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Dagens klädkonsumtion innebär en negativ miljöpåverkan som kräver nödvändiga åtgärder 
såsom att öka medvetenheten av hållbart mode bland konsumenter. Eftersom hållbar 
konsumtion hittills inte har någon större inverkan på modekonsumenter i deras köpbeslut står 
modeföretagen inför en utmaning. För att öka försäljningen av nyproducerat hållbart mode 
måste viljan att handla hållbara plagg öka. Denna studie föreslår att det genom olika faktorer 
är möjligt att påverka konsumenters rationella beteende. Den undersöker vad som påverkar 
gapet mellan svenska modekonsumterns vilja att konsumera och deras faktiska ageranden 
genom två fokusgruppsintervjuer. Svårigheter att identifiera hållbart mode, likväl som 
begränsningen av utbudet, tilltalande estetik och design förklarar hur gapen uppstått. 
Konsumenter efterfrågar dessutom en förändrad användning av begreppet hållbarhet eftersom 
det idag används utan en konsekvent innebörd. Resultatet i studien visar på att 
modekonsumenter kräver hållbart mode som har en tilltalande design, god kvalité liksom ett 
större utbud. Den visar också på att de efterfrågar en enkel, lättillgänglig och standardiserad 
märkning som bör användas av alla modeföretag och som tydligt förklarar innebörden av 
hållbarhet utan att ge rum för tolkning av begreppet. En standardiserad märkning kan också 
bli en del av en ihållande trend som gör hållbarhet till det nya svarta.   
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Due to the adverse environmental impacts today’s clothing consumption behaviour is 
causing, it is necessary to accelerate the awareness of sustainable fashion among consumers. 
Fashion companies are facing difficulties, as sustainable consumption has not yet made an 
impact on consumers’ fashion purchasing decision. To accelerate the sales of newly produced 
sustainable fashion, the willingness to purchase has to increase. This study suggests that it 
through different factors is possible to influence consumers’ rational behaviour. It examines 
the gap between Swedish fashion consumers’ willingness to purchase sustainable fashion and 
their actual actions from data collected through focus groups. The difficulty to recognize 
sustainable fashion, as well as the limitations of product options, appealing aesthetic and 
design explains the emerged gaps. Consumers are also requiring a modified usage of the 
concept as sustainability today is used without a consistent meaning. Findings indicate that 
fashion consumers’ demands sustainable fashion with appealing design, high quality as well 
as varied product options. It also showed a request for a standardized, simple and easily 
accessible label, representing the idea of sustainability equally without any room for 
interpretation. A standardized label symbolized with a consistent meaning could also be a 
part of the development of making sustainability a sustained trend - making sustainability the 
‘new black’. 
 
 
Keywords: fashion consumers, purchasing behaviour, purchasing decision, sustainable 
awareness, sustainable fashion, sustainable fashion consuming.    
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1. Introduction 
 
Imagine a situation where a fashion consumer is choosing between a sustainable and a non-
sustainable T-shirt. Both T-shirts have the same design, quality and aesthetics, but are 
produced in two different ways - one is sustainably produced and one is not. The question is 
what factors are influencing consumers’ purchasing decision in advantage for the sustainable 
fashion product? Irrespective of reasons, it is necessary that the awareness of sustainable 
fashion accelerates due to the impact today’s consumption has on the world’s scarce 
resources. The need to encourage consumers to purchase sustainable fashion relies on many 
factors (van Weele 2014). Within the fashion industry sustainability has become a particular 
sensitive subject due to the industry’s environmental burden and as recognized the fashion 
industry’s environmental impact is very high - both in production and throughout the supply 
chain (De Brito, Carbone & Blanquart 2008; Turker & Altuntas 2014). In order to accomplish 
a sustainable future all parts of the fashion supply chain has to collaborate and to minimize 
the environmental burden companies have to change their way of producing and consumers 
their way of consuming (Shen 2014). 
 
The continuous increase of the population of this world requires thoughtful disposal of the 
finite resources in order to not risk total consumption and in that way sacrifice need of future 
generations (van Weele 2014). Consequently, in order to change fashion consumers’ 
purchasing decisions and actions, it is of interest to find out what could affect consumers 
purchasing decision to choose sustainable fashion over non-sustainable. This since, there is 
proved to be a gap between consumers’ positive attitudes towards sustainable fashion and 
their actual purchasing actions (Solomon & Rabolt 2004; Niinimäki 2010). This is for 
example shown in the study ‘The 4/40 Gap’ where it is found that about 40% of the 
consumers are open to shop for more sustainable products, but only 4% of them actually does 
(Makower 2006 cited in Chae, Ko, Kong & Mattila 2016).  
 
The following chapter introduces the subject of this thesis in how different factors can affect 
consumers’ attitudes and actual actions towards sustainable fashion, focusing on women’s 
wear in the Swedish fashion industry. It gives an introduction to the subject of this thesis and 
it also provides a background to the identified problem followed by a problem discussion and 
a purpose. Altogether this result in the presentation of this study’s research question and 
some limitations of what areas this study is not covering.  
 
1.1 Background 
 
Sustainable development is a concept introduced in the ‘Brundtland Report’ from 1987. In 
this report sustainability is described as a way of finding solutions to make sure that 
“requirements of the current world population are met without doing harm to the needs of 
future generations”. The report also reveals an overall description about the world’s resource- 
and environmental issues and its idea of pursuing a sustainable development (World 
Commission on Environment and Development 1987). Concluded is that this report is a 
springboard regarding environmental concerns, which nowadays has become an uprising 
concern. It has especially become crucial to involve within the fashion industry due to the 
industry’s heavy burden on the environment, massive use of chemicals and natural resources 
(de Brito, Carbone & Blanquart 2008; Shen, Zheng; Chow & Chow 2014). Also, there is an 
inherent contradiction between a business model driven by selling lots of fast and the concept 
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of sustainability. Another concern is therefore the industry constantly needs to improve 
responsiveness and increase speed in production to reduce the risk of producing clothes that’s 
out of fashion (Chae et.al 2016). 
 
To reduce the impact and doing fashion better companies are today making efforts to include 
sustainable practices and standards in their businesses. In Europe, for example, working with 
sustainability reports has become a trend and companies want to prove their sustainable 
consciousness and efforts (Kolk 2003). Another strategy used by fashion companies is the 
way of becoming circular - referring to how products are designed produced, transported, 
marketed, used reclaimed and recycled and also how the product is consumed and used by the 
consumers. It includes all work behind a product and all natural recourses that have been used 
throughout the supply chain (Diderich 2017).  
 
According to Varadarajan (2010) it is recognized that strategically marketing principles 
might have a considerable positive impact towards more sustainable consumer behaviour. It 
is suggested that fashion consumers’ awareness level will increase when the consumers have 
more knowledge on sustainable and environmental issues. Such knowledge could be gained 
through different communication tools offered by fashion companies (Chae et.al 2016). For 
example by using labelling as an information barrier (Bjørner, Hansen & Russell 2004). 
However, there are several labels used within the fashion industry to communicate the 
sustainability efforts. This makes it difficult for fashion consumers, as well as fashion 
students, to distinguish what they are certifying. Some of the most commonly used labels 
used by Swedish fashion brands are BCI (better cotton initiative), Bra Miljöval, Ecolabel, 
GOTS (global organic textile standard) and Oeko-Tex 100 as well as the company’s own 
sustainable labels (Mohoff 2017a; Mohoff 2017b). 
 
Even if previous research proves consumers’ gradually increasing request for sustainable, 
qualitative and unique products there is a limitation in fashion consumers’ sustainable 
awareness (Gam 2011). Hence, fashion companies have to increase consumers’ awareness in 
order to change their purchasing decision. One difficulty companies are facing is fashion 
consumers’ limited interest and motivation to purchase sustainable fashion. To close the loop 
there is a need for fashion companies to change and strengthen consumers’ awareness and 
actual action towards sustainable fashion. In order for companies to afford and produce more 
sustainable fashion there has to a significant change of the correlation between attitudes and 
actions among consumers and the consumption of sustainable fashion (Chae et al. 2016).  
 
1.2 Problematization  
 
It is necessary to accelerate the awareness of sustainable fashion among consumers. This 
since today’s fashion consumption is unsustainable as, for example, the world has finite 
resources and raw material is becoming scarcer (Diderich 2017; van Weele 2014). Fashion 
companies efforts of facilitate, support and monitor sustainable practices and standards is not 
enough as sustainable consumption has not yet made an impact on consumers’ fashion 
purchasing decision (Chae et.al 2016; Gam 2011). To be able to produce more sustainable 
garments, the willingness to purchase sustainable fashion has to increase along with 
consumers’ actual actions. Without such increase the companies will not be able to sell, the 
producers will not be able to produce and the use of raw material will not decrease. It takes 
an interaction between all parts involved in the value chain to make a development and 
improvement (de Brito, Carbone & Blanquart 2008).  
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When fashion consumers are about to purchase a fashion product it is evaluated from 
different product related aspects such as design, quality and price. Also, external influences, 
information and emotions are affecting their purchasing decision (Chan & Wong 2012). Even 
though there is a rising concern among companies and consumers regarding sustainability the 
development is not enough to make a difference for future generations. Without considering 
attributes affecting the consumer's’ purchasing decision the sales of sustainable fashion will 
not increase. With this in mind the problem to be examined in this report is how to accelerate 
the development of sustainable consumption. This since previous research has shown a gap 
between consumers’ sustainable awareness and their actual actions to make a purchase. 
Another problem is that it is difficult for consumers to distinguish sustainable fashion among 
fashion and textile products available today. A problem with sustainable fashion is that it is 
not always obvious that they are sustainable. With this in mind it is important to meet the 
demands in both design and aesthetics along with a sustainable production. Sustainable 
fashion has to be of good design as well as sustainably produced (Fletcher 2013; Gam 2011).  
 
Researchers suggest that by communicating relevant information and knowledge companies 
might affect the consumers to create an interest and demand for a certain product (Chae et.al 
2016; Chan & Wong 2012). This perspective suggests that information is highly valuated and 
that it through different attributes is possible to affect consumers’ purchasing decision. 
Although, fashion consumers differs from other consumer segments generally since they 
seldom recognizes a problem when making purchasing decisions. Fashion consumers starting 
position is their awareness of the product and their decisions often excludes information 
search (Solomon & Rabolt 2004). Since fashion consumers are less likely to be affected by 
information provided by fashion companies, this is concluded to be a problem. It is more 
likely that fashion consumers tend to do an external search involving asking for friends’ 
opinion (Solomon 2011). Therefor sustainability needs to be included in consumers’ 
knowledge, values and attitudes to affect their purchasing decisions, starting with awareness 
(Gam 2011). With this in mind, another problematization in this report is to recognize what 
might influence consumers’ awareness in order to affect their actual actions (Chan & Wong 
2012).  
 
1.3 Purpose and research question 
 
The purpose with this study is to investigate how it is possible to accelerate Swedish 
consumers’ willingness to purchase sustainable fashion in order to affect their actual actions. 
Furthermore - what would make consumers choose sustainable fashion over non-sustainable 
in order to develop an improved sustainable fashion future. This by examines what factors are 
affecting consumers’ behaviour including their awareness and willingness to act. The purpose 
is also to examine what factors are affecting female fashion consumers’ rational behaviour in 
the gap of their willingness to act and actual actions. The research question of this study is 
consequently: 
 
Q: How is it possible to accelerate Swedish consumers’ willingness to act and their actual 
actions to purchase sustainable fashion?  
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1.4 Limitations 
 
When referring to sustainability this study focus on the consumption of newly produced 
sustainable fashion. Consequently, a limitation of this report is that it does not cover all areas 
concerning sustainability and the purchase of sustainable fashion. For example repaired, 
recycled and second-hand fashion and how these are affecting consumers’ purchasing 
behaviour. Nor, does this study consider the importance of quantity and how mass 
consumption affects sustainability. Another limitation to consider is that this report suggests 
that consumers are rational. A rational perspective does not involve low involvement 
decisions and does not include the purchase decision as something influenced by others. 
Important to consider is that this perspective alone does not portray the fashion consumers’ 
purchase decision (Solomon 2011; Solomon & Rabolt 2004).  
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2. Theoretical Framework 
 
In the second chapter relevant views on the issue of sustainability and sustainable fashion is 
presented. The purpose is to give a deeper understanding for this report’s research question. 
The chapter also presents existing theories and gaps concerning factors influencing fashion 
consumers and their purchasing behaviour. At the end of the chapter the theories presented is 
concluded in a model showing factors affecting fashion consumers in their purchasing 
decision.  
 
2.1 Sustainability - a recognized issue within the fashion industry 
 
Sustainability is a term covering three areas - economic, social and environmental. It has, 
over the last years, been highlighted and by many companies included in business strategies 
(Shen 2014). Within the fashion industry sustainability has become a particular sensitive 
subject due to the industry’s environmental burden on land and water as well as its intense 
use of natural resources (Turker & Altuntas 2014). Even though fashion companies are trying 
to improve their sustainability efforts, the industry is complex when it comes to adapting 
sustainable solutions. For example today’s fast fashion market is highly competitive. There’s 
a constant need to ‘refresh’ product ranges, which means that many retailers need to extend 
the number of ‘seasons’. To devise an effect supply chain is it important to consider the 
nature of the demand of the products in the chain (Hines & Bruce 2007). Speed-to-market 
and short lead times are a key to success and since the competition has intensified it is more 
important than ever to deliver the right product at the right time, which indirect encourages an 
unsustainable transportation mode (Shen 2014). The fast fashion industry is criticized due to 
its heavy burden on social and environmental surroundings. It is blamed for being non-
sustainable as it focus on delivering low-cost garments in no time using methods that are 
encouraging a unsustainable consumption behaviour and as is considered not to prioritize 
environmental concerns (McNeill & Moore 2015).  
 
Globalization and the delocalization of the production has led to economic changes within the 
European clothing industry and the awareness of ethical issues within clothing production has 
increased among fashion consumers (de Brito, Carbone & Blanquart 2008). Since the 
consumers today are increasingly considering the social and environmental concerns 
companies have to act more responsible than before to decrease risks within the supply chain 
(Turker & Altuntas 2014). An environmental or social scandal could ruin a company’s 
reputation in no time due to how global companies have become and how easy international 
press and social medias deliver news (scandals) all over the world. This is also the reason 
why large companies are acting more responsible and has become more transparent than 
before in advantage to sustainability (van Weele 2014). 
 
In order to accomplish a sustainable future all parts of the fashion supply chain has to 
collaborate. It takes interplay and consensual from all parts involved. To minimize the 
environmental burden companies have to change their way of producing and consumers their 
way of consuming (Shen 2014). Even though fashion companies today works with 
sustainability in ways like recycling or reuse of different materials this industry still stresses 
how to increase sales to competitive price points, encouraging mass production and 
consumption - which is why the fashion industry is criticized to in many ways clash with the 
work towards a sustainable future (Birtwistle & Moore 2007). Another issue is how the 
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fashion industry uses sustainability as a communication tool rather than implementing actual 
actions in their operations. The reason is simply because society today expects companies to 
be ethical responsible (van Weele 2014; de Brito et al. 2008).  
 
2.1.1 Sustainable fashion production 
 
Sustainability is not only one single approach, but also many connected factors that could be 
applied throughout the fashion supply chain. It is a complex term including how to bring 
sustainable improvements in the life cycle of a garment - starting with the raw fibre to final 
product and disposal. For example the choice of fibre and materials is one starting point. By 
replacing conventional used materials with alternatives this could bring the benefits of 
reducing the usage of chemical, energy and water as well as the dependency on 
petrochemical products such as oil. Also by minimizing the processing steps and by reducing 
chemicals as well as the energy and water consumption, companies are able to make a less 
environmental impact (Fletcher 2013). With this said, embedding sustainable principles and 
improvements through the production is beneficial in many ways.  
 
2.1.2 Sustainable fashion consuming 
 
As described, sustainability involves many different areas. Among companies, sustainable 
fashion is often described as fashion products with a conscience regarding labour conditions 
and environmental responsibility. The product is likely to end up on the market as a 
‘sustainable’ product although sustainability is only considered in one of many aspects. To 
increase the consumption of sustainable fashion, research shows that companies should 
provide the consumers with more detailed information about the production and their 
products. This since a transparent information beneficially proves their work with sustainable 
fashion, which, in the end will stimulate the sustainable consuming (Shen et al. 2014). The 
need to encourage consumers to purchase sustainable products relies on many factors, for 
example how raw material is becoming scarcer and the negative effects of global warming 
(van Weele 2014). As recognized the fashion industry’s environmental impact is very high- 
both in production and throughout the supply chain (De Brito, Carbone & Blanquart 2008). 
Also, the continuous increase of the population of this world requires thoughtful disposal of 
the finite resources in order to not risk total consumption and in that way sacrifice future 
generations needs (van Weele 2014). Gedda, H&M’s Head of Sustainability, confirm this fact 
by saying “We know that around 2060, we’re going to be 10 billion people [on Earth], and all 
those people will need clothes somehow. At the same time, we have very finite resources”. 
With this in mind it is obvious that way consumers are consuming and the way producers are 
producing is not a sustainable, nor an innovative development for the fashion industry 
(Diderich 2017).  
 
2.2 Fashion consumers 
 
2.2.1 Awareness, willingness to act and actual actions 
 
Even though consumers’ awareness of sustainable concerns is increasing, previous research 
has shown that the environmental consumption has not yet made an impact on their fashion 
purchasing decision (Chae et.al 2016; Gam 2011). To increase the willingness to act there 
must be awareness among consumers including important factors such as environmental 
attitudes, knowledge and behaviour (Gam 2011). This is also concluded by Zsóka (2006) who 
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is describing environmental awareness as five different components, which together are 
playing an important role in guiding consumers towards a sustainable purchasing: 
      
● Knowledge  
● Values          
● Attitudes  
● Willingness to act   
● Actual action 

 
Knowledge plays a determining role in shaping individuals values and attitudes. According to 
Chae et.al (2016) this might also help stimulating actions as previous research has shown that 
environmental knowledge has a positive impact on consumers’ environmental behaviour. The 
willingness to act environmentally can be considered as a result of values and attitudes. 
Although, the willingness to act does not necessarily mean a consistent behaviour (Zsóka 
2006). The components of environmental awareness are closely related to each other and 
consumers with a high level of environmental knowledge will have positive environmental 
behaviour. For example the social environments affects the consumers’ attitudes and are 
therefore important to consider in retailing as this social environment may influence 
consumers’ sustainable values and attitudes (Chae et.al 2016; Wattanasuwan 2005). The 
actual action is a result of the consumers’ knowledge, values and attitudes combined. In other 
words, environmental knowledge, values and attitudes creates willingness to act, which in the 
end leads to actual actions (Chae et.al 2016; Zsóka 2006).  
 
2.3 Factors influencing fashion consumers purchasing decision 
 
There are different perspectives on decision making in consumer behaviour. The traditional 
view is the rational approach. In this perspective consumers are looking for as much 
information as possible to evaluate the pros and cons about the product. This perspective 
suggests that information is highly valuated and that it through different attributes is possible 
to affect consumers’ purchasing decision. However, it is also likely that fashion consumers 
tend to do an external search involving asking for friends’ opinion. This should therefore be 
an included factor as it is a part of the sociological approach (Solomon 2011; Solomon & 
Rabolt 2004).  
 
2.3.1 Information and labelling 
 
To be able to create an interest for sustainable fashion it is important for fashion companies to 
provide information both in online as well as in traditional stores (Shen et al. 2014). A 
suggestion is that fashion companies incorporate sustainable knowledge into their marketing 
strategies in order for the consumers’ attitudes to change (Chae et.al 2016). By offering a 
higher level of customer service quality the fashion company is able to influence and change 
consumers’ attitudes. This since a fashion consumer who is more satisfied with the service 
offerings are more likely to make a purchase since fashion consumers are highly susceptible 
to be influenced by others (Chan & Wong 2012; Solomon & Rabolt 2004).  
 
Awareness level will also increase when the consumers have more knowledge on sustainable 
and environmental issues. Gaining such knowledge could be accomplished through different 
communication tools offered by the fashion company (Chae et.al 2016). For example by 
using labelling as an informant. According to Bjørner, Hansen & Russell (2004) a label is 
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often used to present complex environmental information to consumers. It is also used to 
indicate that a brand is more environmentally friendly than unlabelled brand.  
 
2.3.2 Product related attributes  
 
Providing consumers with information might not be enough due to the way fashion 
consumers makes their purchasing decisions (Solomon & Rabolt 2004). This is why different 
product- related attributes such as price, product options, design, aesthetic and quality also 
have to be considered as these are all different attributes affecting consumers’ buying 
behaviour and purchasing decision (Chae et.al 2016; Chan & Wong 2012).  
 
Product options and design are two important attributes as, for example, fashion consumers 
prefer fashion that appears aesthetically appealing. They will also purchase sustainable 
fashion if there is no compromise on the product’s quality. Concluded is therefore that the 
sustainable garment has to be of right style, good design and quality and satisfy fashion 
consumers’ esthetical needs (Chan & Wong 2012).  
      
Price is a very important factor to consider due to the fact that fashion consumers normally 
have a price range for the certain product they are looking for. This is especially important 
for consumers who shop for themselves (Visser, Preez & Van Noordwyk 2006). Chan and 
Wong (2012) uses the example of eco-friendly garments where research shows that a price 
higher than 10% above their acceptable price range will not affect their purchasing. However, 
if the price is higher than 25-30% than their acceptable price range it will most likely result in 
the consumer refraining the purchase (Bratt 1999; Chan & Wong 2012; Miller 1992). As 
sustainable fashion products usually have a higher price than other products it is most likely 
to have an impact on purchasing decisions (Chae et al. 2016).  
        
2.3.3 External influences 
 
Previous research has also shown that consumers both include information as well as peer 
influence when they are about to purchase sustainable products (Chae et al. 2016). When 
looking at the gap between awareness and actual actions it is important to consider consumers 
external search, involving asking for friends’ opinion as social environments affects the 
consumers’ attitudes and values (Chae et.al 2016; Solomon 2011; Wattanasuwan 2005). 
Consequently, it is important to understand what drives consumers to purchase certain things 
as consumers are not only making their purchasing choices from different product attributes 
(Wattanasuwan 2005).  
 
Fashion consumers’ behaviour is not always rational, it is also influenced by how consumers 
think their activities is going to be perceived by others as well as how it is going to influence 
their place in society (Niinimäki 2010). This is also demonstrated by Wattanasuwan (2005) 
who illustrates this by the example of the usage of recycled envelopes that symbolizes ‘I care 
for the environment’. In the fashion industry this could be translated into the wearing of 
sustainable garments symbolizes that you care for an improvement and improved sustainable 
development. This is also confirmed by other researchers within the area who all agrees that 
the consumers’ often are using consumption as a symbolic action to localize themselves in 
the society (Belk 1988; McCracken 1986; Wattanasuwan 2005). Clothing is, in other words, 
how consumers represent who they are and this is likely related to sociological consumer 
behavior (Gam 2011; Solomon 2011). Emotions and an irrational behaviour also tend to 
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affect consumers purchasing decision. For example impulse buying and fashion involvement 
is more common among conscious fashion consumers as they want to dress fashionable. This 
is related to a hedonic consumption tendency and a behaviour driven by positive emotions 
including the availability of time and money (Sarabia-Sanchez, De Juan Vigaray, Maria & 
Hota 2012). Altogether, the rational as well as the irrational and the social approach are 
affecting fashion consumers purchasing behaviour (see figure 1). 
 
       
 

 
 
Figure 1. Factors influencing fashion consumers in their purchasing behaviour. A model 

showing the relationship between influencing factors and fashion consumers’ awareness, 
willingness to act and actual actions to purchase sustainable fashion. 
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3. Methodology 
 
In the third chapter a description of the set of methods when collecting the theoretical and 
empirical information is presented. The chapter also aims to clarify the scientific approaches 
used throughout this report in order to accomplish a reliable research. Beyond this the 
interaction between theory and empirical findings is discussed as well as this report’s validity 
and reliability.  
     
3.1 Scientific approach 
 
This report is using an inductive approach, meaning that the theory is an outcome of research. 
Consequently, the study aims to create and generate meanings from the data collected in 
order to identify relationships and patterns to build a theory. It is integrating existing theories 
with empirical findings through a qualitative research approach. Another important aspect is 
therefore that this report is emphasizing in words and understanding of factors affecting 
consumers purchasing behaviour rather than quantification in the collection and analysis of 
data (Bryman & Bell 2015). Since knowledge, values and attitudes among fashion consumers 
constantly are changing, this is a suitable research strategy for this study as it takes a view of 
the constantly shifting social reality. This report also emphasizes on the need to understand 
from the perspective of the social actor as it is based on questions concerning the 
understanding of human behaviour rather than the explanation and qualitative interviews. 
Therefore this research involves an interpretive stance involving a hermeneutic approach 
where the central idea is to bring out the meanings of the chosen literature from the authors’ 
perspectives (Bryman & Bell 2015; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2010).  
 
Also, this report suggest that consumers are rational and that companies through information 
are able to influence their purchasing behaviour. Therefore a part of the research process is 
going to involve looking at existing fashion, sustainable and non-sustainable, available in 
store at the moment. This in order to understand what factors are affecting the consumers in 
their purchasing behaviour. However, a rational perspective does not involve low 
involvement decisions such as impulse buying, as well as it does not necessarily include the 
purchase decision as something influenced by the opinions and behaviours of others. 
Important to consider is that this perspective alone does not portray the fashion consumers’ 
purchase decision as some buying behaviours are not rational (Solomon 2011; Solomon & 
Rabolt 2004). Therefore the sociological approach and the irrational behaviour is also taken 
under consideration when understanding the gaps.  
 
3.2 The research process 
 
As mentioned earlier this study has an inductive approach. By using exciting theories on the 
subject the research question is discovered. The problem is concluded to be the gap between 
fashion consumers’ awareness and actual actions as sustainable consumption has not yet 
made an impact on their purchasing decision. The purpose is consequently to examine what 
till affect the consumers to purchase more sustainable fashion from data collected through 
focus groups. The findings of the empirical data is then used as theories that are fed back into 
the stock of theories and proposed at the end of the research process. The empirical data of 
this report is going to be collected in two focus groups, which makes it possible to get a 
deeper understanding of the participants’ thoughts about the topic of this report.  
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3.3 Collection of empirical data  
 
3.3.1 Focus groups 
 
The data collected for the empirical findings was, as mentioned, through focus groups. The 
focus group method is a form of group interview with several participants emphasizing on a 
specific theme or topic that is explored in depth. The method is often used in qualitative 
researches and helps to develop an understanding about why people feel the way they do. It is 
also a helpful method as it might felicitate a wide variety of views to a particular topic 
(Bryman & Bell 2015; Esaiasson et al. 2010). The focus group method was chosen for this 
report to help give an understanding to why there is a gap between fashion consumers’ 
awareness, willingness to act and actual action regarding sustainable purchasing. According 
to previous theories there are both rational, irrational as well as sociological approaches 
affecting fashion consumers purchasing behaviour (Solomon 2011; Solomon & Rabolt 2004). 
In this sense the focus group was a good option as it reflects the process through which 
meaning, such as the meaning of sustainable garments, is constructed in everyday life 
(Bryman & Bell 2015). In other words, it might helped to give an understanding in how 
product related attributes and information as well as external influences such as friends 
opinion might affect the gaps between fashion consumers’ awareness and actual actions.  
 
According to Bryman and Bell (2015) focus groups typically involve groups of six to ten 
participants who discusses a specific topic and it is an effective tool for gaining insight about 
markets. Other literature suggests four to six persons since too many participants may result 
in peer pressure and subgroups influencing each other (Esaiasson et al. 2010). It is important 
to have enough sessions to receive relevant information, though too many groups might be a 
waste of time (Bryman and Bell 2015). According to Esaiasson et al. (2010) the main goal 
with focus group interviews is to accomplish stableness in the results in order to theoretical 
saturation. It is therefore believed that two groups might be enough for the moderator to reach 
a point where he or she is able to anticipate what the next group is going to say. According to 
Bryman and Bell (2015) this might indicate that there probably are enough groups already 
and might justify the chosen number of focus groups in this report.  
 
3.3.2 Deliberation of potential respondents  
 
To be able to manage a focus group it is as previously mentioned suggested that a group 
contains of four to ten members and it is important to chose participants who can represent 
the topic concerned (Bryman & Bell 2015; Esaiasson et al. 2010). In this case, to be able to 
examine the research question, the requested participants had to be women, in the age of 18-
55 who have purchased clothes for themselves in the last twelve months. 
  
Since this study focuses on female Swedish fashion consumers’, the sampling of respondents 
is women in general with no restrictions regarding interest in the topic, occupation or social 
status. The only requirement applies age and their purchasing history, with the requirement 
mentioned in previous paragraph.  
 
The arrangement of these focus groups gave room for discussions about thoughts, willingness 
and actual actions among the respondents as consumers, since the opportunity to include 
multiple choice questions, open questions and scenarios was given. As the purpose for this 
thesis is to examine how to accelerate sustainable purchasing among consumers in general, 
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the main focus was to make the voice heard of the common consumer, in the development of 
consuming sustainably. 
 
3.3.3 Typology 
 
The study contained of eight respondents in total, divided into two focus groups with four 
respondents each. The number of respondents was assessed to be reasonable in relative to the 
limited time and resources. The respondents were selected on the basis of convenience 
sampling, friends and family to the authors of this report. The fact that some of them know 
each other was assessed not to influence the outcome, rather the opposite. Focus groups 
attend to give a more ‘natural’ outcome than qualitative interviewing and the choice of 
convenience sampling reinforced this since it contributed to a more relaxed atmosphere. The 
sampling selection also made it possible to avoid ‘no shows’ since the time and place could 
be agreed to the fit the respondents as well as the moderator (Bryman & Bell 2015). The two 
focus groups are performed in Gothenburg and Borås, Sweden, at the 27th and the 28th of 
April 2017. 
 
3.3.4 Interview details 
 
Focus groups can be structured in different ways, as some prefer to ask just one or two 
questions to open up for discussion and some prefer a more structured session with the 
moderator being more actively involved (Bryman and Bell 2015). Both focus group sessions 
started with the moderators handing out a questionnaire asking for basic information about 
participants’ name, age, place of residence, shopping habits as well as their perception 
regarding sustainable fashion (see appendix one). On the questionnaire the participants were 
assigned with information about the purpose of the focus group and the aim of the study. The 
participants were also given the conventions and got informed that the data would be treated 
confidentially and that they would stay anonymous when analysing the results. According to 
Bryman and Bell (2015) it is suggested to start a focus group session in this way. The focus 
group interviews then continued with the moderators asking questions using the interview 
guide (see appendix two). Some questions were read with alternative answers and some 
opened up for spontaneous response and gave room for an open discussion. To get as many 
points of views as possible some of the questions were combined with different scenarios. 
The questionnaire was included since asking questions frequently attend to stimulate the 
discussion and helps to avoid deviations from the topic (Bryman & Bell 2015). Since the 
respondents’ knowledge and interest in the topic was unknown a structured session was 
assessed to be preferable for these focus groups. The maintained results from the sessions are 
presented as empirical data in the results.  
      
3.4 Validity and reliability  
 
There are different opinions about the relevance when talking in terms of reliability and 
validity as it comes to measuring the data in qualitative research. This is based on the fact that 
qualitative research is often about interpretations and how people act and think. Some writers 
suggest that qualitative and quantitative research should be evaluated by different criteria and 
that the primary criteria for qualitative research should be about trustworthiness and 
authenticity. In this research to increase the trustworthiness an ‘auditing’ approach was 
adopted. This includes records of phases in the research process such as problem formulation, 
selection of research participants, interview transcripts and data analysis decisions.  
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Collecting data through focus groups could contribute to problematizations such as the 
difficulty to organize and maintain control throughout the session, which in this case was 
handled by structuring the sessions with questionnaires and the active participation of the 
moderator. It could also be difficult to analyse the data collected through this kind of 
qualitative research. To enhance the findings both focus groups were recorded and even 
though inaudible elements are prone to be omitted, the data could be analysed afterwards not 
only giving the words spoken from the respondents but also giving how their words were 
spoken. It also allowed examination of what the participants said as well as it helped to 
counter accusations that the analysis might have been influenced by the researcher’s values. 
To examine the research question for this thesis it has to be assumed that the respondents 
participating in the focus groups are telling the truth. However, problems of group effects are 
also important to consider. It is therefore suggested that the moderator makes sure to get all 
the participants’ point of views. This has been accomplished by saying, for example, “That is 
one point of view. Does anyone have another point of view?” (Bryman & Bell 2015).  
 
Another aspect to consider is, as mentioned earlier, that this report suggests that consumers 
are rational. It is believed that companies through attributes such as information are able to 
influence consumers purchasing behaviour. Consequently, the aims of the focus group 
interviews are to locate what factors are influencing the fashion consumer in their rational 
behaviour. A rational perspective does not involve low involvement decisions and does not 
include the purchase decision as something influenced by the opinions and behaviours of 
others. Important to consider is that this perspective alone does not portray the fashion 
consumers’ purchase decision (Solomon 2011; Solomon & Rabolt 2004). Therefore the 
sociological approach is taken under consideration when understanding and analysing the 
gaps as well.  
 
3.5 Reflection of chosen methodology  
 
There are several ways of collecting relevant data for this study. Relevant information could 
for example been collected by doing a survey. Surveys give the benefits of receiving 
information easier on sensitive questions. Although, the topic for this study was not 
considered to be sensitive to the extent that any questions would have been answered without 
sincerity. If a different way of collecting data would have been chosen the flexibility would 
have been markedly reduced and possibly degraded the value of the content. Therefore focus 
group sessions are contemplated and considered to be most suitable for this study as it has a 
qualitative approach.  
 
The chosen methodology made it possible to emerge the theory meanwhile the process 
instead of testing a chosen theory. The qualitative approach also gave the point of view of the 
participants, instead of the researcher. It is, as in this case, through focus groups easier to get 
a deeper understanding and to get a closer involvement with the participants, in comparison 
with a quantitative approach. Since the way of interviewing the participants is more 
‘unstructured’ it opens up for possible supplementary questions and therefor also makes it 
possible to be flexible as a moderator and to get the most out of the participants opinions and 
thoughts when asking questions. .  
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A disadvantage was that it is suggested as a weaker method as it perceives lack of 
generalizability, as the results are not always a reliable indicator for the wider populations 
reactions to a certain topic. By using several groups the data is going to be more significant. 
Although, as focus groups take a long time to arrange it is necessary to use a lower number of 
groups (Bryman & Bell 2015). Another problem with qualitative research is as mentioned 
previously, how to analyse the data. In this case, both focus groups were in Swedish and have 
been translated into English when presenting the outcomes of the sessions. When translating 
the transcription of a focus group into another language the risk of losing important 
expressions or statements might occur. Although, the decision to carry the focus groups in 
Swedish instead of English was based on how it is easier for the participants to communicate 
and express thoughts on their mother tongue. To carry the sessions in English would perhaps 
have made the participants to put more effort into the language rather than in expressing 
themselves enough to generate valuable data. When writing the results it is important to make 
it clear for the reader what the participants’ state and what analyses the authors add. The 
results from the focus group sessions are therefore presented in chapter four with quotations 
from the participants in order to assure the reader what was accurately discussed among the 
participants (Esaiasson et al. 2010). The authors’ conclusions are separated and added in 
chapter five. 
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4. Results  
 
The fourth chapter presents the findings from the two focus group sessions. The results are 
presented thematically where the most fundamental findings of the discussions concerning 
factors influencing fashion consumers and their purchasing behaviour. It also presents the 
respondents’ views in relation to each other and to the theoretical framework in an analysis. 
Below is an explanation of symbols used throughout this chapter.  
 
(...) = Words chosen to be left out as they are considered not to contribute to the context.  
    
4.1 Empirical findings 
 
The participants of the focus groups were women between the age of 22 and 54, living in 
Sweden. All of them have purchased clothes for themselves in the last twelve months both 
online and/or offline. How much money they have spend on clothes the last month differs 
from 0 SEK to 2800 SEK. As an introduction the participants were asked to give their 
opinion on sustainable fashion. This in order to get a perception of their sustainable 
awareness.  
 
The first focus group (appendix four): 
 
Participant A 
Age: 51 years old 
Money spent on clothes the last month: 1200 SEK 
Opinion regarding sustainable fashion: Clothes produced with durable quality and less use of 
chemicals 
 
Participant B 
Age: 54 years old 
Money spent on clothes the last month: 2800 SEK 
Opinion regarding sustainable fashion: Eco friendly, durable/sustainable, simple styles and 
well sewn 
 
Participant C 
Age: 32 years old 
Money spent on clothes the last month: 2500 SEK 
Opinion regarding sustainable fashion: Simple and classic styles, relevant in many contexts 
 
Participant D 
Age: 25 years old 
Money spent on clothes the last month: 1500 SEK 
Opinion regarding sustainable fashion: Environmental friendly produced garments. The 
fashion industry’s equivalent to ‘ecological’ in the food industry   
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The second focus group (appendix five): 
 
Participant E  
Age: 24 years old. 
Money spent on clothes the last month: 1000 SEK 
Opinion regarding sustainable fashion: Good material and environmental friendly. Durable 
garments and fashion lasting for more than one season. 
 
Participant  F  
Age: 24 years old. 
Money spent on clothes the last month: 0 SEK 
Opinion regarding sustainable fashion: That the manufacturing is environmentally friendly 
and the clothes are of good quality.  
 
Participant G  
Age: 25 years old. 
Money spent on clothes the last month: 1000 SEK 
Opinion regarding sustainable fashion: The production is environmentally friendly and the 
labour has good working conditions.  
 
Participant H  
Age: 22 years old. 
Money spent on clothes the last month: 700 SEK 
Opinion regarding sustainable fashion: Clothes manufactured in the perspective of CSR 
(corporate social responsibility) and with future generations in mind.   
 
4.1.1 Environmental awareness among fashion consumers  
 
Even though there is an environmental awareness among fashion consumers, the opinion 
regarding the definition of ‘sustainable fashion’ is diverse. All of the participants had 
different opinions and perceptions about the topic. To sum up what the participants wrote, the 
word ‘durable’ is commonly used. The definition of sustainability and durability seems to be 
hard to separate or is possibly considered to be coherent. Also environmentally friendly 
produced garments are considered to be more sustainable among the participants.   
 
A:  

- Clothes produced with durable quality and less use of chemicals. 
 
F: 

- (...) the manufacturing is environmentally friendly and the clothes are of good quality.  
 
When the discussion regarding the participants’ awareness was brought up most of the 
participants did not consider them as environmentally conscious. Most of them would like to 
become more environmentally conscious when purchasing fashion than they are today. Both 
focus groups discussed their lack of knowledge in the subject of sustainable fashion and the 
participants in both focus group also stated that the lack of information contributes to reduced 
awareness whether purchased garments are sustainable fashion or not. To sum it up it seems 
to be the lack of clear information and knowledge in combination with the range of available 
products that affects the consumers when making a purchasing decision. It also prevents the 
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consumers’ from making an active choice, when choosing between sustainable and non-
sustainable fashion. 
 
4.1.2 Significance of product options 
 
As mentioned earlier there are different product-related attributes affecting consumers’ 
buying behaviour and purchasing decision such as price, product options, design, aesthetic 
and quality. When fashion consumers are about to buy a sustainable product they are 
evaluated from these different attributes among others (Chae et.al 2016; Chan & Wong 
2012). In the first focus group the participants had different opinions about what is the most 
important factor and it was also discussed how the most important factor could vary 
depending on what kind of garment it concerned and for what occasion it was meant for. 
When asked about what is valued when purchasing fashion quality and price are the most 
common factors to consider, each one separately and/or both together in a combination. Even 
if the price is considered to be valued among the participants, the discussion led them to that 
these particulars attribute is not decisive. The participants are willing to spend more on 
sustainable fashion if they know the reasons behind the price. Nevertheless, fashion 
companies are facing difficulties as sustainable consumption has not yet made an impact on 
consumers’ fashion purchasing decisions (Chae et.al 2016; Gam 2011). Even if 
environmental concerns are increasing and more consumers are demanding sustainable 
garments the results from both focus group sessions showed that the product options and 
design of a garment is more prioritized than just buying a sustainable garment.  
 
B: 

- Since the product options in store are limited, as we know it, the priority of choosing 
sustainable fashion is quite low. 

 
Some factors are, according to both focus groups, more important than others. For example 
participant G states that product options is the most important factor, something the 
participants in both focus group agreed on as they want the sustainable products to have a 
more appealing aesthetic and design.  
 
G:  

- Priority number one when you buy new clothes is a good fit and the appearance.  
 
Concluded from the focus group sessions is that product options, design and aesthetic are 
more important attributes than price. However, today's sustainable fashion is considered by 
the participants to be rather ‘boring’ as they lack appealing sustainable fashion. The 
participants concluded that priority number one is to find the right style, with good quality 
and a viable price. If the garment would appear to be sustainable it would be considered a 
‘bonus’. Although, if it was not they would still have bought the garment as sustainable 
fashion is not prioritized due to its lack of availability.  
 
C:  

- It is not like you are walking past a garment and like ‘woa’ this one is sustainably 
produced, I do not need it but I will buy it anyway because it sustainable fashion. I do 
not believe that is how it is done, but if there were two garments looking the same, I 
probably would consider the sustainable one if the label was clearly marked with 
‘sustainable’. 
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4.1.4 Acceptable price range 
 
Sustainable fashion products usually have a higher price than other products it is most likely 
to have an impact on purchasing decisions (Chae et al. 2016). Both focus groups were 
uncertain whether the price between sustainable and non-sustainable fashion differs or not. 
The hesitation about the price differences amplified in focus group one when participant C 
stated that the only company, she knows, promoting sustainable fashion is a fast fashion 
company with overall low price garments. The conclusion was that the price could not differ 
significantly since all products of this particular fashion company are of the same price-range. 
The discussion developed into that sustainable fashion also could be a matter of interpretation 
and therefore also affect the price. For example participant B pointed out that a company's 
focus could differ from not supporting child labour to choosing good materials. Participant C 
responded with the example of a possible scenario with a company advocating good working 
conditions but using the worst materials at the best price possible to keep the expenses low. 
The participants agreed on how the question of interpretation and how companies’ labels 
sustainable fashion differently could affect the reputation of sustainable fashion averse. In the 
second focus group Participant E suggested that sustainable clothes are more expensive due 
to “working conditions, choice of material and delivery” while participant H automatically 
thought that there is a price difference but she could not give a “concrete example” (...) 
“Maybe it is just my prejudice”.  
 
Previous research has shown that a price higher than 10% above the consumers acceptable 
price range will not affect their purchasing decisions. If the price is higher than 25-30% than 
their acceptable price range it will most likely result in the consumer refraining the purchase 
(Bratt 1999; Chan & Wong 2012; Miller 1992). By using the scenarios (appendix three) as 
example it is concluded by the participants in the focus groups that product options and 
design are more important attributes than price. For example all of the participants were 
willing to pay more for a sustainably produced garment as long as the requirements of design 
and quality were met. In the first two scenarios using the example of the blouse all the 
participants agreed on that the exemplified price difference were insignificant. In the last two 
scenarios, when the price difference was higher, some of the participants started to hesitate. 
For example this is where participant D set the limit and participant H thought a 25% price 
rise would be too much and she would probably refrain the purchase.  
 
D:  

- No, I think this is about where I set my limit. 
 
H: 

- I don’t know. I would probably have hesitated. (...) 500 SEK feels like… the limit of 
acceptability. 

 
Still, the majority would have bought the sustainably produced jacket for 2500 SEK instead 
of 2000 SEK. This since their conscience started to affect their way of deliberating the price. 
Concluded is that they all would pay more for sustainable fashion, if they knew that the price 
actually makes a difference with the mentioned conditions in mind - including sustainably 
produced and favourable working conditions. 
 
G:  

- (...) It is about the conscience you put on every day.  
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4.1.5 Significance of information 
 
A recognized problem is that it is hard for consumers to distinguish sustainable fashion in 
many of the fashion and textile products available today in store and online. The difficulty 
with sustainable garments is that it is not always shown or obvious that they are sustainably 
produced. According to Chae et al (2016) there are people who would pay more for 
sustainable garments if they were convinced about the benefits. The participants from the 
focus group sessions also strengthen this as they indicate the importance for the company to 
emphasize the advantages of sustainable fashion to gain consumers’ trust. For example it is 
suggested that the fashion companies should focus on telling the story behind the products 
and their benefits compared to traditionally manufactured textile products.  
 
All the participants agreed on that more information regarding sustainable fashion is needed. 
Most of them are not consuming sustainable fashion today due to lack of information. The 
participants at the first session discussed that it would be valuable to know if a garment is of 
better quality and if it fills any function that would make the garment last longer. They agreed 
on that they would like to receive information about sustainable fashion with some kind of 
label or sign among the presentation of garments. They were against the suggestion of 
receiving information from staff available in store, especially moralizing information as this 
might give the opposite reaction.  
 
F:  

- I’m thinking about the phenomenon nudging where you are pushing people to behave 
in a certain way.  

 
It was also discussed that the information given today is inexplicit and that more apparent 
information would facilitate a purchasing decision. They also thought that better information 
would contribute to customers being more loyal to a certain company if they knew that their 
garments were of sustainable origin. Concluding they were not satisfied with they way 
companies markets sustainable fashion today. 
 
A: 

- … I think they could be a bit more inventive 
 
Both focus groups also came with the suggestion that they would like a label, exclusive for 
sustainable fashion. This since just labelling the products as ‘green’ is not enough as the 
participants in both focus groups want a more thorough explanation of what benefits 
sustainably produced products brings.  
 
G:  

- It is difficult to know what contributes to the setting of a price. Why some 
*companies* have low prices and why some don’t? Is it due to labour conditions or 
used materials?  

 
Some of the participants required more transparency from the fashion companies, as it is 
difficult, as a consumer, to know what is behind the price. The participants believe that most 
fashion companies have their own label and definition of sustainability and are concerned 
that companies are whitewashing their green efforts. Their suggestion is therefore a 
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standardized label that should be known and used by fashion companies worldwide. The label 
should represent sustainable fashion on the same basis considering economic, social and 
environmental aspects. They compared this standardized labelling with the idea of eco-
labelling and they thought it would be important to have equal conditions to facilitate the 
concept of sustainable fashion. According to the participants the label should be small, 
colourful and easily accessible- a symbol rather than information provided by text. As long as 
it has a great importance and clear meaning to the consumer, this was discussed to be enough 
to encourage a sustainable purchasing decision. 
 
4.1.6 External influences 
 
The product related attributes are not the only factors affecting fashion consumers in their 
purchasing decision. Information and external influences such as peer influence are also 
important to consider (see figure one). Also, as fashion consumers’ behaviour is not always 
rational it is important to include external influences. For example how their activities is 
going to be perceived by others as well as how it is going to influence their place in society  
(Niinimäki 2010). Although, concluded is that peer influence is something that are affecting 
all the participants in their purchasing decision. This is especially strengthened by focus 
group number two who points out the importance of friends’ opinions. For example a 
purchasing decision is more easily made with a friend’s support than the leverage of a fashion 
company.  
 
E: 

- It is about feelings (...). My feelings for my friends make it more reliable.  
 
H:  

- Yes, a friend’s opinion is more relevant. 
 
Other external influences affecting the participants are how they receive their fashion 
inspiration, which varied among all of the participants in large extent. For example 
participant A and B gets inspired by advertising on TV and by mail. Participant G and H gets 
inspired by social media such as Pinterest, Facebook and/or Instagram by following 
celebrities as well as fashion companies. Participant E gets her inspiration from the fashion 
stores.  
 
D: 

- You are discussing with friends but I get my inspiration from Instagram 
 
Current mood and financial position are also affecting their purchasing decision. For example 
a tight budget makes the participants value attributes such as right style and right price over 
the quality and how the garment is produced. Also, when the opposite position occurs it puts 
the participants in a mood where they are willing to spend more. They are also putting more 
thought into what they are actually getting out of the investment if they have a bigger budget 
to use for fashion.  
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4.2 Analysis 
 
4.2.1 Awarness affecting sustainable consuming   
 
Even if all interviewed participants had purchased clothes for themselves in the last twelve 
months, no one had made a sustainable fashion purchase. However, the observation that 
fashion consumers make fashion purchases without considering sustainable fashion is not a 
new founding. This since, previous research has shown that the environmental consumption 
has not yet made an impact on consumers’ purchasing decision due to limitations in their 
sustainable awareness (Chae et.al 2016; Gam 2011). Environmental awareness is described as 
different components, which together are playing an important role in guiding consumers 
towards a sustainable purchasing. This includes knowledge, values and attitudes (Zsóka 
2006). Lack of knowledge might affect consumers’ environmental behaviour and their 
willingness to act (Chae et.al 2016). This is strengthened by the results from the empirical 
data showing that lack of knowledge prevents the participants from making a sustainable 
purchase.  
 
4.2.2 Factors affecting sustainable consuming 
 
To be able to create an interest for sustainable fashion it is important to provide consumers 
with information both online as well as in traditional stores (Shen et al. 2014). Awareness 
level will also increase when consumers have more knowledge on sustainable and 
environmental issues. Gaining such knowledge could be accomplished through different 
communication tools offered by the fashion company (Chae et.al 2016). For example by 
using labelling as an informant (Bjørner, Hansen & Russell 2004). According to Chae et al 
(2016) consumers would pay more for sustainable garments if they were convinced about the 
benefits. The participants from the focus groups strengthened this as they indicated the 
importance that fashion companies emphasize the advantages of sustainable fashion. For 
example it is suggested that the fashion companies should focus on telling the story behind 
the products and their benefits compared to traditionally manufactured textile products. 
 
4.2.3 Provide consumers with the right product attributes 
 
Different product-related attributes such as price, product options, design, aesthetic and 
quality have to be considered as these are all different attributes affecting consumers’ buying 
behaviour and purchasing decision (Chae et.al 2016; Chan & Wong 2012). Thus, some 
factors are, according to both focus groups, more important than others. For example product 
options design and aesthetic are more important attributes than price. Even though, a higher 
price is likely to have an impact on consumers’ purchasing decision, it might not be the most 
crucial factor as suggested by previous studies (Bratt 1999; Chan & Wong 2012; Miller 
1992). Instead the participants were willing to pay more for a sustainably produced garment 
as long as the requirements of design and quality were met. This is also expressed by Chan & 
Wong (2012) who are suggesting that fashion consumers prefer fashion that appears 
aesthetically appealing. Also, consumers will purchase sustainable fashion if there is no 
compromise on the product’s quality. Sustainable garment therefore has to be of right style, 
good design and quality and satisfy fashion consumers’ esthetical needs (Chan & Wong 
2012).  
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5. Discussion and conclusions  
 
The fifth and the last chapter is a discussion based on the results from chapter four. The aim 
is to bring together previous chapters with the researchers’ conclusions in order to reach a 
conclusion to this research. The research question from the introductory chapter is answered 
and is based on the results from the focus groups supported by chosen viewpoints from the 
theoretical framework. The final part discusses some areas where the results from this study 
might not be enough to get to a conclusion followed by suggestions on further research.   
 
5.1 How to encourage fashion consumers’ willingness to act and 
actual actions 
 
The purpose with this report is to investigate how it is possible to accelerate Swedish 
consumers’ willingness to purchase sustainable fashion in order to affect their actual actions. 
There are different aspects to consider when creating an interest and motivation for 
sustainable fashion among consumers. For example there are different product-related 
attributes, but also information and external influences that are affecting their purchasing 
decision and actual action.  
 
5.1.1 The importance of easily accessible information 
 
A factor important to consider in order to accelerate consumers’ willingness to act and actual 
action is how to affect and strengthen their rational behaviour. To be able to make a rational 
decision, where the consumers for example are evaluating the pros and cons with sustainable 
fashion, they need information. This is shown in the results from the empirical data as the 
participants in both focus group sessions stated that they want more information regarding 
sustainable fashion. Most of them are not consuming sustainable fashion as their current 
knowledge and awareness is not enough to make a purchase based on an active choice. Even 
if most fashion companies have information available regarding their work with sustainability 
both in store and online this is proved not to be enough to encourage the consumers. 
Consumers are in need of more easily accessible information. This is also a way to affect 
their irrational behaviour, as it is important to keep in mind that consumers’ decisions are not 
always rational, but also affected by external factors such as the availability of time and 
money.  
 
The focus group discussed how today’s available information about sustainability in store 
and/or online is not appealing. As companies interpretation of sustainability as a concept 
differs, the consumers’ perceptions of what they are signalizing does as well. It appeared as if 
today’s labelling of sustainable fashion products is confusing as they are many and all with 
different meaning. The participants therefore requested a labelling where the meaning of 
sustainable is not interpretable but concrete. Recognized is the problem when companies are 
putting their own label on a product as the definition of sustainability differs among them. 
Consumers have a hard time knowing the criteria of the label and the value goes missing 
since they have to search for information themselves, which is considered to be too time 
consuming. Consumers are therefore requesting a more consequent way of labelling 
sustainable garments. For example the participants of the focus group sessions are requesting 
a more standardized labelling with clear criteria’s covering the economical, social and 
environmental areas. To sum up consumers’ would like to be able to make ‘the right choice’ 
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when consuming sustainable fashion without having to interpret what the companies have 
taken in consideration when producing the garment. 
 
Since the interpretation of sustainability is known among consumers, it is possible that the 
labelling provided by companies today are likely to have a lack of trustworthiness. A label 
where the company itself decides what is to be considered when working with sustainability 
might have a lower impact on consumers’ purchasing decision in comparison with a 
standardized label as is well-known, no matter in which store it is found. The participants of 
the focus groups talked their way through how fashion companies labels their garments as 
sustainable, without really explaining the function of the label. If fast fashion companies 
takes sustainability in consideration when producing their collections and still are able to 
keep their low prices, it is either no price difference in producing sustainable or non-
sustainable or the interpretation of what sustainability means is of great variety - most likely 
the latter. The question is if there should be a regulation for how and to what extent the term 
‘sustainability’ is allowed to be used? If the word ‘sustainable’ had a consistent definition it 
would possibly appear less often and imply a greater impact.  
 
5.1.2 The importance of design and product options 
 
Fashion consumers prefer fashion that appears aesthetically appealing. Hence, product 
options and design are of outer importance in the fashion consumers’ purchasing decision. 
Educated from the focus group sessions is that the perceptions today’s sustainable fashion is 
rather unattractive and often associated with basic product ranges. Fashion consumers are 
often looking for fashionable garments and therefore this might imply that consumers are not 
even considering looking for sustainable garments when shopping for new fashionable styles. 
The design and quality of a garment were also considered to be of greater value than the 
sustainable aspect alone. To be able to affect consumers’ rational purchasing behaviour 
through attributes, it is important to increase the product assortment options of sustainable 
fashion to appeal the consumers.  
 
During the focus group sessions the participants discussed the difficulty of finding the right 
style regardless of the sustainability aspect. If they find the right style they would not refrain 
the purchase by the reason of not being sustainable. They rather focus on other attributes 
when purchasing fashion and during the sessions it was discussed on how design, price and 
quality was considered to be the most valuable aspects. The outcome of the scenarios during 
the focus group sessions showed that a higher price will not affect their purchasing decision 
if, for example, a marked-up garment was clarified as sustainable. However, common among 
fashion consumers are their social and irrational behaviour including peer influence, impulse 
buying and emotions where time and money affects their decision. A higher price is therefore 
most likely to have an impact on their purchasing decision even if it might not be the most 
crucial factor. Fashion consumers do not want to sacrifice design and quality on behalf of a 
sustainable garment. They would rather consider paying extra for fashionable sustainable 
fashion. A suggestion is therefore to encourage the consumers’ willingness to act and actual 
action by offering a varied assortment with fashion made out of appealing design, good 
quality in order to satisfy fashion consumers’ esthetical needs.    
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5.2 Conclusions 
      
Due to the adverse environmental impacts today’s clothing consumption behaviour is 
causing, it is necessary to accelerate the awareness of sustainable fashion among consumers. 
In order to accelerate Swedish fashion consumers’ willingness to purchase sustainable 
fashion the importance of product-related attributes including design, quality and product 
options have to be considered. Without these attributes and without an appealing range of 
sustainable fashion a purchase will not be carried out. Also there has to be an improved 
environmental awareness among consumers, including knowledge, as knowledge plays a 
determining role in shaping individuals values and attitudes. Concluded is that there has to be 
an interaction between the different aspects. The focus group sessions showed that some 
aspects have to be improved and developed in order to accelerate the purchase of sustainable 
fashion.   
 
To accelerate the purchase of sustainable fashion companies need to offer the ‘right’ style. As 
today's sustainable fashion is considered to be rather ‘boring’ there has to be an increase of 
aesthetically appealing sustainable fashion. A suggestion is also to provide consumers with 
appealing sustainable fashion inspiration through, for example, advertisement on TV and 
mail, but also on social media. This since fashion consumers receive inspiration from 
different channels and external influences are affecting their purchasing behaviour. As 
current mood and financial position are affecting the consumers’ purchasing decision another 
suggestion would be to provide them with sustainable fashion inspiration and information 
when they are willing to spend more. This since this study shows that fashion consumers are 
putting more thought into what they are actually getting out of a purchase if they have a 
bigger budget to spend on fashion.  
 
Awareness level will increase when consumers receive information on sustainable and 
environmental issue. Fashion consumers are also prepared to pay more for sustainable 
fashion as long as they know the reasons behind the price tag. Price is therefore likely to have 
less impact on their purchasing decision if the information provided is appealing. However, it 
is recognized that fashion companies today have to use more innovative solutions when 
providing information. Using standardized labels and labelling, as a way of informing 
consumers is therefore a suggestion as complicated, inexplicit and moralizing information 
requires too much involvement and is too time consuming which might give the opposite 
reaction. Important to keep in mind is that labelling might be one important factor when 
encouraging consumers’ willingness to act and actual actions. It is necessary to offer 
sustainable fashion with appealing design, high quality as well as varied product options. The 
need to fulfil the request of these attributes is crucial since these attributes were proved to be 
of the greatest importance. 
 
The fact that fashion consumers are likely to make purchasing decisions without any further 
information search was strengthen by the two focus groups. They wished for a standardized, 
simple and easily accessible label. The participants would also prefer a symbol rather than 
information provided by text. Important is that the symbol is representing the idea of 
sustainability equally without any room for interpretation. It would provide consumers with 
the important information needed and facilitate the decision to make a sustainable purchase. 
Hopefully, this could also reduce the number of different sustainability labels used by fashion 
companies, as it tends to confuse consumers. What distinguishes this symbol from existing 
labels would also be that all aspects of sustainability would be taken under consideration, not 
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only selected parts. Consumers are requiring a modified usage of the concept as sustainability 
today is used without a consistent meaning.  
 
A consistent label represented by a symbol could encourage a ‘sustainable impulse buying’ 
and reduce the irrational behaviour and non-sustainable purchasing decision. This could help 
to decrease the gap between fashion consumers’ willingness to act and their actual actions. 
This since stimulating their sustainable knowledge is proved to have a positive impact on 
consumers’ behaviour and that the actual action is a result of the consumers’ knowledge. The 
usage of a symbol could also affect the sociological consumer behaviour, as the symbol 
would become a tool for consumers who want to represent themselves as conscious fashion 
consumers. It would also make it easier for consumers to recognize sustainable products and 
making it a part of their awareness. A standardized label symbolized with a consistent 
meaning could therefore be a part of the development of making sustainability a sustained 
trend - making sustainability the ‘new black’. 
 
5.3 Method evaluation and further research 
 
5.3.1. Method evaluation 
 
There are several limitations in this study affecting the outcomes. When examining the gaps 
between fashion consumers’ willingness to purchase sustainable fashion and actual actions it 
is suggested that it through different factors is possible to influence consumers’ rational 
behaviour. A weakness is that external influences are discovered but not fully processed and 
considered throughout the discussion. For example external factors such as peer influences, 
different marketing channels and emotions are excluded. Hence, the irrational and social 
behaviour also needs to be investigated more in depth as influences are affecting fashion 
consumers purchasing behaviour.  
 
Even though the participants of the two focus groups shared similar thoughts and opinions 
throughout the sessions it is not proved to have filled some kind of theoretical saturation. In 
other words it would not be possible to accurately anticipate what would have been said 
throughout a session if another focus group had been held. The focus groups were arranged at 
two different locations, but not very far from each other, which is also possible to have 
affected the outcome. Conditions might differ if the locations were more geographically 
spread. Also, the questioner might have affected the participants’ answers. This due to the 
reason that some of the questions constructed might not have been clear, simple and/or short 
enough. 
 
The participants of each focus group were limited to four in each group. A greater number of 
participant could also possibly have affected the outcome since participants tends to influence 
each other. With this in mind it is suggested for further research to increase the number of 
focus groups and to spread the locations. 
 
5.3.2. Further research 
 
In order to get more generalizable results further studies on the subject are suggested. For 
example qualitative studies with individual interviews are to be recommended as this 
eliminates the problems of group effects. By observing consumers in a purchasing decision it 
would have been possible to discover their irrational and sociological behaviour. Therefore 
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an experiment where the researchers are investigating and observing fashion consumers’ 
actual actions in a physical store would be of recommendation. This in order to confirm what 
factors is affecting fashion consumers in their sustainable purchasing decision.  
 
Since this study is based on consumers making rational decisions when purchasing 
sustainable fashion, it is also suggested to investigate how other medias and external 
influences affects their purchasing decisions by observing fashion consumers both in store 
and online. During the focus group sessions social media appeared to be an external influence 
affecting the participants on how they receive their fashion inspiration. When examining the 
sociological approach it is therefore suggested to examine social media such as Facebook, 
Pinterest and Instagram and their affect on fashion consumers.  
 
The participants of the two focus groups showed positive attitudes towards purchasing 
sustainable fashion and they also expressed a lack of appealing information and/or labelling. 
For further research it would be interesting to see the connection between these two and what 
effect a more unanimous and clarifying labelling would have on their actual purchasing 
decisions. For example if the concept of sustainability would be empowered if the usage of 
the word sustainability on internal labelling was reduced. It would also be interesting to see a 
similar study by the time sustainable garments constitutes a greater share of the fashion 
assortment, to examine the products options signification.  
 
 
  



 27 

References 
 
Belk, R. W. (1988), “Possessions and the Extended Self,” Journal of Consumer Research, 15 
(September), ss. 139–68. 
 
Birtwistle, G. & Moore, C.M. (2007), "Fashion clothing - where does it all end up?", 
International Journal of Retail & Distribution Management, vol. 35, no. 3, pp. 210-216. 
 
Bjørner, T. B., Hansen, L. G., & Russell, C. S. (2004). Environmental labeling and 
consumers’ choice—An empirical analysis of the effect of the Nordic Swan. Journal of 
Environmental Economics and Management, 47, 411–434.  
     
Bratt, C. (1999). "Consumers’ Environmental Behavior: Generalized, Sector-Based, or 
Compensatory?", Environment and Behavior, vol. 31, no. 1, pp. 28-44. 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2015). Business research methods (4.th ed.). Oxford: Oxford Univ. 
Press. 
 
Chae, H., Ko, E., Kong, H.M., Mattila, P. (2016) Understanding fashion consumers’ attitude 
and behavioral intention toward sustainable fashion products: Focus on sustainable 
knowledge sources and knowledge types, Journal of Global Fashion Marketing, 7:2, ss.103-
199 
 
Chan, T. & Wong, W.Y.C. (2012). "The consumption side of sustainable fashion supply 
chain", Journal of Fashion Marketing and Management, vol. 16, no. 2, ss. 193-215.  
 
de Brito, M.P., Carbone, V. & Blanquart, C.M. (2008), "Towards a sustainable fashion retail 
supply chain in Europe: Organisation and performance", International Journal of Production 
Economics, vol. 114, no. 2, pp. 534-553 
 
Diderich, J. (2017). H&M Ups it’s green game - The Swedish fast-fashion giant hopes textile 
innovations will help it close the loop on its production. WWD, April 4.  
http://wwd.com/fashion-news/textiles/hm-pledges-use-only-sustainable-materials-10857323/ 
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2010). Metodpraktikan : 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad (Tredje upplagan. ed.). Stockholm: 
Wolters Kluwer 
 
Fletcher, K. (2013). Sustainable Fashion and Textiles Design Journeys. Hoboken: Taylor and 
Francis. 
 
Gam, H.J. (2011), “Are Fashion-conscious consumers more likely to adopt eco-friendly 
clothing?”Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 15, ss. 
178-193 
 
Hines, T. & Bruce, M. (2007). Fashion marketing: contemporary issues, 2.th edn., Oxford: 
Butterworth-Heinemann.  
 
 



 28 

Kolk, A. (2003). "Trends in sustainability reporting by the Fortune Global 250", Business 
Strategy and the Environment, vol. 12, no. 5, pp. 279-29  
 
Miller, C. (1992). "Levi's, Esprit spin new cotton into eco-friendly clothes", Marketing News, 
vol. 26, no. 9, pp. 11. 
 
McCracken, G. (1986). “Culture and consumption: a theoretical account of the structure and 
movement of the cultural meaning of consumer goods”, Journal of Consumer Research, Vol. 
13, June, pp. 71-84. 
 
McNeill, L. & Moore, R. (2015). "Sustainable fashion consumption and the fast fashion 
conundrum: fashionable consumers and attitudes to sustainability in clothing choice: 
Sustainable fashion consumption and the fast fashion conundrum", International Journal of 
Consumer Studies, vol. 39, no. 3, pp. 212-222. 
 
Mohoff, G. (2017a). De vanligaste textilmärkningarna. Göteborgs-Posten, May 5. 
http://www.gp.se/livsstil/konsument/de-vanligaste-textilmärkningarna-1.4261293 
 
Mohoff, G. (2017b). Så luras småbarnsföräldrar av klädkedjorna. Göteborgs-Posten, May 5. 
http://www.gp.se/livsstil/konsument/så-luras-småbarnsföräldrar-av-klädkedjorna-1.4261257 
 
Niinimäki, K. (2010). “Eco-clothing, consumer identity and ideology”, Sustainable 
Development, Vol. 18 No. 3, ss. 150-62.  
 

Sarabia-Sanchez, F.J., De Juan Vigaray, Maria D & Hota, M. (2012). "Using values and 
shopping styles to identify fashion apparel segments", International Journal of Retail & 
Distribution Management, vol. 40, no. 3, pp. 180-199. 

 
Shen, B. (2014). "Sustainable Fashion Supply Chain: Lessons from H&M", Sustainability, 
vol. 6, no. 9, pp. 6236-6249 
 
Shen, B., Zheng, J., Chow, P., & Chow, K. (2014). Perception of fashion sustainability in 
online community. The Journal of the Textile Institute, 105(9), 971-979. 
doi:10.1080/00405000.2013.866334 
 
Solomon, M. (2011). Consumer behavior: Buying, having, and being (9, Global ed.). Boston, 
Mass;London;: Pearson. 
 
Solomon, M. & Rabolt, N. (2004). Consumer behavior in fashion (2.th ed.). Harlow: Prentice 
Hall 
 
Turker, D. & Altuntas, C. (2014). "Sustainable supply chain management in the fast fashion 
industry: An analysis of corporate reports", European Management Journal, vol. 32, no. 5, 
pp. 837. 
 
van Weele, A.J. (2014). Purchasing & supply chain management: analysis, strategy, 
planning and practice, 6th edn, Cengage Learning, Andover.  

 



 29 

Varadarajan, R. (2010). "Strategic marketing and marketing strategy: domain, definition, 
fundamental issues and foundational premises", Journal of the Academy of Marketing 
Science, vol. 38, no. 2, pp. 119-140 
 
Visser, E. M., Preez, R. D., & Hester S Janse Van Noordwyk. (2006). Importance of apparel 
store image attributes: Perceptions of female consumers. SA Journal of Industrial 
Psychology, 32(3), 87-98. doi:10.4102/sajip.v32i3.437 
 
Wattanasuwan, K. (2005). “The Self and Symbolic Consumption”. The Journal of American 
Academy of Business, 6, ss. 179-184. 
 
World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford: 
Oxford Univ. Press. 
 
Zsóka, A.N.. (2006). Consistency and “awareness gaps” in the environmental behaviour of 
Hungarian companies. Journal of cleaner production, 16 (2008), pp. 322-329.  
 
 
 
 
  



 30 

 
Appendix 1: FOKUSGRUPP FÖR KANDIDATUPPSATS 
 
Det finns ett behov av att ändra och förstärka konsumentens attityd gentemot hållbart mode 
eftersom dagens produktion och konsumtion innebär en tung börda på vår natur med den 
intensiva användningen av till exempel kemikalier och naturresurser. Den här fokusgruppen 
kommer därför beröra ämnet hållbart mode och görs i syfte för vår kandidatuppsats på 
Textilhögskolan i Borås. Tanken är att vi ska få en inblick i hur Ni som konsumenter 
konsumerar och hur man skulle kunna öka konsumtionen av hållbart nyproducerade kläder. 
 
Förberedande information: 
 

● Fokusgruppen är inte tidsbegränsad men uppskattas ta ungefär 60 minuter.  
● Sessionen kommer att ljudinspelas och transkriberas men resultaten kommer 

behandlas helt anonymt. 
● Tänk på att prata en i taget. 
● Det är fritt fram att dela tankar och diskutera frågorna mellan varandra. 

 
 

1. Namn och ålder: 
 
  __________________________________________________________________ 
 
 

2. Vart bor du (postnummer och stad)? 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 

3. Har du handlat kläder för eget bruk under de senaste 12 månaderna? 
 
 � JA  � NEJ 
 

4. Hur mycket uppskattar du att du spenderat på kläder under den senaste månaden? 
 

__________________________________________________________________ 
 

5. Förklara kortfattat hur du uppfattar begreppet hållbart mode: 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Appendix 2: INTERVJUGUIDE 
 
Följande frågor kommer beröra ämnet hållbart mode, det finns inga rätt eller fel och vi 
uppmuntrar till att diskutera och komma med egna tankar inom ramarna för ämnet 
 
 

1. Vart handlar du dina kläder?  
- Modeföretag, offline/online  
- Namnge tre företag 

 
2. Är det något modeföretag som du förknippar med hållbart producerade kläder? 
- Om ja, varför förknippar du detta företag med hållbart producerade kläder? Har det 

med sociala, ekonomiska eller miljömässiga aspekter att göra? 
 

3. Vart hämtar du inspiration till ditt nästa klädköp? 
- TV, Radio, Sociala medier, Vänner, Tidningar, Butik, E-handel, Annat. 
- Var hämtar du mest inspiration från? 

 
4. Vad värderar ni när ni handlar kläder?  
- Prisvärt, Hög modegrad, Kvalitet, Material, Etiska & Miljömässiga aspekter  
- Vilken av dessa attributen värderar ni högst? 

 
5. Handlar ni hållbart producerat mode?  
- Om ja, är det i så fall ett aktivt/medvetet val? (Awareness & Action) 
  

      6. Är det viktigt att konsumera hållbart mode?   
- Varför? 
- Anser du att det ger dig som individ något värde att konsumera hållbart mode? 

(Values) 
 

7. Finns det något som påverkar dig att inte handla hållbart producerade kläder? 
- Ange orsaker, om det finns. 
 
8. Vill ni handla mer hållbart mode än vad ni gör i dagsläget? (Willingness to act) 
- Om ja, hur planerar du att förändra din klädkonsumtion till förmån för hållbart 

producerade kläder? 
 

9. Är det avgörande vid ett köp om ett plagg är hållbart producerat eller inte? 
- Är det viktigt att veta ett plaggs ursprung? Till exempel hur och av vad materialet är 

framställt samt var och hur plagget är producerad?  
- Krävs det i så fall en märkning för att ni ska tycka det är bra?  
 
10. Anser ni att det är någon prisskillnad mellan hållbara och icke-hållbart 
framtagna kläder? 

 
Scenario 1:  

- Tänk er att ni ska köpa en ny blus, den kostar 200:- 
- Hade ni kunnat tänka er att betala 220:- om ni vet att plagget är hållbart producerat 

och att dem som tillverkat den har schyssta arbetsvillkor?  
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Scenario 2: 
- Tänk er att ni ska köpa en ny blus, som kostar 200:- 
- Hade ni kunnat tänka er att betala 250:- om ni vet att plagget är hållbart producerat 

och att dem som tillverkat den har schyssta arbetsvillkor?  
 
Scenario 3:  

- Tänk er att ni ska köpa en ny jacka, som kostar 2000:-. 
- Hade ni kunnat tänka er att betala 2200:- om ni vet att plagget är hållbart producerat 

och att dem som tillverkat den har schyssta arbetsvillkor?  
 
Scenario 4: 

- Tänk er att ni ska köpa en ny jacka, som kostar 2000:- 
- Hade ni kunnat tänka er att betala 2500:- om ni vet att plagget är hållbart producerat 

och att dem som tillverkat den har schyssta arbetsvillkor. 
 
11. Anser ni att det är någon skillnad i design på hållbart framtagna och icke 
hållbara kläder? 
- Om ja, vad upplever ni för skillnad? 

 
12. Anser ni att ni får tillräckligt med information om hållbara kläder från 
klädföretag? Via exempelvis marknadsföring, märkning av kläder eller via personal i 
butik. 
- Om nej, hade det varit lättare att fatta ett köpbeslut om du hade fått mer information 

om produkten från modeföretaget? 
 

13. Anser ni att ni själva innehar tillräckligt med kunskap om hållbart mode för att 
kunna göra ett aktivt val till att konsumera hållbara kläder? 

 
 
→ Scenario med jeansskjortorna  
 
 

15.  Vad skulle få er att handla mer hållbart mode med avseende på: 
- Bättre pris 
- Större utbud 
- Högre modegrad  
- Bättre information 
- Bättre kunskap  
- Bättre kvalitét 
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Appendix 3: Scenario 
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Appendix 4: Transkribering för Fokusgrupp 27/4 2017, 
kl. 18.00. 80 min 
 
Innan fokusgruppen startade presenterade sig alla och hälsades välkomna till fokusgruppen. 
Respondenterna fyllde i frågeformuläret och läste introduktionen till ämnet. 
 
Med i fokusgruppen fanns Moderator A och B samt respondenterna A, B, C och D. 
 
*Inspelning startar* 
 
Moderator A: Vi ska prata om hållbart mode idag. Det kommer gå till så att vi ställer lite 
frågor, det finns inga rätt eller fel svar på dem och vi ser gärna att ni för en diskussion kring 
frågorna… Är det någon som har några frågor innan vi kör igång? …  Då börjar vi med första 
frågan…Vart handlar ni era kläder? 
  
A: Jag handlar nästan alla mina kläder på Cassels och då går jag till en butik och handlar inte 
på nätet. Jag handlar även en del på Bea Axelsson. 
 
C:  Jag handlar mest online på Boozt och Zalando 
 
B: Jag handlar också på Cassels men även på Kappahl. Fast bara i butik, inte på nätet 
 
D: Jag handlar mest på Gina och Bik Bok… i butikerna 
 
Moderator A: Okej, är det något särskilt modeföretag som ni förknippar med hållbart 
producerade kläder? 
 
A: Nej jag vet knappt om det finns något sånt här… 
 
D: Nej inte kläder i alla fall... 
 
C: Vi vet ju knappt vad det betyder, så hur ska vi kunna förknippa det med något skrattar 
 
Moderator A: Okej, men har ni sett att ett företag marknadsföra sig som hållbara eller att det 
har särskilda kollektioner som är hållbart producerade? 
 
B: Inte häromkring i alla fall.. 
 
A: Nej här är det ju lite tunnsått, man har ju aldrig sett att någon har marknadsfört sig med 
det. 
 
D: Nej… 
 
Moderator A: Är det samma för dig som handlar på nätet?  
 
C: Ja, jag tror det… Det är ingenting jag har tänkt på i alla fall. Det kan hända att det finns 
men att det inte är så tydligt. 
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Moderator A: Om något är hållbart producerat berör det oftast ekonomiska, sociala eller 
miljömässiga aspekter. Då kan det till exempel handla om hur materialet är producerat eller 
att de som gjort kläderna har schyssta arbetsförhållanden. 
 
A: Jo, men det har man ju sett en del… 
 
C: Ja, som på H&M… Inget barnarbete. Det är dom ju jätte tydliga med, det tänkte jag inte 
på…. De har ju en bra code of conduct på sådana företag. Man ser ju inte sånt så ofta i 
butiker. Fast på H&M har jag sett information om sånt, både i butik och online.  
 
D: Vad heter den där kollektionen? Conscious collection, den handlar väl om det? 
 
B: Ja, just det… 
 
C: Jaa.. 
 
Moderator A: Okej, vi går vidare. Vart hämtar ni inspiration till era klädköp? 
Kan det till exempel vara på TV, Radio, Sociala medier, Vänner, Tidningar…? 
 
C: Jag kollar nog ganska mycket i apparna som finns till e-butiker. Där får man ju inspiration 
från olika förslag på varor man skulle kunna vara intresserad av, det är väl baserat på vad 
man handlat tidigare och liknande. Jag brukar bläddra igenom det som kommer upp. Det är 
oftast då jag hittar saker jag vill ha också. 
  
B: Jag funderar…. Men jag tror att jag får mest inspiration från reklam som man får 
hemskickat i brevlådan. Den brukar jag bläddra igenom. 
 
A: Vad svårt, men jag snappar nog upp väldigt mycket från TVn. Från reklam och så… Då 
ser man ju direkt hur kläderna sitter på modellen och om det är något som hade passat en 
själv. Det är ett bra sätt att få se nyheter på också, om det har kommit något nytt till 
butikerna. 
 
D: Man diskuterar ju en del med vänner men inspiration hämtar jag nog mest från typ 
Instagram. Sen kan jag tycka att det är lite kul att bläddra i tidningar, typ Plaza eller Cosmo, 
men det är mest om man har fått feeling och gått och köpt en tidning. Instagram är ju 
tillgängligt hela tiden. 
 
Moderator A: Då undrar vi vad värderar ni när ni handlar kläder. Är det att det ska vara 
prisvärt, hålla en hög modegrad, bra kvalitet, vad det är för material eller etiska & 
miljömässiga aspekter? 
 
A: Åh, det är ju priset… absolut 
 
D: Bara priset *skrattar* 
 
C: Jag tänker nog mer passform. Passform och att det ska hålla mer än några tvättar, för vissa 
saker *suckar*. Alltså kvaliteten…Passform och kvalitet 
 
A: Kvalitet tycker jag är svårt att hitta. I alla fall i kombination med ett rimligt pris. 
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B: Nej kvalitet, det finns ju knappt idag. 
 
C: Nej i alla fall om det ska kombineras med priset. 
 
A: Nej, fast jag tycker det är svårt ändå. För även om man köper något lite dyrare, säg nån 
tusenlapp för en tröja, så är det ändå oftast lika dålig kvalitet tycker jag. Det blir ju en 
chansning varje gång, man vet ju inte riktigt vad man köper. Sen efter första tvätten ser man 
ju direkt att det här var ju då… antingen bra eller dåligt. Det räcker ju oftast med en tvätt för 
att ett plagg ska tappa formen. Typ kort eller brett.  
 
Moderator A: Hade det varit bättre att få mer information om plaggen? 
 
A: Man hade ju velat veta om det var något speciellt gjort med plagget eller något material 
som var bättre än något annat, så att till exempel passformen håller sig bättre eller så… att 
färgen håller eller att materialet inte noppar eller….. så man åtminstone kunde välja utifrån 
det. 
   
D: Ja och sen tänker jag modegrad också… Man vill ju inte köpa något som är gammalt. Det 
tycker jag är viktigt. 
  
B: Fast ja, sen samtidigt allt kommer ju tillbaka och sånt som var modernt på 80-talet eller 
90-talet. Det är ju inte intressant för oss. Man vill inte ha samma saker som man hade då. Det 
kvittar mig faktiskt. 
  
A: Ja, man vill ju ha något nytt utöver det… Så det klart att modegraden är viktig 
  
Moderator A: Okej, alltså… Prisvärt, Hög modegrad, Kvalitet, Material, Etiska & 
Miljömässiga aspekter, när ni hör alla dem, vad värderar ni högst då? 
 
C: Kvalitet! 
 
B: Jag vill ha bekvämt! Så komfort då kanske, eller funktion… Tänker att det blir en kombo 
av kvalitet och material kanske? 
 
D: Pris och modegrad... 
 
A: Hm...Jag tycker det är lite svårt att veta för det beror ju väldigt mycket på vad det är man 
vill köpa för tillfället också. Fast pris och kvalitet i en kombination. Sen vill man ju heller 
inte att det kommer ifrån vilket skräp som helst utomlands ifrån. På ställen där det är dåliga 
förhållanden och sådär, för sånt är man ju faktiskt ganska upplyst om idag. 
 
Moderator A: När du går till Cassels och handlar, vet du något om de kläderna du köper då? 
  
A: Inte nåt…  
 
Moderator A: Hade det varit bättre om du fick den typen av information om kläderna? 
  
B: Jaa! 
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A: Ja men det är det ju då, eftersom man på H&M vet att de kör mycket med fairtrade och 
sånt där så är det ju det. Sen tycker jag ju att man även vet att kvalitén är dålig på H&M, så 
man handlar ändå inte där, av den anledningen. Då är ju Cassels absolut bättre, men frågan är 
ju då hur dom har det med arbetsförhållanden och vart det kommer ifrån och sådär.. Det hade 
ju räckt att få en reklamsnutt eller en billboard i affären, kanske en skylt vid plaggen, där det 
framgår att ”nu har vi gjort detta”, precis som när det kommer en reklamannons om ’rosa 
bandet’ eller vad som helst.  
 
Moderator A: Hade du velat ha personal som förklarar eller informerar om det också? 
  
A: Nej… En skylt hade räckt, att det står något om produkten när man går fram och kikar på 
den 
 
D: Om nån i personalen skulle komma fram och prata om sånt blir de ju verkligen säljare, vet 
inte om det är det jag vill ha när jag handlar kläder. I alla fall inte på budgetkedjor som typ 
Gina eller Bik Bok. Det kanske man förväntar sig om man går till Gucci 
  
Moderator A: Handlar ni hållbart producerat mode? Och isåfall är det ett aktivt val? 
  
C: Lite oklart eftersom vi knappt vet vad det betyder och man vet ju inte alltid om det är 
hållbart producerade saker man köper. Har man inte fått någon tydlig information så vet man 
ju inte om man gör det eller inte.. Det kan ju inte bli ett aktivt val på grund av det. 
  
A, B och D: Instämmer 
  
B: Det kanske finns mest i storstäder dessutom… 
  
Moderator A: Tycker ni att det är viktigt att konsumera hållbart mode och varför isåfall? 
 
C: Det klart att det är viktigt, jag tänker på världsklimatet och naturen. Så det klart det är.. 
men sen om det stämmer överens med vad man vill ha, någon särskild modell eller kvalitet 
och pris…. Det är behöver ju inte stämma överens med att det är hållbart producerat och då 
tror jag fortfarande att man kommer köpa det som inte är hållbart producerat, för man 
värderar andra saker högre. Som H&M och deras hållbara kollektioner, de har ju ganska 
mycket utbud och rätt snygga saker men jag tycker att deras kvalitet är för dålig. Då väljer jag 
ju bort hållbara saker på grund av det och det är oftast därför jag väljer att inte handla på 
H&M. Det går typ två tvättar, om ens det, sen är det fel färg eller uttöjt 
  
A: Ja, det enda som är bra är att de har så stort utbud att man kan kika efter inspiration där för 
att se om det finns något i ens egen smak som man kan hitta någon annanstans. 
  
Moderator A: Tycker ni att det ger er som individer något värde att handla hållbart 
producerade kläder? 
   
C: Man känner sig ju säkert lite bättre som människa, rent samvetsmässigt 
 
A: Ja, det är ju lite som källsortering. Att man tycker att man gjort något bra när man går med 
batterierna eller att man delar upp avfall… 
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B: Sorterar plast och papper för sig… 
 
D: Köper ekologisk avokado *skrattar* 
 
C: Ja, det är ju lite så… 
 
A: Ja, man bidrar ju faktiskt med nåt då 
  
Moderator A: Finns det något som påverkar er att inte handla hållbart producerade kläder? 
 
C: Alltså om jag hade två linnen och de var samma modell och den ena var hållbart mode och 
den andra inte var det så skulle jag ju givetvis välja den som var hållbart mode, så länge inget 
annat skiljer dem åt. 
  
B: Då blir det ju det här med pris , kvalitet och design…. 
  
C: Finns det exakt samma design i hållbart mode så gör det ju inget om det skiljer några 
kronor kanske men kvalitet och design ska ju vara samma isåfall. Är det dubbelt så dyrt 
kanske man börjar överväga. 
 
D: Njaa.. Om det verkligen inte skiljer något förutom på priset så hade jag ju valt den billiga 
  
Moderator A: Vill ni handla mer hållbart än vad ni gör i dagsläget? Och hur planerar ni 
isåfall att förändra er konsumtion? 
 
A: Vet inte om jag handlar så mycket att man ens överväger den frågan… 
 
C: Nej, det är lite svårt för jag skulle absolut kunna tänka mig att handla mer hållbart mode 
om det fanns bland de kläderna jag är intresserad av. Men så länge det inte finns det, så 
kommer jag inte göra det. 
 
D: Nej jag tänker att man väljer helt efter hur plaggen ser ut och inte hur de är framtagna 
 
B: I och med att det inte finns så mycket att välja på, vad vi vet om, så blir det ju inte riktigt 
prio. 
 
C: Nej, exakt. Det är tillräckligt svårt att hitta rätt som det är. Rätt modell och ska det kanske 
vara rätt producerat också 
D- Ja, exakt... 
 
Moderator A: Är det avgörande vid ett köp, om ett plagg är hållbart producerat eller inte? 
  
D: Alltså.. man tänker kanske inte på kläder på det sättet när man står i butiken och ska 
handla för det påverkar en inte direkt som när man handlar mat till exempel. Köper man 
ekologiskt så vet man att man inte får i sig onödiga gifter eller liknande men en tröja… Den 
äter man ju inte *skrattar*. Det blir inte samma sak... 
 
A: Hmm, fast det blir ju lite av en samvetsfråga 
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C: Ja, men om jag står med ett plagg jag vill ha och den inte är hållbart producerad så 
kommer jag ju ändå köpa den, det kan jag ju ärligt säga. Så är det.  
  
A & B: Mmm *nickar och instämmer* 
  
B: Ja, då avgör ju designen och priset, inte om den är hållbar eller inte 
 
A: Ja, precis… 
  
Moderator A: Mmm, okej… Om vi går tillbaka till den frågan, hade det krävts en märkning 
på plagget för att ni skulle köpa den, hade ni velat ha information om att den var hållbart 
producerad? 
  
C: Ja, men det är ju inte så att man går förbi ett plagg och ba oj den var hållbart producerad, 
en sån behöver jag ju inte men jag köper den ändå för att det är hållbart mode. Det tror jag 
inte, men om det var så som jag sa förut att de var likadana och de finns att välja på så kanske 
man väljer den hållbara om det finns en tydlig märkning. 
 
D: Gör valet enklare... 
  
A: Ja också just att det står då en liten skylt eller på själva plagget i nacken, en lite större 
etikett där det framgår. 
 
B: Ja, det hade ju varit bra om det var ett märke eller en märkning som var för hållbart mode, 
som är överallt. 
  
A: Ja, precis som ’Svanen’, så man vet att ’det här är kontrollerat’. Då hade jag övervägt att 
ge lite extra pengar om det stämmer med design och allt annat. 
  
B: Ja, det hade jag också 
  
C: Ja, det blir ju något annat då. För man vill ju vara med och hjälpa till om det finns 
möjlighet. Det blir ju helt plötsligt ett lätt val isåfall 
  
A: Som det är idag tycker jag inte att man får den sortens information. Man har ju inget att 
läsa om eller något som är så pass tydligt att man förstår direkt utan att egentligen behöva 
tänka efter. 
  
B: Ja, det blir lite svårt att greppa. 
  
A: Ja just med arbetsförhållanden och miljön och allt sånt, det vet man ju inte riktigt när man 
står i butiken. 
  
C: Svårt att urskilja… 
  
A: Ja men säg att det hade varit en knall brandgul liten märkning, som vi sa, typ i nacken på 
hållbara toppar till exempel. Då vet man ju. Alla håller samma standard och har genomgått 
kontroller som svarar till hållbart mode. Precis som den gröna svanen, då vet man ju…. Då 
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kan man ju gå efter det, då hade jag ju hellre valt det än något annat om det nu hade skiljt 
någon hundralapp eller vad det hade kunnat vara. 
  
Moderator A: Anser ni att det är någon prisskillnad på hållbara och icke hållbara kläder? 
  
A: Vet inte om jag kan säga att jag sett det… 
 
D: Jag tänker att det borde vara dyrare eftersom man kanske fått välja bort ‘den enkla vägen’ 
som kanske också är den billigaste.  
  
C: Nej men om H&M är det, då kan det ju inte vara någon större skillnad. Det kan ju inte 
vara mycket dyrare att ta fram hållbara saker, för där är ju allt billigt. Det måste ju gå att göra 
hållbart mode av i stort sett alla kläder. Framförallt tänker jag något lite större märke som 
kanske… Hilfiger och dom här, de borde ju kunna göra hållbart mode om de inte redan gör 
det, jag vet inte… 
  
A: Ja och de enda man vet går ut med reklam om hållbart mode och så där det är ju H&M, 
det är ju också dem som är absolut sämst så frågan är ju hur det hänger ihop. 
  
C: Det kanske är en tolkningsfråga 
 
B: Ja, vad som krävs för att det ska vara hållbart. Olika överallt… 
 
D: Mm, sant.. 
  
C: Mm, beroende på vem man frågar. Finns väl inget som säger, ’det här och det här gäller’ 
liksom. 
  
B: Ja, man vet ju inte vad de har fokuserat på. Om det är att inte ha barnarbete, eller att ha bra 
material. Man vet ju inte. 
  
C: Nej det kan ju va typ ’Vi har vuxna människor med bra arbetsförhållanden och de har allt 
de behöver men vi använder sämsta möjliga material till bästa möjliga pris för att få ut 
klädesplagg som man kan hålla nere kostnaderna på’, det vet man ju inte. 
  
B: Precis… 
  
C: De kan ju ha tolkat det på det sättet, det sprider ju iof lite dåligt rykte kanske. En dålig 
stämpel på själva ’hållbart mode’-grejen 
  
A: Ja det gör ju det, jag menar det…. 
  
B: Men det tar ju ett tag innan folk upptäcker det 
  
A: Tänker man ens på det när man handlar? 
  
C: Mm, så är det ju… 
  
Moderator A: Okej, vi har några scenarion… Tänk er att ni ska köpa en ny blus, den kostar 
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200:-. Hade ni kunnat tänka er att betala 220:- om ni vet att plagget är hållbart producerat och 
att dem som tillverkat den har schyssta arbetsvillkor? 
  
A: Ja absolut, hade kunnat höja till dubbelt om det var så 
  
C: Ja, faktiskt *haha* 
  
B: Jadå! 
 
D: Jaa alltså nu när man pratat om det och ändå förstår innebörden så ja.. faktiskt. 
  
Moderator A: Okej, ja då behöver jag ju nästan inte läsa scenario två, för då tänker vi att vi 
har en blus för 200:- och frågan är då om ni hade kunnat tänka er att betala 250:- med samma 
utgångsläge som i första scenariot. 
  
C: Ja! 
  
A och B: Instämmer. Jaa.. *nickar* 
  
C: Det är faktiskt ingen större grej 
 
D: Nej, fast där nånstans går nog min smärtgräns. 
  
Moderator A: Okej, om ni ska köpa en ny jacka… Den kostar 2000:-, hade ni kunnat tänka 
er att betala 2200:- om ni vet att plagget är hållbart producerat och att dem som tillverkat den 
har schyssta arbetsvillkor? 
  
C: Ja… 
 
A: Ja, det är ju inte så stor skillnad. Har man ändå tänkt sig en jacka för 2000 så är ju 200 
ingenting. Då kan man likagärna betala 2,5. Alltså 2,2 i det läget är ju sak samma. 
  
Moderator A: Så hade ni kunnat tänka er att betala 2500:- om ni vet att plagget är hållbart 
producerat och att dem som tillverkat den har schyssta arbetsvillkor. 
  
B: Ja, det blir ju samma sak. Ingen större skillnad när det faktiskt är värt något. 
 
D: Ja, i alla fall om det gäller en jacka. Den har man ju kvar ett bra tag sen. 
  
Moderator A: Anser ni att det är någon skillnad på design på hållbart framtagna kläder, vi 
har ju redan pratat lite om det…. 
  
C: Ja vi har ju snuddat lite vid det och det är väl lite svårt att säga när man egentligen bara 
har ett företag att gå på… Finns det nåt mer.. Vet ni inte nåt mer? 
  
A: Näe, hmmm…. 
 
B:Vet inte *haha*…Jag tänker på Gina Tricot, men vet inte… 
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C: Ja just det… de kanske jobbar lite med det. Fast det är ju också riktig skräp kvalitét om ni 
frågar mig 
  
A: Ja… 
 
B: Ja dålig kvalité..*suckar*.. Det håller ju inge vidare i tvätten 
  
C: Nää… 
 
D: Ja det känns verkligen som att det är moderna kläder som funkar för tillfället men som 
man vet att man inte har kvar om ett halvår, dels för att de är omoderna och dels för att de 
inte håller så länge rent kvalitetsmässigt. 
  
Moderator A: Okej, ja… det här har vi också pratat lite om redan. Då är det ju om ni tycker 
att ni får tillräckligt med information om hållbart mode genom exempelvis märkningar, 
marknadsföring… 
  
A: Nej där kunde de va lite mer uppfinningsrika tycker jag… 
 
C: Haha ja verkligen… 
 
A: Det är ju faktiskt en ganska viktig fråga. Varför lägger de inget krut på det? 
  
C: Ja, jag tänker om man hade vetat mer hur de jobbar så hade man kanske blivit mer lojal 
också till ett visst företag. 
  
B: Ja för då vet man ju även att kvalitén kanske är bättre. 
  
C: Ja och vet man då att det här är hållbart mode så kanske man inte börjar leta i fem andra 
butiker 
  
A: Ja faktiskt, då blir man lojal till den butiken. 
  
B: Ja man tänker ju att man hade kunnat va lojal till H&M i så fall men där är det ju 
uppenbart något annat som saknas då. 
  
C: Jag har provat att vara lojal till H&M men det går ju inte haha 
 
D: Ja om man hade haft en butik som man visste hade alla delarna, hållbart mode med den 
designen man tilltalas av, mycket att välja på, bra kvalle och dessutom bra pris. 
Drömscenario 
 
*Alla skrattar* 
 
Moderator A: Mm..Anser ni att ni själva har tillräckligt med kunskap om hållbart mode för 
att kunna göra ett aktivt val till att kunna konsumera mer hållbart mode? 
  
C: Efter den här kvällen har vi det *skrattar* 
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A: *Skrattar*, ja men som sagt står det bara på en skylt så räcker väl det. 
 
B: Jo, men jag tror det… eller kanske inte egentligen. 
 
D: Nej, jag vet inte riktigt... 
  
Moderator A:  Okej, vi har ett till scenario  
 
*Visar dokumentet innehållande scenariot med jeansskjortorna* 
 
Moderator A: Ni ska köpa en ny jeansskjorta, ni tycker om dem lika mycket, de sitter lika 
bra och har ungefär samma design men ni har svårt att fatta beslutet om vilken ni ska köpa. 
Den här *pekar på skjorta nr.1” tycker er kompis är snygg, det framgår inte hur materialet är 
framställt eller om varan är hållbart producerad och den kostar 299:-. Den här *pekar på 
skjorta nr.2” är framlyft av butiken. Den är hållbart producerad, kostar 399:- och om du köper 
denna vet du att du stödjer en hållbar bomullsodling.... 
  
A: Det beror ju på passformen 
  
Moderator A: Ja, men vi utgår ifrån att de är exakt likadana. 
  
A:Ja, då hade jag ju köpt den *pekar på den hållbara jeansskjortan* 
 
C: Nej men jag hade nog köpt den också, den lite dyrare. För det känns som att om det nu är 
så att de har producerat den med… *läser på pappret med scenariot*… hänsyn till 
bomullsodlingen.. Då är det ju säkert en bra kvalitet. Då har de inte bara gått på 
arbetsförhållanden kanske utan även bra kvalitet, det är bra tycker jag. 
  
A och B: Instämmer 
  
B: Skulle det vara samma material i ’bägge’ två också… 
  
Moderator A: Ja, materialet är samma men vi vet inte hur den här *pekar på den icke 
hållbara* är producerad eller vad för slags bomull som är använd, medans den andra kanske 
skulle kunna vara ekologisk bomull.. 
  
B: Mhm…jaaa…. 
  
C: Du hade kunnat köpa den där *pekar på den billigaste* och gått och tagit en kaffe istället. 
  
C: Jaa *skrattar* 
  
A: *Skrattar* skulle precis säga det, det beror sig på vilken snål-dag man har. 
  
B: Ja precis 
  
A: Jag menar om man haft mycket utgifter… Ibland känner man sig lite rikare och lite mer 
spendabel kanske. 
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C:  Då är det mer värt att lägga de pengarna… om det är en kvalitetsvara 
  
A:  Ja, det hade jag ju gjort men jag hade inte gjort den om jag kände liksom ’ gud vad 
mycket det har varit, fyra kalas, en utgift på en resa, vi har haft stora elräkningar’ eller vad 
som… Då hade jag tagit den billiga, det kan man ju inte sticka under stolen med. 
  
C: Nej det tror jag också faktiskt, eller så hade man väntat en månad och köpt den dyrare för 
att få lite bättre kvalitet. 
 
D: Ja, jag hade tagit den billiga.. 
  
B: Men det beror på vad man ska ha den till också, ska man ha den till vardags eller lite 
finare… 
  
A: Ja och hade man nu tänkt sig att det var något annat än en jeansskjorta, typ ett plagg man 
hade kunnat ha på en fest, en konfirmation eller en student eller bröllop eller nåt. Då hade jag 
ju gladeligen lagt pengarna på den dyra för det plagget vill jag ju ha länge 
  
B: Mm precis, då köper man ju ett plagg som man vet att man kan ha sen, ett säkert kort 
kanske. Så det inte krymper och den är snygg och sådär… 
  
C: Mm, precis… det spelar ju helt klart in vad det är för slags kläder man köper. Hade det 
varit ett vanligt baslinne hade jag ärligt talat inte brytt mig. 
  
D: Exakt, nåt man ska ha till vardags har väl ingen större betydelse för man vet att man sliter 
ut det i alla fall på 0,0 sekunder. 
  
B: Ja hade det varit en t-shirt hade jag absolut tagit den billiga. 
  
A: Ja, jag med… 
  
C: Det blir ju ingen större skillnad på plagget då. 
  
A: Ja och köper man en universal färg, universal plagg så kan man ju bli lite flexibel. 
 
Moderator A: Vad hade fått er att handla mer hållbart mode med avseende på bättre pris, 
större utbud, högre modegrad, bättre information, bättre kunskap eller bättre kvalitét.. 
  
A: Jag har ett annat förslag, bättre lön…. Bättre pris alltså *haha* 
 
*Alla skrattar* 
 
C: Absolut…. Jag tänker större utbud också…och information så man vet. Alltså kunskap 
och utbudet. Sen tror jag också att det spelar in vad det är för modegrad och vad det är för 
kläder så det faller en i smaken. 
  
B: Jag tycker ju att det ska vara märkt… med information. Så jag vet precis vad det är jag 
köper 
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A: Jo, men tycker jag också… 
  
B- Då är det lättare att köpa det också.. Som vi sa förut ett litet märke så man vet vad som 
ingår i plagget, i avseende på hållbart mode. 
  
C: Jo, det tycker jag också. 
 
D:  Ja, egentligen vill man ju ha alla dom i en kombo. 
  
Moderator A: Den här märkningen… vad skulle den behöva innebära? Vilka krav skulle 
ställas på plagget för att du skulle köpa det? 
  
A: En liten märkning i en stark färg som står för att det är en giftfri odling, bra 
arbetsförhållanden, att de inte kör med barnarbete 
  
C: Ja, att de täcker de där tre.. ekonomiska, sociala och… 
 
B: Miljö!! 
 
C: Ja! 
                             
D:  Ja allt ska ingå i det där. 
 
A: Ja och uppfyller de alla de kraven så får de den där märkningen och den ska ju vara att lita 
på så att det inte bara är en tolkningsfråga och en grej som de kanske köper sig till, utan 
verkligen att lita på. 
 
C: Ja och att den alltid sitter i linningen i nacken eller där man ser storleken på ett plagg. 
 
D: Ja och att de måste genomgå något slags test. Och att det är samma över hela världen så 
att man kan stå i Kina lika väl som i USA och ändå veta att det man köper är gjort på ett 
vettigt sätt. Då börjar det ju bli lite värde i det. 
  
B: Precis! 
  
Moderator A: Okej, det var faktiskt alla frågor. Tack snälla för att ni tog er tid att vara med i 
den här fokusgruppen! 
 
*Inspelningen slutar* 
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Appendix 5: Transkribering för Fokusgrupp 28/4 2017, 
kl. 19.30. 60 min 
 
Innan fokusgruppen startade hälsades alla välkomna och ämnet presenterades. Efter det så 
delades ett frågeformulär ut som alla respondenterna fick fylla i efter det så presenterade sig 
deltagarna.  
 
Med i fokusgruppen fanns Moderator A och B samt respondenterna E (Magda), F (Frida), G 
(Anna) och H (Sara). 
 
*Inspelning startar* 
 
Moderator B: Hej och välkomna till den här fokusgruppen gällande ämnet hållbart mode. 
Mitt namn är Magdalena och jag kommer vara moderator i den här fokusgruppen. Med mig 
har jag här Louise. 
 
Moderator A: Hej hej. 
 
Moderator B: Och så er som utvalda deltagare till den här fokusgruppen.  
 
Moderator B: Ni är hjärtligt välkomna och stort tack för att ni tar er tid. Då tänkte jag börja 
med den första frågan som handlar om var ni handlar era kläder? Är det till exempel i butik 
eller online eller både och? 
 
E: Jag handlar både och, men framförallt..i.. i butik. *Paus* Framförallt därför att jag bor i 
stan så det är nära och jag gillar att testa och känna. Men vissa butiker finns bara på nätet som 
till exempel Ivyrevel och Nelly så då handlar jag på nätet. Så det är 50/50.  
 
Moderator B: Mm.  
 
F: Jag handlar mest på nätet just nu. Jag kommer inte hemifrån så mycket. Ähh.. då är det 
mest på H&M för att det ligger inom min budget. 
 
Moderator B: Mm. 
 
G: Jag handlar nästan alltid i butik för att det är lättare att kunna prova kläderna, känna på 
dem.. Det är.. Det ger en bättre känsla liksom och man får..eh.. lättare att se hur det passar på 
kroppen. Men, enstaka gånger på nätet. Men mer sällan… 
 
F: Jag handlar både i butik och på nätet. Mest på nätet eftersom det är oftast är både lätt och 
smidigt att få kläderna hemskickade.  
Moderator B: Mm. Mm. Bra. Ehh.. Då kommer jag till min andra fråga och det är, är det 
något modeföretag som ni förknippar med hållbart producerade kläder. Alltså som bara dyker 
upp när jag säger hållbart producerade kläder. 
 
G: Aa.. Nej, alltså det dyker mer upp företag som inte jobbar med hållbart producerade 
kläder.  
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Moderator B: Mm.. Vilka tänker du på då? 
 
G: H&M.. H&M är ju.. känns ju inte.. Fast det är bara för att man tänker på barnarbetare. 
 
Moderator B: Varför tänker du det? Har du.. 
 
G: För att de har haft sånt.. För att det har varit sådana skandaler liksom. Så därför förknippar 
man.. Det kanske är superbra nu, men just såhär med arbetsvillkor känns kanske inte 
superbra. 
 
E: När man tänker på H&M så tänker jag att de har ju olika kollektioner. Så beroende på 
vilken kollektion man handlar på så är det mer eller mindre miljövänligt. För att deras 
exklusiva kollektion brukar kanske ha, eller tror jag, eller intrycket jag får är att det är mer 
miljövänligt eller att tygerna är mer har miljö i åtanken.  
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Men annars så har jag inget sådär speciellt märke som jag associerar med. 
 
F: Nej, jag är inte så insatt. Jag tänker nog kanske lite på H&M Conscious som kommer upp 
ibland som jag tror brukar vara kläder med ekologisk bomull och det är väl det..*skrattar till* 
är väl det jag tänker på för jag har inte så mycket inblick i andra… 
 
E: Sedan tänkte jag på Adidas. De har ju någon ny sko som ska vara med någon ny plast som 
är havsbaserat någonting. Så jag…*paus*... jag känner att typ alla stora märken de har ju 
såhär, kollektioner, som är mer extra miljöfokus så därför tror jag att jag inte tänker på något 
speciellt märke.  
 
Moderator B: Nej. 
 
E: Men att det involverat hos alla nuförtiden, men i olika grad.  
 
H: Jag associerar inget speciellt märke eller företag med hållbart mode. Däremot tänker jag 
direkt på ekologisk bomull, för det känns som att många företag såsom Lindex, Gina och 
H&M ofta pratar och lyfter fram just detta. Däremot kan ju hållbarhet handla om mer än så, 
men.. ja.. det är lite svårt att ibland kanske vet vad som är hållbart.  
 
Moderator B: Absolut. Intressant och bra tankar ni delar med er, tack! Då kommer jag till 
tredje frågan och det handlar om var ni hämtar inspiration till era klädköp. Alltså jag tänker ju 
att det kan vara både av kompisar, det kan även vara via TV, radio, alltså på internet och 
sociala medier eller något annat ställe. 
 
G: Jag gillar ju Pinterest. *Skrattar*. Det tycker jag är jättebra! Och även kollegor, vad 
liksom andra har, Instagram också. Det är nog dom. 
 
Moderator B: Mm.  
 
F: Men jag tänker väl alltså praktiskt eller så. Alltså jag vet inte riktigt… 
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Moderator B: Nej. 
 
F: Aa, men jag tänker nog mest praktiskt just nu. För att.. Aa.. Jag har en begränsad budget 
just nu och så. 
 
Moderator B: Mm. Okej.  
 
H: Jag inspireras av Instagram. Där följer jag både modeföretag, bloggare, kändisar, 
kompisar och jag tror att det är kombinationen av dessa som ger mig inspiration till mitt nästa 
klädköp. Jag liksom.. jag liksom uppmärksammar sådant jag inte skulle sett om jag bara gick 
in i en butik. Som.. som trenden med nätstrumpor till exempel. Aa, men nätet och vänner. 
 
E: Jag gillar att gå in i affärerna och typ titta och känna.  
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Jag tror egentligen inte att jag hämtar så mycket inspiration från internet. Jag tror jag bara 
liksom.. Jag gillar att gå runt i butiker och liksom se på plaggen och sedan.. Jag behöver inte 
se på människorna jag bara ser på plaggen och sedan testar jag mig fram vad som passar på 
mig.  
 
Moderator B: Aa.. 
 
E: Jag vill hitta min egen stil liksom.  
 
Moderator B: Aa, precis du hittar din egen stil och följer ingen speciell liksom.  
 
E: Nej, jag vill ha min egen stil. 
 
Moderator B: Nej. Toppen, bra! Ehm.. Och sedan när ni då handlar kläder vad är det ni 
värderar? Eller vad går ni på när ni köper ett plagg? Är det liksom att det ska vara prisvärt? 
Att det ska vara en hög modegrad? Att det ska ha en bra kvalité? Går ni och känner på 
materialet? Eller tänker ni på etiska och miljömässiga aspekter något? Helt enkelt, vad 
värderar ni när ni handlar ett plagg?  
 
E: Jag tänker nog på kvalitet vs pris. Jag kan köpa billiga plagg och… vara medveten om att 
kvaliteten inte är den bästa. Men bara för att den ändå inte kostar så jättemycket så köper jag 
den ändå.  
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Men samtidigt så föredrar jag ändå att bättre kvalité, men då också betala mer för att det 
kommer hålla längre och då kommer det.. *paus*.. då kommer det ändå vara mer prisvärt i 
längre lopp. Men ofta när jag köper något billigare så är det för att då kanske det bara är för 
att det är något som sticker ut.. Något som.. Något som jag kanske bara vill använda ett fåtal 
gånger, men som jag kanske inte kommer använda efter tre år.  
 
Moderator B: Mm. Men då kommer en liten följdfråga. Vad tycker du är kvalité? Det är lite 
intressant att veta. När du säger att det ska ha bra kvalité, vad innebär det för dig? 
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E: Jag.. jag brukar gå runt och känna på materialet.. Om.. hur det känns. Jag kollar inte på 
etiketterna eller någonting. Alltså det är mer känslan av att.. jag typ drar och rycker lite i 
materialet *skrattar*  
 
Moderator B: Aa.. 
 
E: Och sedan är det ju den här psykologiska faktorn att betalar jag mer så räknar jag med att 
det är bättre kvalité. Men samtidigt har man ju också lärt sig med tiden att vissa butiker kan 
jag betala mycket för, men sedan så kanske det inte är så bra i slutändan ändå.  
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Så det är mer också vilken butik eller klädkedja jag köper det ifrån som jag baserar min 
kvalité på. 
 
Moderator B: Mm. Men då kommer en till följdfråga. *Skrattar*. Det här var intressant att 
höra! Ehm.. Vilken butik.. eller vilket modeföretag förknippar du med bättre kvalité?  
 
E: I Sverige så typ Filippa K och J.Lindeberg. 
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Det är det jag tänker på. Så..*paus*.. Så typ Ralph Lauren när det kommer till utlandet.  
 
Moderator B: Mm. Spännande. 
 
G: Det var spännande. Jag är lite inne på samma.. Alltså just det här med att vissa märken 
förknippar man med kvalité. Och har man köpt några plagg där innan och vet att dom har 
varit bra så antar jag att allt där är av högre kvalité. Och min sådana är ju.. Jag gillar ju Gant, 
det är jättedyrt men.. Man går ju ändå dit och såhär.. REA.. Ehh.. Och.. Sen *Paus* MQ är ju 
väldigt blandat. Men sedan Filippa K är ju också en sådan. Ehh.. Och.. Stockholm har jag 
som sådana. Dom känns alltid.. Men sedan.. Och jag kollar också, precis som du sa, att vissa 
köper man för att man bara vill ha något billigt, typ om man vill ha något såhär typ en skjorta 
under en stickad. Någonting som man bara har lite grann eller något man vet att typ “okej, det 
här kommer inte att hålla, men jag behöver den ibland liksom” och sedan köper man vissa 
men vet att “okej, den här kommer slitas och den här kommer jag använda jättemycket” och 
då vill man ha något med kvalité. För mig är kvalité lite att kolla på materialet. Eh också att 
man vill ha någonting som inte typ krymper i tvätten eller vrider sig eller.. Aa.. Eh, det ska 
hålla liksom i flera år.. 
 
Moderator B: Mm. 
 
G: Så det är kvalité för mig. Så jag är lite inne på samma som du E.  
 
Moderator B: Mm. Mm. Tycker du något speciellt när du handlar F? 
 
F: Ehm.  
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Moderator B: Som du värderar? 
 
F: Jag tänker väl prisvärt, men också om jag ser att det marknadsförs som att det ska vara 
miljövänligare så är det större sannolikhet att jag köper om jag tycker att det är fint. Men det 
är ofta basic-plagg jag köper och T-shirtar och sånt och då brukar det finnas sådana alternativ.  
 
Moderator B: Mm. 
 
F: Och då.. Aa.. Det brukar inte vara så dyrt på H&M så det.. Så det kan ju få mig att köpa 
också. Men.. Sen så är det ju inte sådär jättebra kvalité på.. Aa.. Alla plagg där. Men.. Så det 
är lite svårt också om man handlar mycket online så får man kanske skicka tillbaks och det är 
ju inte det roligaste. 
 
H: Jag tycker nog att högre modegrad och priset är det viktigaste för mig. Sedan brukar jag 
ofta kolla vilket material plagget är gjort i. Vissa material är jag medveten om har en sämre 
livslängd, men ibland kan jag välja det plagget ändå. Typ.. kvalité för mig är plagg som har 
en lång livslängd och då brukar det betyda att jag kollar på materialsammansättningen så att 
säga. För.. Ja.. Man blev lite skadad av det efter materialläran..hehe..*skrattar*. Men.. ja.. Jag 
kan får nog svara material, modegrad och kvalité.. vilket går hand i hand.. men det är trots all 
viktigt för mig.  
 
Moderator B: Ja, precis. Mm. Intressanta och givande svar. Ehm.. Nu ska vi se vilken fråga 
jag är på.. *Paus*.. Jag är på fråga fem och då kommer jag faktiskt lite mer in på hållbart 
mode då. Om ni handlar något idag? Alltså om ni handlar hållbart mode som ni vet till 
exempel är producerat på ett mer miljövänligt sätt?  
 
G: Alltså nej, jag tänkte faktiskt på det för ett tag sedan när jag först kollade på en superdyr 
skjorta och lite senare hittade en superbillig. Att det är så svårt att veta vad som ligger bakom. 
Alltså varför kan dom ta så lite betalt och varför tar dom så mycket betalt? Är det för att ger 
sina anställda skitbra villkor eller för att de använder bättre material? Men det är så svårt att 
veta var man ska kolla upp det om det inte finns någon slags etikett typ att “det här är 
ekologiskt” eller någonting. Så då får man ju lite på det. Men..*Paus*.. Men.. Ja, det är 
väldigt svårt. *Skrattar*.  
 
Moderator B: Ja, men precis, jag förstår det. Vi återkommer till det lite senare just om 
information. Typ hur ni uppfattar informationen som företagen ger. Men, vi återkommer till 
det. Någon annan som tycker något? 
 
E: Nej, jag håller med G. Jag är inte så jätteinsatt i det egentligen.. 
 
Moderator B: Nej.. 
 
E: Det är.. Nej.. Det är.. Aa.. 
 
Moderator B: Nej, men det är helt okej. Tanken är inte att ni ska veta eller vara insatta. Vi 
vill egentligen bara veta vad ni tycker och känner. Det är därför vi gör den här intervjun. Men 
handlar du något som du vet med dig har varit av hållbart ursprung så att säga? 
 
E: Nej, inte vad jag vet… Eller jag tänker inte alls på det faktiskt.  
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H: Jag brukar ibland lägga märke till märkningen. Alltså typ de gröna etiketterna som finns 
på till exempel Lindex. Men jag väljer inte plagget därför att etiketten sitter där utan det beror 
mer på plaggets design och… ehm.. hur det tilltalar mig så att säga.  
 
Moderator B: Precis. Kul att höra era tankar. Men.. ehm.. Hur viktigt tycker ni att det är att 
man konsumerar hållbart mode? 
 
E: Jag tycker det är viktigt att företagen fortsätter lyfta fram hur och varför.. Hur de arbetar 
med hållbart mode för jag tror att.. Till exempel jag som konsument går inte in i affären och 
börjar undersöka och googla innan.. Men jag.. Samtidigt vill jag gärna köpa hållbart mode, 
men jag tror också att jag är lite lat som konsument för att ta eget initiativ att göra en research 
innan. Så jag hoppas.. Jag vill, men jag vill också se företagen att på ett konsumentvänligt sätt 
förmedla hur de arbetar med det.  
 
Moderator B: Mm..  
 
E: Så det är viktigt fast.. Så att de gör det till ett.. För den lata kunden också. 
 
Moderator B: Mm. Då tänker jag typ att.. För du går in i en butik och du ser en tröja som du 
tycker är riktigt schysst och du ser att den är i ekologisk bomull. Ger det dig något värde för 
dig som konsument?  
 
E: Aa, men då.. 
 
Moderator B: Alltså.. hur känner du dig när du köpt ett sådant plagg?  
 
E: Då känns det som.. Aa, men då har jag liksom.. Då bär jag något som ändå liksom har 
gjorts på bra villkor och använder bra material. Då.. Om till exempel hyllan skulle haft en 
skylt där det står att de här tröjorna är bättre än de här tröjorna, men kostar lite mer.. Liksom 
det här är ändå liksom ekologisk bomull då skulle jag nog kanske köpt dom för att då ser jag 
det. Men när allting bara är blandat med alla andra varor så blir det att jag tar det jag tycker 
passar för stunden. 
 
Moderator B: Mm.. Japp. 
 
F: Jag tänker att man kanske skulle kunna ha någon speciellt märkning på kläder som man 
har på mat och så. 
 
Moderator B: Mm. 
 
F: Så är det ju typ Svanen-märkt och sådana grejer *skrattar* för hade det varit mycket 
lättare som konsument att alltså ha något sånt.  
 
Moderator B: Mm. Att det syns tydligare liksom.  
 
F: Mm, precis och vad det innebär så kan man sätta sig in i “vad innebär den här 
märkningen?” och “vad innebär det här?” och så kan man.. Aa.. Ta ställning till det lite mer. 
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Moderator B: Ja, absolut. 
 
G: Men sedan när man får frågan såhär så är det ju såklart att hållbart mode är jätteviktigt för 
att det är vår miljö och det är liksom självklart. Men när man väl är i affären då är det så 
mycket andra faktorer, då ska man hitta.. Dels ska man hitta rätt och sedan ska man hitta 
liksom.. Aa.. Det man är ute efter, så ska priset vara okej och så ska materialet vara okej, så 
det hamnar nog sist på min priolista. Men sedan när man tänker på det så, ja, det är ju 
jätteviktigt ju. För ja, det är ju vår planet liksom, det är klart att det är viktigt. Men, helt ärligt, 
när jag är ute och handlar så tänker jag inte på det.  
 
H: Jag är inne på samma spår, att handla hållbart mode är inte prio ett för mig heller. Det är 
så mycket annat som spelar in.. Typ.. Design, funktion, pris och så vidare. Klickar allt det och 
det är gjort av ett hållbart material så är det en bonus, men det är liksom inte avgörande.. 
Tyvärr.. Vilket känns lite dumt nu när man tänker på det.. 
 
Moderator B: Nej, men precis. Jag förstår er. Jag är likadan när jag handlar kläder och jag är 
liksom fullt medveten om för att jag läser om det hela tiden. Men när jag väl står där i affären 
så gör inte jag heller det aktiva valet där jag väljer ett hållbart plagg just på grund av att det är 
hållbart.  
 
G: Nej, och att man inte tänker på det. Jag menar det är så himla mycket. Man är så van vid 
att det här med miljö och det är maten.. Det är liksom allt man köper.. Liksom.. Det hamnar 
inte riktigt på top-of-mind. 
 
E: Så tänker jag också att när jag går ut och shoppar så har jag ju tid.. Det är inte så att jag 
har all tid i världen att jag ska gå och kolla.. Det blir liksom snabbt, snabbt och ta det jag ska 
ha sedan ut. Så då blir det också att jag.. Nej, då hamnar det kanske lite lägre ner på listan. Då 
tar jag det som passar och det jag tycker är snyggt för det blir lättast så.  
 
Moderator B: Mm. 
 
G: Mm.  
 
Moderator B: För ja. Nästa fråga är lite.. Ni har nästan redan svarat på den. Det är om det 
finns något som påverkar er till att inte handla hållbart producerade kläder?  
 
E: Ja, ibland känns hållbart mode för tråkigt.. Och.. Sedan att.. Det är komplicerat att ta reda 
på om det är hållbart mode eller inte hållbart mode på snabbt vis. Det är ju inte så att jag bara 
kan gå fram till hyllan och sedan direkt se det.. 
Moderator B: Nej. 
 
E: Det blir ju att jag måste kolla på etiketterna och börja googla in på varumärkets.. Aa.. 
Vision och mission.  
 
G: Mm.. Jag håller med dig Magda. Man hade framförallt velat ha någon varningssymbol.. 
 
*Alla skrattar* 
 
G: Som är såhär “UH, det här är inte bra! Köp mig inte! Jag har pajat massa regnskog!”. 
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Magda: Sedan så tror jag att företagen kommer ju inte göra den typen av märkning. För.. 
Tänk om.. Då kommer det kanske bli att vi inte vill köpa hälften av deras kollektion. 
 
F: Mm.. 
 
E: Eh.. Och bara köpa det mer miljövänliga fast de kanske vet om att.. Att de tjänar mer på.. 
Det blir mer lönsamt om.. 
 
G: Bättre marginal. 
 
E: Aa, bättre marginal om vi köper det som inte är lika hållbart. Så ja, det kan ju också vara 
det. 
 
F: Ja, men jag tänker också att de gör det de kommer undan med. För att göra det så.. Aa.. 
Prisvärt.. Eller kostnadseffektivt som möjligt.  
 
H: Jag tror ju dock att om konsumenterna kräver mer hållbara material och köper mer 
hållbara material så kommer det att produceras mer. Fast.. Aa.. Det är svårt som konsument 
att vilja köpa eftersom det ibland inte alltid finns alternativ.. Liksom.. Man vill ha en schysst 
blus för man ska gå ut och den går inte att köpa i ett hållbart material. 
 
Moderator B: Mm. Jo, men det är klart. Men då tänker jag om det finns märkning, alltså det 
som ni pratat om att ni saknar idag. Alltså.. Skulle ni då vilja handla mer hållbart mode än 
vad ni gör då i dagsläget? 
 
E: Ja, jag skulle köpt om det också var snygga kläder.  
 
Moderator B: Ja, för det påverkar dig också? 
 
E: Ja, det påverkar för jag vill.. Jag är ändå kräsen om vad jag har på mig så.. Om inte det 
sitter bra, men.. Om två plagg och den ena är miljövänlig eller hållbart.. Eh.. och den andra 
kanske är mindre det, men det mindre hållbara är ändå så sitter bättre.. 
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Jag vet inte.. Då skulle jag.. Mmm..*Paus*.. Jag inte varit helt säker på om jag skulle valt 
det hållbara ändå.  
 
Moderator B: Nej. Nej. 
 
G: Nej, men jag håller med.  
 
Moderator B: Mm.  
 
F: Mm.. 
 
G: Det är liksom så här att hade det funnits liksom samma saker men.. hållbart.. Aa, men 
absolut. Om allt annat är samma.  
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Moderator B: Mm. 
 
E: Aa, men precis. Och det är också det att jag.. jag skulle vilja säga att jag i så fall såklart 
skulle jag köpa det hållbara, men jag vet innerst inne att när jag står där i affären och det 
hållbara kanske inte satt lika bra fast det fortfarande är hållbart då kommer jag inte köpa det. 
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Mm. 
 
F: Mm. 
 
G: Mm.. Verkligen.. 
 
Moderator B: Mm. Men varför inte? 
 
E: Därför att jag är för ytlig då troligen. 
 
Moderator B: Mm.  
 
G: Ja, men prio ett när man handlar är ju ändå att du vill ha kläder, de ska sitta bra och vara 
snygga.  
Moderator B: Mm. Mm. 
 
G: Sedan kommer liksom det andra.  
 
E och F: Mm.. 
 
G: Men det är ju liksom.. Ja, det är ett plus. 
 
E: För då blir det nästan som att då köper jag inget alls istället vilket också kanske kan vara 
miljövänligt för då konsumerer jag *Skrattar*.. 
 
G: Hehehehe. 
 
E: Nej, men. Aa.. För om inte det sitter bra, varför ska jag köpa det? 
 
Moderator B: Mm. 
 
H: Jag skulle vilja, men jag håller med.. Finns det inga snygga grejer som liksom tilltalar 
mig. Då köper jag det inte. Jag vill liksom att plagget ska passa mig.. Och min stil.. Det är 
liksom prio ett.. Är det hållbart producerat är det liksom en.. en bonus. 
 
F: Mm.. 
 
Moderator B: Ja, men precis. Okej.. Aa.. Då ska vi se.. Då känner jag att jag fått svar på 
fråga nio faktiskt.. Ehm.. Och då kommer jag till fråga tio och det är egentligen scenarion. 
Och det handlar om tycker ni det är någon prisskillnad.. Eller.. Upplever ni någon prisskillnad 



 55 

på hållbart producerade plagg och plagg som inte är hållbart producerat?  
 
G: Alltså jag har ingen aning för jag har inte riktigt tänkt på det.  
 
Moderator B: Nej. 
 
G: Så att jag har ingen aning.  
 
Moderator B: Nej.  
 
F: Nej, det är samma här.  
 
Moderator B: Nej. 
 
E: Kan du upprepa frågan? 
 
Moderator B: Ja.. 
 
*E skrattar*. 
 
Moderator B: Ja, det är om du upplever någon prisskillnad mellan vanliga kläder och då 
hållbart producerade kläder? 
 
E: Ja, hållbart producerade kläder har väl ett högre pris för det kostar.. Arbetsvillkoren och 
materialet och leveransen.. Det blir ju tillägg på alla.. Hela supply chain.  
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Så då blir det ju också en skillnad på kläderna. 
 
H: Jag tänker spontant att det faktiskt är en prisskillnad.. Men när jag tänker på det så har jag 
liksom.. Jag har ändå ingen konkret exempel. Så jag vet faktiskt inte.. Det kanske bara är 
liksom mina fördomar helt enkelt. *Skrattar*. 
 
Moderator B: Mm. Bra. Nej, men det är bara intressant att se vad ni upplever gällande det. 
Vi har ju även scenarion som vi har tagit fram bara för att se hur långt man kan tänka sig att 
gå.. Alltså betala för ett plagg. Och då.. Då är första såhär att ni ska köpa en ny blus och den 
kostar 200 kronor. Hade ni då till exempel kunna tänka er att betala 220 för blusen om ni vet 
att plagget är hållbart producerat och de som tillverkat den har schyssta arbetsvillkor? 
 
G: Ja. 
 
E: Ja.  
 
F: Mm. 
 
H: Absolut.  
 
Moderator B: Ja. Alla fyra? 
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F och G: Mm. 
 
H: Ja. 
 
E: Ja.  
 
Moderator B: Och då tänker vi scenario två. Eh.. Då handlar det också om samma blus. Eh.. 
Hade ni kunnat tänka er att betala 250 om ni vet att den är hållbart producerad och att den har 
schyssta arbetsvillkor?  
 
G: Mm.. 
 
E: Ja. 
 
H: Ja, det tror jag. 
 
F: Mm.  
 
Moderator B: Spännande.. Och då har vi tredje och det handlar om en jacka som ni ska 
köpa. Den kostar 2000 kronor. Om ni hade vetat att plagget är hållbart producerat och att de 
som har gjort den har schyssta villkor, hade ni då kunnat tänka er att betala 2200 kronor för 
den istället?  
 
E: Aa. 
 
G: Ja. 
 
H: Ja, alltså det hade jag väl kanske kunnat tänka mig. I alla fall när jag sitter här och pratar 
om det nu. *Skrattar*. 
 
F: *Skrattar*. Ja, fast jag hade inte köpt en så dyr jacka.  
 
Moderator B: Nej. Men tänk typ att det är en vinterjacka och att det är lite en investering 
och då känner du kanske att 2000 är okej.  
 
F: Aa, en investering. 
 
Moderator B: Du vet att den kommer håll flera säsonger liksom.  
 
F: Mm. 
 
Moderator B: Okej. Och då är det jackan igen. Hade ni kunnat tänka er att betala istället för 
2000, 2500 kronor? 
 
*Paus* 
 
*Alla småskrattar* 
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F: Vet inte vad man ska säga.. 
 
Moderator B: Nej, men ja men precis. Alltså då är skillnaden egentligen att de ser likadana 
ut.. 
 
G: De hänger bredvid varandra?  
 
Moderator B: Ja, de hänger bredvid varandra och båda är exakt likadana den ena är bara 
gjord efter schyssta villkor, den är bättre för miljön i jämförelse med den andra jackan då. 
Skillnaden är priset. På 500 kronor. 
 
E: Jag skulle nog köpt den dyrare.  
 
F: Aa, jag tror också det om jag ändå investerade i något.  
 
E: Mm. 
 
Moderator B: Mm. 
 
E: För det känns ändå så att en jacka kommer jag att använda i inte bara en säsong, men jag 
kommer troligen att ha den i flera år. 
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Och då känns det att i det långa loppet är 500 kronor inte så mycket. 
 
Moderator B: Nej. 
 
G: Nej. 
 
Moderator B: Så därför hade du kunnat välja den alltså bara med tanke på miljö.. 
 
E: Precis, och för arbetsvillkoren. 
 
Moderator B: Mm. 
 
G: Och ännu mer eftersom man har en vinterjacka hela tiden. Då är ju det samvetet man för 
på sig också liksom varje dag. Det känns ganska bra. Så det skulle jag också kunna göra.  
 
H: Aa.. Gud vad svårt.. Jag vet inte.. Jag hade nog tvekat trots allt. Jag önskar jag kunde 
svara att “Ja, jag hade valt den schyssta jackan”, men i verkligheten vet jag inte.. Då hade jag 
nog kanske valt den andra. 500 kronor känns ändå.. på gränsen liksom. 
 
Moderator B: Aa, mm. Spännande. Ähh.. Då kommer jag till fråga elva här då. Eh, anser ni 
att det är någon skillnad i design på hållbart framtagna och icke-hållbart framtagna kläder? Vi 
har ju varit inne lite på det när vi pratade om design och modegrad och det. Men upplever ni 
det?  
 
E: Mm  
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G: Jag har nog inte tänkt på det.  
 
Moderator B: Nej. 
 
G: Fast ofta.. Jo, om man tänker sig någon gång när man har sett någon sådan där liten etikett 
med någon eco då då ser jag framför mig en vanlig T-shirt typ.  
 
Moderator B: Aa. 
 
F: Aa, jag tänker också basic.  
 
H: Ja, håller med.. 
 
G: Ja, men såhär.. 
 
E: Ja, jag tänker också att det är mycket basic-kläder som har det här hållbar- miljötänket.  
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Eh.. Aa. Det är.. Och sedan att det inte är så stora kollektioner och det är fokus på några få 
plagg istället för kvantitet.  
 
Moderator B: Aa. Mm. Okej, det var design. För då återkommer jag med det om 
information. Ehm.. Om ni tycker att ni får tillräckligt med information från företag om just 
hållbart mode och kläder? Det var vi ju inne på.. Du (deltagare G) tyckte ju inte det. Ehm.. 
Men alltså vad är det.. Vad är det främst ni saknar är det i marknadsföringen? Eller är det 
liksom att personalen inte ger er tillräckligt med information i butiken? Eller är det den här 
märkningen som inte finns? Eller liksom vad är det som hade kunnat.. Eh.. Hur ska jag säga 
det? Eh.. Vilken information hade ni behövt?  
 
E: Jag tror att all information finns om jag vill få tag på den. För jag kan googla in på 
hemsidan och läsa under deras hållbara sektion och så vidare bara att jag vill ha det 
tillgängligt även i butik och gärna i marknadsföringskampanjerna.  
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Så att det för ögat bara lätt kan se. Eller märkningen. Inte behöva stå där i butiken och 
behöva googla och researcha, men att det kan gå liksom chop-chop.  
 
Moderator B: Mm. 
 
F: Mm. 
 
H: Aa.. 
 
G: Ja, gud vad svårt.. 
 
Moderator B: Någon annan som har någon tanke? 



 59 

 
G: Förmodligen finns det massa information, men man stänger nog ute ganska mycket för att 
man får så mycket information hela tiden. 
 
Moderator B: Aa. 
 
G: Och förmodligen om jag går in på någon hemsida så kommer de bara såhär “vi har 
hållbart jättemycket!” och såhär hållbarhetsredovisningar och inte vet jag, allting. Men man 
stänger nog lite ute det där och kollar liksom på galgen, på lappen på skjortan eller på tröjan 
och liksom prislappen.  
 
Moderator B: Mm. 
 
G: Och så liksom.. Så får man liksom såhär lite tunnelseende på den.. Eh.. Och sedan är det 
ju svårt att och man måste ju typ lita på någon slags.. Ja, men om det är eco eller någon 
märkning eller liksom någon annan som kan intyga att.. Att den är okej liksom. För det är ju 
svårt att veta om någon säger liksom att “Ja men vi har jättebra kläder, jag lovar!”. Ja. Så man 
skulle nog behöva någon slags sådan, ja men typ, icke-miljömärkt. Inte vet jag. 
 
E: Ja! Någon standardiserad miljömärkning. För jag tror ju också att det känns som ibland så 
skriver företaget att det är liksom miljövänligt eller så vidare.. Eller eco-collection.. Aa, men 
det är liksom.. Man kan ju skriva och man kan ju marknadsföra hur som helst egentligen. 
 
Moderator B: Mm.. 
 
E: Och det är ju liksom.. Jag tror företagen försöker lura våra hjärnor ibland lite ibland att det 
är.. De nämner kanske eco med något green i marknadsföringen.. 
 
G: Mm.. 
 
E: Fast det är egentligen bara ord som vi förknippar med hållbarhet. Men.. Men egentligen 
kanske inte.  
 
H: Nej, precis. Man tänker lite att det är mycket skönmålning för att det ska se bra ut liksom. 
Typ hållbarhetsredovisningar känns mer som ett reklamblad för företaget typ.. 
 
Moderator B: Mm. Det som är svårt när man säger bara ordet hållbarhet är ju att det 
innefattar så mycket.  
 
E: Ja, verkligen. 
 
G: Ja, det är jättemycket.  
 
Moderator B: För att ekologisk bomull.. Nu kommer jag ur spår.. Men.. Men, det är ju 
liksom bara en grej. Om man tänker från hela värdekedjan så är det ju egentligen från fiber 
till färdigt plagg och allt däremellan. Så det är ju så svårt också att sätta en definition på vad 
kanske det är. 
 
E: Ja, sedan kommer transportsträckan och allt det här också liksom.  
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G: Ja, hela supply chain och alla mellanleverantörer och att du ska ha koll liksom som en 
supergigant på exakt varenda mellanhand och även om du själv agerar bra så kanske inte 
leverantören.. Eller leverantörens leverantörer gör det. 
 
E: Ja! 
 
G: Så det är ju supersvårt även för dom att ha koll på hur bra det är.  
 
Moderator B: Exakt.  
 
G: Det kanske alltid finns någon liten mellanhand som.. 
 
E: Eller den personen som står i kassan i butiken, de är ju också involverade i det. I hela den 
här kedjan. Hur är deras arbetsvillkor och så vidare? Det är ju liksom egentligen.. Det är så.. 
 
G: Hur begränsar man det? Vad är viktigast? 
 
H: Ja, det är ju väldigt komplext.. Man tänker liksom att det är svårt för företagen att 
förmedla allt till konsumenten med.. Men även för konsumenten att ta sig tid till att förstå 
allt.. 
Moderator B: Precis.  
 
E: Visst en affär kan sälja ekologiskt, eller säga att de säljer en hållbar kollektion. Men sedan 
kanske inte den anställde i kassan har så jättebra arbetsvillkor. 
 
G: Eller den som sydde tröjan.. 
 
E Ja. Men var ska man dra gränsen och.. 
 
G: Vad.. Ja, precis. Ja, men just den du säger såhär.. Visst, man kan göra det mer hållbart 
men man har bara tagit hänsyn till en aspekt.  
 
H: Verkligen. 
 
G: Och det finns många.. 
 
Moderator B: Mm. 
 
E: För det är lite.. Det blir ju ofta att det är ekologisk bomull.. Aa men då är det hållbart.  
 
G: Aa, och så är det ingen med transport och villkor och om allting annat. Om odling och 
liksom såhär bekämpningsmedel och inte vet ja.. 
 
F: Aa. 
 
Moderator B: Ja, men det involverar som sagt allt. Och även saker man kanske inte tänker 
på typ färgning och alla kemikalier som används. Vattenförbrukningen.. Alltså lampor i 
fabriken. Det kan ju liksom vara sådana grejer med. Det är väldigt spännande och intressant 
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tycker jag. Vi har ju försökt fokusera på miljö och sociala aspekter i vår uppsats.. Vi har inte 
tagit med typ plagg som man köper i second-hand för det kan ju också vara en hållbarhetsgrej 
att man köper gamla kläder liksom.. Men det har inte vi skrivit något om i det här arbetet. Vi 
fokuserar mer på nyproducerade kläder.  
 
G och H: Mm.. 
 
Moderator B: Men vi har försökt att fokusera på hela värdekedjan alltså.. Att det är det vi 
vill lyfta fram lite.  
 
E: Aa. 
 
Moderator B: Ehm.. Då ska vi se.. Då kommer jag till ett scenario till här då. Den är väl 
också lite typ prisfråga. Men bara så att ni får se.. Ehm.. Se det också live och inte bara tänka 
det.. Utan.. För då har vi ett scenario här. Ni ska köpa en ny jeansskjorta. Du tycker lika bra 
om båda och har svårt att fatta ett beslut. Vilken köper du? Då har vi första då. Ni ska få se 
dem alldeles strax. Eh.. Din kompis tycker om den här skjortan för 299 kronor. Det framgår 
inte om varan är av hållbart material eller om den är hållbart producerad. Sedan har vi den här 
skjorta två. Den lyfter butiken fram, den kostar 399, den är hållbart producerad och genom att 
köpa den så stödjer du en hållbar bomullsodling i det här fallet. Och då får ni se dom där. Och 
då är frågan vilken ni hade valt? Är det den som kompisen tycker för 299 eller den som 
butiken lyfter fram för 399?  
 
G: Alltså jag tror bara jag hade köpt.. Nej, men jag tycker lika mycket om båda. Men så är 
det ju aldrig.  
 
Moderator B: Nej, nej men exakt. Du tycker ändå att du inte vet vilken du ska välja.. 
 
E: Ska vi kolla visuellt också? 
 
Moderator B: Ja, det kan du göra.  
 
E: Men då tycker jag, jag hade valt första.  
 
Moderator B: Mm. Varför? 
 
E: För jag tycker.. Därför att den ser.. Den ser bättre passform ut.  
 
Moderator B: Mm. Mm.. Du tänker passformen där? 
 
E: Ja, jag tänker att den ser bättre ut på kroppen.  
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Sedan själv priset. Alltså jag skulle inte rent prismässigt skulle det inte spela någon roll för 
mig om det är 399 eller 299. Det är väl mer då att jag.. 
 
Moderator B: Du tänker mer på designen? 
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E: Jag är mer utseendefixerad mer.  
 
Moderator B: Absolut. 
 
G: Ja, men jag fastnar nog mer för den butiken lyfter fram. Jag vet inte det är typ magkänslan 
bara. Det känns som att de har tagit fram den.. Då finns det något alltså mycket just.. Och 
såklart att den är hållbar. Men.. Jag vet inte. Det känns som att dom väljer ut dom bra.  
Moderator B: Nej, men jag tänker.. 
 
E: Sedan känns det som att det är i princip samma skjorta eller det kan ju vara det till och 
med.  
 
Moderator B: Ja, men precis. Det är bara intressant att höra vad som hade påverkat er mest i 
ert val av skjorta. Alltså om det är då designen som du (E) var inne på alltså du gillade ändå 
skjorta ett liksom. 
 
E: Ja, men det är ändå hur de marknadsför den också liksom. 
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Det känns som om det är olika livsstilar lite och.. Åh första lockade bättre. 
 
Moderator B: Mm. 
 
H: Jag hade nog lyssnat på min kompis. Alltså kompisars åsikter väger ändå in ganska 
mycket.. Kan jag känna.. 
 
F: Jag tänker lite på det här fenomenet nudging att man liksom vill pusha folk till att göra på 
ett visst sätt och.. 
 
Moderator B: Mm. 
 
F: Alltså på det rätta sättet och jag hade väl kanske inte tyckt om om någon skulle försöka 
pusha mig till att köpa en skjorta även om jag tycker det är bra med hållbar.. Aa.. Att det 
skulle liksom känna att jag blir lite motsträvig därför att det liksom är moraliserande och då 
hade jag liksom kanske inte köpt någon utan köpt kanske någon annan.. 
 
Moderator B: Mm. 
 
F: På efterhand eller så. 
 
Moderator B: Ja, men precis. 
 
F: Att jag hade blivit motvillig just för det att aa men dom försöker pracka på mig det här och 
får mig att känna dåligt samvete om jag köper den andra.  
 
E: Ja. 
 
F: Och det tycker jag känns fel eller så. 
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Moderator B: Mm. Mm. 
 
G: Gud vilken bra poäng. 
 
H: Ja, verkligen. Jag instämmer helt. 
 
E: Ja, för verkligen. Det är ju känslor här också som liksom kommer in. Tycker jag likadant 
som min kompis eller på företagets marknadsföringskampanj och då blir det ju mer kompisen 
för mig för.. Aa.. För det är ändå så en.. För mina känslor feelings till kompisen är mer 
pålitliga.. 
 
G: Den är också en väldigt bra poäng. Jag håller verkligen med dig. Hade man stått liksom 
och så står kompisen och bara “Aa men du”.. 
 
E: Sedan står det en skylt här.. 
 
G: Aa, då hade jag faktiskt. Jag hade nog också.. Det var en väldigt bra poäng. 
 
E och F: Mm. 
 
H: Ja, Kompisens åsikter känns liksom mer relevanta.  
 
Moderator B: Mm.. Nej, tanken är typ kanske inte med tvåan att de står och trycker upp den 
i ansiktet på dig utan det är mer att den hänger.. Alltså frontas synligt och så står det liksom 
att den är hållbar. Det som ni var lite inne på att ni saknade innan, men så kommer kompisen 
och säger att “Nej, men den här var schysst liksom” och bara vad hade ni valt då? Men då kan 
man ju självklart gå på designen som du (E) gjorde självklart. Man kan även gå på att.. Aa, 
men den var hållbar.. Men kanske inte i det här fallet då. Det är bara intressant att höra hur ni 
ställer er till detta. Vad ni hade gjort liksom.. 
 
G: Jag vet faktiskt inte. Det är jättesvårt! Man har inte ens tänkt på det liksom.  
 
Moderator B: Nej, precis. Men vad sa din magkänsla när du bara såg det först. Innan vi 
började prata och diskutera?  
 
G: Nej, men jag vet inte. Jag tänkte inte så mycket alls faktiskt.  
 
Moderator B: Nej.   
 
H: Alltså jag tror ändå att man kanske hade sett skjortan som lyfts fram, men sedan hade man 
ändå gått på kompisens åsikt och vad man själv tror hade sett bra ut på liksom.. Priset är inte 
så viktigt här.. Kanske inte heller hållbarhetsaspekten faktiskt.. Typ. 
E: Nej, men jag tror också det här att när jag shoppar i butik.. Det är.. Det är inte så att jag 
har all tid i världen. 
 
Moderator B: Nej.  
 
E: Och om kompisen tycker det är snyggt och jag också tycker det är snyggt då tar jag. Då 
känns det som att jag har fått liksom två stycken.. En person som säger också att den är snygg 
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på mig och då.. Då tror jag att jag tar bort det här tänket med vad som står på skylten.  
 
Moderator B: Mm. 
 
G: Jag tror också att det påverkar ganska mycket vilket humör man är på när man kommer in 
i butiken. Om man är liksom såhär.. 
 
Moderator B: Om det har varit löning eller inte liksom.. 
 
*Alla skrattar* 
 
E: Ja, men verkligen! 
 
G: Nej, men om man känner sig såhär lite stressad och man bara uhh det var dyrt förra helgen 
eller någonting och då skulle man bara “Skitsamma jag tar den här för 299 liksom” och om 
kompisen står där och pushar. Eller om man liksom har gott om tid och man har precis fått 
lön och det känns bra och man bara vill vara en god människa och bara “Hållbart mode blir 
asbra”.. 
 
E: Ja. 
 
G: Så man påverkas nog en del av humöret. 
 
H: Ja, absolut. Det har stor påverkan. 
 
E: Ja, och sedan typ vad man har gjort under dagen liksom. Tänk om man har suttit på en 
milj..hållbarföre.. nämen liksom hållbarhetskonferens.. 
 
G: Och har verkligen tänket i sig! 
 
E: Ja, precis. Och det blir också vad kompisen, hur tänker den? Det blir alla värderingar runt 
om som påverkar.  
 
Moderator B: Men om kompisen.. Alltså hade sagt den andra skjortan då? 
 
E: Ja, då skulle jag säkert kanske köpt den andra. För det tror jag.. 
 
Moderator B: Typ kompisen påverkar ändå.. Eller kan influera dig till ditt köpbeslut? 
 
E: Ja, sedan kanske det beror på vilken kompis också. Är det någon av er eller är det någon 
annan som jag vet eller tycker kanske inte klär sig så bra. 
 
Moderator B: Mm. Mm. 
 
E: Aa, men relationer tror jag är viktiga faktiskt. 
 
F: Aa. 
 
Moderator B: Aa, spännande tankar.. 
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H: Ja, man influeras nog omedvetet mycket av vad andra har på sig och gör sina val därefter. 
 
Moderator B: Aa, nämen kul! För jag känner verkligen igen allt ni säger. Det är lite det här 
vi säger så det känns ändå kul att vi är inne på rätt spår. Nu ska vi se, jag tror jag hade ett par 
frågor till. Ehm…. Okej. Den här har ni också lite svarat på men jag ställer den ändå. Eh, 
anser ni att ni har, innehar, tillräckligt med kunskap om hållbart mode för att kunna göra ett 
aktivt val att konsumera hållbara kläder?  
 
G: Nej, jag har inte ens tänkt på det. Så nej… 
 
E: Jag tror att jag har kunskap eller jag har kunskap. Eller jag har ändå läst kurser om supply 
chain och så vidare men det är mer att den här lata kunden och.. eh.. den ytliga tar över. Att 
jag vill ha det väldigt lättillgängligt och jag vet om att jag måste in på hemsidan och så för att 
få reda på hur egentligen hur det står till.  
 
Moderator B: Mm. 
 
E: Och då blir jag “Äh, skitsamma!”.  
 
Moderator B: Mm. Frida har du några tankar?  
 
F: Nej, men jag känner att jag inte är så insatt i det så att.. Det känns inte som att jag har 
tillräckligt med information.  
 
Moderator B: Mm. 
 
H: Nej, inte jag heller kanske. Jag hade önskat att det fanns mer lättillgängligt eftersom jag 
inte är så pass intresserad av hållbart mode för att söka upp informationen själv.. Som.. Ehh.. 
Som Magda påpekade.  
 
Moderator B: Nej. Då ska vi se.. Då är vi på sista frågan. Ehm.. Då har jag eller frågar vi 
vad skulle få er att handla mer hållbart mode med avseende på om det är bättre pris? Om det 
är större utbud? Högre modegrad? Om ni får bättre information? Eller bättre kvalité?  
 
G: Jag tror två saker: utbud och information.  
 
Moderator B: Mm. 
 
G: Är nog dom som främst liksom.  
 
Moderator B: Mm. 
 
F: Mm. Men jag tänker också det att.. 
 
Moderator B: Utbud och information? 
 
F: Aa, man.. Då vet man.. Aa, om man får information tror jag det gör väldigt mycket i hur 
man tänker. 
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G: Det är egentligen om man.. Aa, men om tar exemplet med exakt likadana och då är ju 
informationen det enda som gör att man köper den här 200 kronor dyrare jackan. Det är ju 
viktigt att man får, att man förstår, var vilka besluten man gör påverkar på sikt. Det är ju 
jätteviktigt annars skulle man ju inte göra det valet.  
 
H: Mm, exakt. 
 
E: Jag håller med också med det ni sa. Samt att priset.. Det ska vara relevant. Att.. Det kan ju 
vara högre men kanske inte 100% högre.. Att det ska liksom.. Jag kan lägga på en hundralapp 
eller en tvåhundralapp på en tröja som kostar hundra kronor, men om det skulle.. 
 
Moderator B: Ja, då blev det en hundraprocentig ökning.  
 
*Alla skrattar* 
 
E: Fuck you forever. 
 
Moderator B: Haha, sorry, jag var bara tvungen att säga det.  
 
E: HAHA, ja sant, sant. Men jag tänker liksom att om det gått från hundra till tusen. Aa, då.. 
Nej.. 
 
Moderator B: Nej, då går du inte med på det. Haha. Men om det hade varit typ som 
exemplet med jackan när det var från 2000 till 2200? 
 
E: Då är det okej, men inte från 2000 till 4000.  
 
Moderator B: Nej, precis. Mm.. Okej, men då känner jag mig nöjd med era svar. Och jag får 
tacka så mycket för att ni deltog i den här fokusgruppen och så avslutar vi och hoppas på att 
jag fick med allting inspelat här nu då. Är det något annat ni skulle vilja säga eller tillägga 
förresten? 
 
G: Eh.. Nej, men intressant ämne. Jag har liksom inte tänkt på detta innan. 
 
F: Ja, verkligen.  
 
H: Jag tycker också det var kul och tack för fikan. 
 
Moderator B: Så lite så. Hehe.. Nu stänger jag av inspelningen här och återigen stort tack! 
 
 
*Inspelningen slutar* 
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