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Förord 

Denna uppsats är en kandidatuppsats inom textilt management som är skriven våren 2017 vid 

Högskolan i Borås. Uppsatsen behandlar och belyser konsumenters attityd gentemot olika 

reklamationshanteringar. Författarna är tre studenter på Butikschefsprogrammet inom textil 

och mode på Textilhögskolan. Processen genom uppsatsen har varit lärorik, utvecklande och 

intensiv. 

För att möjliggöra genomförandet av denna uppsats har vi varit beroende av ett flertal 

personer vilka vi vill tacka.  Vi vill först tacka våra respondenter som deltog i fokusgrupper 

och tillförde intressant och värdefullt material till uppsatsen. 

Vi vill även tacka vår handledare Lars Hedegård som gett oss värdefull och uppskattad 

handledning under uppsatsens process. 

 

Borås 2017-05-30 

       Felicia Hagel, Hannah Björling & Hanna Georgsson 
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Abstract 
 

Complaints, due to broken products, are today mostly handled in two ways in the fast fashion 

industry. These two ways are replacement of goods or a refund. This paper investigates 

whether repair of the product would be an acceptable option for the consumer. This is 

investigated by analyzing consumer attitudes to garment repair instead of traditional 

complaint alternatives. Repair of the product includes repair in store, the consumers repairing 

the garment themselves for a compensation or the company offering a sewing kit to the 

consumer to repair the garment themself. Solomon, Bamossy, Askegaard and Hoggs (2013) 

ABC-model is applied to analyze consumer attitudes. The purpose is to investigate female 

consumers attitudes towards complaint alternatives in physical stores, as well as their attitudes 

to less occured options in the fast fashion industry. 

 

The empirical data consists of focus groups. In order to achieve the purpose of this paper, the 

empirical data has been analyzed with previous research and the theoretical model. The theory 

and the previous research addresses areas such as complaint, sustainability, behavior and 

attitudes. The study's conclusion is that shop repair is an option if the repair is done without 

waiting and a warranty of the garment is given. That the consumers themself should repair the 

garment for a compensation is only an option if the consumer has the knowledge and 

competence to repair. However, there is skepticism to this option because consumers perceive 

it as the company's responsibility to remedy. The alternative offering a sewing kit is not an 

acceptable option for the consumers. It will be a process to apply new complaint alternatives 

because the customer needs time to accept these alternatives. The consumer's responsibility 

lies in the choice making. In order for consumers to make alternative choices in complaint 

situations companies should offer the alternatives as well as encourage and inspire consumers 

to make the right choice for the environment. 
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Sammanfattning 

 

I dagsläget hanteras reklamationer främst på två sätt i fast fashion-branschen, byte av vara 

eller återbetalning. Uppsatsen undersöker därför om lagning av produkten skulle vara ett 

acceptabelt alternativ för fast fashion-konsumenten. Detta undersöks genom att analysera 

konsumenters attityd till lagning av plagg istället för de traditionella reklamationsalternativen. 

Lagning av plagg innefattar lagning i butik, konsumenten får laga plagget själva mot 

ersättning eller erbjudande om sömnadskit för att laga varan själva. För att analysera 

konsumenters attityder tillämpas Solomon et als. (2013) ABC-modell. Uppsatsens syfte är att 

undersöka kvinnliga konsumenters attityder till reklamationer i fysisk butik, samt deras 

attityder till mindre förekommande reklamtionsalternativ inom fast fashion-branschen.  

 

Empirin består av resultatet från fokusgrupper. För att uppnå uppsatsens syfte har empirin 

analyserats med tidigare forskning och teori. Teorin och den tidigare forskningen behandlar 

områden som reklamation, hållbarhet, beteende och attityder. Studiens slutsatser är att lagning 

i butik är ett alternativ om reparationen sker utan väntetid och en garanti på plagget utlovas. 

Att konsumenten själv ska laga plagget mot en ersättning är endast ett alternativ om 

konsumenten innehar kunskap och kompetens att laga felet. Det finns dock en skepticism mot 

detta alternativ då konsumenterna uppfattar det som företagets ansvar att åtgärda felet. 

Alternativet erbjudande av sömnadskit är inget acceptabelt alternativ för konsumeterna. Det 

kommer att vara en process att tillämpa andra alternativ vid reklamation då konsumenten 

behöver tid att acceptera de mer hållbara alternativen. För att konsumenterna ska kunna göra 

alternativa val vid reklamation bör företagen erbjuda detta samt uppmana och inspirera 

konsumenterna att göra de hållbarhetsmässigt rätta valen.  
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1. Inledning 

 
Sofia, en kvinnlig konsument, kommer in i fast fashion-butiken “Modeplatsen” med osäkerhet 

i blicken och en påse med en trasig gul sommarklänning i handen. Efter tidigare erfarenheter 

av reklamationer känner hon en oro över situationen. Framme i kassan är personalen trevlig 

och oron släpper. Personalen ger fyra olika alternativ till Sofia för att lösa situationen: byte 

av vara, återbetalning, ersättning för att Sofia ska laga plagget själv eller att företaget lagar 

plagget i butik. Vad kommer hon att välja? 

Uppsatsen tar upp alternativ vid reklamation av kläder och undersöker attityderna till dem. I 

detta kapitel introduceras ämnet. Genom uppsatsen kommer vi att använda oss av den fiktiva, 

kvinnliga konsumenten Sofia för att ge förståelse för läsaren och skapa en röd tråd. Hon 

kommer att vara återkommande i uppsatsen och kan liknas med undersökningens 

respondenter. 

  

1.1 Bakgrund 

Hur berättelsen om Sofia kommer att fortsätta präglas till stor del av hennes attityd till de 

olika alternativen som hon erbjudits. Enligt konsumentköplagen (SFS 1990:932) har Sofia 

som konsument ett flertal rättigheter om produkten visar sig ha ett ursprungligt fel. Hon kan 

åberopa:  

Avhjälpande av varan: Konsumenten får varan reparerad. 

Omleverans: Konsumenten får en vara som är likvärdig och felfri. 

Prisavdrag: Konsumenten får pengarna tillbaka för summan felet motsvarar.  

Häva köp: Har köpet en väsentlig betydelse för konsumenten kan denne häva köpet. 

Hålla inne med betalning: Om produkten inte har betalats kan konsumenten vänta med att 

betala tills problemet är löst.  

Konsumentköplagen (SFS 1990:932) påvisar att företaget i första hand har rätt att försöka 

reparera varan eller byta ut varan. Företaget måste därför först få en möjlighet att åtgärda felet 

innan konsumenten kan kräva pengarna tillbaka. De har rätt att åtgärda felet två gånger innan 

konsumenten kan häva köpet. Det gäller om det är samma fel som har reparerats två gånger, 

vilket innebär att säljaren har rätt att reparera nya fel två gånger per fel. Ska en konsument 

reklamera har denne rätt att göra detta inom tre år från köptillfället. Från köptillfället och upp 

till sex månader efter är det företaget som behöver bevisa att det var ett ursprungligt fel, efter 

sex månader ligger bevisbördan hos konsumenten. Konsumenten behöver reklamera inom 

“skälig tid” från det att felet upptäckts. Inom två månader anses tiden alltid som skälig (ibid). 

I dagsläget erbjuder företag främst återbetalning eller ny vara vid reklamation vilket innebär 

att plagget livslängd tar slut (Carlsson, Hemström & Edborg 2011; Goodwin & Ross 1990). 

Att plaggen slängs iväg kan också påverkas av fast fashion-branschen där en slit- och 

slängkultur utlyser sig (Birtwistle & Moore 2007).  

Som Laitala och Boks (2012) beskriver är det bättre att förlänga plaggens livscykel och 

behålla dem längre (ibid), men i fast fashion-branschen infinner sig enligt Birtwistle & Moore 

(2007) en slit- och slängkultur där plagg slängs efter kortare tid. Ett resultat av slit- och 

slängkulturen i fast fashion-branschen är hur reklamationer hanteras idag. 



 9 

1.1.1 Reklamation i fast fashion 

Fast fashion-branschen erbjuder trendiga plagg till låga priser (Birtwistle & Moore 2007). 

Köpkraften av kläder har idag ökat och gjort att fler textilier och kläder konsumeras. Detta 

ökar antalet importerade plagg och textilier vilket i sin tur leder till ökat slöseri (Laitala & 

Boks 2012). Till skillnad från material som papper och plast, går kläder inte att återanvända 

eller återvinna i större grad. Det är därför bättre att förlänga plaggens livscykel genom att 

använda plaggen längre istället för att köpa nya. Företag bör få konsumenten att behålla och 

använda sina plagg längre (Laitala & Boks 2012). Detta kan göras genom alternativa lösningar 

t.ex. lagning av plagg vid reklamation.   

Det finns företag i modebranschen, som inte tillhör fast fashion-branschen, som tillämpar 

lagning av plagg i butik samt erbjuder sömnadskit som reklamationsalternativ. Dessa 

alternativ marknadsförs som mer hållbara än de traditionella alternativen: byte av vara eller 

återbetalning.  Ett av företagen är Houdini (u.å.) som på sin hemsida nämner att de vill 

förlänga livslängden på plagg genom att laga dem. De beskriver att de gör detta för att minska 

plaggs miljöpåverkan (Houdini u.å.). Även Nudie Jeans (u.å.) är ett företag som erbjuder 

gratis lagning av sina jeans i utvalda butiker. Kan konsumenten inte ta sig till butikerna som 

har tillgång till symaskin kan man beställa hem ett gratis sömnadskit och själv laga felet 

(Nudie Jeans u.å.). Dessa alternativ ses som hållbar hantering av reklamationer och i 

uppsatsen kommer dessa kallas för alternativa reklamationer. Dessa två företag är exempel på 

att det går att laga plagg i butiken, de tillhör dock inte fast fashion-branschen. Konsumenter 

som fått sina plagg lagade är nöjda, vilket stödjs av recensioner på företagens respektive 

facebookkonto1 2. Enligt WRAP (2012) kan plaggets livslängd förlängas genom att man 

exempelvis hanterar plaggen på rätt sätt och laga plaggen. Genom att förlänga plaggets 

livslängd med 9 månader skulle belastningen på miljön minska med 20-30 %. Att öka 

livslängden på ett plagg kan göras vid reklamation. Detta kan göras genom att plaggen lagas i 

butik eller att konsumenten får kunskap kring hur denne själv kan laga produkterna istället för 

att få en ny vara eller pengarna tillbaka. Att förlänga livslängden av plagg finns det forskning 

om (WRAP 2012). Som reklamationsalternativ i fast fashion-branschen är denna aspekt dock 

outforskad och därför kommer uppsatsen att undersöka detta.  

1.1.2 Hållbarhet och dess konsekvens vid reklamationer 

Gwozdz, Netter och Bjartmarz (2013) beskriver att medvetenheten kring hållbar konsumtion 

är låg bland konsumenter i Sverige. Reklamation är en del av konsumtionen som innefattar 

användning och hantering. Det finns en hög miljömässig oro bland svenska konsumenter. Att 

konsumenterna har en oro över miljömässiga problem visar på att det finns ett visst intresse 

kring hållbarhet, det saknas dock kunskap hos konsumenten. Den bristfälliga kunskapen hos 

konsumenterna leder till att de har svårt att urskilja hållbara val (ibid). Hållbarhet är en viktig 

aspekt då den miljömässiga välfärden hotas av fast fashion branschens oetiska handlingar 

beskriver McNeill och Moore (2015). En definition på hållbar modekonsumtion som är 

utvecklad av Norwegian Ministry of the Environment (1994) inkluderar konsumenters 

beteende och attityder som leder till social, ekologisk och ekonomisk påverkan genom att 

köpa, använda, underhålla (t.ex. reklamera) och återvinna textilier. Detta inkluderar att man 

efterfrågar hållbara tillvägagångssätt för dessa beteenden (ibid). Det avyttringsbeteendet 

                                                 
1 https://www.facebook.com/pg/nudiejeansstockholm/reviews/ 
 
2 https://www.facebook.com/pg/Houdini-Sportswear-Göteborg-1424879604413821/ 

reviews/?ref=page_internal  

https://www.facebook.com/pg/nudiejeansstockholm/reviews/
https://www.facebook.com/pg/Houdini-Sportswear-G%C3%B6teborg-1424879604413821/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Houdini-Sportswear-G%C3%B6teborg-1424879604413821/reviews/?ref=page_internal
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konsumenter har är viktigt att förstå då det står för en miljöpåverkan. Avyttrande kan innebära 

att slänga och ge bort vilket innebär att konsumenten kan bestämma plaggets livslängd. 

Carlsson, Hemström och Edborg (2011) beskriver att den genomsnittliga mängden slängda 

plagg i hushållsavfallet är 8 kg/person per år (ibid). Enligt Laitalas (2014) litteraturstudie 

slänger konsumenter iväg plagg beroende på vilken typ av kläder det är, till exempel om plagg 

är skadade, förbrukade, ofashionabla eller billiga. Den främsta orsaken till att plagg avyttras 

är kvalitet i förhållande till “slit- och slängkulturen” följt av psykiska orsaker t.ex. hur mycket 

man vill ha plagget och personlig stil. En anledning till att inte avyttra plaggen är att 

konsumenterna inte ville slösa på dem. Kan detta minskas om konsumenterna väljer att 

reklamera plagg som har ursprungliga fel? Jiborn (1990) har kommit fram till att svenska 

konsumenter har för lite kunskap om hur stor påverkan textilindustrin har på miljön. Detta 

leder i sin tur till att de har svårt att göra hållbara val vid reklamation även om det skulle 

erbjudas (ibid). För att detta skall ske bör konsumenterna enligt Ekström och Gustafsson 

(2015) bli mer medvetna om vilka möjligheter det finns för att agera hållbart idag (ibid). 

Därför bör konsumenten få hjälp av företag att välja hållbara alternativ (Gwozdz, Netter och 

Bjartmarz 2013; Ekström & Gustafsson 2015; Blombäck Wigren-Kristofersen 2011). Denna 

uppsats fokuserar på fast fashion i modebranschen. Detta för att kunna få ett resultat som kan 

tillämpas inom fast fashion-segmentet eftersom reklamationshanteringen kan komma att 

behöva utvecklas hållbarhetsmässigt.  

1.2 Attityder till reklamationsalternativ saknas i tidigare forskning 

 
I detta kapitel sammanfattas den tidigare forskning som tillämpats till största del i uppsatsens 

inledning, problemområde, teori, analys och diskussion. Här skapas en överblick över den 

tidigare forskningen som finns idag.  

  

Hui och Au (2001) beskriver varför en konsument väljer att reklamera och Barlow, Møller och 

Langhed (1997) förklarar varför en konsument kan välja att inte göra det. Detta kan bero på att 

det kan vara ansträngande för konsumenter att reklamera. Författarna beskriver vidare om 

varför det kan vara ansträngande för konsumenterna. De tar även upp vad missnöjda 

konsumenter säger, gör och vill. Gardning och Bruns (2015) tar upp attityder övergripligt till 

reklamation i allmänhet. Donoghue, van Oordt och Strydom (2016) riktar in sig mer på 

konsumentens attitydbeteende vid reklamation, författarna beskriver tre olika faktorer som 

påverkar konsumentens attityd till ett beteende. Dessa faktorer är produktspecifika, 

miljömässiga och konsumentrelaterade faktorer. De konsumentrelaterade faktorerna handlar 

om erfarenheter som kan påverka konsumenters uppfattning av vad som är rättvist vid en 

reklamation. I Goodwin och Ross (1990) forskning kan man uttyda vad konsumenter uppfattar 

vara rättvist vid en reklamation. De tar även upp konsumenters förväntningar på 

reklamationen samt vad förväntningarna beror på (ibid). Förväntningarna kan i sin tur påverka 

konsumenters reklamationsbeteende. Detta beteende kan kartläggas genom en process, “no 

action” och “action” som handlar om konsumenter agerar eller väljer att inte agera vid 

reklamation (Williams, Drake & Moran 1993). Väljer konsumenten att agera leder detta sedan 

till en respons som Donoghue, van Oordt och Strydom (2016) förklarar som privat agerande 

och offentligt agerande.  

Som redogörs ovan finns det tidigare forskning kring ämnet reklamation, 

reklamationsbeteende, attityder till reklamation och förväntningar på reklamation. Vi ser att 

det saknas forskning kring attityder till de olika reklamationsalternativen var för sig. Lagning 

av plagg i butik och ersättning för att laga plagget själv marknadsförs (Houdini u.å; Nudie 
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Jeans u.å) att vara alternativ som är mer hållbara. Det finns även tidigare forskning kring 

hållbarhet och attityder till hållbarhet men ingen tidigare forskning innehållande hållbarhet 

och reklamation i relation till varandra, vilket undersöks i denna uppsats. 

1.3  Problemformulering   

 
Här beskrivs, med hjälp av tidigare forskning, bakgrunden till problemet som behandlas i 

denna uppsats. Detta kapitel ligger i grund till syfte och frågeställningar.  

 

Attityd beskrivs av Solomon et al. (2013) som generella, varaktiga bedömningar och 

utvärderingar av personer, produkter, reklam eller problem. Denna uppsats huvudsakliga 

fokus är reklamation. Det är därför av stor vikt att man förstår konsumenters attityder och 

beteende till reklamationer. Reklamation innebär att konsumenten har rätt att få ett 

ursprungligt fel i en produkt avhjälpt (Hallå Konsument 2017). De undersökta konsumenterna 

är kvinnor då de enligt McNeill och Moore (2015) är fast fashion-branschens främsta 

konsumenter. Kim och Damhorst (2013) beskriver fast fashion som trendiga produkter som 

snabbt och effektivt erbjuds på marknaden till ett lågt pris. Attityder till reklamationer inom 

fast fashion-branschen i dagsläget undersöks i denna uppsats. Attityder och beteende relaterat 

till klädanvändning av specifika plagg finns det idag begränsad forskning om (Laitala & Boks 

2012). I uppsatsen behandlas även attityder till hållbara alternativ vid reklamation och vad 

dessa i sin tur skulle kunna innebära. Detta för att se om det skulle kunna ses som ett 

alternativ för konsumenter. Hållbarhet kopplat till reklamationer är ett outforskat ämne som är 

aktuellt idag, vilket gör det relevant att undersöka. 

Attityder tenderar att som Bohner och Wänke (2002) beskriver bestå under en längre period 

och uppfattas vara generella då de ofta syftar till mer specifika företeelser, i detta fall 

reklamationer. Attityder har funktionen att organisera och kategorisera den komplexa 

omgivningen. Attityder kan vara funktionella så länge konsumenter har positiva attityder till 

objekt som utlovar fördelar eller belöning och negativa attityder till objekt som kan kopplas 

till kostnader och negativa påföljder. Samma attityd kan också ha olika betydelse för olika 

människor vid olika tidpunkter. Attityder har stor betydelse då de influerar beteende. 

McNeill och Moore (2015) beskriver vidare att attityden till hållbarhet dock inte alltid 

resulterar i ett beteende, d.v.s. att välja mer hållbara alternativ vid reklamation. Det anses dock 

finnas ett samband mellan attityd och beteende, då attityden indikerar på hur beteendet i sin 

tur kan komma att bli. Kim och Damhorst (1998) menar på att det finns ett gap mellan hur 

respondenter påstår att de kommer agera till hur de faktiskt agerar. Detta kan bero på interna 

faktorer som personlighet, egenskaper och motivation hos individen och externa hinder kan 

vara sådana som Solomon et al. (2013) beskriver som samhället och normer. Detta förklarar 

gapet mellan attityd och beteende vid reklamation. Pedersen och Neergaard (2006) nämner att 

även om en konsument har en positiv attityd till hållbarhet och är miljömedveten kan man inte 

förutsäga att beteendet kommer att vara miljövänligt. Detta betyder att det finns brist på 

kongruens mellan attityd och faktiskt agerande (ibid).  

Reklamation är i flera fall inte hållbart, då många företag väljer att ta tillbaka varan i första 

hand. Därefter slängs och förbränns den reklamerade produkten (Carlsson, Hemström & 

Edborg 2011) istället för att tillämpa hållbara reklamationer, som innebär förlängning av 

plaggets livslängd (Nudie Jeans u.å; Houdini u.å.). Det finns undantag, retailföretag som 
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Nudie Jeans (u.å.) och Houdini (u.å.) erbjuder lagning av plagg som gått sönder. Är även 

konsumenter i fast fashion-branschen intresserade av dessa alternativ vid reklamation?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnliga konsumenters attityder till olika 

tillvägagångssätt vid reklamation i fysiska i fast fashion-butiker. 

 1.5 Frågeställningar 

Vilka attityder har konsumenter till olika reklamationsalternativ i fast fashion-branschen? 

 

Hur kan förlängning av plaggets livslängd bli ett godkänt alternativ för konsumenten vid 

reklamation? 

1.6 Disposition 

Denna uppsats börjar med ett inledande kapitel som behandlar tidigare forskning om 

reklamation, attityder och hållbarhet. I inledningen får man även för första gången läsa om 

den fiktiva karaktären Sofia som kommer att återkomma i uppsatsens alla delar. Dessa 

stycken är skrivna i kursiv form. Den tidigare forskningen trattas ner till en 

problemformulering där problemet tydliggörs. Detta avslutas sedan med uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Inledningen följs av den teoretiska referensramen som behandlar attityder till 

reklamationsalternativ. Här tas även uppsatsens teoretiska modell, ABC-modellen, upp. 

Uppsatsens nästa kapitel är metod där vi beskriver hur studien har utförts samt motiverar våra 

val. I empirin presenteras resultatet av de relevanta delarna från fokusgrupperna med hjälp av 

citat och sammanfattningar. I analyskapitlet kopplas empirin ihop med den tidigare 

forskningen och teorin. Alla teorins delar avslutas med ett sammanhang där Sofia medverkar. 

Detta för att sammanfatta delarna och skapa förståelse för hur fall i verkligheten hade kunnat 

se ut. I diskussionen fördjupas de viktigaste delarna ur analysen. Här diskuteras fördelar, 

nackdelar och möjligheter med de olika reklamationsalternativen. Slutsatsen tar kortfattat upp 

studien kommer fram till. Här besvaras även forskningsfrågorna.  
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2. Teoretisk referensram 

 

Här presenteras en teoretisk referensram innehållande tidigare forskning inom ämnena 

reklamation och hållbarhet samt attityder till dessa. Sofia och konsumenter likt Sofia präglas 

till stor del av sina attityder vid val (Solomon et al. 2013). Forskning kring detta beskrivs i 

detta kapitel.    

 

2.1. Konsumentens attityd till reklamation 

Garding och Bruns (2015) påvisar att konsumenter har olika attityder, beteenden och 

preferenser, detta påverkar i sin tur hur de väljer att reklamera. Nöjdheten hos konsumenten 

blir troligtvis hög om företagen lever upp till dennes förväntningar. Enligt Hui och Au (2001) 

är den huvudsakliga orsaken till att en konsument väljer att reklamera är att denne upplever 

ett missnöje t.ex. lägre produktkvalitet än förväntat eller felfunktion av produkten.  

2.2 Vad attityden beror på 

Hur attityden till ett reklamationsbeteende påverkas beror på tre olika faktorer, vilket påvisas 

av Donoghue, van Oordt och Strydom (2016). De är produktspecifika, miljömässiga och 

konsumentrelaterade faktorer. Produktspecifika faktorer kan exempelvis vara 

produktkategori, hållbarhet på vara, graden av betydelse produkten har för konsumenten, hur 

stort felet är samt pris. Produkter som är mer komplexa och har ett högre pris är konsumenter 

i större utsträckning mer villiga att reklamera. Miljömässiga faktorer spelar också in, det vill 

säga situationen vid ett reklamationstillfälle. Dessa faktorer kan innefatta säljarens bemötande 

och proceduren vid reklamation för konsumenten påverkar till stor del om denne väljer att 

reklamera. Ett bra bemötande och en enkel process främjar till reklamation och kundnöjdhet. 

Tredje och sista är konsumentrelaterade faktorer som innefattar konsumentens 

produktkunskap, tidigare erfarenheter av samma/liknande produkt, kunskap om 

konsumenträttigheter och kunskap om hur man reklamerar (ibid). När ett fel uppenbarar sig 

och en produkt är defekt skriver Goodwin och Ross (1990) att företaget förväntas att ge en 

återbetalning eller byta ut varan, men företaget kan också använda psykologiska strategier för 

påvisa att konsumenten inte har använt produkten på rätt sätt. Konsumenter utvärderar 

reklamationer utefter erfarenheter av hur andra reklamationer har lösts. När erfarenheter inte 

finns använder sig konsumenten sig av normer i deras sociala omgivning. Bolfing (1989) 

påstår att det ibland kan vara enklare för konsumenterna att välja ett annat företag istället för 

att reklamera. Detta kan bero på många olika saker, t.ex. det ekonomiska värdet, att det är 

obehagligt att reklamera, tidigare erfarenhet av missnöjdhet och nivå av missnöjdhet. En 

missnöjd konsument kan undvika att reklamera om den är osäker på vart och hur man ska 

reklamera eller att de tvivlar på företaget ska vara intresserade av att ta emot reklamationen. 

Som Goodwin och Ross (1990) beskriver anser konsumenter att resultatet av reklamationen 

ska vara proportionell med det konsumenten betalat från början. Köper man lågpris-produkter 

förväntar man sig lägre kompensation och mindre av plagget i sig. Konsumenter anpassar sig 

efter “du får vad du betalar för”.  
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2.3 Attityd gentemot lösningar av reklamation 

Enligt Barlow, Møller och Langhed (1997) kan det vara ansträngande för konsumenterna att 

framföra sina klagomål till företaget. Konsumenterna vill att problemet ska lösas fort och för 

att det ska vara en möjlighet måste företaget ge butikspersonalen möjlighet att ta till åtgärder 

vid mindre fel. Om det tar en längre tid att lösa felet bör konsumenten få veta var i 

reklamationsprocessen plagget befinner sig. Grönroos (2007) påvisar att det kan vara bra om 

företaget kompenserar konsumenten om det tar tid att lösa problemet. Detta kan vara något 

extra från butiken eller att konsumenten får en rabatt. 

Konsumenter är enligt Barlow, Møller och Langhed (1997) ofta förlåtande och har tålamod så 

länge företaget hjälper dem att hitta en lösning på deras problem. Konsumenterna förväntar sig 

oftast bara att bli gottgjorda och lyssnade på. Goodwin och Ross (1990) nämner dock att en 

ursäkt inte kommer att kompensera för resultatet av hur reklamationen blev lika bra som att få 

tillbaka pengarna eller byte av vara. En ursäkt eller att uppmuntra konsumenten till att visa 

känslor kan ses som ett svek om det inte följs av en resonabel lösning för konsumenten. 

Vidare beskriver Goodwin och Ross (1990) att grundorsaken till reklamationen kan bli mindre 

viktig beroende på hur företaget behandlar klagomålet. Den klagande konsumenten känner 

oftast att den blivit påverkad negativt av företaget genom trasiga eller otillfredsställande köp, 

konsumenten kommer då att förvänta sig en kompensation. Konsumenten kommer att 

utvärdera rättvisan i kompensationen beroende på om den är tillräcklig och lämplig för 

situationen. 

2.4 Attityd gentemot att konsumenten lagar plagg  

Laitala och Boks (2012) nämner att en stor del konsumenter lagar sina plagg hemma ibland. 

De konsumenter som lagar ofta är 35%, cirka 50 % lagar ibland och 14% av konsumenterna 

lagar aldrig. Det framkommer att konsumenterna lagar enkla fel själva. Det finns olika 

faktorer som spelar roll i om konsumenterna lagar plagget själva eller inte. En viktig aspekt är 

vilken mening plagget har för dem. Dyrare plagg och favoritplagg lagas i mycket större 

utsträckning än andra plagg. Hur synlig lagningen är spelar också stor roll, samt vilka textila 

kunskaper konsumenter har. Det är vanligt att de lagar mindre fel som lossnade knappar eller 

en sömmar som har gått upp. Nästa nivå av lagning är att laga hål i plagget, vilket kräver mer 

kunskap. När tekniskt komplicerade fel uppstår försöker inte konsumenterna att laga det 

själva, då slängs plagget ofta iväg om det inte har ett för stort värde för konsumenten. Om 

plagget har för högt värde lämnas det in till en skräddare eller någon släkting som kan laga 

plagget åt dem. En stor del av konsumenterna har lagat sina plagg under 2011 (ibid). 

2.5 Attityd gentemot butikspersonal vid reklamation 

Attityd till reklamationer kan enligt Clopton, Stoddard och Clay (2001) även handla om hur 

säljaren agerar gentemot konsumenten. Säljarens villighet att lyssna på konsumenten och att 

ha kunskap om produkterna/tjänsterna kan kopplas till kundnöjdhet. Konsumenten börjar att 

kommunicera enklare när den upplever butikspersonalens villighet att lyssna. Konsumenter 

som kommunicerar med säljare som är villiga att lyssna kommer att ha högre förväntningar att 

få ersättning eller utbyte av vara. Detta leder också till att konsumenten känner sig mindre 

beskylld för problemet som uppstått, kommer att vara mer benägen att prata positivt om 

företaget och komma tillbaka till företaget i framtiden. Säljare som är villiga att lyssna på 

klagomål och är kunniga inom sitt område uppfattas som mer vänskapliga och mer trovärdiga 

hos konsumenterna. Goodwin och Ross (1990) beskriver också att konsumenternas syn på 

butiken ändras beroende på de anställdas kunskap och villighet att lyssna. 54 till 70 % av 

konsumenterna kommer att fortsätta handla i butiken om klagomålet löser sig, dessa siffror går 
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upp till 95 % om det löses på kort tid. Om konsumenter istället upplever att de blir orättvist 

behandlade och dåligt bemötta av personalen känner de att de får mindre ut av lösningen för 

reklamationen än vad de egentligen får. Berry, Parasurman och Zeithaml (1990) nämner även 

de att det är viktigt för konsumenten att företaget har ett trevligt bemötande, att personalen ger 

tydlig information om vad som gäller och att de rättar till de fel som uppstått på ett sätt som 

inte blir besvärligt för konsumenten.  

2.6 Konsumenters beteende vid reklamation 

Williams, Drake och Moran (1993) beskriver att reklamationsbeteende kan vara ett resultat av 

vad konsumenten har för förväntningar på företaget. De berättar också om en tvåstegsprocess 

som hjälper till att definiera konsumenters klagomålsbeteende. Det ena steget skiljer “action” 

från “no action” och det andra steget skiljer offentligt agerande och privat agerande. Med 

action menas att konsumenten agerar och med no action menas att konsumenten inte agerar. 

Privat och offentligt agerande är något Donoghue, van Oordt och Strydom (2016) tar upp. 

Privat agerande innebär att konsumenten klagar till vänner och familj, byter varumärke, 

bojkottar företag eller produkt. Detta är ofta mindre ansträngande än offentligt agerande. 

Konsumenten kan även använda offentlig action som innebär att den söker gottgörelse hos 

företaget, kontaktar Konsumentverket eller media alternativt tar till rättsliga åtgärder mot 

företaget. Konsumenterna kan även avstå från att agera om den exempelvis glömmer felet hos 

produkten.  

Att söka upprättelse hos företaget är något som Reynolds och Arnold (2000) påstår kan leda 

till en positiv eller negativ upplevelse för konsumenten beroende på hur klagomål hanteras av 

företaget. Om klagomål hanteras bra kan det leda till lojalitet och en ökad tillfredsställelse, 

relationen mellan konsumenten och företaget stärks (ibid). 

 

Om Sofia väljer att reklamera beror bland annat på den uppfattade prisnivån, storleken på 

plaggets fel, reklamationssituationen samt Sofias kunskaper om hennes rättigheter som 

konsument (Donoghue, van Oordt & Strydom 2016). Williams, Drake och Moran (1993) 

påstår att Sofias reklamationsbeteende påverkas av hennes förväntningar på företaget. När 

Sofia väljer att reklamera förväntar hon sig enligt Goodwin och Ross (1990) återbetalning 

eller byte av varan, då dessa är de alternativ hon är van vid. Hon vill även att reklamationen 

ska ske fort och anser därför att personalen bör ha möjlighet att ta till åtgärder (Barlow, 

Møller och Langhed 1997).  Sofia väljer att inte reklamera när det är mindre fel på produkten 

som t.ex. knappar som lossnar, då låter hon sin mamma laga plagget (Laitala & Boks 2012). 
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3. Teoretisk modell 

Här presenteras ABC-modellen som kommer att tillämpas i vår analys, denna modell 

beskriver hur attityder skapas utefter tre olika komponenter. Modellen hjälper oss att 

kartlägga och förstå hur konsumenternas, likt Sofias, attityd förhåller sig till alternativa 

reklamationer. Denna teori kommer att tillämpas i vår studie för att kunna analysera Sofias 

attityd.  

 

3.1 Attitydmätning genom ABC-modellen  

För att mäta en attityd kan man använda sig av en modell som kallas ABC-modellen. Namnet 

är skapat efter sina tre komponenter: affect (A), behaviour (B) och cognition (C). Dessa har vi 

valt att översätta till känna (A), agera (B) och uppfatta (C), för att förenkla läsningen. Denna 

modell beskrivs av Solomon et al. (2013).  

  

 

 

 

 

 

 

Känna: Refererar till hur en konsument känner om ett objekt. Känslorna uppstår genom 

konsumenters föreställningar om objektet. 

Agera: Refererar till en persons intention att göra något beroende på ett objekt. Det finns ett 

gap mellan konsumentens intentioner till att agera och faktiskt agerande. 

Uppfattning: Refererar till konsumentens åsikt och uppfattning om attitydsobjektet i fråga. 

Uppfattningen skapas genom individens kunskap om objektet.  

Komponenterna känna, agera och uppfattning bildar tillsammans en attityd. För att få veta 

vilken attityd en konsument har måste man kartlägga alla tre komponenter, då de påverkar 

attityden. Vi använder oss av ABC-modellen för att kartlägga hur konsumentens attityd 

förhåller sig till reklamation och alternativ reklamationshantering. För att förstå modellen 

krävs det en kunskap om sambanden mellan de olika komponenterna, sambanden påverkas av 

vilket engagemang (intresse) konsumenterna har till objektet i fråga. Vi tolkar objektet i detta 

fall till reklamation. Engagemanget beskrivs genom tre olika hierarkier som ingår i modellen, 

varje hierarki beskriver olika spår för att nå en specifik attityd.  

Figur 1. ABC-modellen (egen figur av ABC model of attitude av Solomon, 2013) 
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Första hierarkin, Standardinlärningshierarkin (The standard learning hierarchy),  

innebär att en problemlösningsprocess knyter konsumenten till attityden. Här skapar sig 

konsumenten en uppfattning om objektet reklamation och dess attribut, uppfattningen 

utvärderas och konsumenten skapar sig en känsla för objektet. Känslan leder i sin tur till ett 

övervägande av lämpligt agerande gentemot objektet. Ett högt engagemang krävs från 

konsumenten för att denna hierarki ska kunna tillämpas eftersom en förutsättning är att 

informationssökning och utvärdering spelar stor roll för hur en attityd formas i denna hierarki. 

  

 

  

 

Den andra hierarkin är hierarkin för lågt engagemang (The low-involvement Hierarchy), 

konsumenten har en begränsad uppfattning av objektet innan konsumenten agerar. Attityden 

uppstår oftast genom konsumentens tidigare erfarenheter då konsumenten har ett lågt 

engagemang. Om konsumenten har en negativ erfarenhet av objektet, kan det komma att 

undvikas i framtiden. Man utvärderar utefter sina tidigare erfarenheter, d.v.s. vad man har 

upplevt. Detta innebär att konsumenten inte agerar efter kunskap utan utvärderar objektet först 

efter upplevelsen. Konsumenten agerar efter erfarenheter, sedan får denne en känsla och 

utvärderar sist. Det är således efter upplevelsen känslan för objektet uppstår.  

            

 

Den sista hierarkin är hierarkin för upplevelse (The experiential hierarchy), konsumenten 

agerar utifrån sina känslor. Denna hierarki börjar med att konsumenten agerar utifrån den 

känsla som finns riktad mot objektet och därefter skapar den sig en uppfattning om objektet 

och till sist sedan agerar den utefter detta. Här beskrivs att immateriella egenskaper kan 

påverka attityden, t.ex. reklam och varumärke hos företag. 

            

 

  

 

Som Solomon et al. (2013) beskriver behöver inte attityderna eller vad konsumenten har för 

avsikt att agera leda till ett faktiskt agerande. Det vill säga att det finns mellan konsumentens 

attityder och faktiskt agerande en brist av överensstämmelse. Denna brist på 

Figur 2. Standardinlärningshierarkin (egen figur av The standard learning hierarchy av 

Solomon, 2013) 

 

Figur 3. Hierarkin för lågt engagemang (egen figur av The low-involvement hierarchy av Solomon, 

2013) 

 

Figur 4. Hierarkin för upplevelse (egen figur av The experimental hierarchy av Solomon, 

2013) 
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överensstämmelse kan bero på konformitet, som innebär att en individ påverkas av samhället 

och normer.  

För att vi ska kunna analysera hur Sofias attityd förhåller sig till alternativa reklamationer 

tillämpas ABC – modellen. Enligt Solomon et al. (2013) är de tre komponenterna som skapar 

Sofias attityd Känna, uppfatta och agera. Känna innebär Sofias känslor kring de olika 

reklamationsaltenativen. Känslorna mäts ofta som positiva eller negativa. Uppfattningen kan 

påverkas av Sofias tidigare erfarenheter eller information som hon får. Sofias tankar om de 

olika reklamationsalternativen är hennes uppfattning om dem. Komponenten agerande 

refererar till hur Sofia tänker att hon kommer agera och vilka val hon kommer göra. Även om 

hon tänker att hon kommer att välja de mer hållbara reklamtionsalternativen betyder det inte 

alltid att det är de valen hon kommer göra. Dettas påverkas bland annat av sociala normer 

och situationen. 
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4. Metod 

 
I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt samt de val av metoder som använts. 

Vi har använt av oss fokusgrupper där kvinnliga konsumenter, likt Sofia, fått diskutera sina 

erfarenheter och tankar om reklamation. Detta för att kvinnor är fast fashion-branschens 

främsta konsumenter (McNeill och Moore 2015). Här presenteras även hur fokusgrupperna 

gick till. Vi har vidare studerat tidigare forskning och vad den beskriver om ämnet genom att 

ta del av vetenskapligt granskade artiklar samt böcker.

 

För att besvara forskningsfrågorna tillämpades främst kvalitativ data i form av fokusgrupper 

(Christensen 2010). Denna undersökningsform valdes för att vi ville skapa en fri dialog som 

gav en djupare inblick i konsumenternas erfarenheter och tankegångar kring reklamation. Vi 

fick en förståelse för varför respondenterna reflekterade som det gjorde.  Diskussionerna gav 

beskrivande resonemang kring ämnet. Harboe (2013) beskriver att kvalitativ metod så som 

fokusgrupp är flexibel och situationsanpassad. Målet med metoden är att resultatet ska gå att 

generalisera inom fast fashion-branschen. 

Vår undersökning kompletterades med tidigare forskning kring ämnet reklamation 

innehållande aspekter som attityder och hållbarhet. Den tidigare forskningen består av 

vetenskapliga artiklar och kurslitteratur.  

Den fiktiva personen Sofia har tillämpats i hela vår uppsats för att skapa en ökad förståelse 

och en röd tråd genom hela läsningen. Vi såg henne som en av respondenterna, vilket 

underlättade för oss när vi skulle koppla ihop empiri med tidigare forskning och teori.  

4.1 Källmaterial 

Uppsatsens källmaterial består av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och fokusgrupper. 

4.1.1 Vetenskapliga artiklar och litteratur 

Kvalitativ data är rapportens primärdata men för att stärka reliabiliteten har sekundärdata 

använts i form av vetenskapliga artiklar och kurslitteratur. För att kunna besvara rapportens 

forskningsfrågor har vi sökt efter vetenskapliga artiklar och kurslitteratur inom “Textilt 

management”. Litteraturen vi har använt oss utav behandlar reklamationer, attityder och 

hållbarhet. Detta för att skapa en uppfattning om tidigare forskning inom ämnet och en grund 

att bygga vidare på. Litteraturen har vi hämtat med hjälp av högskolan i Borås databaser 

“Summon” och “Primo”. Exempel på sökord som använts är t.ex. “complaint”, “complaint 

management”, “complaint behaviour”, “complaint response”, “attitude behaviour”, och 

“sustainable fashion consumption”. Forskningsartiklarna som valts ut behandlar reklamation, 

attityder, hållbarhet och reklamationsbeteende inom främst textil.  

4.1.2 Fokusgrupp 

Vi har tillämpat fokusgrupper som Harboe (2013) menar innebär att fler utvalda respondenter 

samlas fysiskt tillsammans med intervjuaren, sedan håller man en dialog kring det aktuella 

ämnet. Genom att använda fokusgrupper fick man reda på vad en specifik grupp konsumenter 

ansåg om ämnet och vad det fanns för problem (Harboe 2013). Bryman & Bell (2011) 

beskrev en fokusgrupp som en gruppintervju där flera personer intervjuades samtidigt om ett 

specifikt tema. Vi höll fokusgrupperna på tre olika ställen i Sverige: Skövde, Växjö och 
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Kalmar. Anledningen till att vi valde dessa platser berodde på att vi ville ha en geografisk 

spridning.  

Val av respondenter 

Respondenterna valdes ut eftersom att de hade erfarenhet av situationer som kunde kopplas 

till uppsatsens ämne (Bryman & Bell 2011), reklamation inom fast fashion-branschen. 

Respondenterna som valdes ut till undersökningen var kvinnliga eftersom att de enligt 

McNeill och Moore (2015) var fast fashion-branschens främsta konsumenter. Vi valde ut 

lämpliga respondenter i vår sociala omgivning. Dessa valdes ut efter deras ålder, 

sysselsättning och erfarenheter för att få en bredd och variation på grupperna. Respondenterna 

valdes även ut för att skapa bra förutsättningar till djupare resonemang kring ämnet. De hade 

ingen relation till varandra i fokusgrupperna. Undersökningens respondenter är i åldrarna 20-

55 år, vilket vi ansåg var lämpligt då det är dessa som McNeill och Moore (2015) påstår köper 

fast fashion plagg. Vi hade tre respondenter i varje fokusgrupp, då detta var det antal Obert 

och Forsell (2000) rekommenderade om man skulle göra en attitydundersökning på 

respondenterna. Att ha mindre grupper ledde till att respondenterna kände sig trygga och 

bekväma att berätta vad de tänkte om reklamationer och dess hantering. 

Innan fokusgruppstillfället 

Respondenterna kontaktades via inbjudningar i sociala medier. Inbjudningarna innehöll 

information om vad en fokusgrupp innebär och undersökningens syfte. De innehöll även 

information om att det inte behövde förbereda något, tid och plats, att fika skulle erbjudas och 

ett datum för sista anmälan. De respondenter som tackade ja fick, tre dagar innan 

fokusgrupperna hölls, ett informationsdokument. Detta dokument innehöll syfte och mål med 

undersökningen, ytterligare information om vad fokusgruppen innebar samt ungefärlig tid 

fokusgrupperna beräknades ta. Respondenterna blev inbjudna skriftligt. 

Under fokusgruppstillfället  

I fokusgruppen lät vi respondenterna diskutera reklamationer med hjälp av oss och våra 

intervjufrågor (Bryman 2011). Frågorna som ställdes var öppna, inte strukturerade. De kom 

alltså i en icke bestämd ordningsföljd. Detta för att få veta respondenternas tankar, utan att 

styra dem för mycket, för att senare kunna analysera svaren (Harboe 2013). Även Bryman och 

Bell (2011) ansåg att detta var ett bra sätt att ställa frågorna på. Våra intervjufrågor skapades 

utifrån vår teori och våra forskningsfrågor. Vi tog upp hållbara aspekter under fokusgrupperna 

utan att benämna dessa som hållbara för att respondenternas svar inte skulle påverkas av 

vetskapen av att dessa var mer hållbara. Vi anade att om respondenterna visste om att dessa 

alternativ var hållbara skulle de svara utifrån vad de ansåg var rätt val istället för vad de 

egentligen skulle ha valt. Frågorna var anpassade och reviderade utefter våra respondenter. 

Vi försökte se till att respondenterna höll sig till ämnet, då Obert och Forsell (2000) beskrev 

att det kan vara svårt då samtal ofta kunde sväva iväg när respondenterna var engagerade i 

ämnet. Scenarion som detta uppkom då samtalen ibland svävade över på produkter som inte 

tillhör fast fashion-kategorin. Vid dessa scenarion försökte vi styra tillbaka konsumenterna om 

det inte kändes relevant för undersökningen. Vi ville att alla skulle känna sig trygga att berätta 

vad de ville och var samtidigt noggranna med att inte tvinga någon att säga något.  

Tillvägagångssätt fokusgrupp 

Fyra fokusgrupper genomfördes. Fokusgrupperna hölls i lugna och ostörda miljöer hemma hos 

oss intervjuare för att minska störningsmoment som kunde resultera i sämre fokus hos 

respondenterna. Sämre fokus hos respondenterna kunde resultera i sämre kvalitet på 

undersökningen. Fokusgrupperna genomfördes utan störningsmoment. De tog mellan 30 
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minuter och en timme. Diskussionerna i fokusgrupperna baserades på respondenternas 

erfarenheter, uppfattningar och känslor.  

Innan fokusgrupperna började ställde vi fram fika på bordet som respondenterna skulle få ta 

del av under tiden. Vi ansåg att detta skapade en avslappnad stämning. Vi hälsade alla 

respondenter välkomna och hänvisade dem till bords där samtalet skulle ske. Fokusgruppen 

började med att vi berättade om temat och vad syftet med fokusgruppen var samt utlovade 

anonymitet. Vi berättade även hur lång tid fokusgruppen beräknades ta, och var tydliga med 

att fokusgruppen kunde gå över den beräknade tiden. Vi försäkrade oss om att alla 

respondenter var okej med att tillsätta ytterligare en stund ifall det skulle behövas. Innan 

samtalet började fick respondenterna var sitt papper med information om studien de skulle 

delta i, för att de skulle förstå vad undersökningen handlade om. Även om vi sa detta muntligt 

ville vi förtydliga genom att låta dem läsa det. På pappret som delades ut fanns det även två 

frågor, en öppen och en kryssfråga, som vi ville att de skulle svara på skriftligt. Dessa frågor 

diskuterades sedan under fokusgruppen. Den första frågan på pappret var “Om ni har köpt en 

tröja för 200 kr, hur mycket pengar skulle ni då vilja ha tillbaka om ni samtidigt får behålla 

plagget och laga det? (t.ex. en söm har släppt eller en knapp har lossnat)”. Denna fråga ville vi 

att de skulle svara på skriftligt då vi ansåg att respondenternas svar lätt kunde påverkas av 

varandra. Den andra frågan vi valde att ställa på pappret var “Rangordna hur ni helst vill att 

företaget ska behandla er reklamation, skriv siffror (1 är det alternativ du föredrar mest och 4 

är det alternativ som du föredrar minst)”. Svarsalternativen på fråga 2 var: ”pengarna tillbaka, 

få varan lagad, få en ny vara eller prisavdrag och behålla plagget själva”. Även denna fråga 

ställdes för att respondenterna inte skulle påverkas av varandra, men även för att vi ville att de 

skulle fundera igenom sina svar ordentligt. Hade vi ställt denna fråga efter att vi påbörjat 

fokusgruppen kunde de ha svarat annorlunda och blivit påverkade av diskussionerna. Det 

hände att respondenterna ändrade sig i denna fråga under samtalets gång, men det berodde 

främst på att de missförstått frågan och svarsalternativen. Respondenterna fick då förklara hur 

de hade tänkt och varför de hade ångrat sig.  

 

Vi startade samtalet med en inledande fråga: “Beskriv ett plagg som ni varit missnöjda med?” 

Detta för att sätta igång respondenternas övergripande tankegångar kring ämnet, för att sedan 

kunna gå vidare på mer specifika teman. Dessa teman var följande: erfarenheter av kvalitet på 

fast fashion-plagg, erfarenheter och upplevelser av reklamationer samt omständigheterna 

kring, erfarenheter av bemötande av butikspersonal vid reklamationer, reklamation av fast 

fashion-plagg, konsumenters hantering av trasiga fast fashion-plagg samt erfarenheter av olika 

alternativ vid reklamation. Alternativen vid reklamation var byte av vara, återbetalning, laga 

hemma själv mot ersättning eller lagning av plagg i butik. Fokusgrupperna avslutades med att 

ta upp om det fanns något respondenterna ville tillägga eller diskutera ytterligare. Efter 

fokusgrupperna fikade vi ytterligare en gång, här återupptogs ämnet i samtliga grupper och en 

diskussion fördes mer lättsamt kring ämnet reklamationer.  

 

Fokusgrupp 1 

Den första fokusgruppen hölls i Skövde, torsdagen den 6 april 2017. Gruppen bestod av tre 

fast fashion-konsumenter. Två av respondenterna var i åldern 40-55 år. Den ena arbetade inom 

fastighetsbranschen och bodde i en mindre stad i Sverige. Vår andra respondent arbetade på 

kommunen i en mindre stad där hon även bodde. Den sista respondenten var i åldern 20-30 år, 

studerade på heltid till civilekonom och bodde i en medelstor stad. Hon kombinerade studierna 

med extraarbete inom dagligvaruhandeln. Diskussionen i denna grupp flöt på naturligt och 

respondenterna intresserade sig i varandras resonemang kring reklamationer. Intresse visade 

sig i form av följdfrågor till varandra. Stundtals flöt samtalet ifrån fast fashion och 
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klädbranschen vilket gjorde att vi fick styra tillbaka samtalet, utan att avbryta. Gruppen hade 

stundvis olika åsikter vilket resulterade i diskussioner sinsemellan. Trots diskussionerna var 

det en positiv jargong mellan respondenterna. Diskussionerna gav användbart material till 

uppsatsen.  

Fokusgrupp 2 

Den andra fokusgruppen hölls i Skövde, torsdagen den 6 april 2017. I denna grupp var alla 

respondenter mellan 20-30 år. Den första respondenten var nyexaminerad sjuksköterska och 

arbetade också som det. Hon bodde i en medelstor stad i Sverige. Vår andra respondent 

arbetade inom restaurangbranschen och bodde i en medelstor stad. Den tredje och sista 

respondenten kom ursprungligen från USA men hade bott i Sverige de senaste 6 åren. Hon 

arbetade inom eventbranschen och bodde också i en medelstor stad. I denna grupp flöt 

samtalet på bra och även här intresserade de sig av varandra och ställde följdfrågor. En 

respondent tenderade främst att föra samtalet och berätta om sina egna erfarenheter utan stöd 

av oss, de andra två behövde mer stöd av oss för att utveckla samtalet. Respondenterna 

resonerade på liknande sätt och kunde relatera till varandra i många situationer men hade ofta 

olika motiveringar.  

Fokusgrupp 3 

Även i denna grupp var respondenterna mellan 20-30 år. Fokusgruppen hölls i Kalmar 

söndagen den 9 april 2017.  Den första respondenten studerade “Retail och Service 

management” heltid på högskola, hon kombinerade studier med arbete inom 

dagligvaruhandeln och hon bodde i en mindre stad i Sverige. Den andra respondenten i grupp 

tre studerade ekonomi på högskola även hon på heltid. Hon kombinerade studier med arbete 

inom äldreomsorgen och bodde i ett mindre samhälle. Vår sista respondent studerade halvtid 

till yrkeschaufför och arbetade som personlig assistent. Hon bodde i en mindre stad. Samtalet i 

denna fokusgrupp behövde mer stöd av oss än tidigare grupper. Ju längre samtalet fortgick 

desto mindre stöd behövdes. En av respondenterna hade fler erfarenheter att dela med sig av 

vilket skapade åsikter och tankar hos de andra som sedan diskuterades vidare.  

Fokusgrupp 4 

Den fjärde och sista fokusgruppen hölls i Växjö söndagen den 9 april 2017. I denna grupp var 

respondenterna mellan 20-50 år. Den första respondenten arbetade deltid på en förskola och 

bodde i ett mindre samhälle i södra Sverige. Den andra respondenten arbetade på ett 

korttidsboende och bodde i en mindre ort i Sverige. Den tredje och sista respondenten var 

utbildad förskollärare och arbetade på en förskola. Även hon bodde i en mindre ort i Sverige. 

Denna grupp gav till en början kortare svar. Efter ett tag, med hjälp av oss, började de 

diskutera och motivera sina svar allt mer. Två av respondenterna förde samtalet i större 

utsträckning, den tredje tenderade att hålla med i de andras resonemang men gav även hon en 

del intressanta resonemang kring reklamation.  

Efter att fokusgrupperna utförts transkriberades dem och sammanställdes sedan till vår empiri. 

Vi valde att i empirin använda oss av citat för att skapa en inlevelse och förtydliga för läsaren. 

De engelska citaten översattes inte då översättningen till svenska inte gav samma önskvärda 

känsla.  

4.1.3 Transkribering 

Vi har transkriberat fokusgrupperna. Ljudfilerna delades upp mellan oss författare och vi 

transkriberade en tredjedel av fokusgrupperna var. Senare har vi läst igenom varandras 
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transkriberingar för att tillsammans kunna analysera och utveckla empirin. Vi förvarar 

ljudfilerna och transkriberingarna så att inga obehöriga får åtkomst till dessa.  

4.1.4 Bortfall 

Enligt Bryman (2011) innebär bortfall att undersökningspersonerna inte vill delta längre eller 

har fått förhinder. Man kan i sin tur beräkna hur viktigt detta är för resultatet. Bortfall är en 

felkälla som kan uppstå med respondenterna som valts ut till undersökningen. Bortfallet vi 

fick berodde på tillfrågade respondenter som inte kunde närvara vid de angivna tiderna. Vi 

anser att detta inte påverkade vårt resultat då vi fick den variation av respondenter som vi 

önskat.  

4.1.5 Anonymisering 

Vi har valt att anonymisera alla respondenter utefter Brymans (2011) förslag för att förenkla 

läsningen genom att skapa en helhet i rapporten, men även för att undvika skada för 

respondenterna t.ex. stress och sämre självkänsla. Vi trodde att respondenterna hade lättare att 

dela med sig av sina åsikter om anonymitet tillämpades.  

4.2 Val av teoretisk modell 

Alvehus (2013) beskrev att teoridelen skulle etablera en eller flera huvudsakliga modeller. 

Detta i sin tur visade hur forskning och resultat skulle implementeras på vår uppsats. Vi har 

fördjupat oss i debatter kring ämnet reklamation och miljövänligt tänk för att få djupgående 

och större förståelse kring dessa teorier för att inte missa problem och möjligheter i teorin 

(ibid).  

I uppsatsen användes Solomon et als. (2013) teori, ABC-Modellen. Vi valde denna modell för 

att kunna identifiera konsumenters attityder kring reklamationer och hållbara lösningar vid 

reklamationer. 

4.3 Tillvägagångssätt för analys 

Analysen gjordes efter att undersökningen och transkriberingarna var gjorda. Vår analys 

delades upp i sex olika rubriker som tar upp förväntningar och attityder till 

reklamationshantering. När vi gjorde vår analys utgick vi från tidigare forskning och empirin. 

Vi kopplade sedan dessa delar till vår teoretiska modell. För att säkerställa att vi inte 

upprepade oss i analysen färgmarkerade vi det vi använt i texten med gult. Intressanta aspekter 

som vi ville lyfta ytterligare markerades i blått. Detta för att underlätta analysarbetet. 

Analysarbetet började genom att leta efter gemensamma teman i tidigare forskning och empiri 

för att sedan tillämpa med teorin. När vi fått en användbar analys lade vi in våra egna åsikter 

för att komma fram till det mest centrala och viktiga delarna som vi sedan diskuterade vidare i 

diskussionen. Ur diskussionen skapades våra slutsatser. Slutsatserna skapades genom att 

koppla samman uppfatta, känna och agera, som är beståndsdelar i ABC-modellen, för att 

beskriva konsumenternas attityd. I analysarbetet tog vi även upp en fiktiv konsument som vi 

valde att kalla Sofia, som formades efter empiri och forskning, för att skapa en röd tråd och 

ytterligare förståelse genom analysen.   

4.4 Metoddiskussion  

Metoden som använts i studien har varit fokusgrupp, ABC-modellen och insamling av 

tidigare forskning. Denna metod anser vi har varit gynnsam. I fokusgrupperna fick vi fram 
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användbar information från respondenterna. Att respondenterna hade ett åldersspann på cirka 

30 år ser vi som positivt då olika erfarenheter skapade ytterligare diskussioner kring ämnet. 

Vi kunde också utläsa att de såg på de olika reklamationslösningarna annorlunda. Vi märkte 

att de äldre hade mer erfarenheter av reklamationer. I vissa fall var det enskilda personer som 

tenderade att styra samtalen i fokusgrupperna vilket gjorde att de andra respondenterna kan 

upplevt det att de inte fick samma utrymme att uttrycka sig. Här försökte vi skapa utrymme 

för samtliga i gruppen. Nackdelen med fokusgrupp kan ha varit att vi inte kunde garantera att 

respondenterna sa vad de själva hade tänkt utan att de kan ha påverkats av varandra. Vi 

försökte undvika detta genom att ge dem vissa frågor att individuellt besvara skriftligt innan 

vi började diskussionerna. En annan nackdel som uppkom var att respondenterna inte hade 

upplevt alla alternativa reklamationslösningar. Detta beror på att det inte ännu är tillämpade i 

fast fashion-branschen. Detta gjorde att respondenterna fick föreställa sig istället för att ge 

svar baserat på tidigare erfarenheter.  

 

Den tidigare forskningen behandlar attityder, beteende, reklamation och hållbarhet. Vi har 

använt oss av vetenskaplig forskning, hemsidor och kurslitteratur som komplement. Denna 

bredd av forskning har gett uppsatsen en god grund och översikt över vart det saknas 

forskning. Uppsatsens trovärdighet kan ha påverkats negativt då den tidigare forskningen inte 

behandlade ämnena reklamation och hållbarhet tillsammans. Detta gjorde att vi fick tolka och 

tillämpa delarna för sig och dra egna paralleller. 

 

Modellen som tillämpades var relevant då den behandlade ämnet attityder, som är centralt i 

denna uppsats. Problemet som uppstod i analysstadiet var att urskilja vad som definieras som 

och innefattas i “känslor” och “uppfattningar”. Många gånger upplevdes det som en diffus 

gräns mellan dessa två då båda delarna delvis uppfattades kunna implementeras till samma 

ämnen i analysen. I vår slutgiltiga text ansåg vi att vi lyckades särskilja känslor och 

uppfattningar. För vidare forskning skulle vi rekommendera att tillämpa en annan attityd-

modell med tydligare gränser. 

 

Resultatet i denna uppsats går att applicera i fast fashion-branschen. Detta på grund av att 

undersökningen är tillämpad efter fast fashion och respondenterna som har deltagit är uttalat 

fast fashion-konsumenter. Resultatet är även generaliserbart då vi inte har undersökt specifika 

företag utan fokuserat på fast fashion-branschen. Fast fashion skiljer sig från andra 

inriktningar i modebranschen, därför kan resultatet inte generaliseras i andra branscher. 

Resultatet kan endast generaliseras på dammode inom fast fashion, i och med att det är denna 

målgrupp vi har undersökt.  
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5. Empiri 

De svenska fast fashion konsumenterna, vars diskussioner vi har analyserat, har 

anonymiserats. Alla respondenter är kvinnliga och i åldern 20-55 år och liknas med Sofia. 

Dessa anses vara fast fashion-branschens främsta konsumenter. I varje grupp har vi tre 

respondenter som är aktiva fast fashion-konsumenter som upplevt reklamationer i fast 

fashion-branschen. Nedan beskrivs resultatet från fokusgrupperna. Allt material från 

fokusgrupperna har slagits samman. De mest relevanta delarna från fokusgrupperna 

presenteras. Svaren presenteras under olika rubriker som delats upp efter ämnen.

 

5.1 Förväntad kvalitet på fast fashion-plagg 

Att man får vad man betalar för var genomgående i alla fokusgrupper. Förväntningarna går 

hand i hand med priset. Om priset är högre är även förväntningarna på plaggets kvalitet högre. 

Är priset lägre är å andra sidan förväntningarna också lägre, vilket framkom när vi talade om 

fast fashion-produkter. Att fast fashion-produkterna gick sönder väckte i sig inga starka 

känslor utan det var faktorerna omkring reklamationen som väckte starka känslor hos 

konsumenterna. Att inga starka känslor väcktes till att plaggen gick sönder berodde på att 

respondenternas förväntningar på kvalitet var låga från början. Respondenterna förväntade sig 

dock att företaget skulle leverera samma kvalitet på produkterna som utlovats, samt att det inte 

skulle vara trasiga redan vid själva köpet. Något som framkom under samtalens gång var dock 

att det vid konsumtion av fast fashion-plagg fanns en slit-och släng-kultur.  

Ja men asså är det sådana plagg man köper på typ H&M så är det lite skit samma, man 

förväntar sig inte att det ska hålla i mer än två år - respondent i fokusgrupp 3. 

Vad konsumenterna uppfattade som de vanligaste felen på plagg var främst trasiga sömmar, 

att plagget var felsytt och hade hål. Det tog även upp andra fel som att plagget nopprade sig 

efter få tvättar, tappade färgen efter kortare tid och att plagget tappade stretchen efter en tids 

användning.  

…I bought a pair of pants from Vero Moda that were jeans and then the sum broke and I had 

to return them and get a new pair because that had gone two days… - respondenter i grupp 2, 

beskrivning om en söm som släppt.  

I denna situation förväntade sig inte respondenten att plagget skulle gå sönder så fort. Plagget 

levde alltså inte upp till konsumentens förväntningar.   

5.2 När reklamerar konsumenter? 

Att konsumenten skulle ta beslutet att reklamera en produkt berodde på fyra framträdande 

aspekter som gick hand i hand med varandra: 

Pris: Hur mycket plagget har kostat påverkade om konsumenten valde att reklamera. Om 

plagget uppfattades som billigt, antingen billigt ordinarie pris eller nedsatta varor, fanns en 

nonchalans mot reklamationer överlag. Vilket leder oss in på nästa punkt, engagemang.    

Engagemang: Nivån av engagemang berodde på om priset uppfattades som högt eller lågt. Ett 

flertal respondenter beskrev att de var mer villiga att reklamera dyra plagg än billiga plagg. 
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Att välja att inte reklamera beskrev de som “lathet”.  När vi samtalade om billiga plagg som 

går sönder berättar en respondent:  

... Eller händer det väl att det hamnar längst ner i garderoben. Tillslut så bara ‘åh just det, 

denna köpte jag ju för tre år sedan’. Jag är ganska lat när det kommer till sånt. -respondent i 

grupp 1 refererar till att reklamera.  

Om företagets reklamationsprocesser upplevdes krångliga tenderade respondenterna att 

undvika att reklamera. Engagemanget påverkades även av vår nästa punkt, “Hur stort felet 

är”.  

Hur stort felet på produkten är: Om respondenterna upplevde felen som mindre och 

hanterbara valde de flesta respondenter i första hand att laga själva. De menade på att 

engagemanget att ta sig till butiken var större än engagemanget att laga felet själv. Här 

upplevde de också att en stor mängd energi behövde läggas på processen. 

 ...I’m kind of lazy sometimes, so if I would have brought a shirt and saw it was ripped at 

home and if it was something that it was so small that I could fix it, then I would fix it because 

it takes more time and energy to go back for a little hole in the shirt […]then you save 

yourself time and money to just do it yourself… - respondent i grupp 2.  

Om felet på varan var stort och komplicerat att laga själv engagerade sig konsumenten i större 

utsträckning i att reklamera varan och i att lägga ansvaret på att företaget skall lösa 

reklamationen. Vissa respondenter ansåg dock att alla fel var företagets ansvar, även mindre 

fel, därför valde de att alltid reklamera eller slänga plagget i hushållssoporna. De som alltid 

reklamerade eller slänger plaggen ansåg att det var orimligt att laga plagget själva.  

Hur gärna man vill ha plagget: Under samtalen upplevde vi också att engagemanget att 

reklamera berodde på hur gärna respondenterna ville ha plagget. Trasiga plagg som 

respondenterna upplever att de tröttnat på eller inte längre använder reklamerades inte i 

samma utsträckning som plagg de gärna vill behålla och fortsätta använda. 

Plagg som inte reklamerats slängs, lagas eller glöms bort. 

5.3 Förväntningar på reklamation i butik 

Vi kunde se ett genomgående tema på förväntningar av reklamationer, respondenterna 

förväntade sig att få pengarna tillbaka eller en ny vara. Vi upplevde att det fanns en osäkerhet 

hos respondenterna kring vad en reklamation innebar. De hänvisade ofta till alla returer och 

icke ursprungliga fel. När de tänkte på vad reklamation var tänkte de på att få en ny vara eller 

återbetalning. När vi ställde frågan: “Vad är reklamation för er?”, fick vi svaret: 

Att lämna tillbaka produkten och antingen få en ny eller pengarna tillbaka. - respondent i 

grupp 3.  

Dessa två alternativ var även de alternativ som de upplevde erbjuds av företagen. De andra 

alternativen som fanns vid reklamation nämndes inte, vilket innebär att de inte har varit ett 

vanligt scenario i deras erfarenheter av reklamation. 

Något som kom på tal under flera samtal var en oro för miljön och att produkter gick till spillo 

när de byttes ut för mindre fel som hade kunnat åtgärdas. De reflekterade även över vad som 
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hände med plagget efter reklamation om företaget tog tillbaka varan, det beskrev det som 

“förskräckligt” om produkterna slängdes efter en reklamation av företag.  

Dialog mellan respondenter i grupp 1: 

R2: ....Vad händer med alla reklamerade kläder? Nu ställer jag en fråga, skickar de allt 

tillbaka till leverantören eller vad gör de?. 

 

R3: Jag tror att allt går i soptunnan någonstans. 

 

R1: Det tror jag med. Det är ju fruktansvärt isåfall. 

 

R2: Och det kan ju jag komma och tycka är tragiskt. Vi pratar om det hur mycket man vill ha 

tillbaka om man lämnar tillbaka en vara det är fel på. Rabatt och så. Man vet ändå att det där 

plagget kommer att kosta de mer att skicka tillbaka och få det lagat än och nästan ge kunden 

det. 

 

R1: Istället för att hiva det i soporna kan de ju ge 50 %, minst. 

5.4 Attityd till lagning av reklamerade plagg i butik 

När det kom till lagning av plagg i butik hade majoriteten av respondenterna kunnat tänka sig 

att få plagget lagat i butiken. De flesta respondenterna ansåg även att lagning av plagg i butik 

var bra utifrån ett hållbart perspektiv. De ansåg att det var bra för miljön att laga plagg istället 

för att slänga dem, för att minska konsumtionen. Respondenterna ansåg att fast fashion-

produkter oftast bara byttes ut. En respondent nämnde att det skulle vara bättre för miljön om 

personalen i butiken kunde laga det och samtidigt spara tid. Respondenterna tog upp 

hållbarhet som en viktig aspekt, men de beskrev även att det var ett nytt tillvägagångssätt som 

de inte var vana att bli erbjudna. De framförde att det kan vara en orsak till varför de tänker på 

att annat sätt i reklamationssituationen t.ex. byte av vara.  

I mitt fall får det nog bli en liten tankevändare för jag är inte så van vid att de liksom erbjuder 

det egentligen. Fast utåt sätt miljömässigt och så så är det ju jättebra egentligen att man 

väljer att laga det istället för att ta tillbaka det och inte veta vad som slängs eller vad som 

händer... - respondent i grupp 4.  

Det fanns dock respondenter som inte hade en tanke på denna aspekt och ansåg att fast fashion 

var en produkt som kunde massproduceras utan konsekvenser för miljön.   

Jag tycker att det kan kännas lite onödigt, särskilt typ fast fashion då. Varför ska de laga det 

och ge tillbaka samma när det ändå finns typ hur många “ex” som helst av samma produkt. 

Då kan de lika gärna ge en ny. - respondent i grupp 3. 

En annan respondent ansåg att det skulle ha varit besvärligt att laga produkten när hon lika 

gärna hade kunnat få en ny, vilket hela gruppen höll med om.  

Det känns ju krångligare att laga den istället för att bara här ta en ny, det blir ju mer jobb. - 

respondent i grupp 3. 

 En lagad vara kunde även i vissa fall upplevas som “ofräsch”.  
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Det känns som att då är det massa som har pillat på den då vill man ju hellre ha en ny som är 

mindre rörd. - respondent i grupp 3.  

Ytterligare ett hinder för att tänka sig lagning i butik som ett alternativ vid en reklamation 

situation ansågs vara hur lång tid det skulle ta att laga varan, respondenterna ansåg att de 

skulle gå fort och innebära ett lågt engagemang samt att de inte skulle behöva ta sig till 

butiken flera gånger. Denna ansträngning upplevdes även mer kostsam för respondenterna då 

de flesta skulle vara i behov av en bil för att ha möjlighet att reklamera varorna. Den tid som 

kändes godtagbar för respondenterna att vänta på att plagget skulle bli lagat varierade. Svaren 

blev allt från en dag till en vecka.  

Ett annat orosmoment vid lagning av plagg var att respondenterna upplevde att en vara som de 

betalat fullpris för inte skulle gå sönder från första början. Vid lagning av denna produkt fick 

de en känsla av att produkten troligtvis kunde gå sönder igen. 

Då har man betalat fullpris för något som de ska laga. Då kommer det gå sönder igen? Det 

känns inte riktigt okej det heller.- respondent i grupp 1. 

5.5 Upplevda kriterier för lagning av reklamerade plagg i butik 

Som nämnt ovan fanns det oro över att det lagade plagget inte skulle hålla. För att 

respondenterna skulle känna sig trygga med lagning av reklamerade plagg ville de ha någon 

typ av garanti från företaget. En annan aspekt som upplevdes avgörande var att plagget skulle 

se likadant ut efter lagning som det såg ut när de köpte det från början. Varan fick gärna lagas 

i butiken och lagningen skulle gå fort så de inte behövde vänta. Om det inte är möjligt 

nämnde respondenterna att det hade kunnat vara en lösning att butiken skickade hem varan till 

konsumenten när den var färdig. Skulle respondenterna själva hämta produkten i butiken efter 

ett tag önskade de en ersättning. Även ekonomisk ersättning i form av reseersättning togs upp 

i vissa fokusgrupper.   
 

...kanske man kunde få någon liten symbolisk sak bara, inte pengar utom någon liten 

symbolisk sak som ett tack för att du kom in igen och hämtade typ ett litet smycke eller parfym 

eller vad som helst som asså bara någon liten gest. Det tror jag butiken vinner på också.  - 

respondent i grupp 4.  

5.6 Attityder till att laga plaggen hemma 

Respondenterna nämnde att det hände att de lagade plagg hemma istället för att reklamera 

dem. Detta gällde dock mindre fel. Vissa ansåg att det berodde på att de var för “lata” för att 

åka tillbaka till butiken och reklamera det när de lika gärna hade kunnat laga det själva.  

Jag är ju lite anti det [...] är det en trasig söm, nej. Orkar inte det. - respondent i grupp 1. 

 Att laga plaggen hemma uppfattades även spara tid. Flera respondenter nämnde att de lät 

andra i sin närhet laga plagget åt dem, då de inte ansåg att de själva kunde. Några 

respondenter nämnde att de i större utsträckning lagade plagget om de gillade det mycket eller 

ville förlänga livslängden. 

Because you want to get the most out of your money as you can. - respondent i grupp 2 

För att laga plagg själva hemma skulle vara ett alternativ vid reklamation ansåg 

respondenterna överlag att de ville ha en ersättning. Ersättningen som kändes rimlig för 
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respondenterna var främst 50% men även 25-30% kom på tal. En annan genomgående åsikt 

var att de inte valde att reklamera om det var mindre fel som de kunde laga själva. Detta 

berodde i de flesta fall på att det var besvärligt att reklamera.  

...hade jag kunnat laga det själv hade ju det gått bra, fast då hade jag inte åkt in…  

- respondent i grupp 4, om att laga plagget hemma för ersättning.  

I samband med att det diskuterades att laga plagget hemma för ersättning diskuterades även 

alternativet att bli erbjuden ett sömnadskit och vägledning för lagning av plagg hemma. Detta 

alternativ var något som upplevdes upprörande, nedvärderande och sågs alltså som ett dåligt 

alternativ vid reklamation i butik.  

Men jag hade nästan känt om de bara ‘här har du ett sömnadskit’, ah men då kan väl ni göra 

det? [...] Det hade nästan känts lite förnedrande typ såhär ‘gör det själv’. - respondent i 

grupp 1 

När våra respondenter fick välja vilka reklamationsalternativ de föredrog mest och vilka de 

föredrog minst valde de flesta att de helst ville ha ny vara eller återbetalning i första hand. 

Alternativen som innebar lagning, både i butik och hemma, kom på de sista platserna.  

5.7 Bemötande vid reklamation i butik 

Många av respondenterna kände sig ofta beskyllda när de skulle reklamera. De menade på att 

det kändes som att de var i vägen och att reklamationen var deras fel.  

...Men känner man sig som en liten plåga då är man inte så sugen...- respondent i grupp 2 om 

bemötande vid reklamation.  

 

Attityden hos personalen hade en betydande roll för hur respondenterna uppfattade 

reklamationsituationen. Många upplevde att de blivit negativt bemötta när de velat reklamera. 

Detta, förklarar respondenterna, påverkade att de valde bort reklamation i vissa situationer. En 

annan konsekvens av dåligt bemötande av personalen var att respondenterna valde andra 

företag istället. Något som kom på tal i flera fokusgrupper var att man valde att inte reklamera 

billiga plagg på grund av risken att bli illa bemött.  

...Om man skulle gå till H&M typ [...] drygare i attityden tycker jag väl om man jämför med 

andra… - respondent i grupp 2 

En del av respondenterna upplevde en uppgivenhet, andra blev upprörda över ett illa 

beteende. För att få en mer positiv upplevelse vid reklamation i butik ville respondenterna att 

personalen, vid köpet, skulle uppmana dem till att komma tillbaka med produkten om det blev 

några problem i efterhand, detta hade gjort det enklare för respondenterna att gå tillbaka med 

produkten vid reklamation. 

...But I mean it´s so easy to say ‘if there is any problems, do this’, it takes 12 seconds. - 

respondent i grupp 2 

Respondenterna ansåg också att det var enklare att acceptera en reklamation om företaget 

beskrev varför felet hade uppkommit. De ville även att företagen berättade att de nekade 

reklamationen på grund av företagets policy där de inte fick ta emot fel som inte var 

ursprungliga. Hela reklamationsprocessen skulle ske med en trevlig ton. En grupp upplevde 

dock att de blivit trevligt bemötta vid reklamation och att de hade positiva erfarenheter av 
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detta. De nämner också att personalen blivit allt mer serviceinriktad på “senare tid” och att 

processerna vid reklamation går fortare.    
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6. Analys 

 

I detta kapitel analyseras empirin med uppsatsens litteratursamling. Analysen har sin grund i 

teorin. Tidigare forskning kopplas samman med resultatet från våra fokusgrupper för att vi 

ska få svar på våra forskningsfrågor. Konsumenternas attityder till hållbar 

reklamationshantering tolkas med hjälp av ABC-Modellen. Baserat på de tidigare avsnitten 

kommer vi att implementera Sofia med teori, empiri och litteratur. Varje område kommer att 

sammanfattas med en text om Sofia och hennes perspektiv i olika situationer. De sätts också i 

relation till vår teoretiska modell. Detta baseras på vad konsumenterna som liknas med Sofia 

har sagt. 

 

6.1 Den förväntade kvaliteten i relation till reklamation 

Garding och Bruns (2015) beskriver att konsumenter har förväntningar på företaget. Lever 

företaget upp till dessa förväntningar blir kundnöjdheten troligtvis hög. Detta är något som 

tydligt speglas i respondenternas förväntningar av fast fashion och dess kvalitet, här spelar 

priset in som en stor faktor. När priset upplevs “billigt” är förväntningarna inte särskilt höga 

på att plaggen ska hålla. De nämner att konsumenterna upplever att “du får vad du betalar för” 

vilket våra respondenter också håller med om. Vi upplever att respondenterna inte har starka 

känslor till att ett fast fashion-plagg går sönder. Detta kan bero på att det finns en kongruens 

mellan pris och kvalitet samt förväntningar kopplat till dessa faktorer. Om kvaliteten är lägre 

än vad konsumenterna uppfattar att den skall vara gentemot priset väcks negativa känslor och 

vikten av att få felet åtgärdat blir större. Respondenterna uppfattar de vanligaste felen på fast 

fashion-plagg som mindre.  

Det uppkommer även i empirin att det finns andra aspekter än pris som påverkar vad man 

förväntar sig utav fast fashion-produkter. Det nämns att företaget ska leverera den kvalitet de 

utlovar. Även om inte förväntningarna på fast fashion-plagg är speciellt höga finns det 

förväntningar. Dessa är att plagget inte ska gå sönder för fort och att felet inte får vara hur 

stort som helst. Det finns även ett samband mellan den upplevda graden av fel på produkten 

och i hur lång tid efter införskaffning av plagget som felet uppstår. Ju tidigare felet uppstår 

och ju större felet upplevs desto mindre tolerans har konsumenten för det upplevda felet.  

Vi kan se att konsumenternas känsla på kvaliteten på plagg är, i flera fall, besvikelse. Denna 

känsla bygger på konsumenternas åsikt och uppfattning om vad plagget ska hålla för kvalitet 

samt hur länge kvaliteten ska hålla. Detta leder i sin tur till ett beteende där konsumenten 

väljer om den ska reklamera eller inte. Om felet upptäcks en långt tid efter köpet och felet är 

litet minskar risken för besvikelse när plagget går sönder. För att konsumenten ska få känslan 

besviken finns det tre scenarion:  

1. Att plagget går sönder fort, även om felet är litet. 

2. Felet är stort och plagget går sönder fort. 

3. Felet är stort och går sönder efter en längre tid.  

 

Vi kan se att Sofias förväntningar på produkterna beror på priset. I och med att fast fashion-

plagg ligger i den lägre prisklassen är förväntningarna på dessa inte så höga. Hon upplever 

att “man får vad man betalar för”. Hon anser däremot att även om plaggen är “billiga” får 

de inte gå sönder tidigt efter köpet, vilket betyder att hon ändå har förväntningar även om de 
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är låga. När plagget inte lever upp till förväntningarna får Sofia starkare känslor i att söka 

rättvisa och att åtgärda felet blir viktigare. I denna situation tänker Sofia att hon ska agera då 

det känns viktigt att söka rättvisa. Uppfattning och känsla ligger i grund till denna tanke, som 

resulterar i en attityd.  

6.2 När väljer konsumenter att agera och reklamera 

Det respondenterna anser vara vanliga fel är i många fall sådant som går att åtgärda. Trots 

detta slänger respondenterna, i flera fall, plagg i hushållssoporna istället för att åtgärda felen 

eller reklamera dem. Carlsson, Hemström och Edborg (2011) nämner att det slängs en 

genomsnittlig mängd textilier på 8 kg/person och år. Enligt Laitalas (2014) litteraturöversikt är 

den främsta orsaken till att plagg avskaffas kvalitet i förhållande till “slit- och slängkulturen”, 

andra orsaker är att de är skadade, slitna, billiga eller att de inte är moderna längre. När 

reklamerar konsumenten istället för att avyttra plagg?  

I vårt resultat framkommer fyra teman för när man reklamerar produkter och dessa är, som 

beskrivits i empirikapitlet ovan, pris, engagemang, hur stort felet är och hur gärna man vill ha 

plagget. 

Pris: Det finns en nonchalans till plagg som uppfattas lägre i pris då respondenterna beskriver 

att de inte är värda att reklamera. Om det är en lågprisprodukt lägger konsumenten inte lika 

stort engagemang på produkten. 

 

Engagemang: Engagemang påverkar beslutet att reklamera på så sätt att respondenterna inte 

anser att det är värt att lägga tid och energi på fast fashion-produkter om det är mindre fel. Har 

respondenterna kunskap kring att laga plagg själva skulle de hellre göra det än att lägga energi 

på att åka till butiken och reklamera. Storleken på felet är alltså en annan faktor som spelar in 

för om man reklamerar plagg eller inte. Plagg som inte reklameras kan bero på lågt 

engagemang, dessa kläder menar en respondent förvaras i garderoben under en längre period. 

Detta kan, enligt Laitalas (2014) litteraturöversikt, bero på att de har ett investeringsvärde, 

sentimentalt värde eller ett estetiskt värde. I respondentens fall anses dessa värden inte spela 

in då hon bara glömt bort plagget. Vi är kritiska till om plagget glöms bort lika enkelt om 

plagget är i en högre prisklass. Detta då det ekonomiska värdet spelar en stor roll för plaggets 

värde hos ägaren.  

 

Hur stort felet är: Storleken på felet avgör om konsumenten anser att det är värt att reklamera 

produkten eller laga produkten själv. Laitala och Boks (2012) undersökning visade att de 

tillfrågade konsumenterna lagade enkla fel själva (Ibid). I vår undersökning ser vi at 

konsumentens beslut att reklamera påverkas av hur gärna de vill ha plagget och om denne har 

kunskap att laga felet själv. Vidare beskriver Laitala och Boks (2012) att konsumenter tar till 

åtgärder då plagget blir för avancerat att laga själv, oftast slängs plagget iväg om det inte har 

ett högre värde för konsumenten. Om plagget har ett högre värde utförs andra åtgärder för att 

få plagget lagat (ibid). De mindre felen lagar vissa respondenter ofta själva, är det ett stort fel 

lägger de flesta dock ansvaret på företaget och vill att de ska åtgärda det. Ett annat alternativ 

vid mer avancerade fel som konsumenterna inte anser att de själva klarar av att laga är de ta 

hjälp av en närstående i sin omgivning. En del respondenter menar på att det är orimligt att 

laga fel hemma, detta anser vi kan bero på att företaget inte levt upp till deras förväntningar 

och konsumenterna känner därför ett missnöje. De vill därför att företaget skall lösa 

problemet. Goodwin och Ross (1990) beskriver att grundorsaken till att en reklamation kan bli 

mindre viktig är att företaget löser problemet och behandlar klagomålet på vad konsumenten 

uppfattar som en bra lösning. Vi anser också att konsumenterna inte vill laga plaggen hemma 
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kan bero på att de, som nämnts ovan, inte har den kunskap som behövs för att laga fel (Laitala 

& Boks 2012), då avancerade fel kan upplevas olika hos olika konsumenter.  

 

Hur gärna man vill ha plagget: I Laitalas (2014) litteraturöversikt visar forskningen att 

psykologiska faktorer spelar in för om man väljer att avyttra ett plagg. Detta kan bero på i 

vilken grad man vill ha plagget. Liknande tendenser visas i vår undersökning där 

konsumenterna beskriver att de högre värderar att laga ett plagg samt lägga ner ett större 

engagemang på att reklamera det när man gärna vill ha plagget. Även om det är mindre fel 

kan konsumenten välja att lägga mer energi på att reklamera just för att denne vill ha plagget 

och att det då känns värt.  

Ovan ser vi att dessa fyra faktorer påverkar varandra i om man väljer att reklamera en vara 

eller inte. 

Sofia anser att hennes klänning är billig och att felet på den är mindre vilket, med stöd av vår 

undersökning, kan resultera i att hon lagar plagget själv om hon har kunskap. Hon har dock 

ingen kunskap i att laga plagget själv och hon vill gärna ha plagget. Detta gör att hon väljer 

att reklamera plagget för att få felet avhjälpt. En betydande känsla som uppstår är känslan av 

att hon inte har kunskapen att åtgärda felet själv. I detta sammanhang är känslan den 

centrala delen som har störst betydelse för attityden. Innan känslor uppstår har konsumenten 

en uppfattning av pris och storlek av fel. Efter känslan tänker Sofia hur hon kommer att 

agera. 

6.3 Uppfattade förväntningar på reklamation i butik 

Något av det viktigaste för konsumenterna vid reklamation är att lösningen går fort. Detta 

visar både vår empiri och tidigare forskning. Nästan alla konsumenter kommer bli nöjda och 

återvända till butiken om reklamationen blir avhjälpt på kort tid och på ett smidigt sätt 

(Barlow, Møller & Langhed 1997; Goodwin & Ross 1990). Något annat som Barlow, Møller 

och Langhed (1997) och Grönroos (2007) samt våra respondenter är överens om är att om 

lösningen på reklamationen tar lång tid att genomföra vill konsumenterna ha en kompensation 

(ibid). I dagsläget erbjuder företag främst en ny vara eller återbetalning när konsumenter 

reklamerar. Klagande konsumenter känner även att de vill ha en kompensation om de upplever 

missnöje, kompensationen utvärderas sedan efter om konsumenten anser den som rättvis 

(Godwin & Ross 1990). 

Konsumentköplagen (SFS 1990:932) påvisar att företag kan välja att laga varan eller byta ut 

varan i första hand, innan konsumenten kan kräva pengarna tillbaka. Sker inte detta ska 

konsumenten ha möjlighet att enligt konsumentköplagen (SFS 1990:932) välja vilken lösning 

den vill ha vid reklamation. Våra respondenter har bara varit med om att de alternativ som 

erbjuds vid reklamation har varit återbetalning eller byte av vara. Vi kan tydligt se att de inte 

förväntar sig någon annan lösning. Goodwin och Ross (1990) påstår att dessa två alternativ 

inte miljömässigt hållbara. Hållbara alternativ kan t.ex. vara att laga varan i butiken och på så 

sätt förlänga plaggets livslängd (WRAP 2012). Detta är något som modeföretagen Nudie Jeans 

(u.å.) och Houdini (u.å.) tillämpar med positiv respons. Hållbarhet kommer på tal i de flesta av 

våra fokusgrupper. Konsumenterna reflekterar över vad som händer med plaggen som tas 

emot av företagen vid reklamation, om företagen slänger plaggen upplever konsumenterna det 

oroande för miljön. Detta påvisar att det finns en miljömässig oro vilket även Gwozdz, Netter 

och Bjartmarz (2013) håller med om. Att respondenterna inte förväntar sig hållbara 

reklamationsalternativ anser vi beror på att företagen inte erbjuder det. De nämner själva att de 

inte är vana vid detta. Jiborn (1990) beskriver att konsumenter har för lite kunskap om 



 34 

textilindustrins påverkan på miljön, detta gör att konsumenter har det svårt att urskilja de 

miljömässigt rätta valen (ibid). En lösning på detta kan vara att företag hjälper och erbjuder 

konsumenten att göra de rätta valen (Gwozdz, Netter & Bjartmarz 2013; Ekström & 

Gustafsson 2015; Blombäck & Wigren-Kristofersen 2011). Det står i konsumentköplagen 

(SFS 1990:932) att företaget kan erbjuda reparation av vara eller byte av vara i första hand vid 

reklamation. Att välja lagning av varan blir svårt för konsumenten då det är ett val den inte är 

van vid. Konsumenten vet inte heller hur detta skulle påverka miljön positivt. Vad krävs då för 

att konsumenten skall gå med på att laga plagg i butik? Forskning beskriver att en attityd inte 

alltid leder till ett beteende (McNeill & Moore 2005) så hur ska företag få konsumenter att 

välja hållbara alternativ vid reklamation?  

Nu när Sofia har bestämt sig för att reklamera åker hon till butiken. Väl inne i butiken erbjuds 

Sofia fyra alternativ: 1. Få en ny vara, 2. Få pengarna tillbaka, 3. Få plagget lagat av 

företaget, 4. Få prisavdrag men få behålla varan och själv avhjälpa felet. Sofia berättar att 

hon vill ha en ny vara eftersom hon gärna vill ha plagget. Personalen ser efter om det finns en 

ny vara på lagret, vilket det inte gör. Eftersom hon vill ha varan vill hon helst inte ha 

pengarna tillbaka och prisavdrag är inte aktuellt då hon inte ha kunskap kring att laga 

produkten. Det Sofia funderar på kring att företaget ska laga plagget är om hon måste få 

vänta länge och om företaget kan ge samma garanti som för en ny vara. I detta sammanhang 

tänker Sofia hur hon kommer att agera det vill säga vilket reklamationsalternativ hon kommer 

att välja.  

6.4 Attityd till lagning av reklamerade plagg i butik 

Majoriteten av de tillfrågade konsumenterna skulle kunna tänka sig att få sitt plagg lagat i 

butik. Vi uppfattar att den största orsaken till att man är tveksam till denna lösning är att 

konsumenterna inte är vana vid att alternativet erbjuds, vilket några även nämner under 

fokusgrupperna. Att de inte är vana vid alternativet påvisar Goodwin och Ross (1990) kan 

bero på tidigare erfarenheter vid reklamation, där de inte blivit erbjudna lagning.   

 

En del hinder till att laga plagg i butiken menar respondenterna är att de uppfattar fast fashion 

som en massprodukt av obegränsat antal. Därför anser de att de lika gärna kan ge en ny vara 

som att laga. Vi anser att detta pekar på okunskap inom hållbarhet hos konsumenten och som 

nämns ovan bör företag informera konsumenterna för att skapa en förståelse. Ytterligare ett 

hinder är att konsumenterna upplever plagget som “ofräscht” då flera personer tar i plagget 

vid lagning. Frågan är varför konsumenterna anser detta då det troligtvis är flera personer som 

både provar och tar i plagget innan det säljs. Företagen Nudie Jeans (u.å.) och Houdini (u.å.) 

som lagar plagg i butik har märkbart nöjda konsumenter. Vi uppfattar det som att ett problem 

hos de tillfrågade konsumenterna att känslan av “nytt” försvinner vid lagning av plagg. Vi 

antar att denna uppfattning kan ändras om personen får en bra upplevelse och ett bra resultat 

vid lagning av plagget. Det finns även konsumenter som är helt emot detta på grund av att de 

menar på att det är företagets fel och att de därför bör få en ny vara.  

Respondenterna uppfattar lagning i butik som något som skulle ta lång tid. Det är ännu en 

anledning till att det har en negativ syn på det. Som nämnt ovan säger även forskning att 

lösningen på reklamationer ska gå fort för att konsumenterna ska bli nöjda (Barlow, Møller 

och Langhed 1997; Grönroos 2007). Tar det lång tid att laga plagget i butik är det viktigt att 

konsumenterna får reda på vart i processen reklamationen befinner sig samt hur denna skall gå 

till. Enligt forskning finns det en större chans att konsumenten blir nöjd då.  Det är även 

viktigt att butikspersonal har möjlighet att utföra åtgärder vid mindre fel (Barlow, Møller och 

Langhed (1997). Att lösa mindre åtgärder på plats vid reklamation skulle kunna innebära att 
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butikspersonalen avhjälper de mindre felen i butiken. Konsumenterna är även tveksamma till 

om det lagade plagget kommer hålla när de redan gått sönder en gång. De vill att företaget ger 

en garanti på den lagade produkten.  

Ytterligare ett hinder för att tänka sig lagning i butik som ett alternativ vid en reklamation 

upplever vi vara att det uppfattas som krångligt. Respondenterna upplever att de kommer vara 

tvungna att ta sig tillbaka till butiken för att hämta upp den lagade produkten, vilket även ses 

som kostsamt. Goodwin och Ross (1990) påstår att det inte räcker att be om ursäkt och tillåta 

konsumenten att visa känslor kring reklamationen. Lösningen bör vara resonabel för 

konsumenten, det vill säga lagningen måste löna sig för den för att anses som ett godkänt 

alternativ.  

Sofia, som är fundersam över att företaget ska laga plagget, frågar personalen hur lång tid 

det skulle ta och om de garanterar att plagget håller samma kvalitet som en ny vara. I detta 

fall lagar personalen plagget i butiken direkt och erbjuder samma garanti som ett nytt plagg. 

De berättar att lagningen skulle ta max en halvtimme då Sofias plagg är först på tur och felet 

är mindre. Eftersom Sofia gärna vill ha varan väljer hon att få plagget lagat i butiken då hon 

ser förutsättningarna som acceptabla. Sofia har ingen uppfattning i detta scenario utan bara 

en känsla, vilken är fundersam. Genom att fråga personalen skapar hon en uppfattning.  

6.5 Attityder till att laga plagg hemma 

Laitala och Boks (2012) beskriver att ca 35 % av konsumenterna ofta lagar plagg hemma, 

cirka hälften lagar plagg ibland och resterande lagar aldrig plagg (ibid). De flesta 

konsumenterna nämner att det händer att de lagar mindre fel själva medan några säger att de 

aldrig lagar plagg. Lösningen att laga plagget själva mot en ersättning upplevs positivt av 

några, dock uppger konsumenterna att de aldrig skulle gå tillbaka med plagget för att kräva 

ersättning om de kan laga det själva, i ett sådant fall tar de sig inte ens till butiken. Många är 

emot att laga plagget själva och vill att företaget skall lösa problemet, därför anses detta inte 

heller som en bra lösning. För att de ska se det som värt det att åka tillbaka till butiken anser 

de att ersättningen gör det värt det om den är tillräckligt hög.  

En annan version av denna reklamationshantering är att företaget erbjuder ett sömnadskit och 

vägledning till konsumenten så den kan laga det själv. Detta är något som Nudie Jeans (u.å.) 

erbjuder. Konsumenterna i vår undersökning är inte intresserade av denna lösning, de menar 

på att det känns nedvärderande och upprörande. De anser att företaget lika gärna kan laga 

plagget själva i ett sådant fall. 

När Sofia väntar på att plagget lagas frågar hon personalen om vad de menar med 

prisavdrag för att själv laga plagget. Detta menar Sofia är en dålig idé då hon inte har några 

sömnadskunskaper och senast hon lagade ett plagg själv gick det sönder direkt igen. Sofia 

finner inte heller något intresse över att laga plagget själv då hon känner att den summan hon 

får tillbaka inte är värt den energin hon får lägga för att laga plagget. Hon väljer hellre att få 

en ny vara eller att företaget lagar produkten.  

Sofia har en uppfattning att plaggen alltid går sönder igen när hon själv lagat dem. Hon har 

en negativ känsla till att laga plagget själv efter dessa tidigare erfarenheter. Detta leder till 

att hon tänker att hon inte kommer gå med på att laga plagget själv. I detta scenario tillämpas 

alla delar av ABC-modellen men det utgår från uppfattning.  



 36 

6.6 Bemötande vid reklamation i butik 

I vår undersökning visar det sig att vid reklamation är en vanlig känsla som uppkommer hos 

konsumenter att de ofta känner sig beskyllda när de ska framföra ett klagomål hos fast 

fashion-företag. Goodwin och Ross (1990) beskriver att företag ibland använder psykologiska 

strategier för att få konsumenten att känna att reklamationen är konsumentens fel. Detta för att 

förhindra reklamationen. Clopton, Stoddard och Clay (2001) menar att säljarens agerande 

spelar stor roll för hur konsumenten upplever reklamationen. Säljarens villighet att lyssna 

påverkar konsumentens nöjdhet (ibid). Respondenterna upplever dåligt bemötande som 

upprörande samt med uppgivelse. De är inte förvånade över personalens beteende. De 

upplever att det finns sätt för personalen att få konsumenterna att känna sig mer väl bemötta 

och rättvist behandlade. Vid köpet skulle en enkel fras som öppnar upp för frågor och 

funderingar om produkten underlätta för konsumenten. Detta skulle göra att konsumenterna 

känner sig mer bekväma vid köpet samt efter köpet om något oväntat fel uppkommer. Berry, 

Parasurman och Zeithaml (1990) beskriver att personalen bör ge tydlig information om vad 

som gäller. Vi anser att företagen bör vara tydliga med vad en reklamation innebär då vi 

upplever att detta är otydligt för konsumenterna som undersökts i denna uppsats. Detta anser 

vi leder till att de känner sig säkrare vid reklamation och minskar risken för att känna sig 

obekväm i att reklamera. Information från personalen vid reklamation gör att konsumenten 

har möjlighet att vid nästa reklamationstillfälle komma med plagg som de redan innan vet 

kommer att godkännas av butiken. Clopton, Stoddard och Clay (2001) beskriver också på att 

konsumenter har enklare för att öppna upp sig om butikspersonalen visar intresse att lyssna på 

konsumenten. Detta leder, som nämnt ovan, till att respondenterna känner sig mindre 

beskyllda. 

 

En annan konsekvens av dåligt bemötande av personalen vid reklamation är att 

konsumenterna i framtiden väljer ett annat företag. Detta kan vi koppla till privat agerande 

som innebär att konsumenten bojkottar varumärket, butiken eller företaget (Donoghue, van 

Oordt & Strydom 2016). Vi anser dock att det är viktigt att företagen uppmanar 

konsumenterna att reklamera då de får en chans att åtgärda felet, detta gör att konsumenten går 

därifrån nöjd, kanske mer nöjd än den varit innan. Goodwin och Ross (1990) och Reynolds 

och Arnold (2000) påstår att orsaken till varför konsumenterna reklamerar inte spelar lika stor 

roll som hur företaget behandlar processen.  Undersökningen visar att för att konsumenter ska 

känna sig mindre beskyllda vid reklamation bör personalen lyssna på konsumenten samt ge 

den information. När konsumenten har mer kunskap kommer den att känna sig tryggare vid 

reklamationer. 

 

Sofia lämnar butiken med en positiv inställning till reklamationshanteringen. Om det lagade 

plagget håller önskad kvalitet efter lagning känner sig Sofia trygg med att gå tillbaka med en 

annan vara och få den lagad. Detta beror på att butikspersonalen uppmuntrade henne att 

komma tillbaka med varan om det var några problem med den. Nu vet hon även vad som 

räknas som reklamation och när hon kan gå tillbaka med en vara och få igenom 

reklamationen. Här har Sofia fått en erfarenhet och utefter den skapat en positiv känsla till 

reklamationsalternativet lagning i butik.  
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7. Diskussion 

I diskussionen diskuteras en fördjupning av konsumenternas attityd till de olika 

reklamationsalternativen. Vi kommer att utgå efter ABC-modellens delar tänka, känna och 

agera.

  

7.1 Uppfattning 

Konsumenternas uppfattning påverkas, som nämnts tidigare, av hur mycket kunskap och 

kännedom de har om de olika reklamationsalternativen (Solomon et al. 2013). Detta kan vara 

en bakomliggande faktor till varför konsumenterna är mer positiva till de traditionella 

alternativen återbetalning och byte av produkt. Vi förmodar att om de har kunskap och 

kännedom om de mer hållbara alternativen, vilket kan skapas genom erfarenheter och 

information, blir de mer positiva till de alternativen. Eftersom de bara har erfarenheter av de 

traditionella alternativen innebär det att de själva har svårt att skapa känslor kring dessa 

alternativ. Konsumenten kan därför få information av butikspersonalen. Personalen kan, på ett 

inspirerande vis, informera konsumenten om de olika alternativen och deras påverkan. När de 

gör det kan en känsla utvecklas vilket kan påverka konsumenten i sitt val. Som Gwordz, 

Netter och Bjartmarz (2013) beskriver har konsumenten svårt att urskilja hållbara val på 

grund av brist på information och kunskap, därför är det bra om konsumenten informeras om 

alternativen och dess påverkan. Information är en viktig nyckel men räcker det? Företagen 

som idag tillämpar förlängning av plaggets livslängd i modebranschen marknadsför detta på 

ett innovativt sätt (Nudie Jeans u.å; Houdini u.å.). Enligt Kim och Damhorst (1998) och 

Pedersen och Neergaard (2006) kan detta ske genom att företaget får konsumenten att känna 

sig delaktig i företagens koncept och inte beskylld för att påverka miljön negativt. 

Konsumenter är ofta medvetna om att det sker en miljöpåverkan hos företagen vid 

reklamation, de tänker dock inte på att det har med deras val att göra. Även när konsumenter 

är medvetna om hållbarhet, vilket de blir om de fått information från företaget, resulterar det 

inte alltid i ett beteende. Därför upplever vi att företagen behöver kommunicera värden utöver 

hållbarhet som konsumenten kan ta åt sig. Detta kan innebära att konsumenten upplever att 

valet ger mervärde utöver hållbarhet t.ex. känna grupptillhörighet med företaget och andra 

konsumenter. Mervärde uppfattar vi kan vara en viktig aspekt för att skapa en positiv attityd 

hos konsumenten och hjälpa den att göra hållbara val vid reklamation.  Det är dock inte bara 

företagen och konsumenten som bär ansvaret för detta beteende. Vi anser att även Fast 

fashion-branschen påverkar, eftersom att den ses som billigare och plagg slängs bort fort. 

Meningen är att man alltid ska kunna köpa nya plagg och följa modet. Denna struktur 

påverkar då vi anser att fast fashion-industrin livnär sig på hög kvantitet till lägre pris.  

 

En annan faktor till att konsumenterna är tveksamma till de mer hållbara alternativen 

uppfattar vi kan bero på att fast fashion-plagg överlag ses som mindre betydelsefulla på grund 

av det låga priset och slit- och slängkulturen. Detta gör att reklamation av fast fashion-plagg 

överlag kan kännas som ovärt då det upplevs krångligt och tidskrävande gentemot vad de 

upplever att de får ut av att laga så pass billiga produkter.  Genom vår undersökning kan vi 

kartlägga att det finns undantag. Dessa undantag är fyra faktorer: när priset uppfattas högt, om 

felet är för stort för att man ska kunna laga det själv, när man uppfattar att det är värt 

engagemanget som krävs och man gärna vill ha plagget, vilket även Laitala (2014) nämner. 

Dessa faktorer är svåra att generalisera då de uppfattas olika hos varje individ. Vi antar att vad 

som ses som dyra plagg beror på bland annat sammanhang och medvetenhet. Något som 

påverkar hur stort och svårt felet på varan uppfattas anser vi till stor del är kunskap. Vad som 
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ses som dyra plagg och vad som uppfattas som stora fel varierar från konsument till 

konsument.   

7.2 Känna 

Konsumenterna har olika syn på de olika reklamationsalternativen. Att butiken lagar plagget 

är de tveksamma till men så länge det går fort och de får en garanti på den åtgärdade varan 

accepterar de det. Konsumenter uppfattar att lagning i butik får ta allt från en dag upp till en 

vecka. Detta tyder på en okunskap över reklamationskonceptet lagning i butik och vad det 

skulle kunna innebära. Även detta kan vara en konsekvens av att detta alternativ sällan 

erbjuds inom fast fashion-branschen idag. Räcker det med att företagen informerar och 

implementerar detta tillvägagångssätt? Detta pekar på att det, som nämnt ovan, krävs något 

mer från företagen som engagerar konsumenten i processen och skapar delaktighet men det 

krävs också att konsumenten är villig att vara mottaglig för förändring av sitt beteende.  

Erbjuder företaget ett sömnadskit känner sig konsumenterna förnedrade och anser att det är 

företaget som ska åtgärda felet. Vi uppfattar att detta beror på att konsumenterna känner sig 

beskyllda och att felet som uppstått är deras fel, medan de själva anser att felet är företagets. 

Att det kan kännas som felet är konsumentens vid erbjudande av sömnadskit uppfattar vi kan 

bero på att företaget ger konsumenten intrycket att de själva får laga sina egna fel. Lagar 

företaget felen kanske det uppfattats som om de åtgärdat sina fel. När vi ställer frågan om vad 

konsumenterna tycker om att bli erbjuden sömnadskit och vägledning tänker vi inte på att de 

kan känna att felet är deras fel. Konsumenterna i vår undersökning är inte intresserade av 

denna lösning, de menar på att det känns nedvärderande och upprörande. De anser att 

företaget lika gärna kan laga plagget själva i ett sådant fall. Detta kan också återspegla sig i 

konsumenterna inom fast fashion-branschen, att de bara vill ha snabbt mode utan att engagera 

sig till skillnad från Nudie Jeans (u.å.) konsumenter vars livsstil speglar sig med Nudies 

koncept som har stort fokus på hållbarhet. En annan anledning till att konsumenterna inte är 

intresserade av detta alternativ kan vara att vi inte nämner erbjudande av sömnadskit som ett 

hållbart alternativ i fokusgruppen. Vi väljer att inte göra det då vi inte vill påverka deras svar. 

Nudie Jeans (u.å.) framför detta alternativ som hållbart vilket kan påverka deras konsumenter 

att skapa en positiv uppfattning till alternativet. 

 

Att själva laga produkten mot en ersättning är konsumenterna positiva till om ersättningen 

känns rättvis. Vad som ses som rättvist är individuellt. Konsumenterna anser i vissa fall att 

ersättningen ska täcka resekostnaden, annars ser de inte meningen med att åka till butiken 

igen när de lika gärna kan laga plagget själva. Andra anser att det räcker med ett tack från 

butiken och en rimlig kompensation. Vad som upplevs som rättvist är alltså också svårt att 

generalisera. Detta reklamationsalternativ godkänns bara av konsumenterna om de får en 

ersättning, annars lagar de själva hemma istället för att åka till butiken.  

 

De flesta av de tillfrågade konsumenterna tolkar att butiken lagar plagget som något som tar 

tid. Detta är därför ett hinder som även Barlow, Møller och Langhed (1997) samt Goodwin 

och Ross (1990) tar upp. Därför är det viktigt att plagget lagas fort om det ska anses som en 

godkänd lösning. Konsumenterna vill inte behöva ta sig tillbaka till butiken igen och hämta 

plagget då de anser att det blir krångligt. I ett sådant fall vill de att plagget skickas eller att de 

får en ersättning för den extra resan. Skickas plagget eller om konsumenten behöver ta sig till 

butiken ytterligare en gång är lösningen inte längre lika hållbar. Att åka till butiken eller att 

butiken fraktar varan anser vi leda till ökat utsläpp. Alternativet är om plagget lagas av 

personalen, som fått utbildning och har kompetens av att laga, direkt i butiken utan någon 
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längre väntetid för konsumenten att få felet avhjälpt. Vi förmodar att det är större chans att 

konsumenten går med på denna lösning om de får information från företaget direkt om hur 

lång tid lagningen tar. Går det fort för butikspersonalen att laga plagget och konsumenten får 

information om detta anser vi att det är större chans att konsumenten går med på detta 

reklamationsalternativ. Tar det däremot lång tid för butiken att laga plagget och konsumenten 

ändå måste åka tillbaka till butiken kan det vara bättre för miljön att ge en ny vara.  

 

Ett annat problem med att företaget ska laga produkten på plats är att konsumenterna är 

tveksamma till att lagningen kommer hålla. Vi uppfattar att konsumenterna skulle känna sig 

mer bekväma med detta alternativ om företaget gav en garanti och förklarade att det är 3 års 

reklamationsrätt på lagningen.  

 

En känsla som finns hos konsumenterna över lagning i butik är att plaggen känns ofräscha när 

butikspersonalen har tagit i dem när de lagat dem. Vi anser att detta pekar på okunskap och 

naivitet hos konsumenten då de troligtvis inte har hur ett plagg hanteras vid produktion av 

plagg och i butiken i åtanke. Vid produktion av plagg är det många steg och många händer 

som rör vid plagget. Vill konsumenterna hellre ha en ny vara kommer även den vara rörd vid 

vid produktion och av andra konsumenter som t.ex. provat plagget i butiken. Vi uppfattar att 

problemet är att de vill ha känslan av nytt, denna uppfattning ändras troligtvis om de får en 

ökad kunskap om plaggets tillverkning och hantering.  

7.3 Agera 

Hur konsumenterna tänker att de kommer agera, i detta fall vilket reklamationsalternativ de 

tänker välja, beror till stor del på hur de tänker och känner för de olika lösningarna. I 

dagsläget är det inte de hållbara alternativen konsumenterna väljer i första hand.  

Konsumenterna talar om hållbarhet i positiv bemärkelse och anser att de är viktigt att 

företagen agerar hållbart. De har däremot ingen tanke på att valen de själva gör kan påverka 

miljön positivt eller negativt. De tänker på vad som känns bäst för dem i dagsläget t.ex. att det 

går fort, smidigt och att de får ut så mycket av det som möjligt. Vi uppfattar att detta skulle 

kunna ändras om de vet mer om de olika reklamationsalternativens miljöpåverkan. 

Konsumenten måste få förståelse över att det på längre sikt kan vara mer värdefullt att välja 

hållbarare reklamationsalternativ, inte bara för företaget och samhället utan även för dem 

själva.  

7.4 Samspel mellan känslor, uppfattning och agerande 

För att attityden och eventuellt ett beteende ska skapas hos konsumenten samspelar 

konsumenternas uppfattning, känslor och agerande. Vilken ordning dessa sker i beror på 

individen och objektet reklamation. För att beskriva samspelet mellan de olika faktorerna 

kommer Sofia att implementeras igen.  

 

Sofia kom in i butiken med bristfällig kunskap om de olika reklamationsalternativen. 

Personalen informerade om och beskrev de olika alternativen vilket fick henne att skapa en 

uppfattning. För att Sofia ska skapa en känsla väger hon in tidigare erfarenheter och 

uppfattning hon fått av personalen. Eftersom att Sofia inte har några tidigare erfarenheter 

väger hennes uppfattning av personalens information stor roll för hur hon tänker att hon 

kommer agera. Sofia känner sig tveksam till lagning i butik då hon funderar på om lagningen 

kommer att hålla god kvalitet. Personalen försäkrar då Sofia om att lagningen kommer hålla 

en god kvalitet och utlovar en garanti. Detta gör Sofia positivt inställd till lagning av plagg i 

butiken. Hon agerar utifrån detta och väljer att få plagget lagat i butiken.  
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Detta är ett exempel på hur en reklamtionssituation kan se ut, dock påverkas ABC-modellen 

av olika situationer och individer. Vi kommer fram till att konsumenten inte alltid är så 

rationell och linjär som modellen visar. Det vill säga att känna, tänka och agera inte alltid 

kommer i en specifik ordning. Oftast påverkar de varandra utan att ha någon speciell ordning. 

Vi anser alltså att modellen inte är linjär, då alla faktorer inte sker efter varandra utan de kan 

även ske samtidigt. För att förtydliga detta har vi skapat en egen version av ABC-modellen 

som vi anser att den ska tolkas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modell visar alltså på hur alla tre komponenter påverkar varandra. Vi anser att faktorer 

i den sociala omgivningen samt olika situationer kan leda till att komponenterna i ABC-

modellen påverkar varandra och sker på olika sätt hos konsumenten. Dessa leder i sin tur 

oftast till en attityd som kan leda till ett beteende hos konsumenten.  

 

7.5 Gap mellan attityd och beteende 

 

De tre komponenterna uppfattning, känslor och agerande ligger till grund för konsumenternas 

attityder. Tillsammans skapar de en attityd och attityden beror på hur dessa samspelar. 

Attityden i sin tur indikerar på ett beteende. Enligt Kim och Damhorst (1998) och Pedersen 

och Neergaard (2006) finns det ett gap mellan hur konsumenter påstår att det kommer agera 

gentemot hur de faktiskt agerar i den aktuella situationen. Detta är något som tydligt syns i 

vår undersökning, framförallt ett gap till hållbarhetsrelaterade ämnen. Konsumenterna visar 

på att de upplever att miljötänkande är viktigt samt att de är medvetna om vissa konsekvenser. 

Under samtalen tenderar dock ibland konsumenterna föredra alternativ som är mindre 

hållbara vid reklamation men som uppfattas som mer gynnsamma för den enskilda individen. 

Detta menar vi kan bero på okunskap kring textilbranschen och dess miljöpåverkan. Med 

kunskap kan konsumenten få förståelse att lagning kan vara det bättre alternativet, även för 

den enskilde individen då denne påverkas av en sämre miljö. Att konsumenterna anser att 

hållbarhet är en viktig faktor men inte alltid väljer att agera miljömässig tyder på att det finns 

brist på kongruens mellan attityd och faktiskt agerande. Solomon et al. (2013) påstår att det 

kan bero på samhället och normer. Detta tolkar vi till att konsumenter är vana och införstådda 

i att reklamationer behandlas på ett visst sätt. När andra alternativ uppstår kan det var en 

utmaning för konsumenterna att ändra tankesätt kring reklamationer och därmed beteende.  

Figur 5. Omarbetad ABC-modell (egenmodifiering och tolkning av ABC model of attitude av 

Solomon, 2013) 
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7.6 Vem bär ansvaret för hållbarhet vid reklamation? 

Som nämnt ovan kan det vara en utmaning för konsumenter att ändra tankesätt kring 

reklamationer. Är det upp till företaget eller konsumenten att främja till hållbarhet vid 

reklamation? Konsumenterna uppfattar det som att det är företagets ansvar. De tänker på vad 

företaget bör göra och hur de ska agera. De reflekterar däremot inte över hur de själva kan 

agera eller att något ansvar ligger hos dem. Det uppfattas som de inte är medvetna om att de 

val de gör påverkar miljön i olika grad och vilka val de kan göra för att bidra till minskad 

miljöpåverkan. Strukturen och kulturen i fast fashion-branschen gör att konsumenten har en 

slit- och slänguppfattning av plaggen vilket gör att plaggets värde uppfattas lågt hos 

konsumenten. Konsumenternas förväntningar på plaggen är låga och de antar att plaggens 

livslängder är korta.  

 

Konsumenterna anser att det är företagets ansvar att agera hållbart. De uppfattar det som att 

företagen slänger iväg plaggen som reklameras utan att ha en tanke på att hantera plaggen 

hållbart efter reklamation. De nämner själva att de har en slit- och släng kultur när det 

kommer till fast fashion-plagg, de anser att dessa plagg massproduceras och enkelt bara kan 

bytas ut.  Detta tyder på ytterligare på okunskap hos konsumenterna, de har en oro över 

miljöpåverkan men agerar tvärtemot, därför kan de vara viktigt att företagen etablerar 

fungerande koncept för att engagera konsumenten i att tänka, uppfatta och agera hållbart. 

Företag kan förlänga plaggets livslängd genom att tillhandahålla verktygen för att 

konsumenten ska kunna göra valen. Företag kan erbjuda alternativet, effektivisera lösningen 

för att göra det till ett acceptabelt alternativ för konsumenten samt informera konsumenten om 

alternativen och vad det bidrar till. Sedan är det upp till konsumenterna att göra valet efter 

informationen och förutsättningarna de fått.  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

8. Slutsats 

Här presenteras vår slutsats. Den har sin grund i vår diskussion och analys av empiri och 

tidigare forskning.  Slutsatserna beskrivs genom en fiktiv reklamationshändelse som kan 

urskiljas ur vår undersökning. Sofias val och tankar om reklamationsalternativ har sin grund i 

undersökningens resultat.   

 

Konsumenterna har bara varit med om de traditionella reklamationsalternativen i butiken. De 

uppfattar dessa som bra. Lagning i butik är ett tänkbart alternativ om det går fort och 

konsumenterna får en garanti på den lagade varan.  

Det finns ett intresse hos konsumenten av lagning av plaggen. För att intresset ska växa 

ytterligare behöver konsumenten information och möjligheten att vänja sig vid det. 

För att konsumenterna ska gå med på att laga plaggen själva mot en ersättning krävs det att de 

innehar kunskap och kompetens att åtgärda felet. Det finns dock stor skepticism mot detta 

alternativ då många anser att det är företagets ansvar att åtgärda felen. Att dela ut sömnadskit 

ses inte som ett acceptabelt alternativ.   

För att konsumenterna ska kunna göra val vid reklamation bör företagen erbjuda olika 

alternativ samt uppmana och inspirera konsumenterna att göra de hållbarhetsmässigt rätta 

valen. Innan lagning är etablerat vid reklamation i fast fashion-branschen bör det inte vara de 

enda alternativen. Konsumenten förväntar sig även att det är den som, med hjälp av företaget, 

gör valet av metod och den förväntar sig att fortfarande ha möjligheten att välja de 

traditionella alternativen.  

Nu ska vi komma tillbaka till Sofia en sista gång. När Sofia kom in i “Modeplatsen” med sin 

trasiga, gula sommarklänning fick hon fyra alternativ av personalen för att lösa 

reklamationen. Dessa fyra var: byte av vara, återbetalning, ersättning för att hon ska laga 

plagget själv eller att företaget lagar plagget i butiken. Sofias val baseras mycket på hennes 

känslor och uppfattningar om de olika alternativen. Hennes klänning har ett mindre fel som 

butikspersonalen själva kan laga. Hon är tveksam till att laga sitt plagg och hon vill helst ha 

ett nytt. Plagget är dock slutsålt och hon vill gärna ha sin klänning. Eftersom hon vill ha 

varan vill hon helst inte ha pengarna tillbaka och prisavdrag är inte aktuellt då hon inte har 

kunskap kring att laga produkten. Butikspersonalen informerar Sofia om att de kan laga 

plagget utan väntetid och att detta är ett hållbart val. Sofia får självklart garanti på 

lagningen, samma garanti som om plagget hade varit nytt. Eftersom att Sofia gärna vill ha 

varan väljer hon att få plagget lagat i butiken då hon ser förutsättningarna som acceptabla. 

Sofia lämnar butiken med en positiv inställning till reklamationshanteringen. Håller det 

lagade plagget önskad kvalitet efter lagning känner sig Sofia trygg med att gå tillbaka med en 

annan vara om det hade blivit något fel på den och få den lagad.  

Komponenterna känna, uppfatta och agera resulterar tillsammans i en attityd. Dessa 

komponenter kommer inte i linje med varandra hos konsumenten som ABC-modellen visar. 

De kan ske samtidigt och alla påverkar varandra i de flesta fall. Detta leder oftast till en attityd 

som är en indikator på vilket beteende konsumenten kommer ha. Attityd och beteende 

stämmer dock inte alltid överens vilket gör att man inte kan förutse en konsuments beteende 

utan endast anta hur det kommer bli.  
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8.1 Förslag till vidare forskning 

 

Under studiens gång har intresseväckande sidospår uppkommit. Denna uppsats är skriven ur 

konsumentens perspektiv och vi upptäckte vid sökning att det även saknades forskning om 

alternativa reklamationer i fast fashion ur ett företagsperspektiv. Detta skulle vara intressant 

för att se om det finns intresse hos företagen samt se hur de kan tillämpa och arbeta med dessa 

alternativa reklamationer. En annan aspekt som hade varit intressant att undersöka hade varit 

om de alternativa reklamationerna hade varit lönsamma för företaget. Därmed undersöka 

vilket reklamationsalternativ som skulle vara mest fördelaktig för fast fashion-företag.  

 

En av denna uppsats slutsatser är att information till konsumenten är en väsentlig del till att få 

konsumenten att få förståelse kring de olika reklamationsalternativen. Hur företag kan 

förmedla denna information skulle kunna vara en aspekt att fortsätta undersöka.  
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10. Bilagor - Intervjufrågor fokusgrupp 

 

 

1. Beskriv ett plagg ni har varit missnöjda med? 

 

2. Varför har ni varit missnöjda med detta plagget? 

 

3. Hur gick köpet av plagget till? (omständigheterna kring, påverkade detta 

missnöjdhet?) 

 

4. Vad är reklamation för er? 

 

5. Om ni valde att reklamera plagget ni var missnöjda med, hur blev ni bemötta? (beskriv 

situationen) 

 

6. Hur gick ni tillväga och vad hände?  

 

7. Är ni nöjda över sättet ni gick tillväga på? Varför? 

 

8. Vad var orsaken till reklamationen? 

 

9. Berättade ni om reklamationen för andra? 

 

10. Om ni blev missnöjda med bemötandet, vad borde gjorts annorlunda?  

 

11. Om ni inte valde att reklamera, varför? 

 

 

12. När väljer ni att reklamera att fast-fashion plagg?  

 

13. Vilka upplever ni är de vanligaste felen på plaggen?  

 

14. Hur hanterar ni plagg som går sönder? (t.ex. reklamerar, lagar, slänger) 

 

15. Berätta om en positiv upplevelse vid reklamation? Varför var den positiv? 

 

16. Hur blev ni bemötta av personalen i denna situationen? 

 

17. Hur kände ni då? 

 

18. Berätta om en sämre upplevelse vid reklamation.  

 

19. Varför var den sämre?  

 

20. Hur blev ni bemötta av personalen i denna situationen? 

 

21. Hur kände ni då? 

 

22. Om ni blivit nekade reklamation, förklarade personalen varför det blev nekat?  
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23. Vad sa de? 

 

24. Har ni någonsin lagat ett söndrigt plagg hemma? vad var problemet med plagget?  

 

25. Om ni har det, varför lagade ni det hemma istället för att lämna tillbaka? 

 

26. Vilka valmöjligheter har ni fått vid reklamationer? T.ex. pengar tillbaka, ny vara, 

reparation och prisavdrag. 

 

27. Hur skulle ni känna om de lagade plagget istället för att ge ett nytt eller ge pengarna 

tillbaka?  

 

28. Om ni har varit med om detta, beskriv händelsen.  

 

29. Om butiken lagar plagget, vad skulle ni tycka var en godkänd tid att vänta på att få 

tillbaka det?  

 

30.  Skulle ni kunna tänka er att laga plaggen själva om ni får en skälig procentsats 

tillbaka? 

 

31. Om ni har köpt en tröja för 200 kr, hur mycket pengar skulle ni vilja ha tillbaka då om 

ni samtidigt får behålla plagget och laga det själv? (ex en söm har släppt eller en knapp 

har lossnat) 

 

32.  Om ni får välja mellan att få tillbaka en viss summa av företaget och laga plagget 

själva eller få en ny vara, vad hade ni valt? Varför? 

 

33. Eller hade ni föredragit en annan lösning?  

 

34. Rangordna hur ni helst vill att företaget ska behandla er reklamation:  

(Samma fråga de har skrivit) (“ni som konsumenter har rätt att få pengarna tillbaka, 

åtgärda vara, omleverans, prisavdrag, häva köp, hålla inne med betalning. Rangordna 

de du vill ha i första hand.”) 

 

35. Varför har ni rangordnat det såhär?  

 

36. Har ni varit med om att företaget frågat er om ni kan åtgärda felet själva samtidigt som 

företaget erbjuder en kompensation? 

 

 

37. Hur skulle ni känna om företagen tar till andra alternativ vid reklamation? 

 

- Lagar plagg i butik 

 

- Ger en summa som kompensation för att kunderna skall laga plagget 

 

- Vägledning och ett sömnadskit för att ni skulle laga plagget själva 
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