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Förord 

Efter månaders skrivande sätter vi härmed punkt för denna uppsats. Detta hade inte kunnat 
möjliggöras utan vår fantastiska handledare, Katrin Tijburg, som med glädje har varit till stor 
hjälp under hela arbetets gång. Ett stort tack går därför till Katrin för hennes bidragande med 
sin positiva och härliga energi. Dessutom vill vi tacka Lars Hedegård som även han har varit 
till stor hjälp med presentationer och information kring uppsatsen. Utan våra respondenter 
hade vi inte heller fått ihop ett resultat, därför vill vi även tacka dem för deras deltagande och 
innehållsrika åsikter.  
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Abstract 

It has been identified that consumers don’t have the information or knowledge they need to 
make  ethical  purchasing  decisions.  A  consequence  of  this  is  that  consumers  lack  the 
knowledge of ethical fashion which prevents them from changing their concerns to actual 
purchases. The purpose of this study is to investigate how consumers’ knowledge, concern 
and  opinions  about  ethical  fashion  reason  in  which  information  they  want  on  clothing 
products. The hope is that the result of this study can contribute to more knowledge for the 
fashion  industry  about  consumers’  need  for  information  when  purchasing  ethical  and 
sustainable products. This study aims to answer the following research questions; how do 
consumers deliberate about ethical information on  garments; which ethical information do 
consumers  want  on  clothes;  and  how  would  consumers  prefer  ethical  information  to  be 
presented in order to being able to make better choices when purchasing  garments.

We  have  proceeded  from  a  theoretical  framework  which  illustrates  consumers’ buying 
behavior of ethical fashion which includes a model based on six hypothesis. From  these only  
three  hypothesis  have been  used  and form the basis for our  own analytical   model  that  
was   used  to  analyse  the  empirical  data.  The  analytical   model includes consumers’  
knowledge  and  concerns about  ethical  fashion;  consumers’  beliefs  about companies  
ethical  actions;  which  ethical  information  do  consumers  want  on  clothes;   and   how  
consumers  want  ethical  information  to  be  presented  in order to being able to make better 
choices when purchasing  garments. As a research method we have used interviews with two 
focus groups.
 
The result of this study showed that consumers believe that the current ethical information is 
not easily available and they feel that they don’t have the knowledge to decide which products 
that are ethical or not. Consumers feel that the clothing industry is a dirty one which needs to 
substantially change. The result also shows that  consumers  feel  quite doubtful as to  fashion 
companies  real  purposes  behind  their ethical  messages  and  that consumers have  low  
faith  in  them.  The  ethical  information  that  consumers  want  are labels that contain 
information such as country of origin, whether locally produced or not, own produced as well 
as recognized symbols regarding ethics and child labor. Consumers want this information to 
be clearly presented and visible on tags.

The language of the study is Swedish.

Keywords: ethical consumption, ethical fashion, knowledge, concern, beliefs
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Sammanfattning 

Det  har  identifierats  att  konsumenter  saknar  kunskap  och  information  för  att  göra  etiska 
köpbeslut. En följd av detta är att konsumenters bristande kunskap om etiskt mode hindrar 
dem från att förändra deras oro till faktiska köp. Syftet är att undersöka hur konsumenters 
kunskap, oro och åsikter kring etiskt mode reflekteras i deras syn på vilken etisk information 
de vill ha på klädprodukter. Förhoppningen är att studiens resultat ska bidra till mer kunskap 
till modebranschen om konsumenters behov av information vid köp av etiska och hållbara 
produkter.  De  forskningsfrågor  som  studien  syftar  att  besvara  är  följande;  hur  resonerar 
konsumenter kring etisk information som sätts på klädesplagg, vilken etisk information vill 
konsumenter ha på klädesplagg; hur vill konsumenter att etisk information ska presenteras på 
klädesplagg för att de enklare ska kunna välja etiska klädprodukter.  

Vi har utgått från en teoretisk referensram som belyser konsumenters köpbeteende av etiskt 
mode vilken inkluderar en modell baserad på sex teser. Från dessa har endast tre teser använts 
och utifrån dessa har en egen analysmodell presenterats som användes för att analysera vårt 
empiriska  material.  Analysmodellen  inkluderar  konsumenters  kunskap  och  oro  om  etiskt 
mode;  konsumenters  åsikter  och  övertygelser  om företags  etiska  handlingar;  vilken  etisk 
information vill konsumenter ha på klädesplagg; hur konsumenter vill att etisk information 
ska presenteras på klädesplagg för att de enklare ska kunna välja etiska klädprodukter. För att 
samla in empiriskt material har metoden fokusgrupp valts där vi har gjort två grupper. 

Resultatet  av  denna  studie  blev  att  konsumenter  anser  att  dagens  information  inte  är 
tillräckligt synlig och de känner att de inte har kunskapen att bedöma vilka produkter som är 
etiska eller oetiska. Konsumenter anser att klädindustrin är en smutsig industri som behöver 
förändring. Det har även visat sig att konsumenter känner sig tveksamma till företags verkliga 
syfte bakom deras etiska arbete samt har lågt förtroende för dem. Den etiska information som 
konsumenter vill ha är bland annat märkningar som land, närproducerat, egen producerat och 
symboler för etik och barnarbete. Konsumenter vill att detta ska presenteras tydligt och synlig 
på främst etiketter. 

Nyckelord: etisk konsumtion, etiskt mode, kunskap, oro, åsikter
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1. Inledning

Följande  avsnitt  behandlar  det  område  som  handlar  om  betydelsen  av  information  till 
konsumenter. Vidare uppmärksammas ett problem som innebär att saknaden av information 
leder  till  oetiska  val.  Utifrån  detta  presenteras  tidigare  forskning  om  information, 
konsumenters förtroende och oro vilket leder till studiens syfte och frågeställningar. 

1.1. Bakgrund 
Den svenska regeringen har som mål att  bidra till  en miljömässig, socialt  och ekonomisk 
hållbar  konsumtion  (Regeringen  2017).  För  att  få  konsumenter  mer  medvetna  om 
konsumtionens  miljökonsekvenser  anser  regeringen  att  det  behövs  en  ökad  kunskap  och 
fördjupad  insyn  i  olika  nivåer  på  samhället.  Detta  kan  exempelvis  gälla  krav  på  varors 
hållbarhet i fler produktgrupper. De frågor som berör hållbarhet ska strategiskt utvecklas via 
kommunikation och vara placerade nära produkten vilket exempelvis kan röra sig om etiketter 
för kläder av ekologisk bomull (Aktuell Hållbarhet 2011). Etiketter och märkningar ska vara 
synliga, hållbara, lätta att läsa och komma åt (Konsumentverket 2018). 

Den ideella organisationen Fair Trade Center och nätverket Rena kläder har länge anmärkt 
problemen inom klädindustrin (Arbetarbladet 2011). Under de senare åren har det skett större 
förändringar inom klädindustrin som har påverkat företags produktion och arbete med socialt 
ansvar (Fair Trade Center 2011). Denna förändring märks särskilt i butikerna där det blir allt 
vanligare med olika miljömärkningar på plaggen (Arbetarbladet 2011).

Effektivare  miljömärkning tillsammans med samhällets  utveckling är  viktigt  för  att  vinna 
förtroendet  hos  konsumenterna  (Regeringen 2017).  Regeringen belyser  att  med förbättrad 
information  om  företagens  hållbarhetsarbete  så  kan  konsumenternas  efterfrågan  och 
engagemang rikta företag i en mer hållbar riktlinje. För att detta ska kunna möjliggöras menar 
regeringen att tydlig information om företagens hållbarhetsarbete krävs.

1.2. Problemdiskussion 
Det  har  konstaterats  att  konsumenternas  faktiska  köpbeteende avviker  från  deras  hållbara 
värderingar (Wiltrud & Hirsch 2015). Detta går att förklaras som att konsumenternas attityder 
gentemot  etik  inte  omsätts  till  handling.  Detta  fenomen  kallas  attityd-beteende  gap 
(Papaoikonomou,  Ryan  & Ginieis  2011).  Det  har  observerats  en  tydlig  avvikelse  mellan 
attityd till konsumtion och faktiskt beteende vid köp av hållbara produkter (Wiltrud & Hirsch 
2015). Detta fenomen har även hänvisats till 30:3 syndrom där 30 procent av konsumenterna 
säger att de köper etiska produkter men endast tre procent verkligen gör det (Papaoikonomou, 
Ryan & Ginieis 2011). 

Ett  av  de  största  hindren  för  konsumenter  vid  köp  av  etiska  produkter  är  saknaden  av 
information om dessa (Papaoikonomou, Ryan & Ginieis 2011). De Pelsmacker och Janssens 
(2007)  påstår  att  bristen  på  tillräcklig,  trovärdig  och kontrollerbar  information  om rättvis 
handel inte endast leder till negativa attityder utan även gör konsumenterna mindre benägna 
att köpa dessa produkter; detta kan ses som att konsumenterna känner en oro kring de etiska 
frågorna inom modebranschen och att  en större efterfrågan kan leda till  bättre processer i 
produktion, tillverkning och arbetsförhållanden (Shaw, Hogg, Wilson, Shiu & Hassan 2007). 
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Ytterligare forskare har konstaterat att brist på kunskap om etiskt mode hindrar konsumenter 
från att förändra deras oro till faktiska köp (Shen, Wang, Lo, & Shum 2012). De drar även 
kopplingen  till  att  ökad  öppenhet  för  allmänheten  kan  bidra  till  bättre  uppfattning  och 
övertygelse kring köpbeslut. 

I en studie av Joergens (2006) uppmärksammades frågan om mer medvetenhet, exempelvis 
information som tydliggör att plagget har producerats etiskt, skulle påverka konsumenternas 
köpbeslut. En av deltagarna uttalade sig kring frågan på följande sätt;

Förmodligen måste meddelandet vara mer uppenbart som en etikett som säger "etiskt producerad”
och den andra "producerad av barnarbete". Då skulle jag köpa den etiskt producerade produkten. 
Men när jag handlar, har jag inte den här typen av information och därför kommer jag att köpa den
produkt som jag helt enkelt gillar mest (Joergens 2006). 

Trots  konsumenternas  medvetenhet  kring  de  etiska  problemen  i  modebranschen  och  de 
arbetsförhållanden  i  utvecklingsländerna  som  råder,  så  är  detta  inte  något  som  oroar 
konsumenterna när de väl handlar visade det sig i studien av Joergens (2006). Det förtydligas 
att  ursprungslandsmärkningen,  så  kallad  ¨made-in¨  beskrivelsen  i  etiketten  inte  är  ett 
betydelsefullt tecken för produktionsförhållandena. Joergens (2006) förklarar vidare att det 
råder en osäkerhet kring konsumenternas medvetenhet kring varumärkens etiska principer. 

Problemet  som har  identifierats  är  att  konsumenter  inte  har  eller  får  den  information  på 
klädesplagg de behöver för att kunna göra etiska köpbeslut. Tidigare forskning visar att brist 
på tillräcklig, trovärdig och kontrollerbar information om bland annat rättvis handel påverkar 
deras  köpbeslut  negativt  vilket  då  gör  att  de  avstår  från  köp  av  dessa  produkter  (De 
Pelsmacker och Janssens 2007; Joergens 2006; Papaoikonomou, Ryan & Ginieis 2011). Vi har 
utifrån litteraturen uppmärksammat att konsumenter upplever att ett av de största hindren för 
köp  av  etiska  klädprodukter  är  saknaden  av  information  kring  produkterna  och  att 
konsumenter  vill  ha  bättre  märkning.  Som  vi  har  uppfattat  det  så  är  ofullständig  och 
otillräcklig  information  något  som  konsumenter  klagar  över  men  samtidigt  blir  de 
överväldigade  om  för  mycket  information  finns  och  att  de  då  istället  börjar  ifrågasätta 
källornas trovärdighet. Därmed kan konsumenter enklare tro att modeföretag är oetiska än 
etiska. 

Ett  tydligt  problem  för  branschen  och  därmed  praktiken  är  därför  att  brist  på  kunskap, 
information och trovärdighet till  företagen kring etiskt mode hindrar konsumenter från att 
göra etiska och hållbara köp. Det verkar även som om att  konsumenter blir  exponerade i 
media om företags oetiska handlingar. Dessutom har vi uppmärksammat att det i vetenskapen 
finns få studier som belyser vilken etisk information konsumenter vill ha vid köp av etiska 
klädprodukter.  Därför  anser  vi  att  frågan  om  vilken  etisk  information  som  finns  på 
klädprodukter  är  viktig  för  att  konsumenter  ska  kunna  göra  etiska  val  i  modebutiker. 
Konsumenternas kunskap, oro och åsikter om etiskt mode blir därmed viktiga för att leda till 
mer förståelse kring vilken etisk information konsumenter vill ha för att göra bättre etiska val. 
Detta kommer vi att undersöka med hjälp av en teori som grundar sig på Shen, Wang, Lo och 
Shums (2012) teser; konsumenters kunskap om etisk mode har positiv inverkan på deras stöd 
för miljömässigt ansvarsfulla företag, konsumenters oro om etisk mode har positiv inverkan 
på deras stöd för miljömässigt ansvarsfulla företag, konsumenters åsikter och övertygelser om 
etisk mode har positiv inverkan på deras stöd för miljömässigt ansvarsfulla företag. Dessa 
teser kommer längre fram visualiseras i  en egen analysmodell som är anpassad för denna 
undersökning och dess syfte. 
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Konsumenters åsikter om etisk information i relation till klädprodukter är allmänt viktigt för 
att öka etisk och hållbar konsumtion och utan bra och tydlig information är detta svårt att 
uppnå.  Det  är  således relevant  inom forskningen och framför  allt  inom ramen för  Textilt 
Management forskning att uppmärksamma ämnet och fortsätta diskutera hållbarhet och etik. 
Detta  eftersom  dagens  samhälle  ställer  krav  både  på  företag  och  konsumenter  att  agera 
hållbart.  Vilket  är  något  som  även  kommer  att  fortsätta  ske  och  troligtvis  i  en  högre 
utsträckning även i framtiden. 

1.3. Definitioner  
Att definiera etiskt mode är svårt på grund av att det finns flera faktorer som ingår i begreppet 
så  som rättvis  handel  och  ekologiskt  mode  (Joergens  2006).  Även en  enda  definition  av 
hållbart  mode  kan  vara  svårt  att  precisera  eftersom det  inte  finns  någon branschstandard 
(Lundblad & Davies 2015). Begreppet etiskt mode definieras av Joergens (2006) som ¨kläder 
som  uppfyller  rättvisa  handelsprinciper  med  fabriker  utan  dåliga  arbetsvillkor,  som  inte 
skadar miljön eller arbetarna genom att använda biologiskt nedbrytbar och organisk bomull¨. 
Hållbart mode däremot omfattar en mängd olika termer som organisk, grön, fair trade, hållbar, 
ekologisk och så vidare. Det omfattar även varje försök att markera eller korrigera en mängd 
missförhållanden inom modebranschen inklusive djurplågeri, miljöskador och utnyttjande av 
arbetare (Lundblad och Davies 2015). 
 
Etisk konsumtion beskrivs som inköp av en produkt som rör en viss etisk fråga (mänskliga 
rättigheter,  arbetsvillkor,  djurs  välbefinnande,  miljö  etc.)  och  väljs  fritt  av  en  enskild 
konsument (De Pelsmacker & Janssens 2007). Forskarna beskriver att köp av miljövänliga 
och rättvisemärkta produkter är två av de mest typiska exemplen på etiska köpbeteenden. 

Utifrån ovanstående definitioner kommer den här studien att anta perspektivet att etiskt och 
hållbart mode är snarlika begrepp och har samma innebörd. Det kommer även att antas att 
etiskt  mode har  samma innebörd  som etiska  klädprodukter.  Vårt  arbete  kommer  att  följa 
Joergens (2006) definition av etiskt mode samt De Pelsmacker och Janssens (2007) definition 
av etisk konsumtion.

1.4. En kort översikt av tidigare forskning 

1.4.1. Information 
Kunskap om etiskt mode hjälper individer att ta ansvar och bidra till samhället visar en studie 
av  Paulins  och  Hillery  (2009).  Andra  viktiga  faktorer  som bidrar  till  etiska  köpbeslut  är 
konsumenternas kunskap om produkter och deras etiska konsekvenser. Ju mer konsumenter 
förstår betydelsen av etiska produkter, desto större är sannolikheten att de köper dessa (Shen 
et al. 2012). Forskarna beskriver att konsumenter som har tillräckligt med kunskap om arbetet 
inom modeindustrin är mer villiga att genom sina köp stödja och belöna etiska affärsmetoder. 
Om  konsumenter  inte  känner  sig  välinformerade  om  varumärkens  etiska  beteende  inom 
modebranschen, så vet de inte heller hur de ska utesluta ett varumärke (Joergens 2006). 

Etiska frågor lider ofta av låga nivåer av trovärdighet och skapar förvirring hos konsumenter 
enligt De Pelsmacker och Janssens (2007). Deras studie visar att konsumenterna påverkas av 
brist på tillgänglig information, felaktig information och bristande kvalitet på informationen 
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om  etiska  klädprodukter.  Vidare  beskrivs  olämplig  och  otillräcklig  information  som  en 
potentiell faktor för misslyckandet att övertyga konsumenter om att deras etiska köp verkligen 
gör skillnad. Konsumenterna ville ha mer information på produkternas märkning och känner 
att de har svårt att hitta den information de behöver för att fatta ett köpbeslut (De Pelsmacker 
& Janssens 2007). Som tidigare nämnts leder bristen på tillräcklig, trovärdig och kontrollerbar 
information om rättvis handel inte bara till negativa attityder utan gör även konsumenterna 
mindre benägna att köpa dessa produkter.

Om konsumenter får stora mängder information om en känslig fråga, så som rättvis handel, 
kan de misstänka att företaget inte arbetar för detta utan att de istället försöker underlätta 
konsumenternas samvete (De Pelsmacker & Janssens 2007). Ett viktigt hinder från att köpa 
etiskt  har  visat  sig  vara  svårigheten  att  få  information  om  klädprodukternas  tillverkning 
(Papaoikonomou,  Ryan  & Ginieis  2011).  Vissa  konsumenter  anser  att  de  inte  kan  ta  ett 
ansvarsfullt beslut dels på grund av att det inte finns lättillgänglig information om produktens 
tillverkning men även eftersom den befintliga listan av etiska företag är ofullständig. Utifrån 
detta antar vi att konsumenter vill ha information på klädprodukter för att kunna ta etiska 
beslut.  Ett  av  de  största  problemen  verkar  därmed  inte  vara  brist  på  information  utan 
kvantiteten  och  trovärdigheten  av  den  befintliga  informationen  (Papaoikonomou,  Ryan  & 
Ginieis  2011;  De  Pelsmacker  &  Janssens  2007).  Forskarna  beskriver  att  konsumenter 
upplever att det är själva överbelastningen av information som gör dem osäkra på vad som är 
sant medan andra upplever att de inte har tillräckligt med information för att kunna ta ett 
beslut. 

Som tidigare nämnts är information en betydande faktor för val av etiska produkter (Joergens 
2006). I motsats till ovanstående stycke uttalar sig andra forskare om att konsumenter verkar 
behöva mer information för att tillåta dem att göra bättre etiska bedömningar och att det finns 
ett ansvar hos modeföretag att kommunicera detta mer effektivt (Carrigan & Attalla 2001). 

Oavsett om konsumenter är medvetna kring etiska frågor betyder det inte att de blir påverkade 
av  dem  när  de  handlar  påstår  Joergens  (2006).  Detta  eftersom  konsumenter  inte  har 
information om ämnet och kan därför inte definiera om ett bra beslut görs eller inte. För att 
konsumenter  ska kunna agera mer etiskt  behöver  de därför  mer kunskap (Joergens 2006; 
Papaoikonomou,  Ryan  &  Ginieis  2011).  Joergens  (2006)  menar  att  mer  information  är 
betydande för att konsumenterna ska kunna göra en mer etisk bedömning. Men att en bra 
faktor, som exempelvis etikettbeskrivning med etisk information, skulle vara en anledning till 
ökat förtroende hos konsumenterna gentemot företagen. 

1.4.2. Förtroende och oro 
I förhållandet mellan företag och konsumenter ligger en betydelsefull del i att utveckla ett 
förtroende  sinsemellan  visar  en  studie  av  Kang  och  Hustvedt  (2013).  Det  har 
uppmärksammats av Kang och Hustvedt (2013) att konsumenter är intresserade av företags 
socialt ansvarsfulla beteende och vill engagera sig i företags förbättrande kring deras sociala 
arbete. Det går att skapa ett starkare förtroende genom grundläggande orsaker till oro hos 
konsumenter.  Med  kunskapen  om  att  konsumenter  besitter  oro  kan  företag  ta  konkreta 
åtgärder och göra det lättare för konsumenterna att bygga upp ett förtroende hos dem (Hurley 
2006). En annan studie visade att upplevd oro och kundförtroende hade en direkt påverkan på 
konsumenternas lojalitet till företagen (Marakanon & Panjakajornsak 2016). Konsumenternas 
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oro  kring  etiska  frågor  har  lett  till  en  större  efterfrågan  för  bättre  processer  inom 
modebranschen (Shaw, Hogg, Wilson, Shiu & Hassan 2007).

Konsumenters  övergripande  bild  av  företag  påverkas  av  den  information  som  de 
tillhandahåller om ett företags etiska handlingar (Shen et al. 2012). Kang och Hustvedt (2013) 
menar att socialt ansvarstagande företag ber konsumenter att lita på deras öppenhet, medan 
många konsumenter istället anser att det är företags egennytta som spelar roll för deras beslut 
i att vara socialt ansvarstagande. Detta tyder på att konsumenters uppfattning om klädföretags 
sociala insatser spelar en viktig roll i uppbyggandet av tillit och förtroende till varumärket; 
men samtidigt påverkar konsumenternas vilja att fortsätta handla och sprida ett gott rykte om 
varumärket  och  om  produkterna  (Kang  &  Hustvedt  2013).  Faktorer  som  påverkar 
konsumenternas  köpbeslut  mest  är  pris,  värde,  varumärkesimage och trender  (Carrigan & 
Attalla 2001). Dock visar Shen et al. (2012) studier att konsumenter är mindre villiga att köpa 
etiskt  hållbara  produkter  fastän  konsumenternas  inställning  till  hållbara  företag  inom 
modebranschen är positiv vilket  tyder på att  det  inte bara är konsumenters inställning till 
företag som är betydande. 

Översikten av tidigare forskning visar därmed att förtroendet och den positiva attityden som 
konsumenterna har kring ett varumärke med avseende på deras transparens kring etiska frågor 
och socialt ansvarstagande kan kopplas till deras syfte att överväga ett köp från varumärket 
och inte föredra något annat (Kang & Hustvedt 2013; Shen et al. 2012; Joergens 2006).

1.5. Syfte 
Syftet  är  att  undersöka  hur  konsumenters  kunskap,  oro  och  åsikter  kring  etiskt  mode 
reflekteras i deras syn på vilken etisk information de vill ha på klädprodukter. Förhoppningen 
är att studiens resultat ska bidra till mer kunskap till modebranschen om konsumenters behov 
av information vid köp av etiska och hållbara produkter.

1.6. Forskningsfrågor 
• Hur resonerar konsumenter kring etisk information som sätts på klädesplagg? 
• Vilken etisk information vill konsumenter ha på klädesplagg?
• Hur vill konsumenter att etisk information ska presenteras på klädesplagg för att de enklare 

ska kunna välja etiska klädprodukter? 

1.7. Avgränsningar 
I denna studie berör vårt problem endast information på klädesplagg för att konsumenter ska 
göra  etiska  köpbeslut.  Genom  detta  har  vi  avgränsat  studien  till  endast  produkter  som 
presenteras  i  butik  inom  textila  modeföretag.  Vi  har  även  valt  att  endast  fokusera  på 
konsumenters åsikter och attityder över vad som hindrar dem från att göra etiska och hållbara 
köp. 

En viktig avgränsning rör empiriinsamlingen då den endast består av två fokusgrupper med 
fyra personer i varje eftersom det finns en tidsbegränsning för denna studie. Detta kan tolkas 
som bristande generaliserbarhet då resultatet inte är ett pålitligt mått på vad hela populationen 
kan ha för åsikter. En annan viktig avgränsning är att denna studie genomförs i Göteborgs 
stad, Sverige. Ännu en avgränsning är att denna undersökning endast berör klädprodukter i 
modebranschen och därmed utesluter produkter så som skor och accessoarer. 

�5



2. Teori

Här  presenteras  en  teoretisk  referensram  som  inkluderar  en  modell  om  konsumenters 
köpbeteende av etiskt mode baserad på sex teser. Utifrån den kommer en egen analysmodell 
att presenteras vilken ligger till grund för analysen av det empiriska materialet.  

Det teoretiska ramverket för denna studie är baserat på Shen, Wang, Lo och Shums (2012) 
modell av konsumenternas köpbeteende för etiskt mode som grundar sig på sex teser kring 
betydelsen av konsumenters kunskap, oro och åsikter om låglönefabriker och etiskt mode. 
Shen et al (2012) modell grundas i Dicksons (2000) ramverk men de har baserat sin modell 
utifrån deras egna forskningsstudie. 

Shen et  al.  (2012) teoretiska referensram är  betydelsefull  då det  som tidigare nämnts har 
konstaterats att brist på kunskap om etiskt mode hindrar konsumenter från att förändra deras 
oro till faktiska köp. Deras studie visar att ju mer konsumenter förstår betydelsen av etiska 
produkter, desto större är sannolikheten att de köper dessa. Samtidigt förklarar forskarna att 
konsumenter är mindre villiga att köpa etiskt hållbara produkter fastän deras inställning till 
hållbara företag inom modebranschen är positiv. 

2.1. Konsumenters köpbeteende för etiskt mode 
Shen et al. (2012) har föreslagit ett teoretiskt ramverk som visas i figur 1. Ramverket omfattar 
inte bara oro och kunskap om etiskt mode utan även övertygelser om etik i modeindustrin, 
men samtidigt också stöd för socialt  ansvarstagande företag och miljömässigt ansvarsfulla 
företag. Marcketti och Shelley (2009) har även de använt sig av Shen et al. (2012) teoretiska 
ramverk. De förklarar att  oro, kunskap och attityd betraktas som de viktigaste variablerna 
inom klädindustrin. 

Figur 1.  Forskningsmodell av konsumenters köpbeteende för etiskt mode (Shen et al. 2012)
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2.1.1. Tes 1: Konsumenters oro om låglönefabriker har en positiv inverkan på deras 
stöd för socialt ansvarsfulla företag 
Shen  et  al.  (2012)  beskriver  att  konsumenter  besitter  en  ökad  oro  över  de  samhälleliga 
konsekvenserna  relaterade  till  sina  köp,  särskilt  de  som  rör  mänskliga  rättigheter  i 
låglönefabriker. Andra forskare utvecklar detta genom att förklara att oro över produktion i 
låglönefabriker är en utav de viktigaste etiska problemen när köpbeslut ska fattas (Tomolillo 
&  Shaw  2004).  Konsumenter  som  ser  förhållandena  för  arbetstagare  i  utvecklingsländer 
besitter  en större oro för  dem och kommer troligtvis  stödja den alternativa detaljhandeln, 
exempelvis  second  hand  eller  etiska  företag  (Dickson  &  Littrell  1996).  Vilket  bekräftas 
genom  att  oro  om  klädindustrin  påverkar  hur  konsumenter  tar  ansvar  kring  sin 
klädförbrukning  (Butler  &  Francis  1997).  Det  påstås  även  att  av  de  amerikanska 
konsumenterna  undviker  75  procent  detaljhandlare  som säljer  kläder  som producerats  av 
låglönefabriker (McFadden 1995). Vilket relaterar till det Shen et al. (2012) förklarar om den 
ökade  oron  kring  konsekvenserna  av  de  mänskliga  rättigheterna  i  låglönefabriker  som 
konsumenterna relaterade till sina köp.

2.1.2. Tes 2: Konsumenters kunskap om låglönefabriker har en positiv inverkan på 
deras stöd för socialt ansvarsfulla företag 
Shen et al.  (2012) beskriver att konsumenter som har tillräckligt med kunskap om arbetet 
inom modeindustrin är mer villiga att stödja och belöna etiska affärsmetoder genom sina köp. 
Detta visade sig redan tidigare i en studie av Dickson (1999) där konsumenterna formade 
positiva och negativa attityder gentemot klädindustrin utan att ha mycket kunskap som stötte 
deras attityder.  En annan studie av Dickson (2000) visade också på att  ökad kunskap om 
branschens frågor leder till ökad oro för arbetarna i industrin. När konsumenter har större 
kunskap och oro ökar deras stöd för socialt ansvarsfulla affärsmål.

2.1.3. Tes 3: Konsumenters åsikter och övertygelser om låglönefabriker har en positiv 
inverkan på deras stöd för socialt ansvarsfulla företag 
Shen et al. (2012) beskriver att varje köp som en konsument gör är en röst som indikerar stöd 
eller  brist  på  stöd  för  hur  företag  bedriver  sina  verksamheter.  Därför  anser  de  att 
konsumenters  uppfattning  om  mänskliga  rättigheter  och  miljö  inom  klädbranschen  kan 
påverka  deras  stöd  för  företag  som  följer  eller  inte  följer  socialt  ansvarsfulla 
tillverkningsmetoder.  Även här  betonas det  redan i  tidigare studier  av Dickson (1999) att 
konsumenter som köper bland annat  handgjorda kläder,  textilier  och andra produkter från 
alternativa  handelsorganisationer  har  starka  åsikter  om  många  sociala  frågor  så  som  att 
ojämlik lönesättning, brist på tillgång till sjukvård och lämpliga bostäder samt politisk risk 
negativt påverkar personer som tillverkar produkter i tredje världen.

2.1.4. Tes 4: Konsumenters kunskap om ekologiskt mode har en positiv inverkan på 
deras stöd för miljömässigt ansvarsfulla företag 
Att få konsumenter informerade om etiskt mode är viktigt för att öka deras medvetenhet om 
detta menar Shen et al. (2012). Det räcker inte att konsumenter får förkunskap och besitter 
förmågan att ta effektiva köpbeslut utan de behöver även kunna agera utifrån denna kunskap. 
Därför menar Carrigan och Attalla (2001) att det krävs att konsumenter blir fullt informerade 
för att kunna fatta mer effektiva beslut. Dock hävdar Shen et al. (2012) att en del konsumenter 
uttrycker sin villighet att stödja etiska modeföretag men de saknar kunskap om dem. Utifrån 
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deras studie visade resultatet att medelvärdet av konsumenters kunskap om etiskt mode var en 
av de lägsta vilket tyder på att respondenterna i allmänhet inte hade kännedom om frågor 
kring detta ämne. Det visade sig även att kunskap är den minst inflytelserika faktorn som 
påverkar  konsumenters  stöd  för  ansvarsfulla  företag.  Bristen  på  kunskap  om  etiska 
tillverkningsmetoder för klädprodukter i modebranschen hindrar därmed konsumenter från att 
göra faktiska köp även fast de besitter en oro kring etik förklarar Shen et al. (2012). Däremot 
förväntas  stark  kunskap  skapa  intrycket  att  det  finns  tillräcklig  med  information  av  hög 
kvalitet påstår De Pelsmacker och Janssens (2007). I deras studie observerades att mycket 
kunniga deltagare inte klagade lika mycket på bristen av informationens kvalitet och kvantitet 
som de mindre kunniga deltagarna. Detta utvecklades i tidigare forskning av Dickson (1999) 
genom hänvisning till att studenter som har mer kunskap om miljörelaterade frågor om textil 
och kläder upplever sig ha mer inverkan på problemen. Vidare förklarar forskaren att kunskap 
om miljömässiga problem är positivt relaterade till attityder om miljön. Därmed bekräftas det 
att  konsumenters  kunskap  om  frågor  kring  ansvarsfull  klädkonsumtion  spelar  en  roll  i 
ansvarsfull konsumtion.  

2.1.5. Tes 5: Konsumenters oro om ekologiskt mode har en positiv inverkan på deras 
stöd för miljömässigt ansvarsfulla företag 
Den mest inflytelserika faktorn som påverkar stöd för ansvarsfulla företag är oro enligt Shen 
et al.  (2012). Den oro som konsumenter har för frågor kring etik kan på ett  effektivt sätt 
förstärka deras mottagande av etiskt mode och forma deras köpbeteende. Detta bekräftas i De 
Pelsmacker och Janssens (2007) studie som visar att ju mer människor känner till om rättvis 
handel  desto  mer  oroade  och  mindre  skeptiska  är  de.  Relationen  mellan  oro  och 
konsumentbeteende visade sig redan i tidigare forskning av Dickson (1999) då hon beskriver 
att om konsumenter anser att det finns ett miljöproblem och att det är ett ämne som oroar dem, 
så  är  det  mer  troligt  att  konsumenterna  ändrar  sitt  köpbeteende  som syftar  till  att  lindra 
miljöproblemet. 

2.1.6. Tes 6: Konsumenters åsikter och övertygelser om ekologiskt mode har ett 
positivt inflytande på deras stöd för miljömässigt ansvarsfulla företag 
Konsumenters övertygelse om modeindustrin påverkar i allmänhet deras stöd för miljömässigt 
ansvarsfulla företag menar Shen et al. (2012). Konsumenters åsikter och övertygelser om ett 
företags etiska handlingar är ofta baserade på deras inställning till företaget utifrån välvilja 
och  rykte;  och  förtroende  kan  förbättras  genom  ökad  transparens  i  produktion  och 
tillverkningsprocess. Konsumenters uppfattning om mänskliga rättigheter och miljövillkor i 
modebranschen  kan  påverka  deras  stöd  för  företag  som  följer  eller  inte  följer  socialt 
ansvarsfulla tillverkningsmetoder förklarar Shen et al. (2012). Företags transparens kan därför 
bidra till bättre uppfattning och övertygelser hos konsumenter vid köpbeslut. Även Kang och 
Hustvedt (2013) kopplar transparens till konsumenters relation till företag då de förklarar att 
transparens är en av de grundläggande förutsättningarna för att upprätthålla positiva relationer 
mellan konsumenter och företag, som bygger på kommunikation av sociala insatser. Som det 
tidigare nämnts under rubriken Förtroende och oro  spelar konsumenters uppfattning kring 
företags  sociala  instanser  en  viktig  roll  för  uppbyggandet  av  tillit  och  förtroende  till 
varumärket samt utvecklar en vilja hos konsumenterna att fortsätta handla.
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2.2. Tillämpning av teorin 
I  litteraturstudien  samt  presentationen  av  Shen  et  al.  (2012)  teorier  kring  konsumenters 
kunskap och oro om etiskt mode och åsikter om företags etiska handlingar har vi presenterat 
forskning som stödjer att just information kan vara lösningen för mer etiska köp. Eftersom det 
är av vårt intresse att se hur konsumenter reflekterar kring etisk information på klädprodukter 
utifrån kunskap, oro och åsikter om etiskt mode är endast tes fyra, fem och sex av intresse när 
det empiriska materialet analyseras. 

Som tidigare nämndes krävs det att konsumenter är fullt informerade för att ta effektiva beslut 
(Carrigan  &  Attalla  2001)  och  konsumenter  uttrycker  sin  villighet  att  stödja  etiska 
modeföretag  men  de  saknar  kunskap  om  dem  (Shen  et  al.  2012).  Kunskap  relaterat  till 
information på etiska klädprodukter kan göra det lättare för konsumenter att göra etiska och  
hållbara köp. Därför är  det  av stor vikt  att  kunskap om etiskt  mode  beaktas då det  enligt 
ovanstående forskare är något som konsumenter behöver för att stödja etiska modeföretag.

Konsumenters oro för etiskt mode, alltså deras känsla av att ämnet är viktigt, beaktas då den 
oro som konsumenter känner angående frågor kring etik effektivt kan stärka deras mottagande 
av etiskt mode och forma deras köpbeteende (Shen et al. 2012). Därmed kan denna faktorn 
anses  vara  betydande,  särskilt  för  att  undersöka  hur  konsumenters  oro  kring  etiskt  mode 
reflekteras i deras syn på vilken etisk information de vill ha på klädprodukter.

Konsumenters  åsikter  och  övertygelser  om företags  etiska  handlingar  är  betydelsefull  då 
tidigare  forskare  nämnt  att  konsumenters  uppfattning  kring  företags  sociala  insatser  för 
transparens spelar en betydande roll för uppbyggandet av tillit och förtroende till varumärket, 
vilket  i  sig  även  utvecklar  konsumenters  vilja  att  bland  annat  fortsätta  handla  (Kang  & 
Hustvedt  2013).  Åsikter  om  företags  handlingar  beaktas  vid  undersökning  av  hur 
konsumenters  reflektioner  kring  företags  etiska  handlingar  påverkar  deras  syn  på  etisk 
information.

Dessa tre teser är viktiga för att förstå hur konsumenter kan göra etiska och hållbara köp med 
hjälp  av  information  och  dessa  har  därför  satts  i  relation  till  vilken  etisk  information 
konsumenter önskar på plagg samt hur den etiska informationen bör presenteras. Samband har 
visualiserats i en egen analysmodell som visas nedan. Analysmodellen blir därmed ett verktyg 
för att granska det insamlade empiriska materialet och för att uppfylla syftet att undersöka hur 
konsumenters kunskap, oro och åsikter om etiskt mode reflekteras i deras syn på vilken etisk 
information de vill ha på klädprodukter. 
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Figur  2.  Analysmodell  baserad  på  Shen  et  al.  (2012)  forskningsmodell  av  konsumenter 
köpbeteende för etiskt mode
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3. Metod 

Under följande avsnitt förklaras den valda metoden fokusgrupp. Det förklaras även att ett 
målstyrt  urval  använts  och  genomförandet  av  fokusgrupperna.  Avsnittet  avslutas  med 
reflektion kring vald metod och tillförlitligheten samt de etiska principerna.

3.1. Val av metod och angreppssätt 
För att genomföra denna studie och uppfylla studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod 
valts.  Detta eftersom Christensen, Engdahl,  Grääs och Haglund (2016) rekommenderar en 
kvalitativ undersökning för studier likt denna vilken har för avsikt att ge en helhetsförståelse 
och ett sammanhang snarare än data och siffror vilket en kvantitativ studie hade inneburit. 
Även Bryman och Bell (2017) föreslår en kvalitativ studie snarare än en kvantitativ studie då 
den empiriska datan så som i denna studie reflekterar åsikter, värderingar och bedömningar 
inom ett visst sammanhang eller inom en viss miljö. Vilket är något som också är vanligt 
förekommande inom företagsekonomi- och textilt management forskning.  
 
Denna  uppsats  har  ett  deduktivt  angreppssätt  då  den  utgår  från  etablerade  teorier  kring 
kunders  uppfattning  om  etiskt  och  ekologiskt  mode  i  relation  till  deras  stöd  för  etiskt 
ansvarsfulla  företag  baserat  på  Shen  et  al.  (2012)  forskningsmodell  av  konsumenters 
köpbeteende för etiskt mode. 

Vid insamling av primärkällor har Primo använts vilket är en söktjänst för böcker, artiklar, 
uppsatser och avhandlingar med mera inom Högskolan i Borås bibliotek. De nyckelord som 
har  använts  vid  sökning  av  tidigare  forskning  har  bland  annat  varit  etisk  konsumtion, 
konsumentbeteende, etiskt mode och transparens. 

3.2. Insamlingsmetod 
Det empiriska materialet består av intervjuer och samtal inom en grupp vilka har samlats in 
genom intervjuformen fokusgrupp.  Fokusgrupp är  en  intervjumetod som inkluderar  oftast 
minst  fyra  personer  och  handlar  i  grunden  om en  gruppintervju  (Bryman  & Bell  2017). 
Målsättningen är att skapa interaktion inom gruppen för att få möjlighet för mer kvalitativa 
och utförliga svar. Som moderator lämnas en del av kontrollen åt sidan vilket gör det möjligt 
för deltagarna att låta de frågor som de tycker är betydelsefulla komma fram (ibid). För denna 
studie var det intressant och relevant i relation till studiens syfte och frågeställningar att se hur 
individer i egenskap av att vara i en grupp diskuterar frågor som berör etik, men även hur 
exempelvis individerna reagerar på varandras åsikter. Därav blev fokusgrupper ett naturligt 
val som insamlingsmetod. 

Fördelarna med intervjuformen fokusgrupp i relation till denna studie är att dels få möjlighet 
att intervjua flera personer under samma tillfälle men samtidigt kunna få fram aspekter som 
eventuellt inte framkommer under en personlig intervju. Denna metod är oftast ostrukturerad 
eller  semistrukturerad  eftersom  respondenterna  tillsammans  ska  komma  på  oväntade 
resonemang som ofta inte kommer fram vid personliga intervjuer (Christensen et al. 2016). Vi 
har använt oss av semistrukturerade intervjufrågor vilket innebar att specifika samtalsämnen 
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med  förberedda  frågor  har  gåtts  igenom  men  respondenterna  gavs  även  utrymme  för 
diskussion (Bryman och Bell 2017). 
 
De  fördelar  som  fokusgrupper  medför  är  bland  annat  en  djupare  förståelse  över  varför 
människor tycker som de gör (Bryman & Bell 2017). Något som kan göra denna metod mer 
intressant är att deltagarna får möjlighet att utforska varandras skäl till en viss åsikt. Gruppens 
dynamik skapar även möjligheter för innovativa och nya lösningar på problem. 

Två  fokusgruppsintervjuer  med  fyra  respondenter  i  varje  grupp  har  genomförts.  Antalet 
fokusgrupper har valts utifrån den tidsbegränsning som denna studie har. Antalet bekräftades 
sedan som tillräckligt av oss då vi fann återkommande ämnen i de båda fokusgrupperna och 
kände att det insamlade materialet var tillräckligt. 

3.3. Urval 
Urvalet baserades på kriterier som gjorde det möjligt för deltagarna att besvara frågor som 
kan  ge  oss  insikt  i  hur  kunder  reflekterar  kring  vilken  etisk  information  de  vill  ha  på 
klädprodukter. Dessa kriterier var främst ett intresse för klädindustrin men även någon form 
av intresse för etik. Urvalet baserades alltså på ett målstyrt urval (Bryman & Bell 2017) av 
kunder som köper klädprodukter.  Urvalet  baserades på människor vi  känner (bekanta och 
vänner) som vi vet har ett intresse för att köpa kläder och som vi anser har kompetens att 
besvara våra frågor. Dessa personer kontaktades personligen av oss via mail för att se om de 
var intresserade av att  delta i  studien. I  fokusgrupperna ingick personer av olika kön och 
åldrarna sträckte sig mellan 20 till 55 år. Personerna som deltog i studien är anonyma därav 
kommer det inte att nämnas några namn vidare i arbetet. Majoriteten av deltagarna bodde i 
förorten men det fanns även personer som bodde centralt i Göteborg. Åldersgränsen för att 
kunna delta i fokusgruppdiskussionerna var 18 år då personer vid denna åldern har möjlighet 
att själva kontrollera sina utgifter och ekonomi och därmed kan antas göra egna klädinköp. 
För mer information kring deltagarna se Bilaga 1. Deltagarna i fokusgrupperna har fått skriva 
under ett informationsblad (se Bilaga 2) med information om bland annat tillvägagångssättet 
för undersökningen samt förklaring över varför just denna person valts. Deltagarna har även 
fått skriva under varsitt samtyckesformulär (se Bilaga 3). Detta för att vi vill förmedla till dem 
att  det  här  är  en trovärdig och seriös  studie.  Samtyckesformuläret  och informationsbladet 
skapades med inspiration ifrån Bryman och Bells (2017) förslag på dessa.

3.4. Genomförande 
Individerna  i  fokusgrupperna  har  fått  frågor  angående  deras  uppfattningar,  attityder  och 
åsikter kring etisk information på klädprodukter. Dessa frågor har testas i form av ett pilottest 
där vi båda diskuterade frågorna med två personer för att se hur väl diskussionen skapades 
och  för  att  utifrån  detta  se  om det  krävdes  några  ändringar  inför  fokusgrupperna.  Detta 
pilottest kan beskrivas som en mindre version av en pilotstudie där man säkerställer så att 
undersökningen fungerar som helhet (Bryman & Bell 2017). Testet genomfördes på ett café 
och de två personer som deltog vid detta tillfälle deltog sedan inte i någon av fokusgrupperna. 
Efter pilottestet var det endast mindre ändringar som exempelvis förtydligande av frågor som 
behövde åtgärdas. 

De båda fokusgrupperna inleddes med ett välkomnande följt av en kort presentation av vårt 
syfte och varför vi ville undersöka detta ämne. Deltagarna blev återigen påminda om varför 
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de hade blivit utvalda att delta i denna undersökning för att det inte skulle finnas några tvivel 
om varför just de valts. Följt av detta lästes definitionerna för etiskt mode av Joergens (2006) 
och etiskt konsumtion av De Pelsmacker och Janssens (2007) upp för att ge deltagarna mer 
förståelse  för  ämnet.  Detta  förklaras  mer  under  rubriken  Metodreflektion.  Efter  detta 
förklarade vi att varje åsikt är värdefull och att vi önskade att detta skulle vara ett avslappnat 
diskussionstillfälle. Fokusgrupperna gjordes i en bekväm miljö då det är något som Bryman 
och Bell (2017) rekommenderar för att man ska kunna få så utförliga och kvalitativa svar som 
möjligt. Diskussionerna spelades in och antecknades för att vi bland annat skulle kunna notera 
uttryck och vilka frågor som väckte ytterligare diskussion. Varje fokusgruppdiskussion tog 
drygt en timma. 

Frågor till fokusgrupperna har skapats utifrån oro om etiskt mode, åsikter om företags etiska 
handlingar och information (se Bilaga 4). Detta för att vi vill skapa en tydlighet i arbetet och 
underlätta  för  skrivandet  om resultat  och  diskussion.  Genom att  fråga  flera  frågor  kring 
information gav det oss goda möjligheter att undersöka om det litteraturen säger angående att 
information  kan  bidra  till  mer  förståelse  för  etiska  köpbeslut,  faktiskt  är  relevant  för 
konsumenterna.

För denna studie har nyckelord och meningar markerats för att  sedan placeras in i  de tre 
rutorna i modellen i Figur 2 (Analysmodell baserad på Shen et al. (2012) forskningsmodell av 
konsumenters köpbeteende för etiskt mode) för att se hur deltagarna reflekterar kring vilken 
etiskt information de vill ha på klädprodukter samt hur den ska presenteras. Nyckelorden och 
meningarna har tagits fram genom kodning då vi har läst igenom det insamlade materialet 
(drygt 27 sidor transkribering) och funnit återkommande begrepp. 

3.4.1. Fokusgrupp 1 
Den första fokusgruppen, som kommer att hänvisas till fokusgrupp ett, skedde den 17 april 
2018  och  tog  plats  hos  en  av  författarna,  Malin  Lundgren,  eftersom  deltagarna  i  denna 
fokusgrupp bor i närheten av denna plats. Det var en avslappnad miljö som deltagarna kände 
sig bekanta med. Vi författare bjöd på vindruvor, bullar, choklad och valfri dryck (kaffe, te, 
vatten). 
 
Två av deltagarna satt på ena långsidan av köksbordet medan de andra två satt mittemot. 
Detta kunde ha skapat en känsla av debatt för deltagarna men eftersom vi studenter ville ha en 
så låg profil som möjligt föreslog vi en sådan placering medan vi istället satt på ena kortsidan. 
Något som uppmärksammades under fokusgruppen var att flera av deltagarna främst kollade 
på oss studenter när de svarade. Detta kan ha att göra med placeringen men det kan även ha 
orsakats av att deltagarna kände en osäkerhet kring deras svar. För att lugna denna potentiella 
osäkerhet fyllde vi i med följdfrågor och/eller information under de frågor som gav mindre 
utförliga svar för att sätta igång diskussionen. 
 
Deltagarna talade med respekt mot varandra och det syntes att de aktivt lyssnade när de andra 
talade. Det observerades att de kompletterade varandras synpunkter och åsikter vilket ledde 
till en sammansättning av utförliga svar.
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3.4.2. Fokusgrupp 2 
Den andra fokusgruppen, som kommer att hänvisas till fokusgrupp två, skedde den 18 april 
2018 och tog plats i ett rum på Högskolan för scen och musik i Göteborg eftersom flera av 
deltagarna i denna grupp bor nära centrum. Det var ett behagligt rum med ett bord i mitten. 
Även här bjöd vi författare på vindruvor, bullar, choklad och valfri dryck (kaffe, te, vatten).
 
Deltagarna satt runt ett relativt stort kvadratformat bord i mitten av rummet. En av deltagarna 
satt på ena sidan, en annan på sidan bredvid och två av deltagarna satt bredvid varandra på en 
sida. Återigen satt vi studenter på en sida för att vi även under denna fokusgrupp ville ha en så 
låg  profil  som  möjligt  då  diskussionen  mellan  deltagarna  skulle  vara  i  fokus.  Det 
uppmärksammades även under fokusgrupp två att flera av deltagarna kollade på oss när de 
svarade istället för på de andra deltagarna. Detta kunde även här ha att göra med placeringen 
eller att deltagarna kände en osäkerhet kring deras svar. 
 
Deltagarna i fokusgrupp två talade även dem med respekt mot varandra och lyssnade aktivt 
när de andra talade. Återigen observerades det att de kompletterade varandras synpunkter och 
åsikter vilket gav utförliga svar på våra frågor. 

3.5. Metodreflektion 
För  det  valda  forskningsämnet  hade  det  mycket  väl  varit  möjligt  att  göra  en  kvantitativ 
forskning med exempelvis en enkät. Studien hade då förändrats genom att syftet inte hade 
återspeglat konsumenternas resonemang. Detta hade även påverkat våra forskningsfrågor då 
vi inte hade kunnat ställa en fråga kring hur konsumenter resonerar. Vi hade kunnat ställa de 
två sista forskningsfrågorna men vi hade troligtvis inte fått lika utförliga och kvalitativa svar. 
Om en kvantitativ metod använts så hade även resultatet och dess presentation förändrats. 
Förmodligen hade det kunnat bli mer mätbara resultat som visats genom bland annat diagram. 
I detta sammanhang verkar dock den kvalitativa metoden med fokusgrupper mer attraktiv 
eftersom förståelse över varför personer tycker som de gör och gruppens åsikter mycket väl 
kan komplettera vår undersökning på ett gynnsamt sätt.

Under en fokusgrupp får deltagarna möjlighet att lyfta fram den aspekt som de tycker är mest 
intressant inom ett visst område, som i detta fall med de två fokusgrupperna var bland annat 
etik  inom  klädindustrin.  Detta  ger  deltagarna  friheten  att  nämna  de  frågor  som  är 
betydelsefulla för dem. Det kan även skapas en mer realistisk bild av vad människor tänker 
och tycker då det oftast argumenteras mellan individerna och de ifrågasätter varandras åsikter 
vilket även kan leda till att de ändrar sina uppfattningar (Bryman & Bell 2017). Under våra 
fokusgrupper förekom det situationer då deltagarna inte riktigt höll med varandra. Detta ledde 
inte  riktigt  till  argumentation  eller  diskussion  kring  vem  som  hade  rätt  utan  deltagarna 
behandlade varandras åsikter med respekt. Under en specifik situation observerades det att en 
av  deltagarna  inte  höll  med  om  en  annans  åsikt  och  uttryckte  detta  med  respektfull 
bestämdhet. 

Värderingar  och  normer  var  givande  för  denna  studie  då  varje  deltagare  besatt  egna 
värderingar  och  normer  som  speglades  i  fokusgrupperna  då  individerna  interagerar  med 
varandra. Vad som definieras som etisk för en person behöver inte vara samma för en annan, 
men vid diskussioner som fokusgrupper kan dessa attityder och åsikter diskuteras och komma 
fram.  När  vi  studenter  under  fokusgruppdiskussionerna  fyllde  i  med  följdfrågor  och/eller 
information vid de frågor som gav mindre utförliga svar fungerade detta som en ny kraft som 

�14



gjorde att deltagarna vågade uttrycka sina svar och även ta upp ämnen med inspiration från 
den  informationen  vi  sade.  Det  observerades  att  en  av  de  frågor  som  väckte  ytterligare 
diskussion var fråga ett (Vad betyder etik i relation till klädindustrin för er?) som även blev ett 
återkommande ämne under diskussionen och en fråga som deltagarna hänvisade till i sina svar 
på andra frågor.  Denna diskussion kan ha berott  på  att  deltagarnas  olika värderingar  och 
normer speglades i deras svar. 

Som tidigare nämnts inleddes diskussionerna med en förklaring av Joergens (2006) definition 
av etiskt mode och De Pelsmacker och Janssens (2007) definition av etisk konsumtion. Detta 
för  att  deltagarna  skulle  kunna  se  om de  håller  med  eller  inte  och  på  så  sätt  inleds  en 
diskussion om deltagarnas egna uppfattning om dessa begrepp. Detta har även varit ett sätt att 
skapa förutsättning för diskussionen att komma igång och för att deltagarna ska bli mer insatta 
i ämnet och bekväma med varandra.

Metoden av fokusgrupper medför en del begränsningar eller nackdelar. Enligt Bryman och 
Bell (2017) är en nackdel mindre kontroll över händelseförloppet. Det skapas även en svår 
balans mellan hur engagerad moderatorn ska vara och hur mer eller mindre ledande frågor av 
moderatorn påverkar händelseförloppet i fokusgruppen. Den data som sedan samlas in under 
fokusgruppens samtal är av stora mängder och kan bli svåra att analysera. Dessutom kan det 
förekomma delar ur inspelningarna som är ohörbara vilket kan försvåra transkriberingen och 
kodningen men även tolkningen av innehållet. Det skapas även en svårighet i att avgöra vem 
som säger  vad från inspelningarna,  men detta  kan underlättas  med hjälp  av anteckningar 
(ibid).  Detta  hade  vi  inget  problem  med  då  vi  hade  enkelt  för  att  känna  igen  rösterna. 
Fokusgrupper är även komplicerade att organisera då man dels behöver få personer att delta i 
undersökningen och samtidigt garantera att de kommer på bestämda tider (Bryman & Bell 
2017). Som moderator skapas även en skyldighet i att hantera gruppeffekter med exempelvis 
tystlåtna deltagare eller deltagare som tar alltför mycket plats och inte låter andra komma till 
tals. I kritik mot fokusgrupper nämns oftast brist på generaliserbarhet då resultatet inte är ett 
pålitligt mått på hur hela populationen kommer att reagera eller ha för åsikter (ibid).

3.5.1. Tillförlitlighet och etiska principer 
Överförbarhet, vilket motsvarar extern validitet, har försökts göras möjligt genom en utförlig 
beskrivning av metoden och en beskrivning av dess resultat som för andra kan verka som en 
bedömning av hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö (Bryman & Bell 2017). 
Pålitlighet,  som  motsvarar  reliabilitet,  innebär  att  man  säkerställer  att  det  skapas  en 
redogörelse över alla aspekter under forskningsprocessen (ibid). Det har varit en svårighet att 
uppnå detta i denna uppsats då det har funnits en tidsbegränsning att ta hänsyn till. Dock har 
vi arbetat med att förklara varje aspekt så noggrant som möjligt i uppsatsen. Konfirmering, 
som motsvarar objektivitet,  har försökts att  uppnås genom att vi strävat efter att  noggrant 
formulera oss utan våra personliga värderingar vilket också rekommenderas av Bryman och 
Bell (2017). Genom noggrann formulering i skrift och förberedelser inför tal har den försökts 
att uppnås.

Tillförlitlighet, som är en motsvarighet till intern validitet, har uppnåtts genom att vi utfört 
studien i enlighet med etiska principer inför och under metoden vilket rekommenderas av 
Bryman och Bell (2017). Tillförlitlighet gentemot deltagare i fokusgrupperna har uppnåtts då 
vi följt de etiska principer som Bryman och Bell (2017) nämner för samhällsforskning. De 
kan  delas  in  i  följande  fyra  huvudsakliga  områden;  skada  för  deltagarnas  del  och 
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konfidentialitet, samtycke från deltagarnas sida, intrång på privatlivet, falska förespeglingar 
eller undanhållande av viktig information. Deltagarna i fokusgrupperna har även fått ta del av 
det färdiga resultatet för att bekräfta att vi har uppfattat deras attityder, värderingar och åsikter 
korrekt  vilket  kallas  för  respondentvalidering och är  något  som också rekommenderas  av 
Bryman  och  Bell  (2017).  Vår  hänsyn  till  de  etiska  principerna,  deltagarnas  signering  av 
samtyckesformuläret och informationsbladet samt respondentvalidering kan troligtvis bidra 
till tillförlitlighet av studien för läsarna. 
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4. Resultat och analys 

Det insamlade materialet kommer att presenteras i relation till den teoretiska referensramen 
och  utifrån  den  egna  analysmodellen.  Ett  antal  gemensamma  ämnesområden  och  teman 
identifierades  i  samband  med  fokusgrupperna  vilka  här  representerar  underrubrikerna. 
Resultatet  från  de  båda  fokusgrupperna  redovisas  och  analyserar  tillsammans  under 
gemensamma rubriker. De citat som nämns är direkt tagna från transkriberingarna och är 
därmed inte omformulerade.  

Figur  2.  Analysmodell  baserad  på  Shen  et  al.  (2012)  forskningsmodell  av  konsumenter 
köpbeteende för etiskt mode

4.1. Ruta 1 – Konsumenters kunskap om etiskt mode 
Under  denna rubrik  uppmärksammas vilken bakomliggande kunskap deltagarna har  kring 
etiskt mode samt vad de anser är etiskt och oetiskt. Ruta ett representerar kunskap vilken Shen 
et al. (2012) menar i sin forskning betyder att om konsumenter ska vara medvetna kring etiskt 
mode krävs det att dem är informerade och har kunskap kring detta. 

4.1.1. Företags nuvarande märkning och information  
Kunskap om etisk mode baseras till stor del på den information deltagarna i fokusgrupperna 
hade om kläders märkning och klassificeringar,  särskilt  i  jämförelse med andra industrier. 
Funderingar  hos  flera  deltagare  i  fokusgrupp  ett  uppstod  kring  om  det  finns  någon 
klassificering, dvs om någon etisk stämpel eller märkning finns på kläder idag, vilket existerar 
inom andra tillverkningsindustrier. I jämförelse mellan klädindustrin och andra branscher kom 
de fram till att de upplever att det finns tydlig märkning inom matindustrin men att det inte 
finns någon liknande standard för märkning inom klädindustrin. Det uppmärksammades från 
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fokusgrupp ett  och två att  både matindustrin  och bilindustrin  har  kommit  långt  med sina 
märkningar men att detta inte är något det är fokus kring för kläder.

En deltagare i fokusgrupp ett förklarade att hon inte ser några skyltar idag som visar vad som 
är etiskt och att det inte är så öppet. Deltagaren identifierade att den informationen hon ser 
idag  är  mindre  lappar  i  brunt  returpapper  märkta  med  en  bomullsfigur  med  texten  ”eko 
bomull”.  Deltagaren  funderade  även  på  hur  trovärdig  denna  information  är  då  det  under 
diskussionen framkommit att det är dålig insikt i textilföretagens arbete vilket var något som 
återkom i båda grupperna.   
 
Det framkom under fokusgrupp två att en utav deltagarna inte var insatt i klädprodukternas 
produktionsland men trots detta var fullt medveten om att företaget var aktivt oetiskt. Även 
om konsumenten har kunskapen, så sätter sig inte konsumenten sig in varje köp utan går och 
köper på ren rutin. Detta hade inte att göra med bristen på information, utan en personlig 
påverkan i form av pengar. 
 

Jag måste bara säga att jag kollar aldrig på vart plagget kommer ifrån Och jag handlar mest från
.. ah om jag inte handlar på second hand så handlar jag mest från stora kedjor för att jag är.. för 
jag har för lite pengar liksom och då vet jag att det är kasst. Att såhär på H&M, COS, Weekday 
att det är kasst liksom (Respondent 1, fokusgrupp 2). 

 
Utifrån  ovanstående  resultat  kan  man  se  att  deltagarna  saknar  klassificeringar  inom 
klädindustrin och önskar att fokus borde ligga på mer märkning och klassificering i relation 
till just kläder. Genom att deltagarna jämför klädindustrin med andra branscher tolkar vi det 
som om att de vill ha förändring. Det uppmärksammas även att dagens information inte är 
synlig och då en deltagare nämnde brunt returpapper tolkas detta som om att hon anser att 
företag tänker att de endast kan använda ett brunt papper för att skapa känslan av att det är en 
etisk och hållbar produkt. Ovanstående påstående anser vi stödjer Shen et al. (2012) genom att 
deltagarna  anser  att  ökad  öppenhet  kan  bidra  till  bättre  uppfattning.  När  en  deltagare 
funderade kring informationens trovärdighet på grund av dålig insikt märks det att deltagarna 
inte  känner  särskilt  positiva  attityder  gentemot  klädföretags  arbete.  Detta  stödjer  De 
Pelsmacker  och  Janssens  (2007)  då  de  påstår  att  bristen  på  tillräcklig,  trovärdig  och 
kontrollerbar information om rättvis handel leder till negativa attityder. Det framkommer dock 
inte i fokusgruppen om detta skulle påverka deras benägenhet att köpa dessa produkter.
 
Det sistnämnda citatet avviker från vad andra har sagt i fokusgrupperna då det tyder på att pris 
påverkar köp av etiska kläder mer än brist på synlig information som de tidigare resultaten 
visar. Det var alltså inte konsumentens kunskap och den tillhandahållna informationen som 
var bristfällig, utan en mer personlig påverkan som gjorde att konsumenten inte kunde handla 
etiskt hållbara produkter. 

4.1.2. Otydlighet leder till förvirring  
Det kan vara svårt att som konsument kunna bedöma vad som är etiskt och oetiskt baserat på 
diskussionerna som fördes inom fokusgrupperna. Det är även enligt vissa deltagare svårt att 
vara konsument idag. Det skapas bland annat förvirring när dagens klädprodukter är märkta 
med exempelvis land men saknar tillgång till annan information. 
 
När  deltagarna  i  fokusgrupp  ett  berörde  ämnet  kring  begränsad  tillgång  till  information 
förklarade en deltagare det så här:
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Men saken är ju att man vet inte vad som är oetiskt och inte oetiskt ur produktion. Och vilka
märken och varumärken som är mindre oetiska. Det har man ju ingen aning om som 
konsument (Respondent 1, fokusgrupp 1). 

 
En annan deltagare lade till att kraven på industrin är väldigt låg och beskrev att när man 
handlar  ekologisk  bomull  så  är  det  endast  sex  procent  av  tillverkningen  i  ett  plagg  som 
behöver  vara  ekologisk.  På  grund  av  detta  kände  hon  att  företag  lurar  konsumenter.  En 
deltagare uttryckte att det är väldigt svårt att vara konsument idag eftersom man har viljan och 
önskan att handla etiskt men just eftersom man har svårt att lita på den etiska information 
företag förmedlar blir det svårt. 
 
Det uppmärksammades i fokusgrupp två att konsumenterna ville lita på företagen, men var 
överväldigad  av  den  redan  existerande  informationen  på  grund  av  antal  språk  och  de 
vanligaste produktionsländerna som exempelvis Kina. På grund av detta hade de svårt att göra 
etiska  och  hållbara  val.  Deltagarna  förtydligade  att  det  inte  var  rätt  information  som 
kommuniceras på klädprodukter. 
 

När man väl börjar titta på att det står ¨made-in-china¨ på väldigt många klädesplagg, och då kan 
jag bli såhär; Men är det okej då? Det är det jag kan tycka är så svårt i det informationssamhället 
vi lever i överhuvudtaget så är det.. att hela tiden så.. ehm.. så måste man granska.. är det 
här rätt? Stämmer detta..? (Respondent 3, fokusgrupp 2). 

 
Ovanstående resultat tyder på att deltagarna känner att de faktiskt inte har den kunskap de 
behöver för att kunna bedöma vilka produkter eller varumärken som är etiska eller inte. Detta 
stödjer Joergens (2006) som hävdar att om konsumenter inte känner sig välinformerade om ett 
varumärkes etiska beteende så vet de inte heller hur de ska utesluta ett varumärke. Återigen 
syns det att deltagarna har svårt att lita på klädföretagens information och även att de känner 
sig lurade av missvisande information från företagen. Det sistnämnda citatet stödjer Joergens 
(2006) i att ursprungsland, så kallade ¨made-in¨ beskrivelsen, inte är ett betydelsefullt tecken 
utan skapar förvirring när köp ska utföras. Citatet stödjer även De Pelsmacker och Janssens 
(2007) i att etiska frågor skapar förvirring hos konsumenter eftersom deltagaren frågade sig 
att om det står ett specifikt land på flera produkter så ska det vara okej. 

4.2. Ruta 2 – Konsumenters oro om etiskt mode 
Under denna rubrik uppmärksammas deltagarnas oro om etiskt mode genom deras åsikter om 
etik i  allmänhet och i  relation till  klädindustrin.  I  ruta två menas det att  oro är den mest 
inflytelserika faktorn som påverkar stöd för ansvarsfulla företag (Shen et al. 2012).

4.2.1. En oroväckande industri 
När  ämnet  etik  i  relation  till  klädindustrin  diskuterades  i  fokusgrupp  ett  nämnde  en  av 
deltagarna etik i allmänhet, vilket hon förklarade som hur man är som människa och hur man 
är mot andra. I koppling till klädindustrin förklarade hon det som följande:

Alltså hur människorna som tillverkar kläderna har det. Att man vill att där ska det vara på ett 
positivt sätt och inte att man utnyttjar…människor för att tillverka de kläder som är på oss
(Respondent 2, fokusgrupp 1). 
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En annan deltagare sade att hon spontant tänker oetik när hon funderar på dagens klädindustri 
eftersom hon anser att det är en smutsig verksamhet, vilket var något som fler höll med om. 
Deltagarna sade att det är en väldigt stor och smutsig bransch som kräver förändring. Detta 
var även något som uppmärksammades i fokusgrupp två när det nämndes att man pratar inte 
om det och att det finns ett mörker i branschen. Vidare sade en deltagare i fokusgrupp ett att 
det är viktigt att ta upp ämnet etik inom klädindustrin då det är något som ingen vill prata om 
eftersom det är så fruktansvärt känsligt. En annan deltagare uttryckte sig så här:

Men det är ju mycket arbetsförhållanden och det vill ju inte de stora klädjättarna visa riktigt, vad 
som händer där för att du ska ha den här tröjan på dig eller liksom i dem där leden där bak så, 
alltså det är ju smutsigt (Respondent 2, fokusgrupp 1). 

Deltagarna  i  fokusgrupp  ett  diskuterade  klädindustrin  i  relation  till  dess  låga  priser  och 
behandling av arbetstagare. De betonade även sin oro kring att det är så lätt för företagen att 
göra sig av med de som tillverkar produkterna och att butikspersonal behöver ha handskar på 
sig på grund av gifter i plagg samtidigt som de ansåg att tillverkarna inte ens har tillgång till 
skydd mot de gifter de hanterar. En annan deltagare förklarade att det är svårt att se vad som 
händer där (med hänvisning till arbetsplats för tillverkning) medan andra verksamheter är mer 
tydliga. Hon kompletterade även ovanstående deltagarnas åsikt kring tillverkarnas situation så 
här:

Dem sliter ju på dem också och så behöver det inte vara så…alltid fräscht där dem sitter heller 
utan det ska bara göras (Respondent 2, fokusgrupp 1). 

 
En deltagare sade att  den dåliga insikten och arbetsförhållandena kan ha att  göra med att 
textilindustrin inte har egna fabriker på samma sätt som andra stora industrier och kedjor och 
inte kan kontrollera hela kedjan. Företags intresse kring pengar skapar en oro hos deltagarna 
och en sade följande: 

Jag läste någonstans att om man skulle lägga på ett par kronor så skulle den sömmerskan, eller 
de sömmerskorna få en levnadslön. Det är inte speciellt mycket man lägger på för att dem ska 
kunna klara sig på sin lön (Respondent 4, fokusgrupp 1). 

Ovanstående resultat  tyder  på  att  deltagarna anser  att  klädindustrin  är  en industri  som är 
smutsig  och  som  ingen  vågar  tala  om.  Även  arbetstagarnas  dåliga  arbetsförhållanden 
diskuterades  då  deltagarna  ansåg  att  företagen  inte  behandlar  dem väl.  Detta  kan  stödja 
Dickson och Littrell (1996) som påstår att konsumenter som ser förhållandena för arbetstagare 
i utvecklingsländer besitter en större oro för dem och kommer troligtvis stödja den alternativa 
detaljhandeln. Informationen ovan tyder på att deltagarna har någorlunda insikt i de dåliga 
arbetsförhållandena. Genom att deltagarna uttryckte att klädindustrin är en väldigt stor och 
smutsig bransch som kräver förändring tolkar vi det som om att dem besitter en oro kring 
ämnet. Detta kan relateras till  Kang och Hustvedt (2013) då de uttalat att konsumenter är 
intresserade av företags socialt ansvarsfulla beteende och vill engagera sig i deras förbättring. 

4.3. Ruta 3 – Konsumenters åsikter och övertygelser om företags etiska 
handlingar  

Under denna rubrik uppmärksammas deltagarnas åsikter och osäkerhet kring företags etiska 
handlingar på grund av bristande information och trovärdighet kring deras etiska arbete. I ruta 
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tre menas det att konsumenters övertygelser om modeindustrin i allmänhet påverkar deras 
stöd för miljömässigt ansvarsfulla företag (Shen et al. 2012). 

4.3.1. Osäkerhet på grund av bristande information 
En viktig aspekt som togs upp under fokusgrupperna var den kluvna känsla som flera av 
deltagarna kände i relation till företags etiska handlingar samt hur handlingarna påverkade 
dem. När deltagarna i fokusgrupp ett fick följdfrågan om hur de känner om det visar sig att ett 
klädesplagg de bär är producerat oetiskt svarade två deltagare följande:

Ska jag vara helt ärlig så känner man nog inte någon större skillnad kanske. Kanske har att göra
med att man inte får någon information heller men, men skulle man få informationen så kanske…
(Respondent 3, fokusgrupp 1). 

Men det känns ju inte bra att bära om man vet att det är tillverkat av barn till exempel då men saken
är ju att man vet ju inte. Hade man vetat så hade man ju, då hade man ju liksom bojkottat den, då 
hade man ju kanske inte köpt fler kläder på den kedjan (Respondent 1, fokusgrupp 1). 

På detta svarade en deltagare att det är en samvetsfråga. Vidare tog en deltagare ett personligt 
exempel kring en produkt som visade sig vara gjord genom barnarbete; och förklarade att det 
inte kändes okej. En deltagare sade att det är lite kluvet och fortsatte så här:

Å enda sidan vet man, okej det är sytt av ett barn, å andra sidan vill man ju inte att det som det 
barnet gjorde liksom ska gå till spillo, man bara slänger det. Det är ju den aspekten, sen vill man
ju inte köpa där någon mer gång… (Respondent 1, fokusgrupp 1). 

Utifrån denna kommentar kände sig flera deltagare kluvna. En deltagare kände sig kluven 
mellan om personerna som tillverkar produkterna får det bättre eller sämre om man slutar 
konsumera eller om det faktiskt är bättre att köpa och försöka se till att påverka på andra sätt. 
Hon förklarade att hon inte kan avgöra om det är sämre eller bättre eftersom då har dem inget 
att äta alls. 

I ovanstående resultat går det att tyda att deltagarna anser att det är svårt att bedöma om man 
ska fortsätta konsumera eller inte och hur detta isåfall  påverkar personerna som tillverkar 
kläderna. Deltagarna var dock eniga om att det inte känns bra att bära ett plagg eller att ha 
köpt  en  produkt  om det  visar  sig  vara  gjort  under  dåliga  arbetsförhållanden;  exempelvis 
barnarbete. Genom att en deltagare frågade sig om det är bättre att köpa och försöka se till att 
påverka på andra sätt, så finns det ett engagemang hos deltagarna att förändra klädindustrin 
vilket vi tolkar som om att det även finns en oro. Som det går att se i första och andra citatet 
känner deltagarna att det finns bristande information kring företags etiska handlingar vilket 
verkar påverka deras köpbeslut. Detta stödjer Shen et al. (2012) i att brist på kunskap om 
etiskt mode hindrar konsumenter från att förändra deras oro till faktiska köp. Det säger dock 
emot Joergens (2006) som menar att trots konsumenters medvetenhet kring etiska problem i 
modebranschen och arbetsförhållanden i utvecklingsländer så är detta inte något som oroar 
konsumenter när de handlar. Ovanstående resultat från våra fokusgrupper tyder istället på att 
om deltagarna fick information om företags oetiska arbete så skulle de inte köpa mer från det 
företaget, men att problemet för dem ligger i att de inte har tillgång till denna information.
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4.3.2. Etisk märkning för att se bra ut   
En viktig diskussion som togs upp under fokusgrupperna var deltagarnas låga trovärdighet till 
företagens  etiska  arbete  och  främst  skälet  till  varför  företagen  gör  något  etiskt.  Under 
fokusgrupp ett diskuterades om klädföretag har någon värdegrundspolicy som de följer. Något 
som uppmärksammades var att  deltagarna ifrågasatte varför denna policy eller certifiering 
finns vilket en deltagare uttryckte så här:
 

Finns det för att konsumenterna någonstans ska känna att ah men jag känner mig som en 
bättre människa om jag köper det här eller finns den för dem som arbetar egentligen…
Är det, är det bara ett skyltfönster för att de ska se bra ut eller är det för att arbetarna faktiskt
ska få det bättre (Respondent 4, fokusgrupp 1). 

 
Detta diskuterades även i fokusgrupp två där det togs upp att känslan av att företagen endast 
presenterar sina etiska aspekter för att se bra ut påverkade konsumenterna från att avstå köp 
av etiska produkter. En deltagare betonade att informationen om de etiska produkterna ska stå 
på varje plagg så att aspekterna av etiskt eller oetiskt producerade produkter framställs.
 

Också så fult av dem för att dem vet ju att det ser ju jättebra ut att ”här är vår klädhäst”, det är ju 
inte för att underlätta för köparen utan det är ju bara för att visa…”kolla vad duktiga vi är”. Jag
tycker egentligen att det borde stå på varje plagg typ…alltså processen exakt hur den har varit så 
att man inte bara skriver ”kolla hur bra vi är här” utan liksom skriver ”kolla vad dåliga vi är med 
den här T-shirten” (Respondent 1, fokusgrupp 2).  

 
En deltagare svarade att om företagen äger fabrikerna så har dem en bättre förutsättning att få 
full kontroll och att de klädföretag som startar egna fabriker har ett stort försprång för att få 
den här kvalitetsstämpeln och i att vara trovärdiga. Det önskades även en mer närliggande 
produktion. 
 
Utifrån ovanstående resultat  kan man se att  deltagarna har  ett  mycket  lågt  förtroende för 
företags  etiska  certifieringar.  De ifrågasätter  företagens  verkliga  syfte  bakom deras  etiska 
arbete vilket kan stödja Kang och Hustvedt (2013) påstående i att många konsumenter anser 
att det är företags egennytta som spelar roll för deras beslut i att göra socialt ansvarsfulla val. 
Som åtgärd för att öka förtroendet gavs förslaget att företagen bör äga sina egna fabriker, eller 
ha mer närproducerat.  Genom att  en åtgärd rekommenderades visar det att  deltagarna vill 
engagera sig i företags förbättrande kring deras etiska arbete, vilket också stödjer Kang och 
Hustvedt (2013) resonemang, men även att de är engagerade för industrin generellt.

4.4. Ruta 4 – Vilken etisk information konsumenter vill ha på 
klädesplagg? 

Teserna betonar konsumenters kunskap och oro om etiskt mode och åsikter om företags etiska 
handlingar i relation till etisk information. Utifrån dessa har konsumenters syn på vilken etisk 
information  de  vill  ha  på  klädprodukter  analyserats  samt  deras  åsikter  kring  märkning  i 
relation till regelverk. 

4.4.1. Specifik information presenteras  
Det framkom i fokusgrupp ett och två att företag bör ha tydlig etisk information. En deltagare 
uttryckte sin önskan om att märkningen med land borde fungera likadant på ett klädesplagg 

�22



som på mat eftersom i matvarubutiker vet man att ett land antingen producerar ekologiskt 
eller inte på ett annat sätt än på klädesplagg. En deltagare beskrev sin önskan om information 
så här: 
 

Alltså dem säger ju koldioxid uttag per typ produktion av en stol liksom och bara ”den här är neutral
för att vi planterar fem träd när vi gör en stol”. Såhär, hur mycket har den tröjan gjort, gett…
(Respondent 1, fokusgrupp 2). 

 
En  deltagare  i  fokusgrupp  ett  uttryckte  sig  på  följande  sätt  kring  önskemål  om  etisk 
information. 
 

Ne men någon form av märkning behövs ju [alla instämmer] och det är frågan hur den ska vara
för att den ska vara lättillgänglig (Respondent 1, fokusgrupp 1). 

 
En deltagare förklarade att märkning för land och närproducerat är en förbättring eftersom det 
är mer information än vad som finns idag men fortfarande fanns en oro kring om man kan lita 
på vad företagen kommunicerar. I fokusgrupp två ville en deltagare se hur produkterna har 
transporterats och även detta tyder på att närliggande produktion är något som deltagarna har 
som önskemål. 
 
En deltagare fortsatte med att förklara att tillverkning, var det kommer ifrån och hur det är 
producerat är några av de aspekter av etiskt information som hon söker. Deltagaren betonade 
att hon ville ha information för att hon vill veta. På detta lade en deltagare till att land som 
information också är bra. En deltagare ansåg att ”egen producerat” hade varit en bra stämpel; 
”Egen producerat, vi har egna fabriker”. Han fortsatte på följande sätt:
 

Tvättråd har dem ju lyckats standardisera, nu ska vi bara ha någon symbol för etik också och 
barnarbete. Man borde kunna ha någon klassificering kring materialval, hur miljövänligt det är, 
för det känner man ju inte till. Inte jag i alla fall (Respondent 1, fokusgrupp 1). 

 
Fortsättningsvis  förklarade deltagaren att  det  hade kunnat  vara någon märkning kring hur 
mycket energi det går åt att tillverka en enhet tyg vilket även syntes i fokusgrupp två. Han 
drog en liknelse till vitvaror och märkningen för el (A och A+++) vilket han ansåg som en 
enkel energiklassificering. Alla deltagare instämde med att man borde kunna ha hur mycket 
energi det har gått åt att tillverka ett plagg. 
 
En diskussion framkom i fokusgrupp två angående vikten av information, men att det inte 
heller är rimligt för företag att ha för mycket information som presenteras till konsumenten. I 
följande  två  citat  uppmärksammas  att  konsumenters  åsikter  över  företags  administrativa 
arbete varierar men att det går att se ett samband mellan viljan att ha information.  

Ne men det är ju det som är problemet, det är ju därför vi är där vi är idag uppenbarligen. Det är 
klart dem (företagen) inte vill lägga pengar på det, det är väl jätteonödigt men nu handlar det ju om 
att vi måste göra skillnad. Vad hade varit skillnad då? (Respondent 1, fokusgrupp 2).  

Medan deltagaren i följd förklarade sig följande;

…missförstå mig inte men det är dem här rimliga grejerna som vi som konsumenter måste kräva 
för att de ska avsätta pengar och en sån sak är nog lättare att hantera.. än att det ska lägga in massa 
information i text och då måste man komma ihåg att då måste de ju göras på väldigt många olika 

�23



språk (Respondent 2, fokusgrupp 2). 

Som förslag på märkningar nämndes land, egen producerat, energiåtgång samt symbol för etik 
och barnarbete. Ovanstående stödjer De Pelsmacker och Janssens (2007) i att konsumenter 
vill ha mer information på produkternas märkning än det idag finns och att de känner att de 
har svårt att hitta den information de behöver för att fatta ett köpbeslut. Det gick att tyda att 
deltagarna vill ha innehållsrik information och att företag har ett ansvar att möjliggöra detta 
utifrån deltagarnas vilja att det ska ske en förändring. Båda konsumenterna i de sistnämnda 
citaten  tycks  anta  att  kravet  för  information  ska  finnas  men  att  båda  besatt  två  olika 
perspektivet; ett konsumentperspektiv och ett företagsperspektiv.

4.4.2. Valet ska vara lätt 
Resultatet visade att det var viktigt för deltagarna att det ska vara enkelt att göra rätt val. Det 
visade sig att för mycket information leder till förvirring hos deltagarna och att ytterligare val 
i vardagen inte var något som uppmuntrades; valet ska vara lätt med rätt information. 
 
Deltagarna i fokusgrupp ett önskade att företag tar ett större ansvar gällande etisk märkning 
och att kunder behöver få ett tydligare val. Det ska vara lätt. De uttryckte sig rakt tydligt 
genom att säga att ”Man vill ha snabb och enkel info” och att det egentligen bara handlar om 
visibilitet. En deltagare önskade att det egentligen inte skulle behövas utan att allt alltid skulle 
vara snäppet bättre. En deltagare i fokusgrupp två sade följande om vad företag bör göra:
 

Öppet liksom.. och lätt! Lättläst och inga kryphål och inget smuts.. Fakta så att man kan göra 
aktiva val (Respondent 4, fokusgrupp 2). 

 
En deltagare uttryckte att valen ska ligga hos företagen att kommunicera vad som är etiskt 
eller oetiskt producerats, så att ytterligare val inte ska behövas göras av konsumenterna. Att 
för  mycket  information  kan  göra  att  konsumenterna  inte  tar  till  sig  den  viktigaste 
informationen som kan påverka deras val av köp. Därför ser konsumenterna att företagen ska 
välja ut den informationen som är relevant och som är lättare för kunden att ta till sig, utan 
ytterligare val i vardagen för kunder. Detta också för att skapa trovärdighet hos företagen om 
att informationen som kommuniceras är pålitlig för kund.
 

Det är ju det som är så svårt också i det här att man ska göra sina val och samtidigt så finns det 
så otroligt mycket information (Respondent 3, fokusgrupp 2). 

 
Ovanstående  citat  kring  mängden  information  förekom  även  i  fokusgrupp  ett  då  flera 
deltagare ansåg att  det lätt  blir för mycket information men att  ungefär två eller tre olika 
märkningar är vad de klarar av att ta in. 
 
Utifrån ovanstående resultat syns det att deltagarna vill att företag ska ta större ansvar kring 
etisk  märkning och att  det  behövs  ett  tydligare  val.  Det  dem önskar  är  snabb och enkel 
information som är direkt synlig. Detta tyder på att deltagarna vill göra etiska val men att dem 
känner  att  dagens  etiska  information  inte  ger  dem  denna  möjlighet.  Som  även 
Papaoikonomou, Ryan och Ginieis (2011) och De Pelsmacker och Janssens (2007) skriver i 
sina studier så kan för mycket information leda till överbelastning hos konsumenterna som i 
sin  tur  kan  leda  till  osäkerhet  kring  att  ta  etiska  hållbara  beslut  vid  köp.  Utifrån 
fokusgrupperna uppmärksammades att deltagarna anser att det lätt blir för mycket information 
men att de samtidigt vill ha information. Utifrån detta kan man tyda att deltagarna anser att 
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det  lätt  blir  för  mycket  orelevant  information och att  de  istället  vill  ha  tydlig,  enkel  och 
relevant  fakta.  Detta  kan  därmed stödja  Papaoikonomou,  Ryan & Ginieis  (2011)  och  De 
Pelsmacker och Janssens (2007) i att ett av de största problemen inte verkar vara brist på 
information utan kvantiteten och trovärdigheten av den befintliga informationen.

4.4.3. Märkning kopplat till politik och lagar 
I fokusgrupp två utvecklades diskussionen mer mot politik när ämnet kom in på vilken etisk 
information de önskade på klädesplagg för att de skulle göra mer etiska och hållbara köp. 
Detta på grund av att de ansåg att Sverige som land är ett reglerat land med strikta, tydliga 
regler för hur arbetsmiljö och produktion ska fungera. Därför blev en deltagare förvånad över 
hur klädkonsumtionen ser ut eftersom hon ansåg att svenska företag inte lever utefter dessa 
regler i andra länder. En deltagare sade följande: 
 

Det är så otroligt mycket som handlar om arbetsmiljö och liksom samtidigt så kan vi köpa kläder 
som utifrån de etiska riktlinjerna som vi så väldigt mycket har i Sverige, inte alls lever utefter. 
Just det här i att man försöker styra människors val mera till vad som är bättre (Respondent 3, 
fokusgrupp 2). 

 
Under  fokusgrupp  ett  uppstod  en  diskussion  kring  hur  mycket  etiska  kontra  oetiska 
värderingar som finns på plaggnivå och på butiksnivå. En deltagare uttryckte sig på följande 
sätt:
 

Förmodligen är det på klädkedjan i sig, på den nivån som man får göra märkningen så att säga, den 
här klädkedjan är etisk och den här oetisk. Frågan är om man kan få det att driva till att det blir åt 
rätt håll liksom, att man har någon typ av inofficiell märkning. Att folk klassificerar eller att 
någon bedömer hur etisk eller oetisk respektive klädkedja är (Respondent 1, fokusgrupp 1). 

 
Deltagarna instämde med ovanstående citat och en person lade även till att det krävs högre 
standarder och regler från länderna. En deltagare sade att om man vet att det är bättre kontroll 
i ett land då är ursprungslandet en väldigt bra märkning att ha. 
 
Utifrån ovanstående resultat går det att tyda att deltagarna helst skulle föredra om den etiska 
eller oetiska märkningen var på ett helt företag istället för på enstaka produkter vilket även 
relaterar till  deras åsikter om att  det krävs högre standarder och regler.  Detta tyder på att 
deltagarna söker enkelhet och önskar en högre trovärdighet till företag genom att de nämner 
att regler och utomstående etiska märkningar på företag vilket kan stödja De Pelsmacker och 
Janssens  (2007)  påstående  att  etiska  frågor  ofta  lider  av  låga  nivåer  av  trovärdighet  och 
därmed skapar förvirring hos konsumenter. 

4.5. Ruta 5 - Hur vill konsumenter att etisk information ska presenteras 
på klädesplaggen för att de enklare ska kunna välja etiska 
klädprodukter? 
Utifrån teserna i relation till information har vi analyserat konsumenters syn på hur de vill att 
etisk information ska presenteras på klädesplagg för att  de enklare ska kunna välja etiska 
klädprodukter.
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4.5.1. Tydlighet och ett enkelt val 
I fokusgrupp ett uttryckte deltagarna att de vill få reda på information direkt i butiken genom 
exempelvis  etiketter  och att  om man vill  läsa mer så är  webben en bra plats  för  det.  En 
deltagare kompletterade med att återigen nämna att det ska vara ”enkelt, tydligt, synligt, inte 
för mycket information. Utan vill man veta mer så kan man gå in och söka på det själv”. Det 
bekräftades  även  i  fokusgrupp  två  att  deltagarna  söker  tydlighet  och  ett  enkelt  val.  En 
deltagare i fokusgrupp ett uttryckte sig på följande sätt:
 

Gränsa av eller förtydliga alla områden som finns i butiken och sen, tydligare etiketter 
(Respondent 3, fokusgrupp 1). 

 
Under senare diskussion kring tydlighet i relation till etisk information drogs en koppling till 
matvaruaffärer eftersom de har gröna etiketter för de ekologiska produkterna. 
 
Utifrån ovanstående resultat går det att se att deltagarna söker tydlig etisk information. De vill 
att den etiska informationen ska vara synlig direkt när man går in i butiken för att det ska vara 
enkelt att välja etiskt. De nämner att de vill att informationen ska presenteras tydligt genom 
etiketter med rimlig mängd information på. Genom att deltagarna ett flertal gånger nämner 
tydlighet och information i rimlig mängd anser vi att detta stödjer Papaoikonomou, Ryan och 
Ginieis (2011) och De Pelsmacker och Janssens (2007) i att för mycket information kan leda 
till överbelastning hos konsumenterna som i sin tur kan leda till osäkerhet kring att ta etiska 
hållbara beslut vid köp. Deltagarna anser även att  matindustrin har komma längre i  deras 
presentation av information då de har gröna etiketter som visar vilka produkter som är ett 
bättre val. 
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5. Diskussion

Under denna rubrik diskuteras de viktigaste resultatet utifrån rutorna i analysmodellen. Det 
diskuteras  även det  huvudsakliga  resultatet  utifrån  kunskap,  oro  och åsikter  samt  utifrån 
studiens syfte. Forskningens relevans och förslag på vidare forskning tas även upp.

5.1. Diskussion kring huvudresultatet 

5.1.1. Ruta 1 - Konsumenters kunskap om etiskt mode 
Resultatet visade tydligt att klassificeringar och märkningar är något som konsumenter gärna 
hade velat se i relation till kläder. Detta anser vi stödjer De Pelsmacker och Janssens (2007) 
då de beskriver att konsumenter vill ha mer information på produkternas märkning och känner 
att de har svårt att hitta informationen de behöver för att fatta ett köpbeslut. Konsumenter vill 
ha tydligare och mer information eftersom dagens information som presenteras på plagg inte 
kan hjälpa konsumenterna att göra mera etiska och hållbara val, som exempelvis att etiketten 
är av brunt papper, samt att informationen idag inte är synlig. Informationen kan därför ses 
som bristfällig.  Därför  rekommenderas  det  att  företag  skapar  tydliga  märkningar  och  ger 
konsumenter mer information så att de kan välja etiska produkter. Ytterligare ett intressant 
resultat som studien visar är att konsumenternas attityder kring modeföretags etiska arbete 
inte är positiva och att detta är på grund av den brist av information som företagen delger 
konsumenterna.  Konsumenternas  attityder  är  något  som  vi  anser  inte  uppmärksammas 
tillräckligt av tidigare forskning. Vi anser att företag bör bli mer öppna för att konsumenternas 
attityd till företaget ska bli mer positiv. 
 
Ett något oväntat resultat visade sig vid analysen av fokusgrupp två där en deltagare visade 
sig besitta kunskap men valde ändå aktivt att inte köpa etiskt på grund av andra faktorer som 
pris. Det kan tolkas som att om konsumenter får kunskap och information så vill de köpa 
etiskt men ovanstående resultat stödjer det som Carrigan och Attalla (2001) påstår att den 
mest värdefulla aspekt som påverkar konsumenters köpbeslut är bland annat pris. 
 
Det var stödjande för vår studie när det framkom att deltagarna kände att det inte hade den 
kunskap de behövde för att avgöra vilka företag, produkter eller varumärken som var etiska 
eller inte. Detta kan ses som ett något förväntat resultat då vi genom tidigare forskning tydligt 
har sett att konsumenter inte har tillräckligt med kunskap om etiskt mode.
 
Det var dock oväntat att resultatet visade att konsumenterna har svårt att lita på företag och 
kände  sig  lurade  av  dem  och  att  deltagarna  fäste  så  stor  vikt  kring  detta  ämne.  Att 
konsumenter kan känna en viss skepticism till företagens information och svårighet att lita på 
dem kan vara naturligt men att resultatet visade att många kände sig lurade av företagen var 
förvånande. Denna del av resultatet kan dock ha påverkats av att konsumenter idag, enligt oss, 
till  stor  del  påverkas  av  den  information  som når  nyheterna  om företags  motsägelsefulla 
arbete kring etik.
 
Det är därmed inte tillräckligt att materialinnehåll och ursprungsland skrivs på etiketten för att 
konsumenter ska göra mer hållbara och etiska köp, utan det krävs mer informativ och tydlig 
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information vilket även stödjer Joergens (2006) i att information är viktigt för att kunder ska 
kunna fatta etiska köpbeslut. 

5.1.2. Ruta 2 - Konsumenters oro kring etiskt mode 
Det  var  intresseväckande  att  ta  del  av  konsumenternas  åsikter  och  attityder  kring  att 
klädindustrin var stor och smutsig. Detta för att se om konsumenterna besatt en oro kring 
ämnet;  vilket  de  också  till  viss  del  gjorde.  När  det  framgick  att  deltagarna  ansåg  att 
klädindustrin var en smutsig och stor bransch som ingen talar om tolkade vi detta som om att 
de kände en oro kring etik i relation till denna industri. Detta på grund av att det dels nämndes 
att det bör talas om branschen och att den bör uppmärksammas. Då deltagarna känner en oro 
kring klädindustrin genom den någorlunda insikt de har så skulle mer kunskap om ämnet 
troligtvis göra dem ännu mer oroade och mindre skeptiska vilket då stödjer De Pelsmacker 
och Janssens (2007). Det var intressant att konsumenterna outtalat ville engagera sig i etiska 
frågor vilket är något som Kang och Hustvedt (2013) också skriver i sin forskning, det vill 
säga att konsumenter idag vill engagera sig mer i sociala frågor. Konsumenternas åsikter om 
att industrin var smutsig och stor anser vi vara betydande för dagens klädindustri med hänsyn 
till hur långt andra industrier faktiskt har kommit i deras etiska arbete. Därför är detta ämne 
värt att diskutera vidare genom fortsatta studier. Det hade varit värdefullt att få ytterligare 
information om konsumenters oro om etiskt mode för att kunna diskutera detta djupare. 
 
Deltagarna visade även en oro kring de arbetsförhållanden som råder vilket tyder på att de har 
någon form av kunskap kring detta ämne och vi anser därför att om konsumenter får insikt i 
arbetarnas villkor så kommer det att påverka deras val av produkt. Detta kan även relateras till 
Dickson  (1999)  som  skriver  i  sin  forskning  att  om  miljöproblem  är  något  som  oroar 
konsumenter så är de mer benägna att ändra sitt köpbeteende för att lindra miljöproblemet. 
 
Något som kan ha påverkat resultatet kring deltagarnas åsikter under denna rubrik kan ha varit 
den uppmärksamhet om klädindustrin samt dess arbetsförhållanden som under senare tid och 
år presenterats genom media. Detta kan därmed också ses som en kunskapsinhämtning kring 
ämnet. 

5.1.3. Ruta 3 - Konsumenters åsikter och övertygelser kring företags etiska 
handlingar 
Resultatet visade att konsumenter verkar vara insatta i de arbetsförhållanden och villkor som 
tillverkarna av kläderna har och därmed har de också åsikter och synpunkter på företags etiska 
handlingar.  Samtidigt  önskar  de mer  information och insikt  i  företags  etiska eller  oetiska 
handlingar för att på så sätt kunna göra etiska val och bedöma vilka företag de vill handla från 
eller inte vilket stödjer Shen et al. (2012) påstående i att mer kunskap krävs för etiska köp. 
Detta kan även stödja Kang och Hustvedt (2013) som skriver i sin forskning att insikt och 
transparens ger goda relationer mellan konsumenter och företag men detta måste byggas på 
att kommunikationen av sociala insatser är en del av relationen. Vi anser därför att det är 
viktigt att upprätthålla goda relationer mellan konsumenter och företag så att konsumenterna 
ser företags strävan efter att bidra till samhället och deras vilja att förändra. Detta i form av 
tydligare kommunikation av etiska insatser. 
 
Resultatet att brist på information är en viktig faktor som påverkar konsumenternas köpbeslut 
av etiska och hållbara produkter är ett rimligt resultat att förvänta sig baserat på vad tidigare 

�28



forskning presenterat. Det finns dessutom som tidigare nämnts ett engagemang hos deltagarna 
kring  detta  ämne.  Eftersom  deltagarna  känner  sig  tveksamma  till  om  det  är  bättre  för 
arbetarna att sluta konsumera eller att istället konsumera men försöka påverka på andra sätt 
tyder detta på att dem känner en oro kring arbetstagarnas nuvarande situation och vill försöka 
förbättra  deras  förhållanden.  De  känner  dock  inte  att  de  kan  göra  detta  om de  inte  har 
information tillhanda om företags oetiska handlingar.  Som tidigare nämnts anser Joergens 
(2006)  att  trots  konsumenters  medvetenhet  kring  etiska  problem  i  modebranschen  och 
arbetsförhållandena i utvecklingsländerna så är detta inte något som oroar dem när de handlar. 
Vi  anser  att  resultatet  av  denna  studie  säger  emot  detta  påstående  då  deltagarna  i  våra 
fokusgrupper kände sig oroade om etiska problem och arbetsförhållanden samt ville ta hänsyn 
till detta i sina köpbeslut, men problemet var att de inte ansåg att de hade tillräckligt med 
information för  att  göra köpbeslut  utifrån sin oro.  Något som omedvetet  kan ha påverkat 
deltagarna kan även här ha varit deras tillgång till information kring klädbranschens dåliga 
arbetsförhållanden genom media. 
 
Det var något förväntat att deltagarna ifrågasatte företags verkliga syfte bakom deras etiska 
arbete då det var något som vi uppmärksammat i tidigare forskning; bland annat av Kang och 
Hustvedt (2013) då de förklarade att konsumenter anser att företags egennytta spelar roll i 
företagens beslut i att göra socialt ansvarsfulla val. Detta tyder även på att företag, troligtvis 
genom sina motsägelser kring vad de säger och vad de gör, skapat ett bristande förtroende till 
sina kunder vilket enligt oss kräver en åtgärd för ökad konsumtion av etiska klädprodukter. På 
grund  av  det  låga  förtroendet  konsumenter  verkar  känna  till  företag  och  deras  etiska 
information är det därför av stor vikt att informationen är trovärdig och ärlig för att bygga upp 
det förtroendet som nu saknas. Något som företag kan göra för att öka trovärdigheten hos 
kunder  är  att  vara  transparenta  och  öppna  kring  den  etiska  information  de  placerar  på 
klädesplagg.
 
Då deltagarna nämnde ett förslag på förbättring relaterat till ökat förtroende tolkar vi det som 
att konsumenter vill engagera sig i företags etiska arbete, vilket återigen stödjer fakta från 
Kang och Hustvedt (2013), men samtidigt även är engagerade i industrin i allmänhet. Utifrån 
detta förbättringsförslag verkar det även som om att konsumenter vill lita på företag. Enligt 
oss ligger nu valet hos företagen; ge konsumenter trovärdig och äkta information och bygg 
upp ett  starkt  förtroende eller  förlora  konsumenternas  tillit.  Till  följd  av att  klädindustrin 
fortsätter vara en dold, smutsig och opålitlig bransch som inte ger tillgång eller insyn i deras 
etiska eller oetiska arbete. 

5.1.4. Ruta 4 - Vilken etisk information konsumenter vill ha på klädesplagg 
Genom  att  deltagarna  ett  flertal  gånger  nämnde  och  betonade  att  det  behövs  tydligare 
märkning kan detta tolkas som att dagens märkningar är otillräckliga och otydliga. Deltagarna 
uttryckte  att  det  ska  vara  enkelt  att  välja  etiskt  vilket  som  tidigare  nämnts  tyder  på  att 
konsumenter  vill  göra  etiska  val  men  att  aspekter  som  information  förhindrar  detta. 
Ovanstående stödjer igen De Pelsmacker och Janssens (2007) i att konsumenter vill ha mer 
information på produkternas märkning och att de har svårt att hitta informationen de behöver 
för  att  fatta  ett  köpbeslut.  En  intressant  aspekt  som  diskuterades  i  fokusgrupperna  var 
huruvida problemet om avsaknad av information är företagens eller konsumenternas ansvar. 
En deltagaren såg det endast som ett  problem för företagen att  en massa information ska 
placeras på ett plagg. 
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Konsumenter  verkar  vilja  att  företag  ska  ta  större  ansvar  kring  etisk  märkning  och  göra 
informationen tydligare och mer synligt så att de kan göra sina etiska val. Som förslag på 
märkningar  nämndes  land,  egen  producerat,  energiåtgång  samt  symbol  för  etik  och 
barnarbete. Konkreta förslag likt de i ovanstående mening har vi inte har funnit i vår studie av 
tidigare forskning men dessa är av betydande vikt för att konsumenter ska kunna göra etiska 
och hållbara val. Det rekommenderas att företag ärligt skriver ut information på de oetiska 
produkterna, detta för att konsumenter aktivt ska kunna välja bort dessa. Vi är medvetna om 
att detta skulle kunna påverka företag negativt, men samtidigt hylla dem för att vara så öppna 
och  ärliga  med  sitt  etiska  arbete.  Konsumenter  verkar  även  vilja  ha  snabb  och  enkel 
information vilket tyder på att de vill göra enkla etiska val. Detta relaterar vi även till dagens 
konsumtionssamhälle där vi anser att konsumenter vill göra snabba och effektiva val för att 
vara så produktiva som möjligt. 
 
Utifrån våra fokusgrupper verkar konsumenter vilja ha information men i tillräcklig mängd 
eftersom de anser att det lätt blir för mycket information. Detta stödjer Papaoikonomou, Ryan 
och Ginieis (2011) och De Pelsmacker och Janssens (2007) i att för mycket information kan 
leda  till  överbelastning  samt  att  ett  av  de  största  problemen  inte  verkar  vara  brist  på 
information utan istället bland annat kvantiteten av den befintliga informationen. Baserat på 
detta kan det därför vara ett förväntat resultat att konsumenter vill ha ett enkelt val och vill att 
företag  ska  ta  mer  ansvar.  Utifrån  resultatet  att  konsumenter  inte  vill  ha  för  mycket 
information men samtidigt  vill  ha  information rekommenderas  det  att  företag minskar  på 
irrelevant information vid produkterna och istället fokuserar på att förmedla sig enkelt, kort 
och tydligt. 
 
Något intressant som resultatet visade var deltagarnas önskan om att den etiska märkningen 
ska vara på ett företag istället för på enskilda produkter. Detta var något som vi inte har funnit 
i vår studie av tidigare forskning vilket kan göra att denna information kan komplettera andra 
studier och ge ytterligare förståelse kring etik i relation till klädindustrin. På grund av detta 
kan vi inte komplettera detta resultat  med relaterad tidigare forskning. Något som kan ha 
påverkat  att  deltagarna  nämnde  politik  och  lagar  i  relation  till  märkning  kan  vara  den 
nuvarande uppmärksamhet som klädindustrin har fått genom nyheter. Vi hade inte förväntat 
oss att konsumenterna ansåg att detta var en politisk fråga.

5.1.5. Ruta 5 - Hur konsumenter vill att etisk information ska presenteras på 
klädesplaggen för att de enklare ska kunna välja etiska klädprodukter 
Konsumenter vill att etisk information ska presenteras tydligt, synligt och helst på etiketter 
nära  produkten.  De  vill  även  ha  information  i  rimlig  mängd  vilket  vi  anser  stödjer 
Papaoikonomou, Ryan och Ginieis (2011) och De Pelsmacker och Janssens (2007) i att för 
mycket information kan leda till överbelastning hos konsumenterna vilket sedan kan leda till 
en  osäkerhet  kring  etiska  köpbeslut.  Det  tolkas  även  som  om  att  konsumenter  vill  att 
informationen ska presenteras på ett liknande sätt som i matbutiker där det är direkt synligt 
vilka produkter som är ett bättre val eftersom det finns gröna etiketter på dem. 
 
Resultatet  vi  fick angående hur  konsumenter  vill  att  etisk  information ska  presenteras  på 
klädesplagg anser vi vara otillräcklig. Det som kan ha påverkat att resultatet blev bristfälligt 
kan ha varit att deltagarna i fokusgrupperna hade svårt att hålla sig till denna fråga och istället 
valde att gå in på andra ämnen inom etik; exempelvis vilken etiskt information de vill ha. 
Detta var något som inte uppmärksammades under pilottestet vilket kan ha berott på att det 

�30



endast  bestod av två  individer.  För  att  förhindra  resultatets  otillräcklighet  hade vi  kunnat 
förbereda  fler  frågor  kring  hur  deltagarna  vill  att  etisk  information  ska  presenteras  på 
klädesplagg. Vi hade även kunnat avbryta när diskussionen kom utanför ämnet med att fråga 
en mer specifik och tydlig fråga kring detta. Att resultatet blev på det här sättet ligger i vårt 
ansvar då vi skulle arbetat med att förbereda fler frågor samt hållit samtalen inom ramen för 
den  frågan.  Vårt  misstag  har  varit  att  vi  inte  har  klargjort  och  definierat  vilken  och  hur 
informationen ska presenteras på ett  tydligt  sätt  till  våra fokusgrupper och för  oss själva. 
Därav har en stor vikt lagts på vilken information som ska presenteras på klädesplagg och hur 
den ska presenteras har därför inte uppfyllts. Det är synd att detta resultat blev bristfälligt då 
vi  inte fann resultat  kring hur information ska presenteras på klädesplagg i  vår  studie av 
tidigare forskning.
   

5.2. Sammanfattning av huvudresultatet 
Utifrån  konsumenters  kunskap  kring  etiskt  mode  vill  konsumenter  ha  större  fokus  på 
märkning  och  klassificering  i  relation  till  kläder.  Det  uppmärksammas  även  att  dagens 
information inte är tillräckligt synlig. Även om konsumenter har kunskap är det inte säkert att 
de väljer att agera utifrån den då andra faktorer som pris kan påverka mer. Konsumenter har 
inte kunskapen att bedöma vilka produkter som är oetiska eller etiska, samtidigt känner de att 
företagen undanhåller information från dem.
 
Utifrån konsumenters  oro kring etisk mode framkommer det  att  konsumenter  har  insikt  i 
klädindustrins oetiska beteende samt att det är en smutsig bransch som kräver förändring. 
Konsumenter  verkar  även  ha  insikt  och  känna  oro  om  arbetsförhållanden  och 
kemikaliehantering. Det verkar som om att  konsumenter vill  engagera sig i  förbättring av 
företags etiska arbete. 
 
Utifrån  konsumenters  åsikter  om  företags  etiska  handlingar  känner  konsumenter  sig 
tveksamma  till  om  det  är  bättre  för  arbetstagarna  om  de  slutar  konsumera  eller  istället 
konsumera  men  försöka  påverka  på  andra  sätt.  Detta  visar  samtidigt  en  oro  hos 
konsumenterna.  Flera  deltagare  nämnde  att  kunskap  om  företags  etiska  handlingar  hade 
påverkat deras köpbeslut men de betonade att de har inte denna kunskap. Därför önskar de 
mer insikt i företags etiska handlingar för att kunna göra etiska val. Det verkar även som om 
att konsumenter känner en låg trovärdighet till företags etiska arbete eftersom de frågar sig 
om det endast finns för att företag ska se bra ut. 
 
Konsumenter  känner  att  det  behövs  någon  form  av  märkning;  exempel  som  land, 
närproducerat, egen producerat, symbol för etik och för barnarbete nämndes. Det önskas även 
någon  form  av  energiklassificering  på  produkterna  som  visar  den  specifika  produktens 
energiåtgång vid tillverkning. Konsumenter önskar även insikt i hur företagen kompenserar 
produktens tillverkning med att exempelvis göra något gott för miljön vilket då gör produkten 
neutral.  Konsumenter  önskar  ett  lätt  val  och  att  företag  ska  ta  större  ansvar  kring  etisk 
märkning.  Konsumenter  verkar  även känna sig överväldigade och förvirrade av den stora 
mängd information som finns idag. De vill att etisk information ska presenteras genom bland 
annat etiketter. 
 
Något som konsumenter tycker är viktigt är att svenska företag ska följa de etiska riktlinjer i 
Sverige även i  de länder som de placerar sin tillverkning i.  Konsumenter vill  ha en etisk 
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märkning på klädkedjan i sig istället för på enskilda produkter vilket de då anser kräver högre 
standarder och regler från länder. 

5.3. Reflektion över trovärdigheten i arbetet 
Trovärdigheten för studien i allmänhet anser vi är hög då vi ingående har studerat artiklar och 
studier kring tidigare forskning för att få en större förståelse för ämnet. Vi har presenterat 
tidigare forskning som relaterar väl till varandra samt flera studier som belyser och styrker 
samma sak. Detta anser vi tyder på att informationen i vår presentation av tidigare forskning 
är trovärdig. 
 
Den använda metoden anser  vi  vara  trovärdig  i  relation till  vårt  syfte  då  vi  studerar  hur 
kunskap,  oro  och  åsikter  om etiskt  mode  reflekteras  i  konsumenters  syn  på  vilken  etisk 
information de vill ha på klädprodukter. Genom att vi vill skapa förståelse över konsumenters 
åsikter anser vi det vara trovärdigt och relevant att använda just fokusgrupper. 
 
Under metoden har vi även fokuserat på att följa de etiska principer som Bryman och Bell 
(2017) nämner. Som tidigare nämnts har deltagarna fått ta del av det färdiga resultatet för att 
bekräfta att vi uppfattat deras attityder, värderingar och åsikter korrekt. Under skrivandet av 
arbetet har vi försökt att beskriva varje del så noggrant som möjligt för att studien ska anses 
som pålitlig  och  överförbar.  Något  som vi  anser  gör  genomförandet  av  metoden  mycket 
trovärdig är att deltagarna har fått ta del av och skriva under var sitt informationsblad (Bilaga 
2)  och samtyckesformulär  (Bilaga 3).  Detta  i  relation till  att  deltagarna får  ta  del  av det 
färdiga resultatet anser vi vara en god motivering till trovärdigheten i vårt arbete. 
 
Något som kan påverka trovärdigheten i vårt resultat är att vi endast gjorde två fokusgrupper 
vilket vi är väl medvetna om kan tolkas som bristande generaliserbarhet eftersom resultatet då 
inte är ett pålitligt mått på vad hela populationen kan ha för åsikter. Vi anser dock att eftersom 
vi  som  tidigare  nämnt  fann  återkommande  ämnen  i  de  båda  fokusgrupperna  så  blev 
informationen utifrån det insamlade materialet tillräckligt för denna studie.

5.4. Forskningens vikt och relevans samt förslag på vidare forskning 
Denna studie är viktig och relevant eftersom tidigare studier visat att dagens konsumenter inte 
har den etiska informationen de behöver för att göra etiska köpbeslut. Vår förhoppning med 
studien är att dess resultat ska bidra till mer kunskap till modebranschen om konsumenters 
behov av information vid köp av etiska och hållbara produkter.  Kunskap kring detta  kan 
komma  att  bidra  till  företags  förståelse  för  hur  de  ska  presentera  etisk  information  på 
klädprodukter som på sikt kan öka den hållbara och etiska konsumtionen. Vi anser att det är 
av stor vikt att betydligt fler undersökningar inom liknande ämnen som denna görs eftersom 
det kan leda till en mer miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar konsumtion, vilket är 
något som den svenska regeringen (2017) anser vara av stor vikt. Denna studie är även av 
relevans då klädindustrin utifrån resultatet verkar vara en av de industrier som ligger sist i 
utvecklingen av etiskt arbete. 

Det har inte varit vår avsikt att bekräfta eller avslå Shen et al. (2012) teser men utifrån denna 
studie har det framkommit att de tre teser som vi valt att fokusera på faktiskt verkar stämma 
och det har fungerat väl att analysera materialet med hjälp av dem.
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Ett förslag på vidare forskning är att göra en liknande studie med fler fokusgrupper för att öka 
generaliserbarheten och trovärdigheten kring resultatet  runt  detta ämne.  Det hade varit  av 
intresse att se en bredare studie inom detta ämne för att få insikt i hur generaliserbara våra 
svar  var  samt  hur  andra  konsumenter  resonerar  och  reflekterar  om etiskt  information  på 
klädprodukter utifrån kunskap, oro och åsikter om etiskt mode. Samtidigt hade ett förslag 
varit att göra liknande studier inom andra områden i Sverige för att i framtiden kunna få insikt 
i  vilken  etisk  information  Sveriges  konsumenter  önskar  på  klädprodukter  vilket  på  sikt, 
genom företags kännedom kring ämnet, skulle kunna leda till en mer hållbar konsumtion i 
Sverige. 
 
Det hade även varit intressant att se kring hur faktorer som pris kan påverka konsumenters 
åsikter om vilken etisk information de vill ha för att göra etiska val samt hur mycket denna 
faktor spelar roll i relation till etisk information. 

�33



6. Slutsats

Under detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till denna studies syfte utifrån kunskap, oro 
och åsikter. De tre forskningsfrågorna kommer även att besvaras.

6.1. Resultatet i relation till syftet 
Konsumenters kunskap kring etiskt mode reflekteras i deras syn på vilken etisk information 
de vill ha på klädprodukter genom att de önskar mer fokus på märkning och klassificering på 
klädprodukter  samt mer  synliggjord information.  Det  har  även visat  sig  att  konsumenters 
bristande kunskap kring vilka produkter som är etiska eller inte påverkar deras önskan om att 
få tillgång till synliggjord och tydlig information. 
 
Konsumenters oro kring etiskt mode reflekteras i deras syn på vilken etisk information de vill 
ha på klädprodukter genom att de önskar mer insikt än de idag har. Detta anser vi tyder på att 
konsumenter vill ha tydligare information för att kunna göra köpbeslut i relation till den oro 
de besitter. Konsumenters oro syns även genom att de önskar mer insikt i företags allmänna 
handlingar vilket konsumenterna stärker med att de exempelvis vill att företagen ska skriva ut 
”etiskt producerad” eller ”producerad av barnarbete”.

6.2. Hur resonerar konsumenter kring etisk information som sätts på 
klädesplagg?  

Konsumenter anser att de klassificeringar och märkningar som sätts på klädesplagg idag inte 
ger dem möjligheten att fatta etiska köpbeslut. De reflekterar om att den information som idag 
sätts på klädesplagg är bristfällig och på något sätt missvisande då den information de ser är 
bruna etiketter med bomullsfigurer på. Detta för att dem inte har tillräckligt med information 
för att göra ett etiskt val då dem i fokusgrupperna diskuterade att en märkning med ekologisk 
bomull kan betyda att endast sex procent av bomullen är ekologiskt. Detta är missvisande 
information som leder till mindre etiska köp. Den information som idag presenteras tilltalar 
inte dagens konsumenter till ett mer hållbart och etiskt köpbeslut. 

6.3. Vilken etisk information vill konsumenter ha på klädesplagg? 
Den etiska information som konsumenter vill ha på klädesplagg är tydligare märkning med 
exempelvis land, närproducerat samt symbol för etik och barnarbete. Konsumenter vill även 
ha etisk information om hur produkten har transporterats samt hur den har tillverkats och 
producerats. De anser även att en märkning med “Egen producerat” hade varit en bra stämpel. 
Konsumenter  önskar  klassificeringar  kring  materialval  som  förklarar  hur  miljövänligt 
produktens material är eftersom det hade varit ett tydligt sätt att få etisk information på. Något 
som konsumenter  även vill  ha är  en energiklassificering,  med andra ord en märkning för 
energiåtgång,  som visar  hur  mycket  energi  som har  gått  åt  för  att  tillverka  ett  specifikt 
klädesplagg. Detta önskas vara placerat nära produkten och tydligt för konsumenten. De vill 
även ha någon form av information som visar hur företagen kompenserar miljön eller arbetare 
för produktens tillverkning. 
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Något som utvecklar och utökar denna frågeställning är insikten om att konsumenter önskar 
att etiska eller oetiska märkningar ska vara på hela företag istället för på enskilda produkter. 
Detta eftersom det hade underlättat konsumenternas val och gjort det ännu tydligare. 

6.4. Hur vill konsumenter att etisk information ska presenteras på 
klädesplagg för att de enklare ska kunna välja etiska klädprodukter? 

Konsumenter vill att etiskt information ska presenteras på klädesplagg genom etiketter med 
tydlig och enkelt information i rimlig mängd. Konsumenter vill samtidigt att klädbutiker ska 
markera sina etiska produkter på ett liknande sätt som mataffärer gör eftersom att det hade 
varit  ett  tydligt  sätt  för  konsumenterna  att  få  informationen.  Som tidigare  nämnts  kunde 
utförligare diskussioner inom fokusgrupperna belyst denna frågan djupare för att ge tydligare 
svar och vidare resonemang kring hur etisk information bör presenteras. 
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8. Bilagor
8.1. Bilaga 1 

Förteckning intervjudeltagare 
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Fokusgrupp 2. 

Respondent 1. 

Kön: Kvinna

Ålder: 21

Bor: Hisingen 

Respondent 2. 

Kön: Kvinna

Ålder: 54

Bor: Hisingen 

Respondent 3. 

Kön: Kvinna 
 
Ålder: 47 

Bor: Kungsbacka

Respondent 4.

Kön: Man 

Ålder: 21

Bor: Innerstaden Göteborg

Fokusgrupp 1 

Respondent 1. 

Kön: Man

Ålder: 55

Bor: Askim 

Respondent 2. 

Kön: Kvinna

Ålder: 54

Bor: Askim 

Respondent 3. 

Kön: Man 

Ålder: 22

Bor: Sisjön 

Respondent 4. 

Kön: Kvinna 

Ålder: 50 

Bor: Sisjön



8.2. Bilaga 2 

Information om undersökningen
En studie om konsumeters åsikter och attityder kring vilken etisk information de vill ha på 

klädprodukter i butik

Du inbjuds härmed till att delta i en vetenskaplig undersökning, som genomförs av Malin 
Lundgren och Mimmi Milocco. Innan du som deltagare bestämmer dig för att medverka eller 
inte, är det viktigt att du förstår varför denna undersökningen görs och vad den kommer att 
innebära. Var därför vänlig att läsa följande information noggrant och vid eventuella frågor 
hör gärna av dig. 

Du ombeds att medverka i denna studie för att du är en konsument som kan bidra med väl 
information till denna studie. Metoden för undersökningen kommer att vara fokusgrupp som 
intervjuform för att kunna intervjua flera deltagare under samma tillfälle. Du bestämmer själv 
om du vill delta eller inte. Om du bestämmer dig för att medverka ber vi dig att fylla i två 
formulär där du samtycker till att delta i undersökningen (ett av formulären behåller du). Du 
kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva ange varför. Om du bestämmer dig 
för att avbryta, kommer ingen information som du har lämnat att användas. 

Denna undersökning är en del av vårt examensarbete. Om du bestämmer dig för att medverka 
så kommer ca en timmes gruppsdiskussion under ett tillfälle äga rum och intervjun kommer 
att spelas in. All information kommer att vara anonym och ingen kommer att veta vem som 
har sagt vad. Ingen mer än vi kommer att lyssna på inspelningen. 

Om du har frågor kring undersökningen kan du kontakta oss på malin309@hotmail.com/
0739-807086 eller mimmi.milocco@gmail.com/0733-854020

Göteborg [2018-04-18]

Underskrift (deltagare) __________________________

Underskrift (Studenter) ___________________________
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8.3. Bilaga 3 

Formulär angående ditt samtycke till medverkan
En studie om konsumeters åsikter och attityder kring vilken etisk information de vill ha på 

klädprodukter i butik

• Jag har läst och undertecknat den information jag har fått. 
• Jag har haft möjlighet att ställa frågor om undersökningen.
• Jag är medveten om att jag som deltagare i undersökningen kommer att blir intervjuad via 

fokusgrupp och att detta kommer spelas in. 
• Jag har fått tillräckligt med tid för att tänka igenom situationen och jag samtycker till att 

delta i undersökningen. 
• Jag är medveten om att personlig information som mitt namn inte kommer att bli känt för 

någon utanför projektet. 
• Jag är medveten om att mina ord kan komma att citeras i rapporter, på webbsidor och i 

andra publikationer från projektet.
• Upphovsrätten till det jag säger överlåter jag till Malin Lundgren och Mimmi Milocco. 
• Jag är medveten om att jag när jag vill kan lämna undersökningen och att jag inte behöver 

förklara mina skäl till detta. 
• Om jag väljer att inte delta i undersökningen kommer informationen jag lämnat inte att 

användas. 

Göteborg [2018-04-18]

Underskrift (deltagare) __________________________

Underskrift (Studenter) ___________________________
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8.4. Bilaga 4 

Frågor till fokusgrupp
En studie om konsumeters åsikter och attityder kring vilken etisk information de vill ha på 

klädprodukter i butik

Oro om etiskt mode
Fråga 1. Vad betyder etik i relation till klädindustrin för er? 
Fråga 2. Vad är det som gör att etik är viktigt för klädindustrin tror ni?

Åsikter om företags handlingar
Fråga 3. Hur påverkar företags oetiska eller etiska handlingar era köp?

Information 
Fråga 4. Vad är det som skulle göra att ni skulle vilja köpa ett etiskt modeprodukter i butik? 
Fråga 5. På vilket sätt ser ni etisk information presenterat på klädprodukter idag?
Fråga 6. Vad vill ni ha för etisk information på klädprodukter?
Fråga 7. Hur vill ni att etisk information ska presenteras på klädesplagg i butik för att ni 
enklare ska kunna välja de etiska produkterna?
Fråga 8: Vilka tips skulle ni ge modeföretag när det kommer till att kommunicera etik i sina 
butiker och produkter för framtiden.
Fråga 9: Är det något ni tycker att företag bör undvika när det kommer till att presentera etisk 
information på klädprodukter?
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