i sin tur ledde till att flera 

agerade passivt. Detta ursäktande beteende är i likhet med det som Ekhardt, Belk och 

Devinney (2010) fann, då forskarna såg att konsumenter i första hand anser att ansvaret ligger 

på myndigheter, regeringar och företag. Därmed inte på den enskilda konsumenten. Till 

skillnad från Ekhardt, Belk och Devinney (2010) fann vi även deltagare som ansåg att 

ansvaret var deras. Deltagarna menade att det var först när dem ställde krav på företagen som 

en hållbar modebransch kunde växa fram.  

Ytterligare en ursäkt lyftes fram i studien vid diskussioner rörande de anställda i 

produktionsländerna. De fanns de i fokusgrupperna som visade sitt bekymmer för de som 

arbetade i produktionen. De ansåg att producenterna hade alltför låga löner samt arbetade i en 

miljö som kunde leda till negativa konsekvenser för deras hälsa. Trots en medvetenhet om 

svaga arbetsförhållanden fortsatte deltagarna att konsumera på samma sätt som de tidigare 

gjort. De ursäktade detta genom att de ansåg att dem i slutändan bidrog till något positivt för 

både de anställda och produktionslandets utveckling. Genom att konsumera fast fashion-mode 

producerat i mindre utvecklade länder ansågs befolkningen få fler arbetsmöjligheter, chans till 

försörjning och ett bättre liv. Att konsumenter motiverar sitt icke hållbara konsumerande som 
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en naturlig del av en makroekonomisk utveckling har Ekhardt, Belk och Devinney (2010) 

också funnit.  

Misstron gentemot företagens ansvarstagande gav i sin tur upphov till ett attityd-beteende gap 

hos deltagarna i studien. Deltagarna angav att de kände en misstro gentemot fast fashion-

företagens motiv och ärlighet för de hållbara åtgärderna. Denna misstro hos konsumenter 

skildras även av Goworek et al. (2012). Vidare ansåg flera av gruppmedlemmarna i vår studie 

att det krävdes mer än bara ord och siffror för att bygga upp ett förtroende för företagen. 

Misstron bland deltagarna resulterade i en lägre motivation till att köpa hållbart mode hos fast 

fashion-företag då de inte var säkra på produkternas hållbarhet.  

Utöver vad tidigare studier funnit, framträdde det ur studien en ytterligare bortförklaring. 

Några av deltagarna ursäktade sitt icke hållbara konsumentbeteende genom glömska. Medians 

upplysning om industrirelaterade skandaler inom mode glömdes bort. Informationen hade 

endast en kortvarig effekt på deltagarnas köpbeteende.  

5.3 Marknadsmässiga motiv 

Studien visade att de finns de deltagare som inte kopplar mode till ett större perspektiv om 

dess påverkan på miljömässiga och sociala problem. Dessa deltagare är inte medvetna om att 

deras konsumtion har en inverkan på hållbara problem och detta är därför inget de tänker på 

när de handlar kläder. Vårt resultat är därmed i linje med Hill och Lee (2012) som fann att 

attityd-beteende gapet kunde förklaras utifrån en bristande kunskap hos konsumenter. 

Carrigan och Attalla (2001) argumenterar för att konsumenter kan nå ett mer ansvarsfullt 

köpbeteende om de får tillräckligt med information som då kan fungera som vägledning i 

köpbeslut. I vår studie var det framträdande att deltagare ville ha mer och tydlig information 

från företag om vad det hållbara modet innebär i konkreta termer. Informationen skulle likaså 

vara ärlig och transparent.  Det fanns en betydande ståndpunkt hos deltagare om att företag 

måste spegla en genuin trovärdighet. Det framkom ett förslag om en standardisering av 

hållbart mode som borde införas enhetligt bland modekedjorna. Denna åtgärd var aktuell i 

åtkomsten för att underlätta konsumentvalet, men även för att fungera som en försäkran för 

konsumenter att valet faktiskt har en positiv effekt. Detta visar på att konsumenter måste bli 

övertygade om att ett förändrat köpbeteende verkligen kommer göra skillnad för hållbarheten 

(Carrigan & Attalla 2001). Även personalens kunskap om företagets hållbara produkter skulle 

öka trovärdigheten enligt deltagare i vår studie. 

I resultatet fanns det deltagare som förknippade hållbart mode med större utgifter. Ur studien 

framträdde en positiv attityd och inställning till hållbart mode, men modet fick inte stiga i 

pris. Detta resultat är i enighet med Carrigan, Szmigin och Wright (2004) konstaterande att 

konsumenter är positiva till hållbart mode, men att de inte är villiga att köpa varorna till ett 

högre pris. I likhet med Carrigan och Attalla (2001) tog vår studie fasta på att det inte får bli 

obekvämt eller ta längre tid för konsumenten att handla hållbart mode. Detta motiv kan 

möjligen utgå från att fast fashion-modet är så pass tillgängligt med sina butiker och sitt mode 

att det ur konsumentens synvinkel ses som ansträngande att behöva leta efter hållbart mode. 

I enlighet med Joergens (2006) visade vår studie att konsumenter lättare ändrar sitt 

köpbeteende när det kommer till varor som konsumenten associerar med hälsa. Deltagare 

framförde att de brukade köpa ekologiska livsmedel trots att de fick betala ett högre pris.  

Även fast två gruppmedlemmar i studien upplevde allergiska reaktioner i samband med kläder 

ändrades inte deras konsumentbeteende, detta går emot Joergens (2006) argumentation om att 

konsumenter ändrar sitt beteende efter en upplevd negativ hälsoeffekt.  
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Kang, Liu och Kim (2013) argumenterar att konsumenter med mer kunskap tenderar att visa 

mer hänsyn till miljön än de som har mindre kunskap. I samband med undersökningen kunde 

vi generellt se att de med textila kunskaper tänkte på miljön när de handlade och ändrade sitt 

beteende för att försöka främja miljön.  

5.4 Estetiska motiv     
Ett gap mellan konsumeters attityder och beteende till hållbart mode hos fast fashion-

företagen verkade även uppstå på grund av estetiska motiv. Detta är även något Niinimäki 

(2010) antyder då forskaren fann att stil, färg och kvalitet visade sig vara dominanta faktorer 

vid modeköp. Samtliga deltagare i vår studie ansåg att utbudet av det hållbara modet idag 

hade en alltför låg modegrad för att de regelbundet skulle vilja köpa det. Det hållbara modet 

ansågs vara tråkigt och till mestadels bara bestå av basplagg. Även Joy et al. (2012) har 

uppmärksammat att konsumenter tenderar att förknippa hållbart mode med basplagg. 

Deltagarna i vår studie uttryckte en efterfrågan på hållbart mode med samma estetiska attribut 

som vanligt mode. Vidare angav de att de köper plagg efter att det ska passa deras klädstil. 

Vikten av att plagg ska passa konsumenters personliga stil betonas i Joergens studie (2006). 

Deltagarna i vår studie ansåg även att det smala sortimentet av hållbart mode hos fast fashion-

företagen gjorde det näst intill omöjligt att endast konsumera hållbart mode, de efterfrågade 

därmed ett bredare sortiment.  

5.5 Tilläggande teoretiska begrepp 

Efter att ha ställt den empiriska datan i relation med tidigare forskarstudier så har vi sett att de 

teoretiska begreppen inte räcker till för förståelsen för gapet mellan attityd och beteende. 

Utifrån studien identifieras två nya begrepp som berikar teorin och förståelsen för attityd-

beteende gapet. De tilläggande teoretiska begreppen består av det abstrakta motivet och den 

eftertänksamma konsumenten som vi redogör för i detta avsnitt. I anslutning till de tilläggande 

begreppen utvecklas en ny modell med benämningen attityd-beteende-gap modell (figur 5.1).     

5.5.1  Det abstrakta motivet 

Utifrån studien har vi identifierat ett nytt bakomliggande motiv som har gett upphov till ett 

gap mellan attityd och beteende gällande en hållbar modekonsumtion. Motivet går under 

benämningen det abstrakta motivet. Det abstrakta motivet kännetecknar en begreppsmässig 

svårighet att förstå och agera när de hållbara problemen är avlägsna, med andra ord så långt 

bort att man som konsument inte blir påverkad beteendemässigt. Den textila klädproduktionen 

hos fast fashion-företag är idag avskild och lokaliserad i länder i fjärran öst som Kina, 

Bangladesh och Indien, vilket gör att de stora miljömässiga och sociala problemen endast är 

påtagliga och synliga där. I Sverige ser man endast butikerna med det tilltalande modet i 

skyltfönstren, därmed ser man inte problemen konkret. I samband med undersökningen såg vi 

att ju närmare skandaler och problem var kopplade till deltagarna, desto större benägenhet 

fanns det för dem att agera och visa sin missnöjdhet genom att bojkotta företag. Med närmare 

avses att problemen blir mer personliga, att problemen upplevs som mer påtagliga när de är 

lokaliserade närmare, eller när bekanta har en erfarenhet av problemen.  Carrigan, Szmigin 

och Wright (2004) argumenterar för att konsumenter gör ett aktivt val genom att undvika 

vissa produkter eller företag. 

5.5.2 Den eftertänksamma konsumenten 

Tidigare studier har tagit fasta på en konsument som både har en positiv attityd till hållbart 

mode samt agerar utifrån sina värderingar. I studien upprättad av Carrington Neville och 
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Whitwell (2010) identifierades en konsument som känner ett ansvarstagande gentemot miljön 

och samhället, den hållbara konsumenten. Denna konsument har även visat sig tillhöra ett 

nischsegment då det endast är en minoritet av konsumenterna som konsumerar utifrån sina 

hållbara värderingar (Niinimäki 2010). Enligt Carrigan, Szmigin och Wright (2004) värderar 

den hållbara konsumenten miljömässiga principer vid val av produkter och tjänster för att 

undvika att skada eller utnyttja människor, djur eller miljön. Niinimäki (2010) upptäckte att 

konsumentens val av mode hade en stark koppling till den identitet och självbild som den 

hållbara konsumenten ville uppnå. I Niinimäkis (2010) studie uppgav även deltagarna sig vara 

villiga att köpa hållbart mode trots att de inte uppfattade modet som estetiskt tilltalande. I 

vidare studier upprättade av Carrigan och Attalla (2001) samt Boulstridge och Carrigan 

(2000) angav konsumeter att de också gav uttryck för sina hållbara värderingar när de inte 

konsumerade.  

Utifrån den upprättade studien har en ny typ av hållbar konsument identifierats, den 

eftertänksamma konsumenten. Denna konsument har liksom den hållbara konsumenten visat 

en positiv attityd till hållbart mode samt ett hållbart köpbeteende. Dock har ett annat 

konsumentbeteende varit framträdande hos denna konsument. Den eftertänksamma 

konsumenten har genom information och kunskap anpassat sitt konsumentbeteende till ett 

mer hållbart och eftertänksamt. Till skillnad från den hållbara konsumenten vill den 

eftertänksamma konsumenten inte förknippas med en hållbar identitet. Den eftertänksamma 

konsumenten angav sig ibland köpa icke hållbart mode hos fast fashion-företagen, men då i 

vetskap om att plaggen kan användas under en längre tid. Genom sina textila kunskaper 

kunde konsumenten bedöma kvaliteten och hållbarheten för plagget. På så sätt värnar den 

eftertänksamma konsumenten om jordens resurser samt motverkar till överkonsumtion. Med 

omtanke att minska dagens överkonsumtion strävar konsumenten efter att endast köpa nytt 

mode då hon verkligen behöver det. Till skillnad från den hållbara konsumenten angav den 

eftertänksamma konsumenten sig inte vara villig att köpa mode på bekostnaden av estetiska 

motiv. Stil och passform är fortfarande något som prioriteras av konsumenten. Dock ansåg 

den eftertänksamma konsumenten sig vara villig att betala mer för hållbart mode vid bättre 

kvalitet, återigen för att minska överkonsumtion. 

5.6 Attityd-beteende-gap modell   

Med hänsyn till de två tilläggande begrepp som har introducerats till teorin, har vi utvecklat 

vår tidigare syntesmodell (figur 2.1) och tillfört det abstrakta motivet och den eftertänksamma 

konsumenten. Eftersom den nya modellen inte enbart representerar en syntes från tidigare 

forskning, utan även innefattar empiriskt genererade begrepp, har vi valt att döpa om 

modellen till attityd-beteende-gap modellen (figur 5.1).  Denna modell kan användas för att 

djupare förstå och tolka varför ett gap mellan attityd och beteende är framträdande inom 

hållbar modekonsumtion. Därutöver kan modellen också ge förståelse för hur gapet mellan 

attityd och beteende kan minskas. Genom att modellen tar fasta på motiv som ger upphov till 

ett attityd-beteende gap, så kan modellen indirekt ge svar på hur gapet kan minskas. 

Exempelvis kan det ur modellen utläsas att ett gap uppkommer vid informationsbrist. Därmed 

kan det utläsas att gapet vidare kan minskas genom att konsumenter erbjuds mer information. 

Fortsättningsvis kan de resterande motiven indirekt användas som ett verktyg för att minska 

gapet.  
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Figur 5.1 Attityd-beteende-gap modellen - bakomliggande motiv till gapet mellan attityd och 

beteende. 
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6. Slutsatser 

Efter utförd studie har vi identifierat att konsumenters attityder för hållbarhet frångås vid köp 

av mode hos fast fashion-företag. Detta tyder på ett gap mellan konsumenters attityder och 

beteenden som uppkommer av flera bakomliggande motiv som vi har tagit fasta på i vår 

attityd-beteende-gap modell (figur 5.1). Externa motiv, försvarande motiv, marknadsmässiga 

motiv samt estetiska motiv stämmer överens i vår studie med tidigare konsumentteorier från 

forskarstudier. Vi poängterar utifrån vårt datamaterial att det behövs ytterligare två begrepp 

för att öka förståelsen för gapet mellan attityd och beteende, i form av det abstrakta motivet 

och den eftertänksamma konsumenten. 

Utifrån vår studie har vi sett att fast fashion tenderar till att locka konsumtenter till att köpa 

mer och oftare. Ett lågt pris, en hög grad av tillgänglighet och ett kontinuerligt erbjudande av 

nya och trendiga plagg tenderar att skapa ett ökat köpbehov hos konsumenterna. 

Konsumenter uppger försvarande motiv som ursäkter för ett hållbart köpbeteende. De agerar 

efter ekonomisk rationalitet då de upplever att deras ekonomi är begränsad. Konsumenterna i 

vår studie bestod till största del av studenter, hälften av dem ansåg att de fick ut ett större 

värde av sina pengar då de fick möjlighet till att köpa fler och billigare plagg än färre dyrare 

hållbara plagg. I linje med detta agerande kan en priskänslighet identifieras, något som kan 

antas ha ett samband med att den yngre konsumenten har undersökts. 

Vidare framkom det att konsumenter tenderar till att rättfärdiga sitt icke hållbara 

konsumentbeteende genom att avslå sig ansvaret. Konsumenter anser att ansvaret för en 

hållbar konsumtion vilar på företagen. Anledningen till denna åsikt baseras på antagandet att 

konsumenter inte kan förväntas vara pålästa om modeindustrins hållbarhetspåverkan. Dock 

framgick det ur resultatet att det även finns de konsumenter som anser att ansvaret är deras.  

Ur studien har vi identifierat en misstro hos konsumenter för fast fashion-företag i deras 

hållbara åtgärder. Fast fashion-företagens hållbara åtgärder och ansvarstagande bemöts med 

både kritik och ifrågasättning från konsumenter.  Konsumenter blir inte tillräckligt övertygade 

om att fast fashion-företagens åtgärder har en faktisk verkan. Misstron gentemot företagen 

kan förklaras av konsumenters upplevda informationsbrist. Konsumenter anser att de inte får 

tillräckligt mycket information om hållbara åtgärder och problem samt att informationen inte 

är tillräckligt tydlig. Informationsbristen resulterar i att konsumenters hållbara agerande 

försvåras.  

Vidare indikerar vår studie att konsumenter inte enbart kan agera hållbart utifrån ett 

ökat informationsflöde. Konsumenter behöver även kunskap för att kunna tolka och agera 

utifrån den information som ges. Det förefaller att konsumenter med kunskaper inom den 

textila industrin enklare kan tolka och agera hållbart utifrån den information som 

tillhandahålls.  

Även estetiska motiv så som färg, stil, passform och modegrad är av stor betydelse för 

konsumenter vid köp av mode. Konsumenter har visat sig vara trendkänsliga då modegraden 

prioriteras före den hållbara aspekten.  Vidare uppfattas hållbart mode ofta som tråkigt då 

utbudet anses vara smalt och till största del bestå av basplagg, därmed möts inte konsumenters 

estetiska efterfrågan av fast fashion-företagen. Den bristande tillgängligheten av hållbart 

mode försvårade konsumenternas hållbara agerande och gav därmed upphov till ett attityd-

beteende gap.  
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Det abstrakta motivet som vi har identifierat har ökat förståelsen för attityd-beteende gapet. 

Konsumenter upplever en begreppsmässig svårighet i att förstå och agera när de hållbara 

problemen är avlägsna. Då stora delar av den textila klädproduktionen hos fast fashion-

företag idag är lokaliserade i Asien har konsumenter svårt att avgöra de miljömässiga och 

sociala problemen då de inte är påtagliga och synliga för dem. Ifall problem tenderar att 

upplevas närmare konsumenten både personligt och geografiskt kan konsumenter lättare 

förstå och relatera till problemet genom sina egna erfarenheter och värderingar. Konsumenter 

har visat en förmåga att minska attityd-beteende gap genom bojkottning av företag och 

produkter då problem haft en personlig koppling och/eller varit geografiskt närmare.  

Efter utförd studie har vi sett att konsumentsegmentet inom hållbart mode inte är så distinkt, 

det vill säga att det inte är uppdelat mellan hållbara och icke hållbara konsumenter. Vår studie 

har indikerat att det finns fler än ett sätt att ge uttryck för hållbara värderingar. Den 

eftertänksamma konsumentens köpbeteende utgår från ett medvetet helhetsperspektiv. 

Konsumtionen av mode karaktäriseras av en eftertänksamhet. Inga köp sker av impuls, köpen 

är genomtänkta och motiverade utifrån kvalitet och förmågan att hålla i flera säsonger. Den 

eftertänksamma konsumenten har en omtanke för jordens resurser och strävar efter att minska 

överkonsumtionen och onödigt resursslöseri. Denna drivkraft resulterar i mindre frekventa 

modeköp samt köp av plagg med högre kvalitet där pris inte är en avgörande faktor.  

6.1 Bidrag och förslag på vidare forskning 

Utifrån studiens metodval och dess undersökande karaktär har en ökad kunskap för hållbart 

konsumentbeteendet inom fast fashion på den svenska marknaden åstadkommits. 

Fokusgruppsdiskussionerna har bidragit till insikter om vilka motiv och varför dessa ger 

upphov till ett gap mellan attityd och beteende. Resultatet ska dock inte generaliseras till 

populationer. Urvalet i denna studie bestod endast av ett få antal konsumenter som yttrade sig 

om sina erfarenheter, värderingar, tankar och åsikter kring studiens tema. Detta urval är vidare 

inte representativt för en hel population. Studiens metod kan ha medfört en negativ 

gruppeffekt i form av att deltagare blev hämmade i sina uttryck, medan andra dramatiserade 

sina åsikter. Denna oönskade gruppeffekt kan ha medfört missvisningar i resultatet. Man kan 

vidare inte undvika att moderatorn och assistenten påverkar resultatet. Däremot utgick vi från 

att minimera denna intervjueffekt genom att agera neutralt i både tal och kroppsspråk.   

Studiens resultat kan vara användbart för fast fashion-företag i deras strategi att utveckla 

hållbart mode och kommunikationen av den. Studiens resultat har även medfört ett teoretiskt 

bidrag inom en hållbar modekonsumtion. Tidigare forskning har visat ett gap mellan attityd 

och beteende inom hållbar modekonsumtion bestående av bakomliggande motiv (se t.ex. 

Carrigan & Attalla 2001; Joergens 2006; Beard 2008; Niinimäki 2010). Vårt resultat har 

stärkt den nuvarande teorin om vilka motiv som gör att konsumenter frångår sina hållbara 

värderingar vid modekonsumtion.  Till skillnad från ovannämnda forskarstudier har vi även 

identifierat ett ytterligare bakomliggande motiv, det abstrakta motivet, samt en ny typ av 

konsument, den eftertänksamma konsumenten. Utifrån det teoretiska bidraget har vi utformat 

attityd-beteende-gap modellen (figur 5.1) som innefattar syntesen från tidigare forskning men 

även de empiriskt genererade begreppen. 

Studien öppnar även upp möjligheter för framtida studier om attityd-beteende-gap modellens 

(figur 5.1) applicerbarhet i andra sociala miljöer eller marknader, men även för att se om det 

abstrakta motivet och den eftertänksamma konsumenten återfinns. Det är även av intresse att 

undersöka om det finns ytterligare motiv eller faktorer som ger upphov till ett attityd-beteende 
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gap. Fortsättningsvis öppnar studien upp möjligheten att undersöka om fler typer av hållbara 

konsumenter kan identifieras på den svenska marknaden eller på andra marknader.  

Ett ytterligare förslag för vidare forskning är att fokusera på konsumenter som medvetet väljer 

hållbart mode, eller som medvetet har anpassat sitt köpbeteende utifrån hållbara principer. 

Detta skulle vara av intresse för att på så sätt få en ökad förståelse kring hur ett beteende ska 

bli hållbart inom modekonsumtionen, med andra ord vad som krävs för att gapet mellan 

attityd och beteende ska minimeras. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Välkomna alla, samt tacka alla för att dem har tagit sig tid till att medverka  

 Presentera oss själva samt tillåta alla att presentera sig och berätta vad de gör 
(studerar/arbetar)  

 

 Syftet med studien är att bidra med kunskap som ökar förståelsen för hållbart 
konsumentbeteende inom fast fashion på den svenska marknaden. 

 

  Den utsatta tiden är 1-2 timmar. Vi har inte planerat in någon toapaus, så passa på nu.  

 

 Vi kommer under tiden att spela in det som sägs. Det som sägs här inne är konfidentiellt 
och kommer därför inte att diskuteras utanför gruppen. Vid transkriberingen kommer alla 

förbli anonyma! 

 

 Vad förväntas av er: Ni är här idag då vi är intresserade av att lära oss från er och era 
erfarenheter. Ni som sitter här är alla experter då det är era erfarenheter som 

diskussionerna kommer att utgå ifrån. Det innebär att vi inte kommer att döma er! Alla 

åsikter och värderingar är av intresse för studien där både positiva och negativa 

uttalanden är välkomna.  

 

 Erbjud fika  

 

Introduktionsfrågor  

1. Vad tänker ni när ni hör begreppet hållbart mode? - Vad associerar ni det med?  

2. Har ni någon gång sett/handlat hållbara kläder?  

3. Vilka hållbara problem kopplar ni till kläder?  

Övergångsfrågor  

4. Vad vet ni om vad fast fashion företag gör inom hållbart arbete? Hur vet ni detta? Hur har 

ni fått reda på det`?  

5. Vet ni om, och i så fall vilka hållbara kampanjer eller åtgärder som fast fashion företag 

infört? (concious collection, Recycle bins) – Vad tycker ni om informationen från företag?  

6. Tänker ni på miljöaspekter när ni handlar kläder?- I så fall vilka då?  

7. Vem anser ni ansvaret ligga på gällande hållbart mode?  

Nyckelfrågor  

8. Vilka aspekter tänker ni på när ni handlar kläder? Vilka attribut prioriterar ni i köptillfället 
och i vilken ordning? Vilka aspekter avgör ett köp? Skulle ni kunna tänka er att offra någon 

av dessa attribut i utbytelse mot hållbarhet ?  



42 

 

9. Vad är anledningen till att ni handlar/inte handlar hållbart mode hos fast fashion företagen? 

Varför handlar ni fast fashion istället för hållbart mode?  

10. Vad tycker ni om utbudet av hållbart mode hos fast fashion företagen?  

11. Tycker ni att hållbart mode ska se ut som vanligt mode, eller ska det sticka ut och visa att 

det är hållbart?  

12. Har ni någon gång bojkottat något modeföretag på grund av etiska aspekter, eller något 

liknande? 

Avslutande frågor  

13. Vilka åtgärder anser ni skulle vara effektiva för att ni ska kunna handla hållbart mode?  

14. Vad skulle motivera er för att ni skulle handla hållbara kläder?  

Slutfråga  

15. Är det något vi har missat eller är det någon som vill tillägga någonting?  
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Bilaga 2 

Gruppsammansättning i fokusgrupperna  

 

Fokusgrupp A Fokusgrupp B 

D1 D2 

D5 D3 

D6 D4 

D8 D7 
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