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The textile and fashion industry increasingly gain attention for not being a sustainable 

industry. As a result a range of fashion brands have been launched. They consider the impact 

on the environment and people within the production, why the products from these producers 

are called ethical fashion. The brands and the stores offering ethical fashion have customers 

who consider ethical aspects when they buy clothes, so called ethical consumers. 

 

Since research on Swedish ethical consumers is limited the authors of this thesis found it 

interesting to take a closer look at them. Previous research has noticed a gap between the 

ethical consumers’ attitude towards ethical fashion and their actual consumer behaviour, an 

attitude-behaviour gap. 

 

The purpose of this thesis is to understand, describe and explain what directs the Swedish 

ethical consumer's choice to buy or not to buy ethical fashion clothes, in order to increase the 

understanding of how companies can reduce the existing attitude- behaviour gap. 

 

A study with a qualitative approach has been carried out. The aim was not to be able to give 

answers or make any generalization, instead to understand the meaning behind the group of 

ethical consumers whose behaviour have been studied. For the gathering of empirical data, 

focus groups and unstructured interviews have been used as method. The empirical data has 

been analyzed using relevant background information, literature on the topic, previous 

research and theories about consumer behaviour, specifically ethical consumer behaviour. 

 

The outcome from the empirical data indicates that ethical consumers are characterized by 

being empathetic and to care more about the well-being of their environment than their 

personal financial gain. Their intentions are to buy ethical clothes, however this study support 

previous studies which have shown that ethical consumers not always act according to their 

ethical intentions. For ethical consumers, just like regular consumers, price and design are 

factors that have impact on their buying decisions. This qualitative study indicates that the 

ethical consumer buy ethical products when the products match their needs and when they 

have an interest in the product itself. The quantity of knowledge about the ethical problems 

increases the chance that the consumer will buy ethical products, but if information about the 

products and the retailers is not available there is a risk that the ethical consumer chooses 

other products instead of ethical ones. It is essential for companies to realize the importance 

of being available and making their products attractive. The study suggests that companies, 

both with and without ethical concepts, need to have good knowledge about their customers. 

Also the ethical consumers have different needs depending on where in life they are. The 

products and how marketing is used on them must therefore be adjusted accordingly to this. 

 

Keywords: Consumer Behaviour, Ethical Fashion, Ethical Consumer Behaviour, Green, 

Fairtrade, Organic.
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Textil- och modeindustrin har på senare tid uppmärksammats i allt större utsträckning för att 

vara en ohållbar bransch och som följd av problemen har en rad etiska modevarumärken 

lanserats. De tar hänsyn till påverkan på miljö och människorna i produktionen, varför deras 

produkter kallas etiskt mode. De varumärken och de butiker som säljer etiskt mode har kunder 

som tar hänsyn till etiska aspekter i sitt köpbeslut, så kallade etiska konsumenter. 

 

Senaste decenniet har forskning på etiskt mode genomförts, men då framförallt på den vanliga 

konsumenten. Då forskning på svenska etiska konsumenter är begränsad har författarna till 

den här uppsatsen funnit det intressant att se närmare på dem. Tidigare forskning på etiska 

konsumenter har uppmärksammat ett gap mellan de etiska konsumenternas attityd mot etiskt 

mode och deras faktiska konsumentbeteende, ett attityd-beteendegap. De etiska 

konsumenterna har som intention att handla etiska kläder men gör det inte alltid. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att förstå, beskriva och förklara vad som styr den svenska 

etiska konsumentens val att handla eller att inte handla etiska modekläder i syfte att öka 

förståelsen för hur företag kan minska det nu rådande attityd- beteendegapet. 

 

För att uppfylla syftet har en studie med en kvalitativ ansats genomförts. Syftet är inte att 

svara på några frågor eller göra någon form av generalisering, utan hellre att förstå meningen 

bakom den undersökta gruppen etiska konsumenters beteende. För empiriinsamlingen har 

fokusgrupper och ostrukturerade intervjuer använts som metod. Den insamlade empirin har 

analyserats med hjälp av relevant bakgrundinformation, litteratur på ämnet, tidigare forskning 

och teorier om konsumentbeteende, specifikt etiskt konsumentbeteende.  

 

Utkomsten från empirin visar på att de etiska konsumenterna kännetecknas av att vara 

empatiska och att bry sig mer om sin omgivnings välmående än sin egna ekonomiska vinning. 

Deras intentioner är att handla etiska kläder, dock stärker den här studien tidigare forskning 

som visat på att etiska konsumenter inte alltid handlar efter deras etiska intentioner. För etiska 

konsumenter liksom vanliga konsumenter är pris och design faktorer som spelar in på deras 

köpbeslut. Den kvalitativa studien pekar på att den etiska konsumenten handlar etiska 

produkter när de matchar dennes behov och när det finns ett intresse för produkten i sig.  

Mängden kunskap om problemen i produktionen ökar chansen att konsumenten handlar etiskt 

men saknas tillgänglig information om produkterna och återförsäljare så finns det en risk att 

den etiska konsumenten väljer andra produkter framför etiska produkter. Företagen måste inse 

vikten av att göra sig tillgängliga och sina produkter attraktiva. Studien tyder på att företag, 

både med och utan etiska koncept, måste ha god kännedom om sina kunder. Även den etiska 

konsumenten har olika behov beroende av var den befinner sig i livet. Produkterna och 

marknadsföring av dem bör följaktligen anpassas till den aktuella situationen.  

 

Nyckelord: Konsumentbeteende, Etiskt mode, Etiskt konsumentbeteende, Grönt, Rättvist, 

Ekologiskt.
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1. Inledning 
 

Modeindustrin är verksam på en global marknad och upplevs ofta som glamorös. Samtidigt 

som den har stor ekonomisk makt och skänker arbete och välstånd till många människor 

världen över har den en mörk baksida… 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Modeindustrin är en av de mest miljöovänliga i världen och textilarbetarnas förhållanden i de 

lågavlönade länderna är ofta mycket dåliga (Ethical Fashion Show, 2011). Produktionen är 

enormt resurskrävande och kännetecknas av stora produktioner och korta ledtider. Branschen 

anses inte som etiskt ansvarsfull. Användningen av miljöovänliga metoder och farliga ämnen 

i produktion kan skada både de som arbetar i industrin och de som använder kläderna 

(Dokument utifrån, 2012).  

 

Affärsidéer i stil med Gina Tricots ”en ny topp varje helg” styrde under 2000-talets första 

årtionde konsumenternas shoppingvanor och mängder av kläder köptes. Dock håller industrin 

på att genomgå en förändring och det börjar bli omodernt att överkonsumera. Förändringen 

syns till exempel genom att ett antal böcker om att konsumera mindre getts ut och att flera 

utmaningar som går ut på att använda färre kläder har publicerats på internet (Hedström, 

2012). 

 

Fram tills nyligen har industrin inte granskats i detta avseende men tack vare medias 

rapporteringar om problemen i industrin uppmärksammas och ifrågasätts förhållandena mer 

och mer av omvärlden. Välkända designers har tagit till sig den etiska trenden och det är bara 

en tidsfråga innan det kommer att vara vedertaget att handla etiskt mode (International Trade 

Forum, 2009). 

 

1.1.1 Etiskt mode 

 

De etiska tankegångarna har sina rötter i 60 och 70-talet. Det startade som politiskt 

ifrågasättande och många organisationer grundades under dessa årtionden. Vad som 

inledningsvis var en fokusering på att minska påfrestningarna på jordens tillgångar har 

utvecklats och inkluderar idag även solidaritet med tredje världen, rättvishandel och andra 

etiska överväganden (Thomas, 2008). 

 

Sue Thomas, professor på RMIT University i Australien, håller både föreläsningar och skriver 

om etiskt och hållbart mode. Hon har uppmärksammat en oregelbundenhet i användandet av 

olika begrepp i forskning om och i rapporteringar från modevärlden, och specifikt etiskt 

mode. I artikeln From "Green Blur" to Ecofashion: Fashioning an Eco-lexicon från 2008 har 

hon gjort ett försök till att ge en övergripande bild av vad begreppen som används på området 

egentligen betyder (Thomas, 2008). 

 

Thomas har bland annat urskiljt begreppen Ecofashion, Fairtrade och Ethical. Ecofashion 

(sv. ekomode) är ett utbrett ord som används inom modeindustrin och relaterade branscher. 

Eco (sv. ekologisk) står för hur människor interagerar med miljön och med Ecofashion menas 

följaktligen mode som är särskilt vänligt mot miljön. Eko används i stor utsträckning 

tillsammans med andra ord som syftar på en viss produkt, men avsaknaden av vad i produkten 
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som är ekologiskt gör det svårt att avgöra vad begreppet innebär (Thomas, 2008).  

 

Fairtrade (sv. rättvisemärkt) bygger på internationell handel med utvecklingsländer och 

beaktar aspekter som global rättvisa, social rättvisa och ansvarstagande (Fairtrade 

International, 2011b). Syftet är att göra det möjligt för odlare och tillverkare av textila 

material och produkter att få rättvis lön (Thomas, 2008).  

 

Begreppet Ethical (sv. etiskt) har nyligen börjat användas i större utsträckning och framförallt 

i samband med leverantörsrelationer, konsumtion, modedesign och handel. Med etiskt 

övervägande menas att någon beaktar och styr sitt beteende och sina åtgärder beroende på hur 

de inverkar på andra människor. Etiskt mode är kläder producerade med hänsyn till effekterna 

på miljön och människorna i och omkring produktionen (Thomas, 2008). 

 

Andra begrepp som Thomas (2008) tar upp är organiskt, hållbart och återvinning. Att det 

cirkulerar så många olika begrepp och att de som använder dem inte alltid gör det med samma 

syfte kan enligt Freestone och McGoldrick (2008) skapa förvirring och svårigheter för den 

etiska konsumenten i dennes beslutsprocess. Dessutom är vissa konsumenter selektiva i sina 

val av vilka etiska produkter de väljer att köpa. Till exempel kan de föredra rättvisemärkt 

framför ekologiskt eller vice versa (Carrigan & Attalla, 2001).  

 

1.1.2 Etiskt mode - en trend 

 

Etiskt mode blir allt vanligare då medvetenheten hos både konsumenterna och flera av de 

lyxiga designhusen har ökat. Allt fler tar hänsyn till de etiska problemen i branschen när de 

skapar och handlar kläder (International Trade Forum, 2009). Tidningen Women’s Wear 

Daily rapporterade redan 2006 att antalet etiska modemärken ökar snabbt och börjar etablera 

sig i modevärlden med bland annat deltagande på modeveckor världen över. Ellen Groves 

(2006) menar att det går att vara moderiktig och att samtidigt bry sig om miljön och 

människorna i vår omgivning. I och med detta är modeföretagen i stort sett tvungna att 

anpassa sig efter detta nya fenomen för att hålla sig konkurrenskraftiga. Företagen ställs inför 

problemet hur de ska möta de nya kraven på ett mer miljövänligt mode och samtidigt leverera 

de kvantiteter som efterfrågas (Groves, 2006). 

  

Ytterligare företeelser är symptom på att det finns ett växande allmänintresse för etiskt mode. 

Sedan 2004 har The Ethical Fashion Show gått av stapeln varje år under modeveckorna i 

Paris, ett evenemang som media övervakar och rapporterar från. Här möts designers och 

märken från hela världen med den gemensamma faktorn att de skapar mode med hänsyn till 

miljön och människors välmående (Ethical Fashion Show, 2011). Det är inte enbart i Paris 

som modevisningar med etiskt fokus genomförts, 2010 anordnades en modevisning i 

Stockholm med namnet Creative Collection Show. Syftet var att stärka miljödrivna 

klädproducenters konkurrenskraft på marknaden, öka konsumenters efterfrågan av 

miljömedveten ”Streetwear” samt visa modebranschen, PR-byråer och media att detta är ett 

viktigt område att bevaka och vara en del av (Shamsa, 2011). 

 

1.1.3 Etiskt mode som marknadsföringsverktyg 

 

Under senare tid har företag i allt större utsträckning börjat använda sig av etiska 

hänsynstaganden som en del av varumärket, ett sätt att attrahera marknaden och samtidigt 

tjäna pengar (Kaler, 2000; Freestone & McGoldrick, 2008). Användningen kan vara mer eller 

mindre förenlig med företagens verkliga beteende. Det engelska begreppet Greenwash 
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används även på svenska och syftar till hur företag falskt marknadsför sig som miljövänliga, 

bland annat i form av miljölöften, för att på så vis locka till sig en miljömedveten kundgrupp. 

Det används för att täcka upp för den miljöförstöring det globala företaget i sin helhet 

egentligen orsakar (Yttra, 2012; Thomas, 2008). 

 

Förståelse för när och varför en produkt används är viktigt ur marknadsföringssyfte för att på 

bästa sätt positionera produkten och öka konsumtionen (Kumra, 2007). Förståelse för 

konsumentens köpbeteende är viktigt i planeringen av en effektiv försäljningsstrategi (Levy & 

Weitz, 1995) och ger möjlighet att möta konsumentens krav på produktens egenskaper. 

Kraven och förväntningarna från konsumenten antas vara baserade på dennes värderingar och 

attityder (Cleveland, Papadopoulos & Laroche, 2011). Enligt Carrigan och Attalla (2001) bör 

företag identifiera sina kunders viktigaste värderingar och se till att dessa tillfredställs.  

 

Carrigan och Attallas undersökning visar dock på hur svårt det är att genom etiskt företagande 

få kunder att köpa företagets produkter. Hittills tyder forskning på att det inte finns något 

samband mellan etiskt fokuserad marknadsföring och ökad försäljning. Genom att grundligt 

undersöka vad kunderna värderar och utgå ifrån detta i kommunikationen kan företagen dock 

vinna över konsumenten på sin sida. Det gäller att betona de punkter som är extra viktiga för 

den enskilde konsumenten och som ger störst chans till direkt påverkan (Carrigan & Attalla, 

2001). 

 

1.1.4 Etiskt konsumentbeteende 

 

Enligt Etel Keil Björk som jämfört hur svenska konsumenters köpbeteende förändrats mellan 

2008 och 2011 handlar allt fler secondhand (sv. begagnat) och andelen eko-märkta kläder har 

ökat. Trots att undersökningen samtidigt visar att konsumtionen ökat överlag och att färre 

tycker att klimathotet är allvarligt tror Björk att det kan svänga väldigt snabbt och slå hårt mot 

de företag som inte är förberedda (Habit, 2011). Således verkar ett Corporate Social 

Responsibility (CSR) engagemang, där företaget arbetar med att stärka relationer med 

anställda, kunder och ägare genom att engagera sig för samhällsutvecklingen (CSR Sweden, 

2012), inte att vara någon valmöjlighet utan snarare något som förväntas av alla 

organisationer. 

 

Dock tänker inte en majoritet av konsumenterna på etiska problem när de handlar. De faktorer 

som påverkar ett köpbeslut är priset, märket, värdet och modegraden (Carrigan & Attalla, 

2001). Tidigare nämnda undersökning utförd av Etel Keil Björk, från undersöknings- och 

konsultföretaget Gfk, visar att den generella konsumenten prioriterar hur bra passform plagget 

har och hur snyggt plagget är framför etiska aspekter (Habit, 2011). Konsumenterna förlitar 

sig helt på märkningen och funderar inte på att kontrollera närmare var produkten tillverkats. 

De skulle dock enligt dem själva tänka till en andra gång om ett företag blivit 

uppmärksammat i media för oetiskt handlande (Carrigan & Attalla, 2001). Paradoxalt nog 

påverkas inte köpbeslutet i särskilt stor utsträckning av miljöförstöringsaspekter och orättvisa 

arbetsförhållanden inom textilindustrin trots att det finns en medvetenhet om problemen hos 

konsumenten och trots att konsumenterna har för avsikt att ta med dessa faktorer i 

övervägandet (Bray, Johns & Kilburn, 2010).  

 

Det är den unga konsumenten som tycks vara mest medveten om miljöfrågor och etiska frågor 

men samtidigt finns det tecken som tyder på att unga människor känner en likgiltighet inför 

ämnet (Solomon & Rabolt, 2009). Resultatet från en undersökning som konsumentverket 

gjorde 2011 visar att de flesta ungdomar i Sverige mellan 15 och 17 år inte bryr sig om etik 

och miljö när de handlar kläder. För de flesta är det viktigare att det är billigt och snyggt. 
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Endast tio procent tar etik- och miljöaspekten i beaktande när de köper något 

(Konsumentverket, 2011). Detta understöds av en enkätundersökning som genomfördes på 

Skotska konsumenter 2003 som visar att pris, kvalitet och stil är de faktorer som i huvudsak 

påverkar köpet, medan etiska aspekter kommer i andra hand (Iwanow, McEachern & Jeffrey, 

2005). Det finns alltså inget påvisat samband mellan oro för miljön och dagens konsumtion av 

kläder. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

De flesta människor i västvärlden idag får konstant information om de etiska problem som är 

kopplade till många produkter som säljs. Det finns de som tar till sig denna information och 

låter den påverka sitt val av köp och det finns de som inte låter informationen styra sitt 

konsumentbeteende (Carrigan & Attalla, 2001). För den modeintresserade konsumenten kan 

det vara svårt att väga in etiska aspekter i själva köpbeslutet i butiken. En uppfattning är att 

etiskt mode har en lägre modegrad. Dock är en tydlig trend att etiskt mode med högre 

modegrad får allt större plats i den allmänna debatten och att allt fler företag använder sig av 

detta som koncept (Aspers, 2008).  

 

De ständigt återkommande avslöjandena från media, om en otransparent och smutsig bransch 

där den enskilda människan inte har något att säga till om och där de stora företagen inte gör 

tillräckligt mycket för att förändra situationen, gör att den genomsnittlige konsumenten blir 

likgiltig inför hur den ska handla. Det blir praktiskt omöjligt för konsumenterna att förse sig 

själva med nödvändig information som kan hjälpa dem i köpvalet (Joergens, 2006). Den 

vanlige konsumenten kan inte själv utifrån märkningen avgöra vad plagget gått igenom 

eftersom märkningen är otillräcklig (Aspers, 2008). 

 

I problembakgrunden har det uppmärksammats att det finns en mängd av märkningar och 

standarder tillgängliga för modeföretagen. Samtidigt skapar företagen egna dokument med 

uttalanden om hur mycket arbete de lägger ner på miljöarbete och på att förbättra 

förhållandena för dem som arbetar i deras leverantörskedjor. Enligt Carrigan och Attalla 

(2001) är konsumenter mer medvetna om de företag som uppmärksammas för oetiskt 

beteende än de företag som fokuserar på att handla etiskt korrekt. Ett företags positiva etiska 

arbete uppmärksammas mindre och påverkar inte köpet i särskilt stor utsträckning.  

 

Flera studier visar att många tycker att det är bra att tänka etiskt vid inhandling men gör det i 

verkligheten inte själva. Därmed har ett gap uppmärksammats mellan människors 

medvetenhet och vilja att handla etiskt och hur deras egentliga konsumentbeteende ser ut 

(Solomon & Rabolt, 2009; Carrigan & Attalla, 2001; Papaoikonomou, Ryan & Ginieis, 2010; 

Shaw, Hogg, Wilson, Shiu & Hassan, 2006; Carrington, 2010; Follows & Jobber, 2000). 

Detta attityd-beteendegap är väldigt viktigt för marknadsförare av etiska produkter att förstå 

(Carrington, 2010; Papaoikonomou et al., 2010). Enligt Carrigan och Attalla (2001) behöver 

människor mer information om företags oetiska och etiska handlanden för att använda sig av 

kunskap om skillnaden vid val av köp. Om företag vill att deras etiska ställningstaganden och 

handlanden skall positionera dem mer positivt hos konsumenten bör de kommunicera detta på 

ett bättre sätt. Det är främst genom media som konsumenten får information och då handlar 

det till störst del om företags negativa, oetiska handlingar.  

 

Den största delen av forskningen undersöker konsumenter i allmänhet och kommer fram till 

samma sak. Konsumenter är medvetna om modeindustrins negativa påverkan, men tar inte 

med detta i sitt köpbeslut. Forskning rörande den etiska konsumenten är väldigt begränsad 

och därför finns det ett behov av en fördjupning i studiet av den här gruppen människor. 
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1.3 Syfte  

 

Syftet med den här uppsatsen är att förstå, beskriva och förklara vad som styr den svenska 

etiska konsumentens val att handla eller att inte handla etiska modekläder. Anledningen är att 

öka förståelsen för hur företag kan minska det nu rådande attityd-beteendegapet. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

Med utgångspunkt från problemdiskussionen och syftet har följande tre forskningsfrågor 

formulerats: 

 

FF1: På vilket sätt uppfattar den etiska konsumenten hur butiker och företag profilerar och 

marknadsför sig idag? 

 

FF2: Hur beter sig den etiska konsumenten när den handlar modekläder? 

 

FF3: Hur ser värderingarna ut som styr den etiska konsumentens beteende? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Nödvändiga sakliga, tidsmässiga och ekonomiska avgränsningar har påverkat hur ingående 

det valda ämnet har kunnat beröras.  

 

Studien undersöker endast konsumenter av etiska kläder och mer specifikt konsumenter som 

på något sätt låter etiska överväganden spela in i sitt köpbeteende. I den här uppsatsen syftar 

begreppet etiskt på den påverkan som produktion har på miljö, djur och andra människors 

levnadsstandard. Följaktligen kommer uttrycket etiskt mode i den här uppsatsen användas som 

ett samlingsbegrepp för de modeprodukter som tillverkats med etisk hänsyn. Således 

betecknas de konsumenter som är intresserade av och handlar den här typen av produkter i 

den här uppsatsen för etiska konsumenter. Det görs inga försök att särskilja de olika 

begreppen inom ämnet etiskt mode i uppsatsen som helhet, även då det i resultatet från 

empirin kan uppkomma intressanta skillnader i hur konsumenter uppfattar och värdesätter 

begrepp. Dock är det viktigt att poängtera att den här uppsatsen fokuserar på ett beteende och 

vad som styr just det beteendet snarare än att utvärdera specifika åsikter. 

 

På grund av att författarna bakom uppsatsen i egenskap av studenter har begränsad ekonomi 

har det gjorts vissa avgränsningar. Det har inte varit möjligt att erbjuda ekonomisk ersättning 

till deltagarna i undersökningen och därför har intresset hos etiska konsumenter för att ställa 

upp i undersökningen fått styra omfattningen av empirin. Det har heller inte funnits tillgång 

till någon avancerad utrustning för insamling och bearbetning av data vilket också begränsat 

omfattningen av empirin. 

 

Den tidsmässiga begränsningen på 10 veckors heltidsstudier som har avsatts för att 

färdigställa uppsatsen samt de ekonomiska begränsningarna respektive svårigheten och tiden 

det tog att få ihop fokusgrupper har medfört att endast två fokusgrupper och två intervjuer har 

genomförts. Att transkribera, skriva ner och analysera den generade mängden data från dessa 

händelser ansågs vara tidsmässigt möjligt med den utrustning som funnits till hands.  
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2. Metod 
 

Nedan redogörs för vald metod och bakomliggande faktorer till detta val. Dessutom 

sammanfattas vissa alternativa metoder som tagits i beaktande i designen av studien. Därefter 

följer en fullständig beskrivning av hur fältstudieprocessen genomförts, från urval och kontakt 

av respondenter till det slutgiltiga genomförandet av undersökningen. Kapitlet avslutas med 

ett resonemang kring studiens trovärdighet och positiva och negativa erfarenheter från det 

praktiska genomförandet. 

 

2.1 Informationsbehov 

 

Undersökningen grundar sig på tidigare publicerat material. Materialet stödjer relevansen av 

en fördjupning i de etiska konsumenternas beteende, hur de tänker och känner samt vad de 

grundar sina beslut på. Datainsamlingen syftar till att identifiera på vilket sätt de etiska 

konsumenterna skiljer sig åt från övriga konsumenter i den mån detta är möjligt.  

 

För att besvara forskningsfrågorna kan konstateras att information om den aktuella 

kundgruppen är nödvändig. Genom att studera beteendet hos den etiska konsumenten kan 

värderingar, som attityder grundar sig på, urskiljas. Tankar som påverkar de beslut som de 

fattar kan tydliggöras. Metodundersökningen tar reda på om den här gruppen av konsumenter 

har ett aktivt intresse för etiskt agerande och etiska åsikter, om det genomsyrar deras vardag 

och beteende i övrigt. 

 

Den genom undersökningen insamlade information hjälper till att förstå anledningen till 

varför den etiska konsumenten överväger hänsynstagande till miljön och människor i köp av 

kläder, vilka värderingar som styr deras val och vad värderingarna grundar sig på. Dessutom 

ger det en bild av deras agerande, hur de ställer sig till sitt egna, andras och samhällets 

beteenden.  

 

Uppsatsen utreder också om vissa värderingar väger tyngre än andra och om prioriteringarna 

av värderingar skiljer sig åt inom den undersökta gruppen. 

 

2.2 Metodfilosofi 

 

Det huvudsakliga syftet med undersökningen var att samla in information från en begränsad 

grupp människor (primärdata) i avsikt att utveckla existerande teorier om etiskt 

konsumentbeteende. 

 

Undersökningen är en fallstudie som ämnar ta reda på vad de etiska konsumenterna för 

tillfället har för åsikter. Därför har information om det specifika fallet samlats in (Johannessen 

& Tufte, 2003). Studien karaktäriseras av en kvalitativ ansats eftersom syftet är att förklara 

meningen med, samt bakomliggande faktorer som påverkar det sätt som konsumenterna låter 

sina etiska överväganden påverka sina köpbeslut. Kvalitativa undersökningar kännetecknas av 

att teorier tar form genom insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2011). En kvalitativ 

ansats ger utrymme för att tolka data som samlats in (Johannessen & Tufte, 2003). Chansen 

att upptäcka för undersökarna initialt ej självklara förhållanden blir större. 
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Metoden som använts för att samla in den information som ligger till grund för uppsatsen är i 

grunden deduktiv då den utgår från ett teoretiskt material (Johannessen & Tufte, 2003). 

Samma teoretiska material stödjer analysen av den insamlade empirin. Dock har metoden 

också induktiva inslag eftersom syftet inte är att testa någon specifik hypotes eller enskild 

teori. Studien är baserad på tidigare forskningsresultat och etablerade koncept som presenteras 

i kapitel 3, Bakgrundsinformation för forskningsfrågor och teoretisk referensram. 

 

Uppsatsämnet och val av metod utgår från att det är omgivningen som påverkar människors 

beteende och ligger till grund för deras åsikter, det vill säga konstruktionism som ontologiskt 

övervägande (Bryman & Bell, 2011). 

  

2.3 Undersökningsmetod 

 

I den här undersökningen ligger kvalitativa metoder till grund för den insamlade empirin. 

Dels har två ostrukturerade intervjuer genomförts. Den ena med butiksägaren Adam Forslund 

som har butiken Adisgladis i Stockholm och den andra med Elisabeth Gudmundson som 

driver butiken Uma Bazaar i Malmö. Dessutom har två fokusgrupper studerats, den ena i 

Malmö och den andra i Borås. Samtliga deltagare kännetecknades av sina etiska 

shoppingbeteenden.  

 

Rajeev Kumra (2007) hänvisar till den kände filosofen Sigmund Freud som förklarar att 

människor, i detta fall konsumenter, har svårt att själva uppfatta den underliggande motivation 

som formar egna beteenden. I planeringen av undersökningens genomförande har detta varit i 

åtanke eftersom det innebär att det är omöjligt att genom intervjuer och fokusgrupper direkt ta 

reda på konsumentens attityder och värderingar. Därför fokuserar undersökningen på att 

kartlägga beteendet. Bakomliggande faktorer till beteendet härleds senare i analysen av 

empirin. 

 

2.3.1 Ostrukturerade intervjuer med butiksägare 

 

Intervjuer är en vanlig metod vid forskning baserad på kvalitativa ansatser (Ahrne & 

Svensson, 2011). Intervjuer erbjuder en flexibilitet som inte kan uppnås genom till exempel 

enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2011). Metoden i kvalitativ forskning kan delas in i två 

kategorier, ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2011). Det som 

skiljer kategorierna åt är främst hur frågorna ställs. Den ostrukturerade intervjun har använts 

som metod för uppsatsens två intervjuer. I och med det valet tilläts intervjun ta sin egen väg 

och frågorna användes mest som riktlinjer (Repstad, 2007). Intervjuer ger förutom insamling 

av verbalt uttryckt information möjligheten till observation av uttryck, personlighet och 

känslor hos deltagaren (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

2.3.2 Fokusgrupper med etiska konsumenter 

 

Användning av fokusgrupper är en lämplig metod när forskaren är intresserad av hur 

individer reagerar och agerar i grupp samt hur de ställer sig till andra människors resonemang 

(Bryman & Bell, 2011). Dessutom har den för uppsatsen praktiska fördelar. Den är inte 

särskilt kostnadskrävande och lämpar sig även för undersökningar där kännedom om 

populationen saknas (Johannessen & Tufte, 2003). Metoden härstammar från så kallade 

fokuserade intervjuer (Ahrne & Svensson, 2011) som går ut på att ostrukturerat intervjua en 
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person som har en specifik erfarenhet av en viss händelse (Bryman & Bell, 2011). Avsikten 

har här varit att bland annat i marknadsföringssyfte förstå konsumenten bättre för att lättare 

sälja en produkt (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Två fokusgrupper med människor som grundar sina köpbeslut på åsikter om etiskt 

hänsynstagande har sammanställts. Genom fokusgruppsdiskussioner kan undersökaren inte 

bara få reda på vad deltagarna tycker utan även bakomliggande orsaker till varför de tycker 

som de gör (Krueger & Casey, 2009). Ofta är det så att deltagare i fokusgrupper stimulerar 

varandra (Johannessen & Tufte, 2003) vilket innebär att de enskilda individerna i vår 

undersökning kommer att utveckla sina resonemang kring sina beteenden. Åsikterna och 

diskussionen kan nå ett ytterligare djup och bli mer tydlig om deltagarna ifrågasätter 

varandras uttalanden. Argumentationen kan leda till att deltagarnas verkliga åsikter så 

småningom framförs. Förhoppningarna var att detta skulle leda till en bredd i undersökningen 

och en variation i förklaringarna från deltagarna (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

När flera individer diskuterat ett ämne tydliggörs skillnader i dessa människors sätt att se på, 

och tänka om, en och samma sak. Enligt Johannessen och Tufte (2003) kan fokusgrupper ge 

en bättre förståelse för varför människor kanske inte handlar som de säger. Den här typen av 

metod lämpar sig då undersökaren vet att deltagarna i undersökningen har någonting 

gemensamt. Genom diskussionen kan gemensamma faktorer om vad deltagarna i en 

fokusgrupp anser vara etiskt och skäl till att de handlar etiskt bli funna, vilket är värdefullt då 

etiskt konsumentbeteende och etiskt mode inte är helt och hållet fastställda begrepp.  

 

Fokusgruppsmetoden genererar ny kunskap (Johannessen & Tufte, 2003), den information 

som utvinns har möjlighet att anta andra former än det förväntade, nya idéer som teorier sedan 

kan byggas utifrån (Bryman & Bell, 2011). Detta är värdefullt för uppsatsen vars ämne är 

relativt lite studerat och där tidigare forskning är begränsad. 

 

En fördel med fokusgrupper som metod är att de utöver den information som deltagarna 

direkt bidrar med också öppnar upp för kompletterande observationer (Bryman & Bell, 2011). 

Vi har observerat hur människorna i fokusgrupperna diskuterar uppsatsens specifika ämne. 

Detta har förstärkt vår bild av hur resonemang växer inom gruppen och genererat ytterligare 

information om den etiska konsumenten. Senare har enskilda deltagares formuleringar i 

relation till de övriga deltagarnas resonemang analyserats. Observationer är inte huvudfåran i 

metoden men har även gett möjlighet att fånga upp det icke verbala och outtalade. 

 

2.3.3 Nackdelar med valda metoder 

 

Främsta nackdelen med användandet av intervjuer i den här uppsatsens undersökning är den 

stora mängden genererad information som är tidskrävande för författarna att transkribera och 

analysera. Dessutom krävs noggrann planering för att kvaliteten på respondentens svar ska bli 

så hög som möjligt (Ahrne & Svensson, 2011). Intervju som metod begränsas i allmänhet av 

att undersökningen fokuserar på ett fåtal personers tankar och åsikter, vilket i sin tur 

begränsar helhetsbilden (Repstad, 2007). 

 

En risk med användning av fokusgrupper är att de medverkande försöker anpassa sig efter 

varandra (Bryman & Bell, 2011). Som metod brister den generellt då utkomsten av 

undersökningen till viss del inte är tillförlitlig eftersom deltagarna inte representerar hela 

populationen. Vad undersökningen utmynnar i är i själva fallet en selekterad del av 

verkligheten. Den insamlade empirin består av undersökarnas tolkning av det deltagarna 

beskriver, som i sin tur mer eller mindre medvetet har gjort ett urval av vad de delar med sig 
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av för information. Deltagarnas åsikter bygger på vad de har för kunskap just då (Johannessen 

& Tufte, 2003). En ytterligare nackdel med fokusgrupper är att analysens räckvidd kan 

begränsas av tidsbrist (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

2.3.4 Alternativa metoder 

 

I planerandet av genomförandet av uppsatsens undersökning har ett antal metoder tagits i 

beaktande. Ett alternativ till den valda metoden fokusgrupp är gruppintervju. Syftet med att 

intervjua flera personer samtidigt är att deltagarna ska stimulera varandra till svar och ge en 

helhetsbild av sammanhanget, därför är designen ofta ostrukturerad (Bryman & Bell, 2011). 

Skillnaden mellan fokusgrupp och gruppintervju är att intervjuaren har möjlighet att styra 

urvalet av frågor utifrån respons på tidigare frågor, jämfört med fokusgrupper där moderatorn 

har en passivroll och deltagarna själva ska vandra mellan ämnena (Johannessen & Tufte, 

2003). 

 

En ytterligare alternativ metod är enkätundersökning. Fördelen med enkätundersökning är att 

ett större urval kan studeras jämfört med fokusgrupper och intervjuer. Nackdelen är att 

undersökningen riskerar att gå miste om den förståelse och det djup som fokusgrupper och 

intervjuer erbjuder (Bryman & Bell, 2011). I fall då populationen är svår att lokalisera och 

storleken omöjlig att fastställa skulle en statistisk analys av det insamlade materialet från en 

enkätundersökning ej vara möjlig att genomföra (Dahmström, 2011).  

 

Alternativt behöver inte en ensam metod väljas utan en kombination av flera kan ge utrymme 

till både bredd och djup i forskningen. Metodtriangulering, det vill säga informationssökning 

från olika vinklar med hjälp av två eller flera undersökningsmetoder, kan leda till 

kompletterande upptäckter (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

2.4 Insamling av empiri 

 

Utifrån målsättningarna för studien konstruerades ett antal teman som i sin tur utgjort grunden 

för genomförandet av både intervjuerna och fokusgrupperna. De åtta temana som diskuterats i 

undersökningen har skapats utifrån uppsatsens tre forskningsfrågor och tre figurer som finns 

beskrivna i uppsatsens teoretiska referensram.  

2.4.1 Förberedelser 

 

Inför undersökningarna konstruerades två temaguider, en för fokusgrupperna (se bilaga 1) och 

en för de ostrukturerade intervjuerna (se bilaga 2). Framförallt för att undvika att 

respondenterna skulle gå miste om viktig information men även för att inte något av de åtta 

temana skulle glömmas bort. 

 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det viktigt att moderatorn för en fokusgrupp är erfaren. 

Moderatorn ska fungera ledande och hjälpa gruppen att komma igång och diskutera. På grund 

av bristande erfarenhet har en testfokusgrupp sammanställts. Genom att fiktivt genomföra 

undersökningen har det funnits möjlighet till att förbättra och ändra brister på hur 

moderatorerna agerar och hur de planerade temana som för undersökningen konstruerats 

använts. På liknande sätt testades planeringen av de ostrukturerade intervjuernas upplägg. 
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2.4.2 Intervjuer 

 

Inför intervjuerna informerades respondenterna om sina rättigheter till att vara anonyma som 

individer men även deras möjlighet att avböja till att butikernas eller varumärkenas namn 

används. Även relevant information om undersökningen och undersökarnas bakgrund 

delgavs. 

 

Första intervjun hölls med ägaren till Adisgladis, Adam Forslund. Intervjun genomfördes i 

anslutning till butiken som är placerad på Södermalm i Stockholm. Intervjun tog en timme att 

genomföra. Efteråt visade Forslund butikslokalen och förklarade upplägget av den, 

produktkategorierna samt varumärkena som säljs via butiken till kund. 

 

I Malmö intervjuades Elisabeth Gudmundson. Av praktiska skäl valde respondenten plats för 

intervjun då den tid som hon kunde avsätta var begränsad. Intervjun genomfördes på ett café 

med närhet till butiken Uma Bazaar som Gudmundson driver. Effektiv intervjutid på caféet 

var en halvtimme som sedan följdes upp med besök i butiken där butikskonceptet och 

varumärkena beskrevs mer ingående. 

 

Båda intervjuerna registrerades med hjälp av diktafon efter samtycke med respondenterna. 

Delar av intervjuerna spelades inte in utan antecknades enbart, detta på grund av fysisk 

förflyttning under intervjun, till exempel då respondenterna visade butikerna. 

 

2.4.3 Fokusgrupper 

 

Precis som med intervjuerna registrerades fokusgruppernas diskussioner med hjälp av 

diktafon, enligt överenskommelse med deltagarna. Som komplement registrerades iakttagelser 

och observationer med hjälp av anteckningar. Att informera deltagarna om deras rätt till att 

själva välja om undersökningen skulle registreras med ljudupptagningsutrustning eller utan 

var ett etiskt övervägande. Flexibiliteten förhindrade att respondenterna kände sig trängda 

eller obekväma på något annat sätt.  

 

För att undvika att diskussionerna inom respektive fokusgrupp blev alltför styrd av 

informationen om studiens bakgrund och ändamål, var informationen till deltagarna 

begränsad. Förutom relevant information om undersökningen och undersökarnas bakgrund 

och syfte informerades fokusgruppsdeltagarna om deras rätt till att vara anonyma och hur 

information från diskussionerna skulle komma att användas och redovisas i uppsatsen. 

 

Att kunna identifiera fokusgruppsdeltagarna är inte relevant för utfallet av empiriinsamlingen. 

Innan fokusgruppsdiskussionen fick därför samtliga deltagare börja med att svara på fem 

frågor för att tydliggöra sammansättningen av gruppen men samtidigt anonymisera 

deltagarna. De fem frågorna fastställde deltagarnas kön, ålder, sysselsättning, hemstad och 

nuvarande bostadsort. 

 

Den första fokusgruppen genomfördes i Malmö i ett uppsamlingsrum tillhörande ett 

studentboende. Val av plats var helt på initiativ av deltagarna då en omgivning där de känner 

sig bekväma efterfrågades. Den andra fokusgruppen genomfördes en vecka efter den första, 

denna gång i Borås. Då samtliga deltagare var studenter vid Högskolan i Borås genomfördes 

fokusgruppen av praktiska skäl i lokaler tillhörande högskolans bibliotek. På grund av 

deltagarnas sysselsättning som studenter kände de till lokalerna och hade geografisk närhet till 

dem. 
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2.5 Urval 

 

Genom ett bedömningsurval har butiker med ett tydligt fokus på etiska modeprodukter 

kontaktats. För de två ostrukturerade intervjuerna intervjuades butiksägare till butiker med 

den här typen av etiska koncept. Främsta anledningen till det valet var att de genom sitt arbete 

har en stor inblick i det konsumentbeteende som uppsatsen ämnar fördjupa sig i. Även om 

deras roll som butiksinnehavare må hända påverkar deras svar, så besitter de kunskap som är 

svår att erhålla på annat sätt. 

  

Då undersökningen har för avsikt att få ut så mycket användbar information som möjligt om 

den etiska konsumentens beteende har ett strategiskt urval av deltagarna till fokusgrupperna 

skett. Detta har inneburit en selektivitet av vilka som deltagit i undersökningen utifrån hur väl 

de anses ha varit lämpliga (Johannessen & Tufte, 2003). Det strategiska urvalet utgick från att 

deltagarna i undersökningen på något sätt var typiska representanter för den etiskt medvetna 

konsumenten som köper kläder. Deltagarna i fokusgrupperna prioriterar i viss mån etiskt 

hänsynstagande framför pris och design, eller tar etiskt hänsynstagande i beaktning när de 

handlar kläder. Genom kontakt med potentiella respondenter har de som lämpat sig bäst 

tillfrågats att delta i fokusgrupperna. Urvalet kan i viss utsträckning ses som ett intensivt urval 

då deltagarna påverkas mycket av sina etiska värderingar och på så vis kunnat bidra med en 

stor mängd information (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

För båda fokusgrupperna användes snöbollsmetoden vid rekrytering av deltagare. I Malmö 

kontaktades en person som enligt uppgifter var väl insatt i ämnet etiskt mode. Personen 

tillfrågades att delta i en fokusgrupp vid ett tillfälle, efter positiv respons kunde ytterligare tre 

deltagare via den här personen rekryteras. Fokusgruppen i Malmö bestod slutligen (efter 

bortfall) av tre personer, två tjejer och en kille, som angett att de var intresserade av etiskt 

mode och gärna handlade det. Två var studenter och en arbetade. De var bosatta i Lund och 

Malmö och var i åldrarna 23-27 år. 

 

För den andra fokusgruppen kontaktades en studentorganisation på Textilhögskolan som 

arbetar med hållbar utveckling. Två personer engagerade i den organisationen var villiga att 

delta vid en fokusgruppsammankomst och via dem kunde ytterligare två deltagare anslutas till 

gruppen. Fokusgruppen i Borås bestod av fyra personer i åldrarna 21-25 år, tre tjejer och en 

kille. Samtliga var studenter vid Textilhögskolan i Borås och bosatta i Borås. 

 

2.5.1 Bortfallsanalys 

 

Ambitionen med undersökningen var att ha två fokusgrupper med fyra deltagare i varje grupp. 

Dagen då fokusgruppen i Malmö skulle genomföras lämnade en av deltagarna återbud och 

kunde på grund av förhinder inte delta. Beslut fattades att genomföra fokusgruppen ändå, 

bortfallet kom så tätt inpå att det hade varit svårt att planera om på grund av tidigare nämnda 

tidsmässiga begränsningar. Bortfallet kan ha påverkat resultatet av diskussionerna inom 

gruppen. En liten grupp kan hämma meningsskiljaktigheter inom gruppen då antalet individer 

och med det också åsikter är färre.  

 

Fokusgruppen utgjordes fortfarande av deltagare som av uppsatsförfattarna ansågs vara 

representativa för de etiska konsumenter som studien ämnade undersöka och påverkar på så 

vis inte trovärdigheten, dock påverkas trovärdigheten för hela undersökningen då 

omfattningen av utkomsten av information ur gruppen blev magrare. 
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2.6 Källkritik 

 

För att kunna skriva denna studie har en mängd källor använts, vetenskapliga liksom icke 

vetenskapliga. I inledningen har båda typerna använts för att stärka studiens relevans och 

aktualitet, både i samhället och i forskningsvärlden. Det bör tilläggas att det till de icke 

vetenskapliga källorna bland annat hör artiklar från tidningar såsom Svenska Dagbladet och 

Habit. En medvetenhet finns om att dessa inte kan anses helt tillförlitliga och därför används 

de inte i det teoretiska underlaget utan endast i inledningen för att väcka intresse och för att 

visa på ämnets aktualitet. 

 

Icke vetenskapliga källor används även som bakgrundsinformation för studiens analys och 

slutsats och presenteras i kapitel 3.1. Dessa källor är hämtade från företag och organisationers 

hemsidor samt kontakt med de butiksägare som intervjuats i empiriinsamlingen. Syftet med 

de här källorna är att förstå företagens koncept och marknadsföringsstrategier. De anses fylla 

denna funktion och anses trovärdiga i detta syfte. De två butikerna speglar verkligheten som 

den är och det är så den är menad att undersökas i denna studie. 

 

I kapitel 3.2 och 3.3 används vetenskapliga källor, både i form av vetenskapliga artiklar och 

av böcker. Ett stort antal vetenskapliga artiklar har studerats och vilka forskare inom området 

som är mest framstående har kunnat urskiljas. För att skapa en så hög tillförlitlighet som 

möjligt består källorna av ett varierat utplock av dessa. Artiklarna om etiskt 

konsumentbeteende är till störst del från år 2000 och framåt, de kan därför anses vara aktuella 

och användbara. På de grundläggande områdena, exempelvis värderingar och 

konsumentbeteende, kan äldre artiklar förekomma men detta minskar inte relevansen då de är 

betydande för antingen teorins ursprung eller utvecklingen av den. 

 

För vissa områden som berörs i studien existerar inte vetenskapliga artiklar och då har istället 

böcker använts. Framförallt gäller detta grundläggande delar inom konsumentbeteende. 

Exempelvis har boken Consumer Behaviour in Fashion, skriven av Solomon och Rabolt 

(2009), bidragit med information på det ämnet. Dessa författare har sammanfattat forskning 

på området men boken kan självklart innehålla och vara speglad av författarnas egna åsikter 

och synsätt, vilket det funnits en medvetenhet om i skrivandet av denna uppsats.  

 

2.7 Empirins trovärdighet  

 

För att en studie ska vara trovärdig krävs det att den är systematiskt och noggrant gjord och 

att forskaren är väl insatt i ämnet och i metoden som används (Ahrne & Svensson, 2011). 

Med anledning av att detta är en C-uppsats och att författarna till uppsatsen inte i någon större 

utsträckning har erfarenhet från vald metod så begränsas tillförlitligheten hos uppsatsens 

resultat.  

 

Antalet fokusgrupper är begränsat till två stycken på grund av, i kapitel 1, nämnda 

avgränsningar. Tack vare att de kompletteras med två intervjuer ökar undersökningens 

tillförlitlighet och på så vis även uppsatsens trovärdighet. Fokusgrupperna och intervjuerna 

kommer tillsammans att bidra med tillräcklig information. Dock är det viktigt att understryka 

att empirin som genereras enbart säger något om deltagarna i vår undersökning, den 

representerar ej den intressanta populationen som helhet. 

 

I kvalitativa undersökningar ställs höga krav på intervjuaren respektive moderatorn 

(Johannessen & Tufte, 2003).  Författarna till uppsatsen kommer i studien att fungera som 
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moderatorer i fokusgruppsdiskussionerna eftersom det på grund av tids- och resursbrist ej 

varit möjligt att få fram någon annan erfaren moderator. Bristen på erfarenhet kan påverka 

resultatet på olika sätt, i värsta fall negativt. Om inte tillräckligt med relevanta data utvinns ur 

fokusgrupperna och intervjuerna kan det leda till att analysen hämmas och resultatet blir 

mindre trovärdigt.  

 

Som forskare är det viktigt att begrunda eventuella etiskt problematiska situationer som kan 

uppstå när ett känsligt ämne ska diskuteras. Därför är det viktigt att deltagarna i 

undersökningen får information om hur materialet kommer att användas och var det kommer 

att publiceras samt deras rätt till att vara anonym (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Studiens relevans stärks med anledning av att intresset för etiskt mode växer. Därför är 

uppsatsen av betydelse för konsumentbeteende som fält, då forskning och litteratur på 

området etiskt konsumentbeteende är väldigt begränsad, framförallt i Sverige. Genom att 

studera det gap som upplevs hos den etiska konsumenten hoppas författarna till den här 

uppsatsen kunna bidra med att delvis fylla bristerna i litteraturen. 

 

2.8 Arbetspraktiskt genomförande 

 

I genomförandet av undersökningen har vi som forskare mött både med- och motgångar. 

Fördelen med det för uppsatsen valda ämnet är att människorna som är engagerade i etiska 

kläder tack vare sitt engagemang är positiva till att samarbeta och införstådda med vikten av 

att ämnet studeras. 

 

Det första steget i undersökningsprocessen var att finna potentiella deltagare till 

fokusgrupperna. Med anledning av detta kontaktades tre svenska noggrant utvalda butiker 

som har ett tydligt fokus på etiska modeprodukter och som bygger sina koncept på detta. 

Förhoppningarna var att via dem med hjälp av till exempel kundregister eller email-listor 

komma i kontakt med kunder som regelbundet besöker butikerna. 

 

Den första kontakten med de etiska konceptbutikerna upplevdes som en stor framgång. De 

anställda i butikerna och butiksinnehavarna verkade intresserade och motiverade att hjälpa 

till. Förhoppningarna om att via dem sammanställa fokusgrupper växte och kändes som en 

reell möjlighet. Med hjälp av butiksinnehavarna kunde butikernas plattformer i sociala 

medier, facebook och twitter, och deras nyhetsbrev användas för att annonsera efter personer 

som regelbundet besökte och handlade i butikerna och var villiga att delta i fokusgrupper. 

 

Tyvärr var responsen på dessa initiativ mycket låg. Engagemanget från butikerna att kontakta 

sina kunder svalnade och insikten om att söka andra vägar växte. Planen att finna urvalet via 

de tre referensbutikerna visade sig vara svårt och beslutet att sammanställa två fokusgrupper 

via tips och kontakter, en typ av snöbollsinsamling, fattades. Butikerna uteslöts inte helt ur 

studien då deltagarna i fokusgrupperna trots allt var besökare i dem. Deras koncept fungerar 

som en referensram för uppsatsen och dessutom kunde ostrukturerade intervjuer med 

butikernas ägare för att komplettera fokusgrupperna genomföras. 

  

Ytterligare ett problem som vi stött på under undersökningens gång var att en av deltagarna 

inför den första fokusgruppen med kort varsel avanmälde sitt deltagande. Fokusgruppen 

genomfördes ändå men med enbart tre deltagare vilket kan ha bidragit till ett mer osäkert 

försöksresultat. 

 



 

 14 

3. Bakgrundsinformation för forskningsfrågor och teoretisk 
referensram 
 

I följande avsnitt ges bakgrundsinformation av relevans för de tre forskningsfrågorna följt av 

en sammanfattning i form av en teoretisk referensram på vilken fortsatt analys i uppsatsen har 

baserats. 

 

Bakgrundsinformationen utgörs av såväl vetenskapligt som icke vetenskapligt material. När 

det gäller FF1 syftar bakgrundsinformationen främst till att ge en förståelse för hur 

modebranschen och företag verksamma i Sverige tolkar och arbetar med etiskt 

hänsynstagande. När det häller FF2 och FF3 handlar det primärt om en genomgång av 

relevant litteratur. Här handlar det främst om att belysa vilka olika aspekter som bör beaktas 

samt vilka olika synvinklar och tolkningar som existerar. 

 

3.1 Relevant bakgrundsinformation för FF1 

 

FF1: På vilket sätt uppfattar den etiska konsumenten hur butiker och företag profilerar och 

marknadsför sig idag? 

 

Den mest relevanta bakgrundsinformationen för denna forskningsfråga rör de företag och 

varumärken som diskuteras i uppsatsen samt hur de väljer att styrka sin ambition att ha en 

etiskt godtagbar företagspolicy.  

 

3.1.1 Varumärken i referensbutikerna 

 

Som referens till butiker med etiska koncept har två butiker använts, Uma Bazaar och 

Adisgladis. Gemensamt för dem är att de fungerar som återförsäljare av varumärken från 

externa företag. Uma Bazaar är lokaliserade i centrala Malmö och säljer bland annat 

varumärkena Camilla Norrback, Dem Collective, Gossypium och Living Crafts. Butiken 

Adisgladis ligger vid Mariatorget i Stockholm och säljer bland annat varumärkena 

Knowledge Cotton Apparel, Kuyichi och Bergman’s. Både Uma Bazaar och Adisgladis 

använder sig av uttrycket ”Eko Reko”, det vill säga att ett ekologiskt val innebär ett juste val. 

Båda butikerna anger att deras produktutbud är tillverkat i ekologiska material och att deras 

samarbetspartners tar hänsyn till fabriksarbetarnas rättigheter och tillverkningsprocessens 

påverkan på miljön. Ingen av butikerna använder sig av någon märkning eller certifiering 

(Uma Bazaar, 2012; Forslund, 2012). 

 

Varumärket Camilla Norrbacks affärsidé uttryckt genom företagets marknadsföring är 

förstklassig design i kombination med en hållbar produktion (Camilla Norrback, 2012a). För 

företaget innebär miljömedvetenhet att erbjuda en hög modegrad och kvalitet (Camilla 

Norrback, 2012b) i form av kläder som håller länge, till största del tillverkade i ekologiska 

och miljöcertifierade material (Camilla Norrback, 2012a). Företaget anger på sin hemsida att 

ett material måste vara miljövänligt producerat både vad gäller odling, tillverkning och 

beredning för att tillåtas kallas ekologiskt (Camilla Norrback, 2012a).  

 

Många länder har sina egna märkningar för ekologiska produkter (Naturskyddsföreningen, 

2012). Inom EU finns den gemensamma miljömärkningen EU-Ecolabel (European 

Commission, 2012). Miljömärkning Sverige AB, som är en del av organisationen Svanen, 
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arbetar på uppdrag av EU-kommissionen och ansvarar för märkningen av EU-Ecolabel i 

Sverige (Svanen.se, 2012a). Märkningen syftar till att minska miljöpåverkan under 

produktens hela livslängd genom att begränsa användandet av bekämpningsmedel och 

minimera utsläpp och föroreningar (European Commission, 2009). Svanen har samma 

funktion och bygger på liknande kriterier som EU-Ecolabel men har starkare fäste i Sverige 

på grund av att den varit Nordens officiella miljömärkning i över 20 år (Svanen.se, 2012b). 

 

Det finns en rad tredjepartsorganisationer som kontrollerar och certifierar företag och tar till 

sin hjälp olika standarder. Modeföretaget Knowledge Cotton Apparel beskriver ekologisk 

bomull som bomull som producerats utan växtgifter och kemiska gödnings- och 

bekämpningsmedel. Certifierad ekologisk bomull är dessutom fri från genmodifierade 

organismer (Knowledge Cotton Apparel, 2011a). De fokuserar på kvalitet, plagg som håller 

länge (Knowledge Cotton Apparel, 2011b). I deras plagg används enbart handplockad bomull, 

ekologiskt certifierad av organisationen Control Union Certifications i enlighet med Global 

Organic Textile Standard (GOTS).  

 

Control Union Certifications är en organisation som arbetar med olika typer av företag. För 

textilproduktion arbetar de med två olika program, förutom GOTS även Organic Exchange 

Certification. GOTS är en standard som avser hela produktionsprocessen och styrs av EU 

regulationer (Control Union, 2009). Företag som certifieras genom GOTS använder sig av 

märkningen på sina textila produkter för att garantera en ekologisk tillverkningsprocess 

(International Working Group on Global Organic Textile Standard, 2010).  

 

International Organization for Standardization (ISO) publicerar löpande nya standarder som 

används av företag för kvalitetssäkring, ISO 14001 är ett miljöledningssystem (ISO, 2011) 

som EMAS bygger på. Enligt miljöstyrningsrådet fungerar EMAS som ett ”globalt 

varumärke” som ökar trovärdigheten i företagets miljöarbete (Miljöstyrningsrådet, 2012). 

 

Företaget Dem Collective fokuserar på transparens i tillverkningsprocessen, samt hur denna 

påverkar de involverade människorna och miljön. De använder sig av ekologisk bomull (Dem 

Collective, 2012a) och förädlar råvaran på fabriker med certifieringar som säkerställer 

arbetsvillkoren. Fabrikerna de använder för produktion använder sig också av GOTS (Dem 

Collective, 2012b). Transporter sker med tåg och båt inom och från Indien (Dem Collective, 

2012a).  

 

Företaget Dem Collective har valt att inte Fairtrade-certifiera sina produkter eftersom det 

enligt dem enbart säger något om råvaran och inte den kompletta produktionsprocessen (Dem 

Collective, 2012c). Fairtrade International består av 25 underorganisationer (Fairtrade 

International, 2011a). Syfte är att motverka maktobalansen i den globala handeln mellan 

producenten och köparen i avsikt att förbättra situationen för producentens anställda 

(Fairtrade International, 2011b). Fairtrade International utarbetar egna standarder som de 

nationella Fairtrade-organisationerna arbetar efter, bland annat de standarder som omfattar 

minimilöner (Fairtrade International, 2011c). 

 

I likhet med Dem Collective fokuserar Gossypoim på transparens i produktionsprocessen, 

inklusive samarbetspartners, snarare än certifieringar. De har en uttalad etisk och ekologisk 

praxis som beskriver hur de arbetar med både konsumenter och leverantörer för att uppnå en 

så hög etisk standard som möjligt (Gossypium, 2012a). Precis som Camilla Norrback och 

Knowledge Cotton Apparel understryker de vikten av att ha en design som håller länge 

(Gossypium, 2012b).  
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Ett företag som i stor utsträckning presenterar sina certifieringar är Living Crafts, de menar att 

transparensen hos dem stärks av det stora antalet certifieringar vars riktlinjer kontrolleras av 

oberoende organisationer. Utöver tidigare nämnda Control Union och GOTS använder de sig 

även av Öko Tex 100 (Living Crafts, 2012), en standard som fokuserar på att minska gifter 

från kemikalier i den slutgiltiga produkten som når konsumenten (Oeko-tex Institut, 2012) 

samt Demeter och Tyska Naturland som båda fokuserar på ekologisk produktion och 

beredning av råvarorna (Naturland, 2012; Naturskyddsföreningen, 2012).  

 

Förutom ekologiska material använder sig jeansmärket Kuyichi av återvinning av material i 

sina jeans och övriga plagg. Företaget försöker att minimera spill genom att använda, från 

tidigare kollektioner, överblivet tyg och garn (Kuyichi, 2012). Bergman’s arbetar med 

egenproducerad ekologisk bomull från Sydamerika i samtliga produkter (Ecocotton, 2012). 

 

3.2 Relevant bakgrundsinformation för FF2 

 

FF2: Hur beter sig den etiska konsumenten när den handlar modekläder? 

 

För att besvara forskningsfråga två har ett urval av tidigare forskning inom områdena 

konsumentbeteende och mer specifikt etiskt konsumentbeteende studerats. 

 

3.2.1 Konsumentbeteende 

 

Såväl Rajeev Kumra (2007) som Solomon och Rabolt (2004) beskriver konsumentbeteende 

som en psykologisk process där konsumenten via ett antal steg går från att identifiera ett 

behov till att fatta ett beslut och eventuellt genomföra ett inköp. Människor köper ofta 

produkter utifrån vad dessa betyder för dem och inte för den nytta de kan ha av dem. Det 

finns därmed en djupare mening bakom varför en särskild produkt prioriteras framför en 

annan (Solomon & Rabolt, 2004).  

 

Från ett perspektiv skapat genom att ifrågasätta ”vad, när, var och hur, från vem och hur ofta”, 

beskriver Kumra hur konsumenters köpbeteendeprocess kan förklaras. Variabler som styr 

köpbeteendet kan vara: 

- Interna variabler – uppfattningen om omgivning, värderingar, attityder och även var 

konsumenten befinner sig i livet. 

- Externa variabler – till exempel familj och vänner eller den kultur som omger 

konsumenten (Kumra, 2007) 

 

Hunt och Vitell utvecklade 1986 en teori (reviderad 1993) som beskriver vad som spelar in på 

människans etiska beslutsfattande. Förutom personlighetsdrag och påverkan från kultur 

påverkar även de professionella, organisatoriska och industriella miljöerna en persons 

uppfattning som i sin tur påverkar den etiska bedömningen och beslutsfattandet (Hunt & 

Vitell, 2006). 

 

Många gånger påverkas köpvalet av en undermedveten övertygelse om vad konsumenten vill 

och vad som är lämpligt, så som tas upp av Solomon och Rabolt (2004) i boken Consumer 

Behavior in Fashion. Konsumenten vet ibland inte själv vad det är som gör att den väljer en 

produkt före en annan då dessa beslut ofta är påverkade av konsumentens outtalade 

värderingar. För att kunna förstå varför en person handlar på ett visst sätt är det viktigt att 

först förstå motivationen som ligger bakom handlingen då det är motivationen som orsakar 

beteendet. Solomon och Rabolt (2004) beskriver motivation som något som uppstår när 
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människan känner ett behov som den i sin tur på något sätt önskar tillfredställa. För att nå 

marknadsföringens mål, det vill säga att ge kunden det den vill ha och behöver, krävs en 

förståelse för de människor som ska använda produkten, vilka deras behov är och vad som 

ligger bakom dessa behov. Motiv är styrda av mål och marknadsförarens uppgift är att 

övertyga konsumenten att det är just deras produkt som kommer att hjälpa konsumenten att 

uppnå dessa mål (Solomon & Rabolt, 2004).  

 

3.2.2 Motivation  

 

En ansats till att förstå motivation har gjorts av Abraham H. Maslow, en av de mest 

inflytelserika forskarna inom psykologi och en pionjär inom området. Enligt Maslow är 

motivation mycket komplext och svårt att förstå då det kan finnas olika orsaker till ett och 

samma slutliga beteende. Exempelvis kan känslan av hunger bero på att personen söker efter 

tröst och inte att den är hungrig. Motivationen kan därmed vara omedveten i vissa fall. 

Människan är alltid motiverad av någon typ av behov och tillfredställs detta behov uppstår 

alltid en motivation att tillfredställa ett annat behov (Maslow, 1987). 

 

3.2.2.1 Maslows behovspyramid 

 

I Maslows behovspyramid har han placerat olika typer av behov i olika nivåer med avsikten 

att visa hur behoven på en nivå måste vara uppfyllda för att en högre nivå ska kunna uppnås. 

Han menar att alla människor i grunden är styrda av samma typ av behov. Modellen kan 

användas som marknadsföringsverktyg då den indirekt visar vilka olika typer av produkter 

konsumenten söker efter beroende på vilken nivå den befinner sig (Solomon & Rabolt, 2004). 

 

 
Figur 3.1. Maslows behovspyramid (källa: skapad utifrån Maslow, 1987) 

 

Längst ned i hierarkin i behovspyramiden finns de fysiska behoven vilka kan beskrivas som 

det som kroppen behöver för att fungera, mat och sömn till exempel. Dessa behov är de enda 

behov som kan bli helt tillfredställda samtidigt som de konstant återuppstår. Den andra nivån 

innefattar behov av trygghet, säkerhet och skydd. Det handlar inte endast om att vara säker 

fysiskt sett utan omfattar även social och ekonomisk säkerhet. Är dessa två basbehov 

tillfredsställda hos en person nås ett stadium där den försöker tillfredsställa sina sociala 
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behov. Här befinner sig, enligt Maslow, de flesta människor och först när behoven av kärlek, 

gemenskap och att tillhöra en särskilt grupp människor blir tillfredsställt uppstår nästa behov, 

vilket är att känna uppskattning och respekt från människorna i sin omgivning och även att 

känna sig självsäker och kompetent. Den sista nivån i behovspyramiden, som nås när alla de 

andra behoven är tillfredsställda, handlar om att självförverkliga sig själv. Det vill säga att 

personen i fråga gör det bästa av vad den är kapabel till och gör det den anser sig är menad att 

göra (Maslow, 1987).  

 

3.2.2.2 Tillämpning av Maslows teorier vad avser köpbeteende 

 

Salomon och Rabolt (2004) tillämpar Maslows behovspyramid på köpbeteende för kläder. De 

menar att kläder tillfredställer våra fysiska behov genom att de täcker vår kropp och skyddar 

den ifrån väder och vind. Kläder kan även tillfredställa trygghetsbehov och göra att vi känner 

oss säkra, till exempel att de är testade för flamsäkerhet. Kläder och mode är även något som 

människan blir sedd i av andra och kan på så vis tillfredställa ett socialt behov genom att hon 

eller han klär sig för att till exempel passa in. Det kan även gå längre på det sätt att en person 

klär sig för att uppnå någon slags status bland de människor som omger en. Kläder kan ge 

självförtroende och en person kan klä sig på ett visst sätt för att få respekt av alla eller kanske 

en specifik grupp människor i dennes omgivning. Val av kläder som köps kan också bero på 

synen på sig själv och kan bidra till och vara en del av ens självförverkligande, människan 

uttrycker sig själv genom sina kläder (Solomon & Rabolt, 2004). 

 

Salomon och Rabolt (2004) konstaterar dock att Maslows teorier inte kan ses som helt 

tillförlitliga och brukbara i alla lägen. På ett förenklat sätt använda teorin i marknadsföring är 

en aning naivt då en och samma produkt kan tillfredställa flera behov. 

 

3.2.2.3 Motivation för den etiska konsumenten 

 

Salomon och Rabolt (2009) har uppmärksammat en studie vilken visar att kunden som 

handlar rättvisemärkt och etiskt mode ofta är politiskt intresserad, värderar kvalitet och 

föredrar mer unika plagg. De har också uppmärksammat forskning som gjorts på vad som 

motiverar konsumenter att köpa kläder från socialt ansvarsfulla företag. Fyra stycken 

grundläggande orsaker till motivationen har kunnat identifieras: åsikter om vikten av att 

arbetarna har bra arbetsförhållanden, åsikter om att det är statens ansvar att företag är 

ansvarsfulla, förståelse för konsumentens viktiga roll för en förändring mot mer ansvarsfulla 

företag, och till sist, tillfredsställande av egna behov. Tillfredsställelse av egna behov kan till 

exempel ske om ett billigt pris eller rätt stil går före ett etiskt tänkande och ställningstagande 

(Solomon & Rabolt, 2009). Kompletterande visar forskning att konsumenten har lättare att 

relatera till sådant som påverkar dem personligen, det som kan skada dem själva fysiskt eller 

psykiskt är mer sannolikt att påverka deras agerande (Joergens, 2006).  

 

3.2.3 Etiskt konsumentbeteende 

 

Sigmund A. Wagners bok Understanding Green Consumer Behaviour (1997) bygger på 

forskning utförd på Brittiska och Tyska gröna konsumenter om hur de utvärderar och väljer 

produkter. Med ”grönt konsumentbeteende” syftar författaren av boken till personer med ett 

”beteende som återspeglar oro över effekterna av tillverkning och konsumtion på miljön”. 

Undersökningen visar att vetenskap om existensen av fler gröna produkter klart påverkar 

köpbeteendet i denna riktning.  
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En liknande studie på belgiska konsumenter, utförd av De Pelsmacker och Janssens (2007), 

visar ett positivt samband mellan bättre kunskap om rättvis handel och större oro över 

problemen samt mindre skepsis mot Faitrade-produkter. Dock kan ett alltför stort överflöd av 

information om rättvis handel få människor att bry sig mindre. Större probleminsikt leder 

också till större intresse för rättvisa produkter. Större intresse leder i sig till större acceptans 

för högre priser på denna typ av produkter (De Pelsmacker & Janssens, 2007).  

 

Avgörande variabler som påverkar köpbeteendet är således intresset för rättvisa produkter, 

acceptansen för priset och hur mycket produkten i sig uppskattas. Dessutom påverkar 

kampanjer från regeringar och marknadsstrategier från organisationer som arbetar med rättvis 

handel (De Pelsmacker & Janssens, 2007). 

 

Jin Gam (2011) har i en studie på unga kvinnor i västra USA testat hypotesen att 

modemedvetna konsumenter mer sannolikt kommer att handla ekologiska kläder. Målet med 

studien var att i marknadsföringssyfte erhålla kunskap om de konsumenter som handlar denna 

typ av kläder. Jin Gam fann att konsumenter som är modemedvetna och ser ett nöje med att 

shoppa kläder är mer benägna att snappa upp den ekologiska trenden och att därför komma att 

handla miljömedvetet i framtiden. Detta visar enligt Jin Gam på att marknadsföringsstrategier 

för dessa produkter inte nödvändigtvis behöver skilja sig ifrån de för vanligt mode. Samtidigt 

fanns det inget som tydde på att de ledande inom mode, det vill säga de som är först med de 

senaste trenderna, hade någon avsikt att handla miljövänliga kläder, eventuellt på grund av 

otillräcklig modegrad. En möjlig slutsats är att marknadsförare för eko-kläder bör satsa på att 

attrahera dessa ledare inom mode för att medvetenheten om produkterna lättare ska spridas till 

den allmänna konsumenten. Andra aspekter som kunde härledas ur resultaten var att skäl till 

att köpa ekologiska kläder inkluderade nöje och nyfikenhet och att skäl till att inte handla var 

att det ansågs vara för dyrt (Jin Gam, 2011).  

 

I den tidigare nämnda studien av De Pelsmacker och Janssens (2007), genomförd i Belgien, 

konstaterar författarna att intresse för specifikt rättvisemärkta produkter bara uppstår om 

konsumenterna också är intresserad av själva produkten i sig. I och med detta ska 

marknadsföring av rättvisa produkter riktas mot dem som är intresserade av produktkategorin. 

I kommunikationen av information menar De Pelsmacker och Janssens att attityder påverkas 

av konsumentens kunskap, samt mängden av och kvaliteten på informationen om 

rättvishandel, oavsett om den är positiv eller negativ. Konsumentens generella attityd till 

problemen som rättvisemärkningen berör påverkar attityder till rättvis handel och rättvisa 

produkter (De Pelsmacker & Janssens, 2007). Kvaliteten på och mängden av information har 

en positiv effekt på köpbeteende. Dock kan konsumenter komma att stöta bort information om 

den blir för omfattande och intensiv, därför är information av hög kvalitet och måttlig 

omfattning att föredra (De Pelsmacker & Janssens, 2007). 

 

Jonathan Hall (2007) har genom forskning identifierat fyra trender inom området etiska 

överväganden hos konsumenter och delar upp konsumenterna i fyra grupper efter deras 

beteenden. De fyra grupperna är Hälsouppvaknande, Etisk Etikettering, Empatisering och 

EWOL.  

 

De personerna som tillhör gruppen hälsouppvaknande har inte tidigare uppmärksammat 

hälsofrågor men har genom media och samhällsinformation blivit medveten om hot från 

varorna som konsumeras, både mot deras egen hälsa och mot miljön. De har blivit mer 

selektiva i valet av deras dagligvaror och prioriterar ekologiskt framför icke ekologiskt.  
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Till gruppen Etisk Etikettering hör de som handlar etiskt som del av en trend och som 

värdesätter etiska egenskaper högt. Något som har högt modevärde och känns exklusivt. 

Produkterna som den här gruppen handlar tillhör ofta en högre prisklass och människorna vill 

sätta en etikett på sig själva som några som tar ett viktigt ställningstagande.  

 

Den tredje gruppen, Empatisering, har växt på senare tid genom att människor som tidigare 

haft en skuldkänsla gentemot etisk konsumtion anslutit sig. Människorna som Hall menar 

tillhör den här gruppen känner solidaritet och medlidande med dem som har det sämre ställt, 

de blir stimulerade och stärkta av att handla aktivt för att hjälpa den grupp som de identifierat 

som olyckligt lottade. De hjälper genom att handla rättvisemärkt och kanske engagera sig 

genom någon organisation eller lokal förening.  

 

Sist tar Hall upp gruppen EWOL, förkortning för the Ethical Way of Life som på svenska 

betyder ungefär det etiska sättet att leva. Människornas liv i den här gruppen genomsyras av 

etiskt och i synnerhet miljömedvetet beteende. Medvetenheten påverkar inte bara valet av 

deras dagligvaror utan även större inköp, energi- och vattenanvändning, sätt att resa på med 

mera (Hall, 2007). Även Carrigan och Attalla (2001) har uppmärksammat denna grupp 

människor och beskriver den som relativt liten. De påpekar att det är dessa människor som är 

beredda att bojkotta företag som handlar oetiskt och att främja de som tar sitt ansvar. 

 

3.2.4 Gapet hos den etiska konsumenten 

 

En studie genomförd av Shaw et al. (2006) visar att en del konsumenter med en hög ambition 

att handla etiskt mode inte alltid gör det. Den studerade gruppen där samtliga har ett stort 

engagemang för etiska kläder hindras ofta av bristande tillgänglighet på information om hur 

plagget tillverkats. De upplever att de får chansa och hoppas på att plagget exempelvis inte är 

tillverkat i fabriker där arbetarna har mycket dåliga förhållanden. Detta gör att den etiska 

konsumenten, i likhet med övriga konsumenter, i viss utsträckning prioriterar design och pris 

före sina etiska värderingar. Studien pekar på att ett högt pris på en etiskt korrekt producerad 

vara upplevs som ett hinder för dem. Dessa konsumenter efterlyser en större tillgänglighet av 

etiskt mode på marknaden, och de kräver även en hög modegrad på dessa plagg (Shaw et al., 

2006). 

 

Papaoikonomou et al. (2010) har, liksom flera andra forskare inom området etiskt 

konsumentbeteende, uppmärksammat det såkallade attityd-beteende-gapet (e.g. Carrigan & 

Attala, 2001; Shaw et al, 2006; Carrington, 2010; Follows & Jobber, 2000). De har i ett 

försök att förstå och förklara detta gap bättre, delat upp de bakomliggande faktorerna till att 

den etiska konsumenten inte handlar etiskt i två kategorier, upplevda externa begränsningar 

och upplevda interna begränsningar. 

 

Till de upplevda externa begränsningarna hör det som konsumenten upplever som ett hinder 

till att handla etiskt. Det kan till exempel handla om brist på tillgänglighet av etiska produkter 

eller en brist på information om hur produkten tagits fram (Papaoikonomou et al., 2010). 

Enligt Carrington, Neville och Whitwell (2010) gör konsumenten mer eller mindre medvetet 

upp en plan för sig själv, var och hur köpet ska gå till och vad utkomsten av köpet kommer att 

vara. Detta kallar de för implementation intentions. Enligt dem kan en marknadsförare som 

har förståelse för fenomenet vidta olika åtgärder för att påverka och styra konsumenten i 

önskad riktning, till exempel genom att olika typer av media både i och utanför butiken 

påminner konsumenten om dennes etiska intentioner (Carrington et al., 2010). Dock påpekar 

Papaoikonomou et al. (2010) att konsumenten som erhåller information om hur produkten kan 

anses vara etisk ändå kan tvivla på informationens trovärdighet och avstå från att köpa 
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produkten på grund av det.  

 

Något annat som den etiska konsumenten kan uppleva som en extern begränsning är ett högre 

pris på vissa varor vilket kan framtvinga ett val av det billigare alternativet. Enligt 

Papaoikonomou et al. (2010) finns det även en brist på olika etiska alternativ och 

konsumenten saknar ibland en motsvarande funktionalitet, modegrad och design som de kan 

finna hos konventionella produkter. Till sist handlar det även om att konsumenten kan bli 

påverkad av människor i dennes omgivning, särskilt familj och vänner. Dessa kan antingen 

bidra till eller motverka den etiska konsumentens konsumtion av etiska produkter. Carrington 

et al. (2010) tar upp ett liknande fenomen, actual buying control, vilket beskriver i vilken mån 

konsumenten har kontroll över sitt köpbeteende. Carrington et al. påpekar att det är viktigt att 

i marknadsföring förstå gapet mellan konsumentens uppfattade kontroll och dennes faktiska 

kontroll över köpet, detta i avsikt att kunna påverka den etiska konsumenten att göra 

verklighet av sina intentioner. En taktik kan vara att försöka influera människorna i 

konsumentens närhet, och då särskilt inom konsumentens hushåll (Carrington et al., 2010). 

 

De upplevda interna begränsningarna innefattar individuella reflektioner hos konsumenten om 

vad som hindrar deras etiska konsumtion. Hit hör bland annat att den inte orkar tänka etiskt i 

alla lägen eller att den inte anser sig kunna tänka etiskt i alla val av alla typer av produkter. 

Den genomsnittlige konsumenten behöver normalt sett kompromissa för att få vardagen att 

fungera. Vissa konsumenter har nyligen börjat handla etiskt och har inställningen att 

förändring behöver ta tid och att de tar den steg för steg (Papaoikonomou et al., 2010). 

Papaoikonomou et al. visar med sin studie att en attityd inte alltid behöver resultera i ett 

särskilt beteende.  

 

De två nämnda fenomenen implementation intentions och actual buying behavior är båda 

tillsammans med situational context delar av en modell utvecklad av Carrington et al. (2010). 

Situational context avser hur faktorer i den specifika köpsituationen kan hjälpa till att 

genomföra etiska köpintentioner. Carrington et al. (2010) ger som förslag på taktiker i butiker 

att ha personal som interagerar med de etiska kunderna, utstickande design eller genom en 

fördelaktig placering av de etiska produkterna dra uppmärksamhet till dem. Alla tre områdena 

är tidigare behandlade inom forskning på konsumentbeteende och inom psykologi. 

Användandet av Carringtons et al. modell kan ge en klarare bild av när och varför den etiska 

kunden handlar efter sina intentioner och när och varför den inte gör det (Carrington et al., 

2010). 

 

3.3 Relevant bakgrundsinformation för FF3  

 

FF3: Hur ser värderingarna ut som styr den etiska konsumentens beteende? 

 

Nedan redovisade teorier om värderingar kompletteras av tidigare redovisade teorier om 

konsumentbeteende (kap. 3.2). Konsumentens beteende kan hjälpa till att förstå 

bakomliggande värderingar (Kumra, 2007).  

 

3.3.1 Attityder 

 

Milton Rokeach (1969) beskriver en attityd som ”en organisation bestående av flera 

uppfattningar om ett specifikt objekt eller en specifik situation, som gör det mer sannolikt för 

en person att svara på ett visst sätt”. Han skiljer på attityder och värderingar genom att 

beskriva att en attityd är en samling av uppfattningar eller åsikter om något medan en 
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värdering representeras av en enskild uppfattning eller åsikt. Att en person anses ha en 

värdering kan ses som liktydigt med att personen har en bestående uppfattning som prefereras 

framför andra uppfattningar. En sådan värdering utger enligt Rokeach en norm, det vill säga 

en måttstock som används för att bestämma åsikter om enskilda objekt (Rokeach, 1969). 

Värderingar bidrar också till att forma attityder. Att förstå sambandet och skillnaden mellan 

attityder och värderingar är viktigt för att kunna förklara ett beteende (Kumra, 2007). 

 

3.3.2 Kahles List of Values 

 

Enligt Kahle är konsumenters beteende grundat på värderingar och behov (Kahle & Kennedy, 

1988). Kahles List of Values Scale (LOV), som är baserad på Maslows hierarkitriangel och 

Rokeachs värderingsundersökning, är en vanligt förekommande metod inom 

marknadsundersökningar för att mäta värderingar och dela in konsumenter i segment (Rabolt 

& Solomon, 2009).  

 

I artikeln The list of values (LOV) to understand consumers från 1988 tar Kahle själv upp 

vikten av värderingar och hur de ligger till grund för motiven bakom många köpbeteenden. 

Han beskriver att det vid upprepade tillfällen har uppmärksammats hur ”värderingar påverkar 

intressen, tidsfördelning på aktiviteter och roller, vilket i sin tur påverkar 

konsumentbeteenden”. Modellens nio värderingar som ligger till grund för att dela upp 

konsumenterna i nio konsumentsegment med olika konsumentbeteenden är Self-Respect (sv. 

självrespekt), Security (sv. säkerhet), Warm Relationships with Others (sv. goda relationer 

med andra), Sense of Accomplishment (sv. känsla av en bedrift), Self-fulfillment (sv. 

självuppfyllelse), Being well-respected (sv. känna sig respekterad), Sense of Belonging (sv. 

känna samhöriget), Fun and Enjoyment in Life (sv. det njutbara i livet) och Excitement (sv. 

upprymdhet). De två sista har dock slagits ihop till en då de i hög grad liknar varandra (Kahle 

& Kennedy, 1988). 

 

Alex Thompson (2009) ifrågasätter hur kvantitativa undersökningar med hjälp av Kahles List 

of Values genomförs. Thompson menar att validiteten blir låg då respondenterna inte erbjuds 

en tillräckligt bra förklaring till de nio värdena som de ska gradera. Uppfattningen och 

förståelsen för innebörden av de olika värdena riskerar att variera stort mellan deltagarna i 

undersökningen. Om respondenternas personliga tolkningar av de olika värderingarna 

tydliggörs och vägs in tror Thompson att List of Values kan användas som ett mer pålitligt 

mätinstrument för värderingar som utmärker sig hos olika typer av konsumenter. 

 

3.3.3 Schwartz’s List of Values 

 

Shaw, Grehan, Shio, Hassan och Thomson (2005) gör ett försök att utvärdera den etiska 

konsumentens etiska och moraliska beslut genom att använda sig av Schwartz’s Value Survey 

som kartlägger konsumentbeteende (Schwartz, 1992).  Schwartz’s List of Values (LOV) är 

konstruerad med utgångspunkt från Rokeachs värderingsstudier och resultat.  Rokeachs List 

of Values består av 36 värderingar, fördelade över två kategorier (Rokeach, 1973): 

instrumentala: former av beteenden som föredras, och terminala: slutgiltiga mål med livet 

(Rokeach, 1969). Schwartzs forskning har utmynnat i en kompletterad lista som totalt består 

av 56 värderingar, fördelade över tio grupper: Self-direction (sv. personlig inriktning), 

Stimulation (sv. stimulans), Achievement (sv. prestation), Hedonism (sv. hedonism), Security 

(sv. säkerhet), Benevolence (sv. generositet), Universalism (sv. universalism), Conformity (sv. 

anpassning), Power (sv. makt) och Tradition (sv. tradition) (Shaw et al., 2005). 

Undersökningen uförd av Shaw et al. (2005) visar på att vissa av värderingarna är viktigare än 
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andra för den etiska konsumenten, en del av dem saknar överhuvudtaget betydelse i detta 

sammanhang. Figur 2 redovisar de värderingar som den etiska konsumenten tillmäter störst 

betydelse inom varje värderingskategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Viktiga värderingar inom respektive värderingskategori för den etiska konsumenten (källa: Egen figur 

skapad efter Shaw et al., 2005) 

 

Värden inom den grupp som kallas Power är helt ointressanta för den etiska konsumenten. 

Värderingar av denna typ består till exempel av godkännande från omgivningen, respekt och 

materiell status, social makt och auktoritet. Inte heller värderingar av typen Tradition har 

någon betydelse, den etiska konsumenten känner sig inte bunden till att leva upp till några 

förväntningar på traditionellt beteende från sin omgivning. De här två värderingstyperna var 

de som helt och hållet övergavs av respondenterna i undersökningen och inte förefaller ha 

något att göra med etiskt konsumentbeteende.  

Även om värderingar av Power-typen är oviktiga för den etiska konsumenten betonar 

deltagarna i studien vikten av deras möjlighet att påverka andra människor och samhället 

genom sina ställningstaganden. Som framgår av studiens resultat har många av de värderingar 

som deltagarna fann viktiga med självförverkligande att göra. Utöver resultatet hänvisar 

författarna till Deirdre Shaws egna, ej publicerade, uppsats och modell som pekar på att starka 

etiska förpliktelser och självuppfattningar är viktiga avgörande faktorer för den etiska 

konsumentens beslutsfattande (Shaw et al., 2005). 

 

3.4 Teoretisk referensram 

 

Genom litteraturgenomgången har gemensamma faktorer i de olika teorierna 

uppmärksammats. En referensram har formulerats som inkluderar de faktorer som ansetts 

mest väsentliga för det aktuella arbetet. Referensramen förenklar arbetet med att förstå och 

försöka förklara attityd-beteendegapet.  

 

3.4.1 Modell över företagsinriktningar 

 

Företag och varumärken väljer av olika anledningar att använda sig av varierande 

certifieringar, standarder och tredjepartsaktörer i arbetet med att åstadkomma en slutprodukt 

och ha en produktframtagningsprocess som innebär mindre användning av gifter, mindre 

Self-direction: freedom (sv. frihet), independent (sv. självständighet), self-respect (sv. 

självrespekt), curious (sv. nyfikenhet) 

Stimulation: ”a varied life” (sv. ett varierat liv) 

Achievement: capable (sv. kapabel), influential (sv. inflytelserik), intelligent (sv. intelligent)  

Hedonism: enjoying life (sv. njuta av livet) 

Security: clean (sv. renlighet), family security (sv. familjesäkerhet), healthy (sv. hälsosam) 

Benevolence: helpful (sv. hjälpsam), honest (sv. ärlig), loyal (sv. lojal), responsible (sv. 

ansvarsfull), true friendship (sv. äkta vänskap) 

Universalism: equality (sv. rättvishet), a world at peace (sv. världsfred), unity with nature (sv. 

enighet med naturen), social justice (sv. social rättvisa), broad-minded (sv. öppensinnad), 

protecting the environment (sv. skydda miljön) 

Conformity: politeness (sv. artighet), self-discipline (sv. självdiciplin), honoring of parents 

and elders (sv. hedra föräldrar och äldre) 

Power: (inga värderingar av betydelse för den etiska konsumenten) 

Tradition: (inga värderingar av betydelse för den etiska konsumenten) 
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påverkan på miljön och en förbättrad arbetssituation för arbetarna hos underleverantörer. I 

marknadsföringen av varumärkena blir skillnaden mellan företagen tydlig (kap. 3.1.1) 

 

 
Figur 3.2. Kategorisering av hur företag väljer att förmedla sitt etiska arbete och produkter. (Källa: Egen figur 

skapad utifrån de praktiska etiska källorna beskrivna i ”3.1 Relevant bakgrundsinformation för FF1”) 

 

Hos en del företag står slutprodukten i fokus. Som motivation för att produkterna är etiskt 

tillverkade testas materialen i produkten, bland annat för att garantera att konsumenten inte 

utsätter sig för hälsoskadliga kemikalier (Living Crafts, 2012). Företagen i denna kategori 

anser att produktens kvalitet och egenskaper är mycket viktiga ur en etisk synvinkel (kap. 

3.1.1). 

 

De företag som i stor utsträckning arbetar med begreppet transparens menar att det är den 

mest lämpliga arbetsmetoden för att förmedla hur stor påverkan de etiska produkterna har på 

de olika delarna i försörjningskedjan. Enligt dem blir de trovärdiga och tillförlitliga när de 

erbjuder konsumenten insyn i odlings-, tillverknings- och transportprocesserna (Dem 

Collective, 2012a; Gossypium, 2012a). 

 

Slutligen finns det de som betonar arbetet med certifieringar av olika slag. Syftet med 

certifieringar är att garantera vad produkten gått igenom innan den hamnar hos 

slutkonsumenten.  Tanken är att en tredjepart kontrollerar användandet av standarder och att 

företaget lever upp till kraven för certifieringarna. Företagen kan använda sig av flera 

certifieringar samtidigt. Dessa kan likna varandra men kan också beröra olika områden 

(Camilla Norrback, 2012a; Camilla Norrback, 2012b; Knowledge Cotton Apparel, 2011b).  

 

3.4.2 Faktorer som påverkar etisk konsumtion 

 

Den etiska konsumenten påverkas i sitt köpbeslut av både interna och externa variabler 

(Kumra, 2007). Förutom personlighetsdrag påverkar även de miljöer konsumenten befinner 

sig i (Hunt & Vitell, 2006). Dessutom existerar interna och externa begränsningar som spelar 

in på konsumtionsbeteendet (Papaoikonomou et al., 2010). Författare inom ämnet 

konsumentbeteende anger flera olika faktorer som alla mer eller mindre påverkar 

konsumenten när den handlar etiska kläder. Tidigare forskning har visat hur det kommer i 

uttryck hos konsumenterna (eg. Wagner, 1997; De Pelsmacker & Janssens, 2007; Jin Gam 

2011). Modellen sammanfattar tidigare publicerade faktorer som påverkar den etiska 

konsumentens val att handla eller inte handla etiska produkter. 
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Figur 3.3. Påverkande faktorer i valet att handla eller inte handla etiskt. (Källa: Egen figur skapad utifrån den 

teoretiska forskning beskriven i ”3.2 Relevant bakgrundsinformation för FF2”). 

 

Den etiska produkten i sig kan ha en negativ inverkan på konsumtionen om den inte lever upp 

till konsumentens förväntningar på funktionalitet, kvalitet och design (Papaoikonomou et al., 

2010; Solomon & Rabolt, 2009; Jin Gam, 2011; Shaw et al., 2006). Blir produkten 

otillgänglig genom att vara för dyr eller svår att hitta (Jin Gam, 2011; De Pelsmacker & 

Janssens, 2007; Shaw et al., 2006) påverkas konsumtionen naturligtvis negativt (Shaw et al., 

2006, Papaoikonomou et al., 2010).  

 

Personliga egenskaper hos konsumenten påverkar hur valet av produkt går till. Lättja eller 

avsaknad av etiska shoppingrutiner (Papaoikonomou et al., 2010), bristande intresse eller 

likgiltighet inför etiska produkter (Papaoikonomou et al., 2010; Solomon & Robalt, 2004) är 

alla personliga faktorer som spelar in på köpbeslutet.  

 

Information som konsumenten möter i sin vardag liksom omgivning och umgängeskrets kan 

påverka handlandet av etiska produkter både positivt och negativt (Hunt & Vitell, 2006; 

Papaoikonomou, Ryan & Valverde, 2011; Kumra, 2007). Ett överflöd av information 

uppfattas ofta som icke trovärdigt (De Pelsmacker & Janssens, 2007; Papaoikonomou et al., 

2010). Samhällsinformation och marknadsföringsstrategier som upplevs som seriösa och 

kvalitativa inger trovärdighet för etiska produkter hos konsumenten (De Pelsmacker & 

Janssens, 2007; Hall, 2007; Carrington et al., 2010; Wagner, 1997). Bristande tillgänglighet 

av information om produkterna ifråga har en negativ påverkan på den etiska konsumtionen 

(Shaw et al., 2006; Papaoikonomou et al., 2010), medan även negativ uppmärksamhet från 

media om produktionen av icke etiska varor kan påverka den etiska konsumtionen positivt 

(Hall, 2007). 

 

Besitter konsumenten mycket kunskap om etiska produkter är det större chans att 

konsumenten även köper dessa (Wagner, 1997; De Pelsmacker & Janssens, 2007), bland 

annat på grund av en ökad medkänsla för inverkan på miljö och människorna i produktionen 

(Hall, 2007). Med anledning av en mindre mängd gifter i den slutliga produkten (Hall, 2007; 

Joergens, 2006) och en etisk tillverkningsprocess (Solomon & Rabolt, 2009) kan 

konsumenten komma att föredra dem.  
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En modeintresserad konsument är mer benägen att handla etiska produkter (Jin Gam, 2011; 

De Pelsmacker & Janssens, 2007). Precis som produkten i sig kan ha negativ inverkan på 

köpbeslutet kan den naturligtvis genom sina egenskaper, funktion och design påverka positivt 

(De Pelsmacker & Janssens, 2007; Jin Gam, 2011; Solomon & Rabolt, 2004; Solomon & 

Rabolt, 2009). 

 

3.4.3 Värderings- och beteendegrupperings modell 

 

Några av de tidigare nämnda etablerade teorierna och modellerna, vilka ansetts relevanta för 

uppsatsens undersökning, har integrerats med varandra med syftet att förtydliga och öka 

förståelsen för sambanden mellan dem. Jonathan Halls segmentering av de etiska 

konsumenterna utgör grunden av modellen. 

 

 
Figur 3.4. Den samlade teoretiska referensramen för forskningsfråga 2 och 3. (Källa: Egen figur skapad utifrån 

den teoretiska forskning beskriven i ”3.2 Relevant bakgrundsinformation för FF2” och ”3.3 Relevant 

bakgrundsinformation för FF3”) 

 

Kahles LOV och Schwartzs LOV har, som nämnts tidigare, båda använts inom forskning på 

konsumentbeteende för att ta reda på bakomliggande värderingar som förklarar beteendet. De 

är ämnade för kvantitativa enkätstudier men som Thompson (2009) nämner kan undersökaren 

med den metoden inte få en förståelse och förklaring av värderingars innebörd hos 

respondenten. Då innebörden av en värdering kan skilja sig åt mellan respondenter kan 

resultatet i en sådan undersökning ifrågasättas. Värderingsmodellerna har dock sin betydelse 

tack vare en stark förankring inom forskning på konsumentbeteende (Salomon & Rabolt, 

2009) och även mer specifikt inom etiskt konsumentbeteende (Shaw et al., 2005). Därför är 

de relevanta att ingå i modellen och användas som underlag för denna studies försök att förstå 

och förklara den etiska konsumentens beteende för att på så vis kunna hantera attityd-

beteendegapet.  
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Grupp 1 representerar de etiska konsumenter som handlar etiska produkter med anledningen 

av att det är fördelaktigt för deras fysiska hälsa. Samband kan dras till de lägsta nivåerna i 

Maslows behovspyramid då de behoven är grundläggande för en persons hälsa och trygghet. 

Enligt modellen rankar denna grupp etiska konsumenter Security, från både Kahles LOV och 

Schwartzs LOV, som deras viktigaste värdering respektive värderingskategori.  

 

Trygghetsnivån kan också tillsammans med sociala behov i Maslows behovspyramid kopplas 

till grupp 2 vilken innefattar de etiska konsumenter som handlar etiskt som del av en trend 

och för tryggheten i att bli accepterade i ett socialt umgänge. De värderingar som har starka 

samband med och kan placeras i denna grupp är Sense of Belonging och Fun and Enjoyment 

från Kahles LOV och samband finns även med värderingarna som tillhör kategorin Hedonism 

i Schwartzs LOV.  

 

Grupp 3 innehåller de konsumenter som känner empati och skuldkänslor gentemot de som 

har det sämre och därför handlar etiskt. De visar på ett behov av att ta hand om sin omgivning 

för att i utbyte få uppskattning ifrån den. Värderingar som kan härledas hit från Kahles LOV 

är Warm Relationship with Others och Well-Respected och från Schwartzs LOV kan 

värderingskategorierna Benevolence, Universalism och Conformity placeras här. Dessa 

grundläggande värderingar är alla förknippade med en människas sociala behov och kan 

härledas från både den mellersta och näst högsta nivån i Maslows behovspyramid. 

 

Grupp 4 består av konsumenter vars vardag genomsyras av etiska köp och kännetecknas av 

den högsta nivån i Maslows behovspyramid, behovet av självförverkligande. Dessa etiska 

konsumenter värderar framför andra värderingar, enligt modellen, Self-Respect, Sense of 

Accomplishment och Self-Fulfillment från Kahles LOV och motsvarande värderingskategorier 

i Schwartzs LOV, Achievement, Stimulation och Self-direction.  

 

Enligt Shaw et al. (2005) prioriterar den etiska konsumenten inte värderingar inom 

kategorierna Power och Tradition ur Schwartzs LOV och de är därför inte med i denna 

modell vars fokus helt ligger på den etiska konsumenten. 
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4. Empiri 
 

Nedan redovisas resultatet av empiriinsamlingen från två enskilda intervjuer med butiksägare 

till butiker med ett etiskt koncept samt från två fokusgrupper bestående av etiska 

konsumenter, en utförd i Malmö och en i Borås. Empirin är uppdelad efter de temana som 

använts i de ostrukturerade intervjuerna (se bilaga 2) och i fokusgrupperna (se bilaga 1). 

Dessa ämnen var i sin tur utvecklade utifrån den redovisade bakgrundsinformationen för de 

tre forskningsfrågorna. Under varje ämne redovisas först de etiska konsumenternas åsikter 

och beteende vilket sedan kompletteras med butiksägarnas uppfattning om de etiska 

konsumenterna och deras syn på etisk konsumtion.  

 

4.1 Butikernas koncept 

 

I följande avsnitt presenteras de två butikerna utifrån vad ägarna själva berättat. Som 

kompletteras med företagsinformation från respektive företags hemsida.  

 

4.1.1 Adisgladis 

 

Butiken Adisgladis vill erbjuda ett alternativ till vad de på företagets hemsida kallar 

”samvetslösa handlare”.  Adisgladis säljer externa varumärken via webbutik och butik i 

Stockholm och erbjuder hållbar, snygg design utan att den ska vara på bekostnad av någon 

annan. Hemsidan informerar också om val av distributionspartner mellan webbutik och 

konsument (Forslund, 2012). 

 

Adisgladis förhoppningar är att få de konsumenter som bryr sig om etiska frågor, 

inkluderande miljö och människor, att också handla etiskt.  Butiksägaren Adam Forslund ser 

ingen anledning att övertyga de redan övertygade, de som redan idag handlar etiska kläder. 

Han vill att människor som kommer in i butiken ska göra det av andra anledningar än att de 

säljer etiska kläder, kunderna ska tycka att butiken är rolig och intressant. Forslund tycker att 

det är roligt att få människor som köper mycket saker att köpa ekologiskt eller återbruk. På 

hemsidan framhålls att Adisgladis vill fungera som en inspirationskälla till smartare 

konsumtion (Forslund, 2012). En del av sortimentet är idag tillverkat av återvunna och 

återbrukade material. Forslund har planer på att börja tillverka återbruksprodukter själv, där 

han återanvänder material som av andra anses vara förbrukat. Vidare tror han att det i 

framtiden borde komma alternativ till de material som normalt används i kläder idag. Han 

tycker att det är konstigt att till exempel inte linets odlingsfördelar och materialfördelar 

utnyttjas i större utsträckning.  

 

Fördelen med de flesta varumärken han valt att ta in till sin butik och sälja till slutkonsument 

är att de har en förhållandevis bra prisnivå. De valda företagen bakom varumärkena är relativt 

stora och kan på så vis hålla kostnaderna nere genom få mellanhänder och egna säljare. De 

varor som har ett högre pris och som säljs via Adisgladis finns i butiken för att göra 

sortimentet mer komplett. Problemet med en etisk butik är att det är svårt att vara i framkant 

med det senaste modet, Forslund måste vänta tills att produkten börjar produceras på ett etiskt 

adekvat sätt.  
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Dessutom är han medveten om att butiken kanske inte har det bästa kommersiella läget men 

genom att bland annat arbeta med sökmotorn Google hoppas han att konsumenterna 

uppmärksammar att Adisgladis existerar. 

 

4.1.2 Uma Bazaar 

 

Uma Bazaar har uppstått som en reaktion på att det snabbkonsumerande samhället inte är 

hållbart (Uma Bazaar, 2012). Butiken öppnade för sex år sedan som ett EU-projekt och som 

en väldigt nischad butik som sålde varor från olika indiska kooperativ. Enligt ägaren Elisabeth 

Gudmundson fungerade inte detta koncept. Idag säljer Uma Bazaar produkter från svenska 

och internationella varumärken som uppges använda material tillverkade av återvunna fibrer 

eller ekologiska material, odlade utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt 

beredda på ”miljöanpassade anläggningar”. Precis som butiken Adisgladis strävar Uma 

Bazaar efter att erbjuda snygg design men med produktion som inte skadar miljö eller 

människor. På hemsidan uppmanar de till shopping, där konsumenten kan ägna sig åt detta 

med gott samvete, via Uma Bazaar (Uma Bazaar, 2012). 

 

Idag finns det planer på att expandera och då i samarbete med andra företag. Butiksägaren 

Elisabeth Gudmundson har också planer på att ingå i nya EU-projekt. Butiken arbetar mycket 

med att förklara för konsumenten hur olika företag arbetar med etiskt mode och hur olika 

produkter och tillverkningssätt skiljer sig åt. De arbetar med transparens på så vis att de vill 

sätta ett ansikte på produktionsprocessen. Konsumenterna som handlar kläder på Uma Bazaar 

är mycket varierande män och kvinnor med olika stilar och i åldrar från 17 till 85 år. 

Gudmundson anser dock att det framförallt är kvinnor mellan 25 och 45 år som besöker 

butiken, prenumererar på nyhetsbrev och är aktiva i butikens Facebook-grupp. 

 

4.2 Uppfattning om etiska märkningar och hur de kommuniceras 

 

Detta ämne berör främst FF1 men resultat från empirin kan även beröra och användas för 

analys av de andra forskningsfrågorna. 

 

4.2.1 Fokusgrupp Malmö 

 

Fokusgruppsdeltagarna känner igen märkningen Fairtrade väl och om en butik har en 

Fairtradelogga i fönstret går de gärna in och tittar. För övrigt anser de sig inte ha särskilt stor 

överblick över vilka märkningar som finns för just kläder. De vet heller inte riktigt vad det 

innebär när något är märkt ekologiskt. Deltagarna tycker att det är svårt att veta hur de ska 

förhålla sig till märkesinformation, då de saknar allmän kunskap om märkningar. Med 

anledning av detta tycker de att det är kul att besöka Uma Bazar, där kan de prata med 

försäljarna som oftast vet allt om hur produkten är tillverkad. Om de går till en större kedja så 

har de inte samma bemötande, anser fokusgruppsdeltagarna.  

 

Deltagarna tycker själva att det är svårt att förstå vilka material som är bra för miljön och 

vilka produktionsländer som uppfyller etiska krav. De tycker därför att det är nödvändigt med 

märkningar för att veta om plagget är etiskt tillverkat. Det är omöjligt för den enskilda 

individen att åka till fabriken själv och kontrollera. Den fokusgruppsdeltagare som studerar 

miljövetenskap litar på informationen hon får om etiska kläder. Resten av fokusgruppen 

känner att de som konsumenter inte har något annat val än att lita på märkningarna eftersom 
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de inte har tid att ta reda på all information själva. En deltagare påpekar att det är bättre att 

köpa ett plagg med en märkning än att köpa ett utan, även fast hon inte är 100 procent säker 

på vad märkningen innebär eller om den är trovärdig. Konsumenten får helt enkelt hoppas att 

de som står bakom märkningen arbetar för att utveckla alla delar i produktionskedjan.  

 

En deltagare hade, när hon arbetade i klädbutik, uppmärksammat att företaget inte alltid 

märkte ut om plagget var tillverkat i exempelvis ekologisk bomull eller återanvänd polyester. 

Detta tyckte hon var väldigt överraskande. Hennes teori är att de inte vill skylta med 

märkningen, för att de är rädda att det ska skada varumärket. Anledningen skulle vara att 

fördomar från förr, om att etiska kläder är tråkiga, fortfarande lever kvar. 

 

4.2.2 Fokusgrupp Borås 

 

En av deltagarna i denna fokusgrupp tycker att det är lätt för konsumenten att bara köpa sig fri 

från ansvar genom att acceptera märkningar utan att undersöka dem närmare. Hon anser att 

många märkningar inte ger tillräckligt med information för att konsumenter ska förstå vad 

etisk klädproduktion innebär, jämfört med konventionell klädproduktion. Trots att hon är 

skeptisk mot märkningar anser hon att de fungerar som en hjälp på vägen för konsumenten.  

 

Fokusgruppen tycker att det är svårt att förstå exakt vad alla märkningar innebär och tror inte 

heller att andra konsumenter egentligen vet vad allt betyder. De tycker att Fairtrade är bra, 

men en av deltagarna påpekar att hon är medveten om att det bara är råvaran som är märkt. 

Karaktären hos förädlingsprocessen av råvaran innan den hamnar hos konsumenten säger inte 

Fairtrade-märkningen något om. En av deltagarna har uppmärksammat hur dyrt det är för 

företagen att använda sig av de olika märkningarna, och tycker att det bästa vore om alla 

kunde lita på varandra, då behövdes inga märkningar och kontrollanter. 

 

Ett problem som gruppen ser med de olika begreppen är att de kan användas som falsk 

marknadsföring. Som exempel tar de begreppet eko och enligt en av deltagarna finns det inga 

krav på produkter som får kallas eko vilket kan utnyttjas av företagen då ordet har en positiv 

laddning hos konsumenten. På grund av den här typen av problem tror de att konsumenten har 

svårt att vara kritisk och hålla isär vad som är vad. Företagen hittar enligt fokusgruppen på 

egna uttryckssätt som får konsumenten att göra kopplingar till etiskt hänsynstagande, men 

dessa egna märkningar betyder egentligen ingenting. En av konsumenterna hade 

uppmärksammat en beige etikett med texten ”a better choice” på ett av MQ butikens plagg. 

Hon hade letat efter information som talade om vad som var skillnaden mellan detta plagg 

jämfört något plagg utan lappen, men någon sådan information fanns inte. 

 

Hela fokusgruppen tror att konsumenter generellt sett litar på märkningar men att de ibland 

känner att de drunknar i all information och att den blir svår att ta till sig. Själva litar de inte 

helt på märkningar utan diskuterar hur säkra de kan vara. Exempel på detta är om de plagg 

som de köper är tillverkade i ekologisk bomull respektive hur stor kontroll företagen har på 

fabrikerna som ofta ligger långt borta och där kontrollerna aldrig är oföranmälda. En av 

deltagarna har uppmärksammat att allt fler företag har börjat publicera information om 

Corporate Social Responsibility, CSR. 

 

4.2.3 Butiksägarna 

 

De kunder som besöker Adisgladis bryr sig inte särskilt mycket om de olika typerna av 

certifieringar utan ifrågasätter snarare sådant som uppmärksammats i media. Till exempel 
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nämner Forslund en dokumentär som sändes på SVT, ”Modets offer”. Dokumentären 

uppmärksammar problemen med färgning av textilprodukter och de som kommer in i 

Adisgladis har ställt många frågor som berör just dessa problem. Kunden har börjat efterfråga 

produkter som inte bara är tillverkade av ekologisk bomull, de ska dessutom bara ha använts 

naturliga blekmedel i beredningsprocessen och så lite kemikalier som möjligt. 

 

Enligt Adam Forslund vet de flesta ungefär vad ekologisk bomull är. De vet att det är bra för 

dem själva och bra för naturen. Däremot så har de svårt att förstå hur val av andra material, 

som till exempel ull, kan vara ekologiskt motiverade. Forslund ifrågasätter certifieringar då 

han anser att de hämmar utvecklingen av etiskt mode. Det är dyrt och de små företagen har 

inte möjlighet att använda sig av certifieringar, då det krävs att de producerar en viss mängd 

tyg. Detta hindrar små företag att konkurrera med de stora.  

 

Generellt sett upplever Elisabeth Gudmundson att hennes kunder litar på informationen från 

företag om deras produkter, men att det finns en liten grupp som är skeptiska. Hon kan inte 

avgöra om den etiska konsumenten överlag är trygg med de olika certifieringarna men vet att 

vissa ställer sig tveksamma till plagg som saknar certifieringar men som ändå marknadsförs 

som etiska kläder. Tveksamheten till plagg som saknar certifieringar verkar enligt 

Gudmundson vara övergående och menar att Uma Bazaar har utbildat sina kunder i vad 

transparens är och fördelarna med ett företag som erbjuder stor transparens. 

 

4.3 Erhållande av information om etiska kläder 

 

Detta ämne berör främst FF1 men resultat från empirin kan även beröra och användas för 

analys av de andra forskningsfrågorna. 

 

4.3.1 Fokusgrupp Malmö 

 

När det gäller information om etiska kläder anser en av deltagarna att hon oftast tar reda på 

den själv. Enligt deltagaren behöver konsumenten även ta reda på informationen själv för att 

kunna lita på den till hundra procent. En säljare är alltid en säljare, även fast den säljer etiska 

kläder. Säljaren måste få affären att gå med vinst och försöker naturligtvis att maximera sin 

försäljning, vilket kan tyckas vara lite motsägande för det etiska konceptet. Det är när en fråga 

gnager som hon aktivt börjar leta information och då bland annat hamnar på olika 

elektroniska diskussionsforum som diskuterar ämnet. Deltagaren medger att detta inte kan ses 

som helt representativt. Samma deltagare anser sig inte läsa särskilt mycket tidningar men tror 

inte heller att det skrivs så mycket om just etiskt mode i media. Där skrivs mer om etisk mat 

enligt denna deltagare.  

 

En annan deltagare däremot tycker att det går att läsa ganska mycket om etiskt mode i 

tidningar om läsaren har ögonen öppna för ämnet. Även vissa affärer har bra överblick om de 

blir tillfrågade. De har också ofta broschyrer och blanketter som de delar ut med mer 

information. Samtidigt är det mycket upp till en själv att fråga eller ta emot informationen. 

Någonting som en deltagare har uppmärksammat är att det nyligen skrivits en lång artikel om 

ett projekt, kallat ”Better Cotton Initiative”, som H&M är med i. Hon tycker att det är 

intressant att när en stor aktör gör någonting så skrivs det om det, men om en liten aktör som 

jobbar med etiskt mode hela tiden skrivs ingenting. På det sättet tycker deltagarna att det är 

bra att de stora aktörerna satsar på etiska aspekter för det är de som har makten att sprida 

informationen vidare.  
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Fokusgruppsdeltagarna tycker att det finns mycket information att hitta om plaggen i de etiska 

butikerna. I de vanliga butikerna är det svårare, där får de leta efter informationen själva i 

märkningen och på tvättlappen. I och med att “smartphones” lanserades så har 

informationssökning enligt deltagarna generellt sett blivit lättare. Det finns en applikation som 

ger en information om vilken fisk i affären som är okej att köpa och vilken som inte är det. 

Om det fanns en liknande applikation för kläder skulle konsumenten kunna få information om 

ett plagg direkt när köpvalet ska fattas i butiken. För fokusgruppsdeltagarna är det ibland svårt 

att differentiera mellan frågeställningar för etisk konsumtion i allmänhet och etisk 

modekonsumtion specifikt. 

 

4.3.2 Fokusgrupp Borås 

 

Fokusgruppen upplever att de har bra tillgång till information om etiska kläder men är osäkra 

på hur lättillgänglig den här typen av information är för dem som inte specifikt studerar eller 

arbetar med den här typen av frågor. En deltagare i diskussionen tror att etiskt mode är en 

trend och att konsumenten därför nås av mycket information. I fråga om hur tillgänglig 

informationen i butikerna är går fokusgruppens åsikter isär. En deltagare tycker inte alls att 

det är svårt att hitta etiska kläder och information i butiken, men tror samtidigt att det beror på 

att hon letar efter det.  En annan deltagare tycker inte att den typen av information är 

lättillgänglig men å andra sidan letar han inte aktivt efter den. 

 

En av deltagarna tycker att det krävs mycket av konsumenten för att hitta de etiska plaggen i 

butiken. Hon upplever att hon får leta, eftersom inte det hela etiska sortimentet finns samlat 

på ett ställe. 

 

Problemen med information från företag påpekas av en av deltagarna. Hon tycker att det är 

svårt att bara acceptera specifik information som sanning samtidigt som den speglar en 

komplex verklighet. Hon förväntar sig dock inte att personalen i de vanliga klädbutikerna ska 

kunna svara på frågor som rör etiskt hänsynstagande. Hon tror inte att de större butikerna 

utbildar all sin personal i detta. Hon har i detta avseende större förväntningar på de mindre 

butikerna med högre prisklass. 

 

4.3.3 Butiksägarna 

 

Det är inte bara klimatskeptikerna som ifrågasätter informationen från företagen, Adam 

Forslund uppfattar att även den generella etiska konsumenten som han möter tvivlar på 

information om etiska produkter. Han tycker att stora företag missbrukar ord och begrepp 

förknippat med etiskt mode genom att använda dem i sin marknadsföring när de försöker 

framhäva sin miljövänlighet. När Forslund började arbeta med etiska produkter fanns det 

enligt honom en trend att stora företag gjorde några etiska produkter som en liten del av sin 

totala produktion för att få PR i tidningar. Forslund tror att detta gör att konsumenten tvivlar 

på informationen om etiskt mode. 

 

Elisabeth Gudmundson som drivit Uma Bazaar tycker att fler och fler vill ha och söker 

information om produktionen av kläder. En tydlig grupp av de informationssökande är unga 

män som är nyinflyttade studenter. De har nyligen uppmärksammat miljöhot och hot mot 

mänskliga rättigheter. Gudmundson upplever dem som stressade och oroliga över dessa 

upptäckter. 
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Ett av hindren för Uma Bazaar är att nå ut till en bredare målgrupp. De som redan är insatta i 

etiskt mode behöver enligt Gudmundson inte övertygas. Det viktigaste är framförallt att få 

andra att ansluta sig till de etiskt konsumerande. För två år sedan upplevde Elisabeth 

Gudmundson stor framgång i och med att Uma Bazaar var med i ett redaktionellt reportage. 

Uppmärksamheten som de då fick innebar att de fördubblade sin försäljning. Tack vare den 

positiva effekten från reportaget valde butiken att köpa en helsidesannons där de 

marknadsförde erbjudanden och informerade om Uma Bazaar. Efter publiceringen har många 

hört av sig och Elisabeth Gudmundson har också sett en ökning i försäljningssiffrorna. 

 

4.4 Uppfattningar om etiskt mode 

 

Detta ämne berör främst FF1 men resultat från empirin kan även beröra och användas för 

analys av de andra forskningsfrågorna. 

 

4.4.1 Fokusgrupp Malmö 

 

För deltagarna i fokusgruppen innebar etiskt mode att hela produktionskedjan för ett plagg är 

acceptabel, både för människorna och för miljön. Det innebär att det är produktionen av 

kläder de uppmärksammar när de handlar etiskt mode. De ser hellre att kläderna är rätt 

tillverkade än att företaget till exempel skänker en liten del av inkomsten till någon 

välgörenhetsorganisation. Genom att skänka pengar istället för att arbeta med sin egen 

produktion tycker de att företagen hoppar över och istället betalar bort sitt eget ansvar. Alla 

ansåg att det är tragiskt att det ska behöva finnas något som kallas etiskt mode eftersom det 

borde vara en självklarhet att alla i processen behandlas väl och att alla tänker på miljön. 

Samtidigt anser de att det är bra att det finns företeelser som Fairtrade och ekologiskt mode 

eftersom det innebär steg i rätt riktning för dem.  

 

En deltagare påpekade att hon gjorde skillnad på etiskt mode, som hon även återkommande 

kallade eko-reko, och hållbart mode. Hon menade att till hållbart mode hörde även 

secondhand, vilket det nu finns ett större utbud av och som blir mer och mer tillgängligt. Av 

etiskt mode tyckte deltagarna att det skulle finnas mer då det inte finns ett jättestort utbud, 

som de utryckte det. Om konsumenten letar ordentligt kan den dock hitta den typen av mode 

och de tyckte ändå att det uppmuntras mycket till det, i varje fall i Malmö där deltagarna bor. 

En deltagare tyckte att hon kunde läsa mycket om etiska produkter allmänt. Men om hon är 

ute efter något speciellt, till exempel ett par nya skor med etiska sulor, kunde det enligt henne 

vara svårare att hitta den produkten etiskt producerad. 

 

Samtliga ansåg att det är kul när det blir synligt att det börjar säljas mer Fairtrademärkta och 

ekologiska produkter i klädaffärer som inte alltid haft detta som koncept, till exempel T-shirt 

Store. Alla var överens om att det absolut kommer mer och mer etiska produkter i butikerna 

och att företagen borde satsa på och våga marknadsföra det ännu mer. En av fokusgruppen 

delad spekulation var att företag inte vågar profilera sig som etiska då de är rädda att det ska 

skada deras varumärke. När etiska kläder först kom så var de beiga och gröna och bäraren av 

plaggen såg ut som en skogsmulle. Fokusgruppen anser att sådana fördomar fortfarande är 

levande hos många människor. 
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4.4.2 Fokusgrupp Borås 

 

Fokusgruppen har delade åsikter om vilken typ av produkter som kopplas till etiskt mode. En 

av deltagarna säger att hon kopplar etiskt mode till ”tunikor, fladdrande byxor och afrikanska 

mönster” och att det syns på designen om det är etiskt producerat. En annan argumenterar 

emot och menar att det inte alls behöver bli tydligt i designen på det sättet. Han har 

uppmärksammat företag, bland annat ett som heter Righteous Fashion, som reagerat på att det 

inte finns några snygga kläder som är rättvist producerade och därför börjat tillverka den här 

typen av kläder fast med en högre modegrad. Samtliga deltagare håller med om att de också 

lagt märke till att det på senare tid kommit allt fler etiska kläder som har en modernare stil. 

  

Några av dem associerar till små, enskilda butiker eller hemsidor som är svåra att hitta. För att 

det ska kännas helt etiskt ska verksamheten helst drivas av en ej vinstdrivande organisation, 

och inte ett större företag som kanske har en liten del av sitt totala sortiment i ekologisk 

bomull. Som exempel tas H&M. En av fokusgruppsdeltagarna poängterar att hon egentligen 

tycker att det är det sociala ansvaret som är viktigast men att hon automatiskt tänker på 

miljövänligt producerade produkter när hon tänker på etiskt mode. Hon tror att de större 

företagen börjat använda sig av etiskt mode i marknadsföringssyfte och att de har identifierat 

en trend som de hakar på. Hon upplever att det inte är de företagen som känns mest 

associerade med begreppet Fairtrade. 

 

En annan deltagare tror att konsumenten betalar mycket för marknadsföringen och då kanske 

betalar de pengarna i tron på att produkten är tillverkad på ett juste sätt, medan det i själva 

verket bara är märket som konsumenten betalar för. Hon tycker att det är mer värt att satsa 

pengar på en produkt från ett mindre företag där det är möjligt att spåra exakt var och av vem 

den är producerad. 

 

En av fokusgruppsdeltagarna tror att etiskt mode blivit mer lättillgängligt i och med att 

kedjorna börjat använda sig av ekologiska och återvunna material. Samtidigt är många kanske 

inte ens medvetna om att de köper en produkt producerad under bättre förhållanden eftersom 

den säljs jämte andra produkter som är likvärdiga till utseendet. 

 

Hon tycker att de stora klädkedjorna, och tar H&M och Åhléns som exempel, gör  det lätt för 

sig själva genom att satsa på miljövänliga material istället för att kontrollera att de anställda i 

produktionen arbetar under mänskliga förhållanden och får skäligt betalt. Hon menar att det 

för de stora företagen är en marginell skillnad i pris för att välja de miljövänligare materialen, 

men det skulle krävas större insatser från företagen för att värna om människorna i processen. 

 

4.4.3 Butiksägarna  

 

Enligt Adam Forslund har etiskt mode fått en dålig stämpel på grund av att det från början var 

människor som i första hand var miljöengagerade som producerade etiska produkter. De hade 

inte intresset eller förståelsen för design och därför har produkter med en etisk vinkel fått ett 

rykte om sig att vara fula. Dessutom tror han att konsumenter upplever ord som ”eko” och 

”grönt” som uttjatade. De vill inte förknippas med en viss stil och vill därför inte köpa en eko-

look. På samma sätt tror Forslund att svensken inte bryr sig så mycket om Fairtrade, då det i 

stor utsträckning förknippas med hantverk, lokalt producerat och ful design. Enligt honom är 

Fairtrade inte ett lika starkt argument för konsumenten som ekologiskt. 

 



 

 35 

Adam Forslund har uppmärksammat en grupp människor som han kallar ”klimatskeptiker”, 

de ifrågasätter det mesta och litar inte på den information som företag använder för sina etiska 

varumärken. En annan grupp av människor som Forslund upplever som mycket extrema i sina 

etiska åsikter upprörs över hans typ av butikskoncept. De här människorna tycker att deras stil 

har blivit stulen och omvandlad till något kommersiellt och att de som inte lever ekologiskt 

fullt ut, inte har rätt att använda sig av dessa produkter överhuvudtaget. 

 

Elisabeth Gudmundsons uppfattning är att många människor tror att det är maskiner som 

tillverkar kläderna och förstår inte att det är människor som ligger bakom produkterna. Ett av 

syftena bakom Uma Bazaar är att personifiera produktionsprocessen. 

 

En del etiska konsumenter upplevs av Elisabeth Gudmundson som väldigt bestämda när det 

gäller klädval. Som exempel nämner hon de som bara vill köpa kläder producerade i 

ekologisk bomull, trots att det kan finnas alternativ som kan vara mer etiskt försvarbara. 

 

4.5 Konsumentbeteende hos de etiska konsumenterna  

 

Detta ämne berör främst FF2 men resultat från empirin kan även beröra och användas för 

analys av FF3. 

 

4.5.1 Fokusgrupp Malmö 

 

Deltagarna i fokusgruppen försöker alla att i största möjliga mån dra ner på sin konsumtion 

och tänker framför allt på att handla en mindre mängd kläder. Två stycken handlar oftare på 

loppmarknader och i secondhand- affärer jämfört med att handla nya etiska kläder. De tittar 

dock ofta efter etiskt mode och när de handlar så går de först till de butiker som de vet har 

etiska kläder. Det är där de helst handlar men om de inte hittar det de söker, så går de till de 

vanliga affärerna och större kedjorna. En av deltagarna har inget emot att handla, som hon 

uttrycker det, ”vanliga kläder” ibland, men om hon har handlat en stor mängd icke etiska 

kläder så får hon dåligt samvete.  

 

En deltagare har haft det etiska intresset väldigt länge men inte gjort något åt det förrän 

ganska nyligen. Hon tror att det etiska köpbeteendet påskyndades av att hon började plugga 

miljövetenskap och numera konstant blir utsatt för information om miljöproblem från olika 

håll. Hon handlar hellre i etiska butiker än i de stora kedjorna men letar inte aktivt efter nya 

etiska butiker utan går till de hon redan känner till. Detta höll resten av gruppen med om att 

de också gjorde. Fokusgruppsdeltagaren som pluggar miljövetenskap har ett relativt starkt 

miljötänkande i sin konsumtion av kläder och undviker bomull i kläder så långt det går då hon 

anser att produktionen av bomull ej är acceptabel. Hon letar aktivt efter nya material men när 

hon måste köpa ett plagg av bomull, köper hon ett tillverkat av ekologisk bomull. 

 

Någonting som alla ändå är överens om är att det viktigaste när de köper ett plagg är att det är 

snyggt och sitter bra. De köper inte ett plagg bara för att det är etiskt utan det måste också se 

bra ut och uppfylla deras önskemål. Det känns mer okej att betala lite mer om plagget är etiskt 

producerat men hur det ser ut spelar störst roll. Priset var också en viktig aspekt och det näst 

viktigaste i köpvalet enligt en av deltagarna. Något som alla prioriterar väldigt högt vid köp 

av kläder är kvaliteten och hållbarheten. Samtliga deltagare försöker endast köpa plagg som 

de vet att de kommer använda. De värdesätter att ett plagg kommer att hålla länge. En 

deltagare tog upp H&M som ett exempel på affär som hon helst undviker att handla i, på 

grund av den dåliga kvaliteten.  
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Deltagarna handlar även andra etiska produkter än kläder. De handlar främst Fairtrade och 

ekologisk mat då det stora utbudet gör det väldigt lättillgängligt. En deltagare handlar även 

ekologiska hudvårdsprodukter i den mån det går. Samtliga påpekar att de prioriterar Fairtrade 

och ekologisk mat framför att köpa nya kläder, eftersom de är studenter och inte har så 

mycket pengar. 

 

4.5.2 Fokusgrupp Borås 

 

Samtliga fyra deltagare i fokusgruppen i Borås försöker att dra ner på sitt totala 

konsumerande men har hanterat det valet på olika sätt. En av deltagarna jobbar själv i en butik 

tillhörande ett svenskt modemärke. Han försöker att inte överkonsumera och menar att han 

avgränsar sig genom att enbart handla kläder i den butiken. På så vis utsätter han sig inte för 

frestelsen att spontanshoppa utan kan i lugn och ro fundera på om han verkligen vill ha och 

behöver plagget. Dessutom får han fördelaktiga priser genom sin personalrabatt. 

 

En annan deltagare har sedan några månader tillbaka i stort sätt slutat handla, framförallt 

nyproducerade plagg. Det valet blev en reaktion på att hon insåg hur mycket kläder som är i 

omlopp och säljs via de stora klädkedjorna samt att respekten för plaggen och de som 

producerat dem inte existerar. Hon känner inget sug efter att handla nyproducerade kläder, 

utan snarare försöker hon finna mer tid till att förnya sin garderob genom att sy egna kläder 

eller sy om secondhand- kläder. Sedan hon började studera ekonomi har hon fått ytterligare 

ett argument för att inte handla nyproducerade kläder: detta kan inte anses vara en investering 

eftersom nyproducerade kläder snabbt sjunker i värde. 

 

Även om de resterande två personerna också försöker att dra ned på shoppingen, tycker de att 

det är svårt att motstå suget ibland. Båda två försöker att i så stor utsträckning som möjligt 

köpa secondhand. En av dem är väldigt svag för skor och medger att hon konsumerar onödigt 

mycket skor. Den andra personen har uppmärksammat hur nästan maniskt hennes 

shoppingbeteende är, då hon knappt klarar av att gå på stan utan att vilja handla. Hon 

undviker därför att gå på stan då hon upplever det som ångestladdat. Enligt henne har hon den 

senaste tiden konsumerat mycket fler plagg än vad hon tidigare gjort, men hon har då köpt 

secondhand vilket känns okej för hennes samvete samtidigt som det inte svider lika hårt i 

plånboken. 

 

Samtliga deltagare som alla studerar textil på högskola, tycker att de genom sina respektive 

utbildningar fått mer kunskap om vilka material som är bra och försöker använda den 

informationen när de handlar kläder. Informationen påverkar hur de värderar ett plagg och på 

så vis kan de handla plagg som förhoppningsvis håller en längre tid och som enligt dem 

räknas till en mer hållbar konsumtion. Fokusgruppsdeltagaren som känner ett sug av att 

handla kläder när hon går på stan tycker att det är befriande att ha fått kunskapen om material 

och produktionsprocessen. Hon känner att hon kan falla tillbaka på denna kunskap och stå 

emot köpsuget eftersom hon vet vad som ligger bakom ett allt för billigt pris. 

 

4.5.3 Butiksägarna 

 

Åldersspannet för gruppen etiska konsumenter som handlar hos Adisgladis är väldigt stort och 

hur de beter sig när de handlar skiljer sig åt. En del är väldigt målmedvetna och vet vilken 

produkt de vill köpa medan andra kommer in mer av en slump. De uppskattar produkterna, att 

butiken har ett etiskt koncept och dessutom att prisnivån inte är för hög. 
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Vissa av konsumenterna som besöker Adisgladis gör det för att det är en rolig och 

inspirerande butik och är inte medvetna om det etiska fokus som butiken har. Andra upplever 

en lättnad att det existerar en butik som säljer etiska kläder utan att kläderna för den delen 

utstrålar eko. Hos Adam Forslund säljer de varumärken som inte har en typisk eko-look bäst, 

till exempel Knowledge Cotton Apparel och Kuyichi. Forslund tror att en del konsumenter 

hos honom köper Kuyichi för varumärkets skull och inte för att de är producerade av 

ekologisk bomull. 

 

Den konsumentgrupp som tidigare nämnts som väldigt extrem i sitt etiska konsumentbeteende 

anser Adam Forslund inte vara en köpstark grupp. De här människorna har enligt honom inte 

intresse av att handla kläder i särskilt stor utsträckning och har inte heller ekonomin att göra 

det. Å andra sidan är problemet med den större delen av konsumenterna att de har ett behov 

av ett ständigt förnyat produktutbud. 

 

Elisabeth Gudmundson har märkt att konsumenter reagerar på marknadsföring, både genom 

butikens utformning, exponeringen av och informationen om produkterna samt genom 

erbjudanden, rabatter och annonser. Dock skiljer sig sättet som Uma Bazaars konsumenter 

handlar kläder på sig åt. En del är väldigt målinriktade. De har avsatt tid för sitt 

klädhandlande och vet vad de vill ha. Andra snarare strosar omkring och av en slump kommer 

in i butiken. Vissa är mycket intresserade av etiska kläder och andra är inte intresserade 

överhuvudtaget.  

 

De som är mest engagerade i etiska frågor är en väldigt liten grupp. De handlar inte kläder i 

särskilt stor utsträckning utan byter troligtvis kläder med varandra eller handlar secondhand. 

För Gudmundson är det här en grupp som det inte går att överleva på rent ekonomiskt som 

företag och därför vill hon nå en bredare målgrupp. En grupp blivande eller nyblivna 

mammor har i och med att de väntat barn insett vilken mängd gifter de utsätter sig själva och 

sina barn för när de använder oekologiska kläder. Därför har de sökt sig till etiska alternativ 

när de skall handla kläder till sina barn och uppmanar sina bekanta att göra likadant. Hon har 

också registrerat en ny typ av konsument som är ganska insatt i ämnet etiska kläder och har 

mycket frågor om det mesta. 

 

4.6 Att handla eller att inte handla etiskt mode 

 

Detta ämne berör främst FF2 men resultat från empirin kan även beröra och användas för 

analys av FF2. 

 

4.6.1 Fokusgrupp Malmö 

 

Deltagarna i fokusgruppen väljer att handla etiskt av många olika skäl. Det kan både vara för 

miljöns skull men också av hänsyn till arbetarna i produktionsprocessen. En deltagare anser 

att det är det enda riktiga att göra. Genom att berätta något om sitt plagg för dem hon möter 

kan hon inspirera andra till att också handla etiskt. En deltagare tycker helt enkelt att etiska 

produkter är en bra grej och vill bidra till att öka den marknadsandelen. En annan deltagare 

anser att ett skäl till att handla etiskt är ett sätt att reagera på ett felaktigt samhälle. De anser 

att det är marknadsekonomin och bristande fokus på mänskliga rättigheter som har gjort 

samhället till vad det är idag. De tror att alla måste börja någonstans och som konsument är 

det enda man kan göra att rösta med sina pengar. Fokusgruppsdeltagarna är överens om att 

ifall de skulle handla en produkt som inte är etiskt försvarbar så går de emot sina egna 



 

 38 

principer. En av deltagarna studerar miljövetenskap. Hon handlar etiskt bland annat därför att 

hon får mycket information om ämnet i skolan och hon tror att det bidrar till att förverkliga 

hennes etiska intentioner. Alla deltagare tycker att om någonting är ekologiskt eller har 

stämpeln Fairtrade så blir det automatiskt snyggare och mer värt pengarna.  

 

Att de etiska konsumenterna ibland väljer att inte handla etiskt beror bland annat på att de 

tycker att det är för dyrt med snygga etiska kläder. De är som tidigare nämnts studenter och de 

prioriterar hellre andra etiska produkter framför etiska kläder. En deltagare tycker att det är 

kul med mode vilket gör att hon ibland går främst på att ett plagg är snyggt och inte tänker på 

de etiska faktorerna. Hon tycker att det känns okej att köpa ett oetiskt plagg eftersom hon 

generellt sett inte handlar kläder i så stor utsträckning. En annan håller med om det och säger 

även att hon ibland känner att ens egen lilla konsumtion inte spelar någon större roll. 

 

Ett annat skäl till att inte handla etiskt är att tillgängligheten är dålig. Det är speciellt svårt att 

hitta träningskläder som är etiska, en klädkategori som några i fokusgruppen köper mycket 

av. En deltagare räknar upp några andra orsaker till att etiska produkter nedprioriteras i detta 

sammanhang. Sportkläder kräver oftast en viss funktion, en bra kvalitet och prestanda. Till 

exempel Gore-Tex produkter. Även en viss märkesfixering, då ett specifikt märke upplevs 

som bra, kan göra att en produkt prioriteras. 

 

Att deltagarna inte alltid handlar etiska kläder beror även på att de generellt sett vill 

konsumera mindre och därför köper varken oetiska eller etiska kläder. En deltagare handlar 

inte så mycket kläder överhuvudtaget och har aldrig gjort det, medan en annan har handlat 

mycket men insett att hon inte behöver mer kläder då garderoben redan är full. Hon brukar 

tänka till en andra gång inför ett köp och ställa sig frågan om hon verkligen behöver plagget. 

 

Även etiska butiker har säljare som arbetar i butiken. Deltagarna kan känna att när en säljare i 

en etisk butik försöker merförsälja, sälja produkter utöver den som konsumenten i första hand 

är intresserad av, agerar de på något sätt emot sig själva och butikens etiska koncept. Detta får 

motsatt effekt på dem som konsument.  

 

4.6.2 Fokusgrupp Borås 

 

En av deltagarna tycker att det är bättre att handla plagg som har ett beständigt värde hellre än 

att köpa ett plagg och sen slänga det lika snabbt. Andra håller med. Samma deltagare 

uttrycker också obehag över sin egen allt för stora garderob och överkonsumtion i allmänhet. 

Som en konsekvens har hon dragit ned på shoppingen. Hon tror att insikten är något som 

kommit med åldern. 

 

Både hon och en annan deltagare har, i och med den kunskap de fått genom sina 

textilutbildningar, insett att det inte går att fortsätta med det nuvarande konsumtionsbeteendet. 

Dels har de fått kunskap om effekterna av produktionen men även insett hur mycket som 

slängs och konsumeras. En av deltagarna tycker att hetsen som uppstår när något har ett lågt 

pris är obehaglig och att fina material inte respekteras.  

 

En tredje deltagare känner att hon måste ta sitt ansvar och inte skylla ifrån sig på någon 

annan. Hon är fast besluten att visa för sig själv och andra att det går att förändra ett beteende. 

Vidare tror hon att hennes omgivning har påverkat framväxten av hennes etiska 

konsumtionsbeteende. Hon har en mamma som under hennes uppväxt förespråkat 

naturmaterial och fick för fyra år sedan en bokgåva utgiven av naturskyddsföreningen som 
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väckte hennes intresse. Det är inte förrän idag som hon tagit ett steg längre och dragit ned 

ordentligt på sin konsumtion av nyproducerade plagg. 

 

Hon får medhåll från den fjärde fokusgruppdeltagaren. Denne förklarar att han inte tror att det 

går att fortsätta fuska, som han väljer att uttrycka det. I framtiden kommer konsumenter att bli 

tvungna att betala vad saker och ting kostar att framställa och han tycker att det är lika bra att 

vänja sig vid det nu. Med att fuska menar han att genom att köpa ett billigt plagg på 

bekostnad av till exempel miljön så kommer det att slå tillbaka på oss själva längre fram. 

Fokusgruppen tror att det är lite modernt att vara etisk just nu. 

 

Fokusgruppen fortsätter prata om att de på grund av sin sysselsättning som textilstudenter rör 

sig i en omgivning där människor är väldigt medvetna om textilindustrins konsekvenser. En 

av deltagarna tycker att hon lätt glömmer bort att andra människor utanför hennes omgivning 

kanske inte är medvetna på samma sätt. En annan deltagare fyller i och säger att det är svårt 

att gå utanför sig själv och att kunna avgöra om information finns tillgänglig för alla. 

 

Förutom etiska överväganden så håller alla i fokusgruppen med om att designen är viktig. De 

skulle inte köpa ett plagg som var etiskt om det inte också var snyggt. En av 

fokusgruppdeltagarna påpekar att det är svårt att hitta snygga skor som är etiska och att hon 

därför bara går på designen. Hon försöker i första hand att köpa secondhand och får medhåll 

från en annan deltagare som dock anser att hennes egen skokonsumtion är obetydlig. 

 

En av deltagarna tror att det som skulle få honom att välja att inte köpa ett etiskt plagg vore 

priset. Ett för högt pris skulle kunna få honom att leta efter ett annat billigare alternativ. Han 

får medhåll från en annan deltagare. Det som skulle påverka hennes beslut är design och pris. 

Om hon skulle välja ett oetiskt plagg framför ett etiskt skulle det bero på designen, men då 

skulle hon försöka att välja ett klassiskt plagg som hon skulle kunna använda över en lång tid. 

 

4.6.3 Butiksägarna idag 

 

Adam Forslund tror att konsumenten vill handla kläder för att det är kul och inte på grund av 

dåligt samvete. Det tror han är anledningen till att många företag som är inriktade på etiskt 

mode har gått i konkurs de senaste åren. De har marknadsfört sina produkter genom att 

försöka ge människor dåligt samvete. De har inte heller levt upp till den modegrad som 

konsumenten efterfrågar. Forslund tror att det enbart bidrar till att konsumenten blir 

deprimerad och inte intresserad av att konsumera överhuvudtaget. 

 

Forslund har iakttagit ett skifte från att konsumenter handlar ekologiskt av solidaritet med 

naturen och miljön till att nu göra det mer för sin egen skull. Konsumenterna verkar bry sig 

mer om vad de äter och vad de omger sig med än vad de gjorde tidigare . Fler och fler handlar 

ekologiskt för att det känns bättre för dem själva. Att konventionella kläder inte är bra för 

naturen och att det inte är bra att klä sig i plagg fyllda av gifter tror Forslund är de främsta 

anledningarna till att konsumenter väljer att handla etiska kläder. Han ser det som en trend att 

tänka på sin hälsa och ta hand om sig själv.  

 

Vissa handlar dock etiskt för att de uppskattar den etiska produkten i sig, till exempel för att 

den har bra kvalitet, har ett ”preppy” och stilrent utseende och är tidlös. Trots att konsumenter 

handlar ekologiskt för sin egen skull tror Forslund att de känner sig lite stolta när de har ett 

ekologiskt plagg på sig.  
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Anledningen till att etiska konsumenter väljer att inte alltid handla etiska kläder tror Adam 

Forslund är utbudet av etiska kläder. Etiska butiker erbjuder inte det som konsumenten vill ha, 

materialvalen är fel och utbudet begränsat. Många företag och varumärken är små och deras 

kläder har dålig kvalitet och dålig passform. Inget av dessa varumärken ligger i framkant med 

de senaste trenderna och dessutom blir priset ofta högre.  Detta gör konsumenterna 

tveksamma då de är vana att kunna köpa billigare produkter. Framförallt upplever Forslund 

ett problem med etiska accessoarer som är svåra att konkurrera med gentemot icke etiska då 

prisskillnaden blir för stor.  Forslund har uppmärksammat att det etiska utbudet av snyggt 

basmode för tjejer är litet. 

 

Gruppen av extrema etiska konsumenter, väl insatta i etiska frågor och med ett klart 

avståndstagande till andra produkter, utgör en liten del av såväl Adisgladis som Uma Bazaars 

kundgrupper. Elisabeth Gudmundson uppskattar den här gruppen till 5 procent av Uma 

Bazaars kunder. De efterfrågar varor som är väldigt specifika, till exempel veganskor 

tillverkade av återvunnen plast. Uma Bazaar har provat att sälja vissa av dessa varor i butiken 

men det har varit kommersiellt olönsamt och har därför uteslutits ur sortimentet. 

 

Gudmundson tror att de flesta som handlar etiska kläder gör det för att det är en skön kvalitet 

och en behaglig känsla i plaggen. Många gör det också för att känna sig som en bättre 

människa. Hon upplever att många kvinnor, även de som handlar på Uma Bazaar, är ute efter 

att belöna sig själva snarare än att köpa sådant som de behöver. Många köper produkter som 

ligger bra i pris men framförallt de produkter som de uppskattar. Konsumenter som studerar 

tycker ibland att prisnivån är för hög och har inte ekonomi för att välja etiska alternativ. 

Gudmundson beskriver hur konsumenterna uppskattade när Uma Bazaar tog in klackstövlar 

till försäljning. Redan under uppackning, innan de blivit utplacerade i butiken, hade det första 

paret sålts. 

 

I samband med att Uma Bazaar har bytt till ett strategiskt bättre läge har antalet kunder ökat 

och även de som inte normalt skulle söka sig till butiker med ett etiskt koncept har 

uppmärksammat butiken. Den grupp som inte är intresserad av att kläder är just etiska handlar 

enligt Elisabeth Gudmundson för att det är snygg design. En del av konsumenterna handlar 

etiska kläder för att det är bättre för deras hälsa. En ny grupp av konsumenter som börjar 

handla etiska kläder är nyblivna föräldrar eller de som väntar barn. Gudmundson menar att de 

har insett riskerna med att utsätta sig för en stor mängd gifter. 

 

Elisabeth Gudmundson tror att många människor har fördomar om etiska kläder. Fördomarna 

handlar om att etiska kläder är tråkiga och fula, har dålig kvalitet och låg modegrad. 

Fördomarna påverkar dem att inte söka upp och handla den här typen av kläder.  

Gudmundson tror att priset är en viktig faktor till att etiska konsumenter väljer att inte köpa 

etiska produkter eftersom de är vana att få motsvarande varor till ett lägre pris. 

 

4.7 Varför andra inte handlar etiska kläder 

 

Detta ämne berör alla forskningsfrågor. 

 

4.7.1 Fokusgrupp Malmö 

 

Att en större del av befolkningen inte handlar etiskt tror deltagarna i fokusgruppen beror i 

första hand på bristande probleminsikt. Det har varit en trend att marknadsföra sig som eko 

och det har missbrukats genom att företag bara stoppat in begreppet lite överallt i sin 
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marknadsföring. Konsumenter som saknat kunskap att värdera denna typ av budskap har 

byggt upp en kritisk inställning. Konsumenter litar helt enkelt inte på märkningarna. När folk 

är allmänt kritiska till etiska produkter och hör något negativt så snappar de genast upp det 

och använder som ytterligare argument mot att handla etiskt.  

 

Som nämnts tidigare, tror deltagarna att ett annat skäl till en negativ inställning, är att det 

fortfarande lever kvar fördomar om att etiska kläder är fula och tråkiga.  

 

Fokusgruppsdeltagarna tror även att det finns de människor som bara har bestämt sig för att 

de är emot etiska produkter. De anser att konsumtion löser alla problem och ser etiska 

produkter som ett handelshinder på den fria marknaden. Dock tror deltagarna att det till 

största del är den äldre generationen som tycker så. För den äldre generationen kan det även 

ligga mycket ideologi bakom åsikterna då en grön livsstil för många förknippas med aktivism, 

ligister och anarkister på 70- och 80-talet.  

 

4.7.2 Fokusgrupp Borås 

 

En av fokusgruppsdeltagarna tror att anledningen till att den största delen av befolkningen 

inte handlar etiska kläder är att de inte alls reflekterar över saken. 

 

En annan deltagare tror att det beror på att det är så enkelt att hänga med i förändringar av 

trender i och med att det går att köpa så billiga kläder. Båda deltagarna får medhåll från en 

tredje som säger att det kommer nya produkter varje vecka som konsumenten ska vilja ha. 

Hon tror inte att folk aktivt väljer bort etiskt mode på samma sätt som hon tror att en del 

väljer bort ekologisk mat för att den är för dyr. Hon tror snarare att konsumenter som handlar 

etiska klädesplagg i större kedjor i större utsträckning är omedvetna om att det är någon 

skillnad på det plagget jämfört med ett oetiskt.  

 

Hela fokusgruppen tror framförallt att anledningen till att konsumenter inte köper etiska 

produkter är att de saknar kunskap. En av deltagarna tror även att det beror på att det saknas 

intresse för själva produkten. 

 

4.8 Hur man ska få folk att handla etiskt 

 

Detta ämne berör alla forskningsfrågor. 

 

4.8.1 Fokusgrupp Malmö 

 

Det fanns delade åsikter om hur andra kan påverkas att börja handla etiskt. Det diskuterades 

huruvida det är bra eller dåligt att genom lagstiftning tvinga folk till att handla på ett visst sätt. 

En åsikt var att det istället för att tvinga någon är bättre att vara en bra förebild. En annan 

menade att det nödvändigtvis inte behöver betyda att någon tvingar någon annan till en viss 

handling om det till exempel inte finns några andra val. Han menar att staten kan göra det 

genom att till exempel ha en hög bensinskatt och skattefria alternativa bränslen. Det får folk 

att välja rätt och kan tvinga dem indirekt genom att göra de etiska valen till de mest 

ekonomiska valen, då det i första hand är ekonomin många prioriterar i den värld vi lever i. 
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4.8.2 Fokusgrupp Borås 

 

Fokusgruppen diskuterar om det skulle vara möjligt att politikerna genom lagar endast tillåter 

etiska varor. Någon tycker att det borde vara strängare krav från politikernas sida medan 

någon annan inte tycker att det är rätt väg att gå, utan att efterfrågan från den här typen av 

produkter måste komma från marknaden. Hon tycker att konsumenterna måste sätta press på 

företagen. En tredje person håller med och tycker även att företag borde ta sitt ansvar och 

bestämma sig för att bara använda sig av etiska alternativ, ett beslut utöver att använda etiskt 

som en marknadsföringsstrategi. Om företagen bara erbjuder den här typen av produkter så 

kommer inte konsumenterna att ha något alternativ. 

 

Fokusgruppen tycker att en viss stil som utstrålar pengar och förmögenhet och som blivit 

populär genom tv-serien Gossip Girl går att köpa billigt på klädkedjorna. De som vill se ut 

som karaktärerna i serien köper kläder utan eftertanke, ofta yngre konsumenter. En av 

fokusgruppsdeltagarna tror att det handlar om okunskap och att yngre konsumenter borde 

informeras om baksidan av klädproduktionen. 

 

En av deltagarna tar upp en diskussion om att etisk marknadsföring ofta bygger på dåligt 

samvete. Hon menar att företagen måste marknadsföra sig med etiska produkter som med 

vanliga produkter, så att konsumenten blir sugen på att köpa dem. Men kallar även detta ett 

moment 22 då hon egentligen tycker att den bästa varan är den som inte blir konsumerad. En 

annan deltagare tillägger att den bästa varan är den som aldrig blir producerad. Hon tror att 

företagen borde satsa på att förmedla positiva känslor genom de etiska produkterna och inte 

fokusera på att visa katastrofsituationer, som marknadsföringen ser ut idag. Dagens 

marknadsföring gör att konsumenten tar avstånd från de etiska produkterna. Konsumenten ska 

inte tvingas att köpa av dåligt samvete utan lockas att köpa för att det verkar vara en bra 

produkt. De andra deltagarna håller med, en av dem föreslår att konsumenterna kan 

uppmärksamma och stödja butiker som säljer etiska produkter genom att många samtidigt går 

dit och handlar. 

 

En av deltagarna påpekar att han tror att de etiska konsumenterna är väldigt låsta vid sin 

ekonomi och att det är svårt att komma runt det problemet. Hela gruppen håller med om det, 

de tror att när en likvärdig produkt kan erbjudas billigare så köper folk den även om det 

innebär att produktionen bakom produkten är ohållbar. 

 

En av deltagarna säger att hon vårdar en produkt extra väl om den har ett värde för henne och 

anser att produkter som är producerade på ett ohållbart sätt inte har något värde. En annan 

deltagare påpekar att alla kanske inte har möjlighet till att köpa en produkt med ett högre pris, 

även om den har ett högre värde. Den första deltagaren ser lättillgängligheten av billiga kläder 

som ett problem. Människor borde istället värna om det de har. Genom att spara ihop pengar 

under en längre tid får produkterna de köper ett högre värde. 

 

4.9 Den etiska konsumenten 

 
Detta ämne berör främst FF3. 
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4.9.1 Fokusgrupp Malmö 

 

Förutom beteendet när de handlar kläder visar deltagarna upp ett stort intresse för etiska 

kläder och andra etiska produkter. De miljömedvetna tankegångarna genomsyrar hela deras 

vardag och påverkar hur de handlar och tänker. I deras umgängeskrets diskuterar de ämnet 

nästan varje dag. Två stycken har medvetet valt att inte äga någon bil utan tar istället tåget 

eller cykeln. Om de i framtiden köper en bil kommer det att vara en miljöbil. De tycker att det 

är kul när de lyckas påverka oetiska konsumenter till att bli mer etiska. En av deltagarna har i 

tre år försökt att påverka sin familj att handla mer etiskt. Hon har även tidigare jobbat i en 

klädbutik som inte sålde etiska kläder men som hade ekologiska material i vissa plagg. Hon 

uppskattade när kunder ville veta mer om plaggens etiska aspekter. 

 
Deltagarna i fokusgruppen hade olika saker som de tyckte var viktiga i livet. Några tyckte att 

det var viktigt att få komma ut och andas frisk luft. De skulle gärna jobba deltid för att ha mer 

tid till sina fritidsintressen. En deltagares motto var att ”jobba för att leva och inte leva för att 

jobba”. Då någon lever för att jobba blir jobbet och pengarna enligt henne det viktigaste. Det 

bidrar till att personen konsumerar mer och mer för att upprätthålla en fin fasad. Samtliga 

deltagare vill istället kunna njuta av livet. En höll dock inte med om att det behöver vara så, 

utan menade att jobbet kan vara en del av livet. Genom jobbet kan något åstadkommas med 

livet, därför behöver inte jobb och liv skiljas åt. Han tyckte även att det är viktigt att jobba 

med något som han kan stå för och att han är med och påverkar utvecklingen av världen. Hon 

som hade mottot att jobba för att leva höll också med om att det skulle vara kul att ha ett jobb 

där hon kan påverka andra människor.  

 

Deltagarna i fokusgruppen är medvetna om att deras egen påverkan är väldigt liten i det stora 

hela men tycker ändå att det är viktigt att de bidrar med sin del. Om inte varje människa tar 

ansvar för sina handlingar kommer inte heller de stora lösningarna att accepteras. De var 

eniga om att varje människa har sin chans att påverka politikerna som i sin tur har chans till 

en större påverkan, bara de har stöd hos folket. 

 

4.9.2 Fokusgrupp Borås 

 

Samtliga fokusgruppsdeltagare värdesätter familj, vänner och socialt umgänge. En av 

deltagarna i gruppen tycker att det viktigaste är att må bra och att ha känslan av att hon gör 

någonting varje dag, oavsett om det hon gör är onyttigt eller nyttigt. 

 

En annan tycker att det är möjligt att ha målsättningar på olika nivåer men att det är viktigt att 

lyssna till sig själv och att göra det som hon trivs med, då blir hennes liv meningsfullt. Hon 

reflekterar ibland över hur hon fördelar sin tid och vill ha mer fri kreativ tid. Hon tror att det 

är lätt att hamna i en situation där man bara väntar på att livet ska bli mer som man själv vill, 

istället vill hon leva i nuet. Hon tycker att ”bra mat och umgänge, gott vin och en skön 

joggingtur eller solskenspromenad” är viktigt. 

 

En tredje fokusgruppsdeltagare tycker att det är viktigt att känna att hon ständigt utvecklas. 

Hon tycker att livet blir spännande och roligt att leva när hon får lära sig nya saker, genom att 

utmana sig själv. Hon tycker även att det är viktigt med social tillhörighet. En annan av 

deltagarna upplever målsättningen att ständigt utvecklas som stressigt, eftersom det finns så 

mycket att lära sig. 
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Deltagarna försöker att tänka etiskt i deras vardag även utanför klädkonsumtion. De cyklar 

istället för att åka bil och handlar ekologiskt mat i så stor utsträckning som möjligt. Dock 

anser de att det är dumt att de ekologiska alternativen måste vara så mycket dyrare.  

 

En av deltagarna tycker att det viktigaste är att vara medveten om problemen, oavsett hur 

personen sen väljer att agera. Själv har hon på grund av begränsad ekonomi som student fått 

prioritera att i sin matkonsumtion handla vissa varor ekologiskt eller Fairtrade. Bananer, 

kaffe, ägg och mjölk är de produkter som hon prioriterar.  Produktionen av de konventionella 

alternativen anser hon vara dålig och de är även produkter som hon och Sveriges befolkning 

totalt sett konsumerar väldigt mycket av. 
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5. Diskussion och analys 
 

I detta kapitel förs en diskussion och görs en analys av den insamlade empirin i relation till 

bakgrundsinformation och referensram. Framställningen är strukturerad efter 

forskningsfrågorna.  

 

5.1 Diskussion och analys FF1 

 

FF1: På vilket sätt uppfattar den etiska konsumenten hur butiker och företag profilerar och 

marknadsför sig idag? 

 
Utbildningens betydelse: Resultaten från intervjuer och fokusgrupper bekräftar De 

Pelsmacker och Janssens (2007) teori om att konsumenterna genom sina akademiska 

utbildningar fått mer kunskap om de etiska problemen och att detta har påverkat köpbeteendet 

i riktning mot etisk konsumtion.  Elisabeth Gudmundson från Uma Bazaar tycker att allt fler 

söker information och har särskilt lagt märke till en grupp nyblivna studenter som hon tror 

nyligen blivit varse om de etiska problemen med klädproduktion (kap. 4.3.3). Fokusgruppen i 

Borås är skeptisk till informationen från företag men litar på informationen och kunskapen 

som de får genom sin utbildning, de anser att den senare har hög kvalitet (kap. 4.5.2). 

Deltagaren i Malmö som studerar miljövetenskap litar dock på företagens information om 

produkterna.  

 

Tillgänglighet och aktivt sökande efter information: Av utkomsten från fokusgrupperna 

verkar det som att det finns en efterfrågan på en större transparens med en större öppenhet och 

mer tillgänglig information. Fokusgruppen i Malmö uppskattar att diskutera och att få 

information från etiska klädbutiker men anser att de oftast måste söka upp informationen 

själva (kap. 4.3.1). Tvärtom finner fokusgruppen i Borås informationen lättillgänglig men har 

svårt att föreställa sig hur det är för andra som inte studerar textil. Ur denna fokusgrupp 

framkommer att hur tillgänglig informationen upplevs beror på hur aktivt konsumenten söker 

den (kap. 4.3.2). Att det är upp till konsumenten att hitta informationen stärks av 

fokusgruppen i Malmö. Där menar en deltagare att informationen finns i media och i 

butikerna (kap. 4.3.1) men att det krävs att intresset och uppmärksamheten finns för att den 

ska bli tillgänglig, konsumenten måste vara aktiv och tillåts inte vara lat.  

 

Trovärdigheten i informationen från företagen: Gemensamt för fokusgruppen i Malmö är 

att de känner att de är tvungna att lita på information som företag ger om sina produkter. De 

känner att det är bortom deras kontroll att tvivla på den (kap. 4.2.1). Detsamma gällde 

fokusgruppen i Borås som insett problemen med att fabrikerna ligger långt borta (kap. 4.2.2). 

Fokusgrupperna tycker att det är bättre att acceptera informationen och köpa etiska produkter 

än att köpa oetiska produkter (kap. 4.2). Ju mer information konsumenten får desto mer 

upplever konsumenten de etiska problem som verkliga och tar dem på allvar.  

 

Konventionella företags marknadsföring: Båda fokusgrupperna upplever att ord som kan 

kopplas till etiskt mode och etiska produkter utnyttjas av företagen i marknadsföringssyfte 

(kap. 4.2.2; 4.7.1). Detta tycker även Adam Forslund från butiken Adisgladis. Han tycker att 

de stora företagen missbrukar ord och begrepp som är förknippade med etiskt mode (kap. 

4.3.3). I Malmögruppen diskuteras hur den etiska trenden har lett till att begreppet ekologiskt 

används lite hur som helst (kap. 4.7.1). Samma sak har Boråsgruppen märkt som tror att 

företagen använder ordet eko eftersom det är positivt laddat hos konsumenten. Gruppen tror 
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att denna marknadsföring, som de kallar falsk, bidrar till att det är svårt för konsumenten att 

hålla isär begreppen. Märkningarna blir fler i och med att företagen har egna beteckningar för 

att framstå i positiv dager (kap. 4.2.2).  

 

Å andra sidan har en av deltagarna i Malmö observerat hur ett företag valt att inte tydligt 

marknadsföra sina klädesplagg som etiska trots att de till exempel bestått av ekologisk 

bomull. Hon har själv arbetat på det företaget och tror att de är rädda för att deras image 

skulle ha tagit skada om de valt att marknadsföra den ekologiska bomullen mer tydligt (kap. 

4.2.1). 

 

Slutprodukten: Att kommunicera etiskt med fokus på slutprodukten är en strategi som 

företag använder sig av. Adam Forslund tycker att hans kunder har blivit mer uppmärksamma 

på vilka gifter som produkten utsatts för i produktion och då framförallt i färgningen (kap. 

4.2.3). Inom fokusgrupperna har inte detta förts på tal i diskussionerna.  Dock är det flera 

personer i fokusgrupperna som värderar kvaliteten i slutprodukten och argumenterar för att 

kvaliteten kan bidra till att ett plagg är etiskt, genom att det har lång hållbarhet och kan 

användas länge vilket minskar den totala konsumtionen (kap. 4.5). Det håller Forslund och 

Gudmundson med om (kap. 4.6.3).  Utifrån empirin blir det tydligt att det inte behöver vara 

produktionsmetoderna som är den viktigaste faktorn i köpvalet. Istället kan produktens 

egenskaper, exempelvis att den kommer att hålla under en lång tid, värdesättas högre. 

Produkten i sig är i detta fall inte etisk men argumenten om hållbarhet gör att konsumenten 

anser sig göra ett etiskt köp. 

 

Certifieringar och märkningar: Det finns företag som i stor utsträckning använder sig av 

certifieringar för att kommunicera sitt etiska arbete (kap. 3.4.1) vilket samtliga deltagare är 

medvetna om. 

 

Forslund uppfattar att den generella etiska konsumenten i hans butik är skeptisk till 

information om de etiska produkterna (kap. 4.2.3). Fokusgruppen i Borås bekräftar vad han 

upplever. En av deltagarna tycker inte att märkningarna ger tillräckligt mycket information 

om produkten och hur den är producerad. Hon tycker ändå att de fungerar som vägledning för 

konsumenten men att de inte helt och hållet kan accepteras som sanningar. Fokusgruppen tror 

inte att de är ensamma om att ha svårt att hålla isär alla begrepp och märkningar.  

 

En av fokusgruppsdeltagarna i Borås visar upp kunskap om märkningar genom att beskriva 

hur hon är medveten om att märkningen Fairtrade endast garanterar produktionen av råvaran 

och inte förädlingsprocessen av den (kap. 4.2.2). Företaget Dem Collective har valt att inte 

arbeta med den märkningen just för att det inte säger något om den totala processen bakom en 

produkt (Dem Collective, 2012c; kap. 3.1.2).  

 

Det är tydligt hur kunskap påverkar synen på certifieringar i den här studien. 

Fokusgruppsdeltagarna upplever att trots att det finns märkningar så ställs det krav på 

konsumenten för att förstå märkningarna. Ingen av deltagarna i någon av fokusgrupperna har 

fullt ut koll på vad märkningarna och certifieringarna innebär. Det tyder på en lättja där 

intresset och höga ambitioner att handla etiska produkter inte räcker till för att söka upp 

information som kan underlätta för dem själva när de handlar. Med detta bekräftas 

Papaoikonomous et al. (2010) teori att lathet kan vara ett skäl till att den etiska konsumenten 

inte alltid handlar etiskt. 

 

I intervjun med Adam Forslund framkommer hur komplicerat och dyrt det är för företag att 

certifiera sig. Det gäller särskilt för små företag med liten produktion som inte når den 

produktionsvolym som krävs för att de ska kunna certifieras (kap. 4.2.3). Trots att det finns 
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kunskap hos åtminstone en av deltagarna från Borås att det är dyrt för företagen att använda 

sig av certifieringar (kap. 4.2.2) har inte någon i fokusgrupperna nämnt att de är villiga att 

köpa en produkt som marknadsför sig som etisk men som saknar certifiering.  

 

Transparens: Slutligen finns det etiska klädföretag som, istället för att ha certifieringar, 

arbetar med transparens i produktionsprocessen (kap. 3.4.1). En av deltagarna har 

uppmärksammat hur företag i allt större utsträckning publicerar dokument om hur de arbetar 

med sitt sociala ansvar, så kallat CSR (kap. 4.2.2). 

 

Deltagarna argumenterar för att en hållbar produkt kan sägas vara etisk. Det borde innebära 

att de också skulle vara positiva till företag som arbetar med transparens men det 

framkommer inte ur diskussionerna att konsumenterna reflekterar över att företagen, precis 

som de själva gör, kan se på etiskt hänsynstagande ur en annan synvinkel: genom att arbeta 

med hållbara produkter utan att nödvändigtvis använda sig av certifieringar.  

 

Fokusgruppen i Malmö uppskattar och finner dock butiker och företag trovärdiga när 

informationen känns tillförlitlig och när personalen har mycket kunskap som de är villiga att 

dela med sig av, det vill säga företagen är transparenta med sina produkter. Just butiken Uma 

Bazaar har de uppmärksammat för att de tycker att personalen är utbildad och kan ge svar på 

frågor om plaggen och produktionen bakom (kap. 4.2.1). I empirin framkommer hur 

Gudmundson arbetar med transparens i sin butik. Hon har under sina verksamma år som hon 

kallar det ”utbildat” sina kunder för att få dem att förstå och uppskatta de företag och 

varumärken som arbetar med transparens (kap. 4.1.2; 4.4.3). Hon vill få kunderna att förstå 

skillnaderna på produkterna och hur produktionen ser ut i verkligheten (kap. 4.1.2). 

 

En av deltagarna i Borås har högre förväntningar på att mindre butiker eller butiker med en 

högre prisnivå ska kunna svara på frågor och ha kunskap om produkterna (kap. 4.3.2). Uma 

Bazaar har personal med kunskap om produktionen och produkterna, det kan vara så att 

Gudmundson är medveten om att de har krav på sig från konsumenten att veta mycket och ha 

möjlighet att svara på frågor. Fokusgruppsdeltagarna tycker att de stora kedjorna arbetar med 

etiskt som en del av sin marknadsföring medan den etiska inriktningen är mer genuin hos de 

mindre butikerna eller de enskilda, dyrare modemärkena.  

 

Eftersom deltagarna ser det som att de större kedjorna arbetar etiskt för sin egen vinning litar 

de inte lika mycket på deras personal. De förväntar sig inte heller att de ska vara tillräckligt 

utbildade för att kunna ge information och svara på deras frågor (kap. 4.2; 4.3; 4.4.2). Uma 

Bazaars strategi att arbeta med transparens och utbilda sin personal verkar vara en smart 

strategi för att ha möjlighet att konkurrera med de större kedjorna, de kan erbjuda de etiska 

konsumenterna mervärde genom sin kunskap. 
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5.2 Diskussion och analys FF2 

 

FF2: Hur beter den etiska konsumenten sig när den handlar modekläder? 

 

 
Figur 5.1. Modifiering av figur 4 (kap. 3.4.2) ”Påverkande faktorer i valet att handla eller inte handla etiskt”. 

(Källa: Egen figur skapad utifrån den teoretiska forskning beskriven i ”3.2 Relevant bakgrundsinformation för 

FF2” och den insamlade empirin i kap 4.). 

 

Figuren ovan visar observerade faktorer som påverkar de etiska konsumenterna i den här 

studien att handla eller inte handla etiska produkter. Den har jämförts med observerade 

faktorer i tidigare studier redovisade i figur 4 (kap. 3.4.2).  

 

Produkten: Egenskaper hos produkten som kan få den här studiens deltagare att handla en 

etisk produkt skiljer sig inte avsevärt från vad tidigare studier visat, endast fördelarna för 

hälsan med en etisk produkt tas inte upp av fokusgruppsdeltagarna.  

 

Fokusgrupperna är i stort sett överens om vad det är hos produkten som gör att de väljer att 

handla eller inte handla etiskt. De prioriterar egenskapen kvalitet då den skapar ett värde som 

medför att de ser en möjlighet till att använda produkten under lång tid (kap. 4.5). Om ett 

etiskt alternativ som motsvarar den produkt de är ute efter inte finns tillgänglig kan det 

medföra att de väljer ett oetiskt alternativ (kap. 4.6.3). Det blir tydligt hur viktigt det är för 

butikerna att ha kännedom om vilka produkter den etiska konsumenten efterfrågar. Men även 

om ett etiskt alternativ finns tillgängligt är det inte självklart att fokusgruppdeltagarna väljer 

den produkten.  

De accepterar delvis ett högre pris på etiska produkter eftersom de vet varför priset blir högre. 

Deltagarna är samtliga studenter och med anledning av deras begränsade ekonomi känner de 

ibland att när produkten blir för dyr hämmar det deras etiska konsumentbeteende (kap. 4.6.2; 

4.8.2; 4.5.1). 

 

Som framgår av Adam Forslunds observation är gruppen etiska konsumenter väldigt bred och 

deras köpbeteende skiljer sig därför åt (kap. 4.5.3). De etiska konsumenterna i Borås 

uppskattar produkter som skapar ett personligt värde för dem. (kap. 4.5.2; 4.6.2). Att 

konsumenten styrs av vad produkten betyder för dem i större grad än vad den gör för dem 

styrks av Solomon och Rabolt (2004; kap. 3.2.1).  
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Gapet som tidigare uppmärksammats av många författare och forskare (kap. 3.2.4) styrks av 

fokusgrupperna vars deltagare av olika anledningar ibland väljer att inte handla etiska 

produkter, eller att prioritera en konventionell produkt framför en etisk. Många gånger 

handlar det om bristande tillgänglighet eller att den etiska produkten brister i sin funktion eller 

sina egenskaper, så kallade externa begränsningar (Papaoikonomou et al., 2010).  

 

Information: Externa faktorer (Kumra, 2007; kap. 3.2.1) inom information kan påverka de 

etiska konsumenterna i fokusgruppen att både handla och inte handla etiska kläder. Känns 

informationen tillförlitlig och om det finns kunnig personal i butikerna som förmedlar den kan 

det påverka dem att handla (kap. 4.2.1; 4.3), vilket styrker Carringtons et al. (2010) teori om 

situational context (kap. 3.2.4). En av deltagarna i fokusgruppen i Malmö säger att han 

besöker de butiker som skyltar med att de har Fairtradeprodukter, även om han inte från 

början planerat det (kap. 4.2.1). Hans intentioner är att handla etiskt och blir påmind av 

Fairtradeloggan.  

 

I den specifika säljsituationen för etiska produkter är förväntningarna från deltagarna i 

fokusgrupperna på säljare i etiska butiker större än förväntningarna på säljare i vanliga butiker 

(kap. 4.2.1; 4.3.2). Dels förväntas de ha en djupare produktkännedom och kunskap om 

produktionen bakom produkten, dessutom förväntas de agera på ett annorlunda sätt än vanliga 

säljare. En av de i fokusgruppen i Malmö blir misstänksam mot säljare som försöker 

merförsälja. Hon förknippar att handla etiskt med att handla mindre och tycker att det inte 

känns trovärdigt när en etisk säljare försöker få henne att handla mer kläder (kap. 4.3.3). 

 

Om informationen istället för att upplevas som tillförlitlig känns överflödig och inte trovärdig 

eller att den är svår att få tag i, så har det en negativ inverkan på de etiska konsumenterna i 

fokusgrupperna (kap. 4.3). Det stärker tidigare forskning på etiskt konsumentbeteende (De 

Pelsmacker & Janssens, 2007; Papaoikonomou et al., 2010). 

 

Personligt: Två skäl till att inte handla etiskt, som tagits upp i tidigare forskning, är 

likgiltighet och bristande intresse för etiska produkter (Papaoikonomou et. al, 2010; Solomon 

& Rabolt, 2004; kap. 3.4.2). Dessa skäl har inte framkommit i fokusgrupperna. Däremot är ett 

skäl att inte handla att det inte finns ett behov av nya kläder eller av etiska produkter (kap. 

4.6). 

 

I tidigare forskning har faktorn att konsumenten inte har etiska shoppingrutiner tagits upp som 

argument. I fokusgrupperna har ett liknande argument diskuterats, att deltagarna rutinmässigt 

handlar produkter som inte är etiska (kap. 4.5.2). Denna faktor, som enligt Papaokonomou et 

al. (2010) påverkar den etiska konsumenten att inte handla, har att göra med att de inte orkar 

söka upp etiska alternativ (kap. 4.2) eller inte har behov av de etiska produkter som erbjuds.  

 

Det finns tydliga tecken inom fokusgrupperna att deras personliga utveckling har lett till att de 

blivit etiska konsumenter. Personliga egenskaper som gör att konsumenten handlar etiskt, 

utöver de som uppmärksammats i tidigare studier, är ålder, mognad, kunskap och individuell 

reflektion vilka samtliga gör att konsumenten är mer ansvarstagande (kap. 4.6.2; 4.8.2; 4.9). 

 

Ett modeintresse hos fokusgruppsdeltagarna har lett till att de både handlar och inte handlar 

etiskt. Jin Gams (2011) studier visar på att den modeintresserade konsumenten har lättare att 

uppfatta etiska trender. Fokusgruppen i Borås har ett utpräglat modeintresse och har därför 

uppfattat trenden att handla etiskt vilket skulle vara ett skäl till att de valt att handla etiska 

modekläder (kap. 4.3.2). Aspers (2008) däremot har konstaterat att den modeintresserade 

konsumenten ibland har svårt att väga in de etiska hänsynstagandena i köpbeslutet då etiska 
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kläder kan ha en lägre modegrad. Även detta har uppmärksammats i fokusgruppen i Borås då 

de tycker att det är lättare att följa trender genom att köpa billiga kläder som gör det möjligt 

att byta ut garderoben ofta (kap. 4.7.2). Adam Forslund, ägare av Adisgladis, påpekar i 

intervjun just problemet för en etisk butik att ligga i framkant med det senaste modet (kap. 

4.1.1; 4.6.3). 

 

Precis som konstaterats av De Pelsmacker och Janssens (2007) pekar den här studien på att 

deltagarna inte är villiga att köpa en etisk produkt om de inte är intresserade av produkten i 

sig. Det som framkommit ur fokusgrupperna är att de dragit ned på sin konsumtion (kap. 4.5; 

4.6). Den grupp som av Adam Forslund och Elisabeth Gudmundson beskriver som extrema 

etiska konsumenter konsumerar i princip inte kläder alls (kap. 4.5.3). Att marknadsföra sig 

mot den gruppen är inte intressant för ett klädföretag, även om de producerar etiska kläder, 

eftersom de extrema etiska konsumenterna inte intresserar sig för produktkategorin kläder. 

 

Inom fokusgrupperna är det en rad saker som påverkar deras interna begränsningar, deras 

individuella reflektioner som påverkar deras konsumtion (Papaoikonomou et al., 2010). 

Fokusgruppsdeltagarna är inte tillräckligt motiverade i alla situationer. När deltagarna finner 

produkterna svåråtkomliga väljer de att inte ta hänsyn till etiska aspekter (kap. 4.4.1; 4.5.2), 

vilket visar på en intern begränsning. Papaoikonomou et al. beskriver hur vissa konsumenter 

har inställningen att omvandlingen tar tid. En av deltagarna i Borås beskriver hur hon varit 

medveten länge men att det varit en process att komma dit hon är idag (kap. 4.6.2). På 

liknande sätt beskriver en av deltagarna i Malmö, hur hon länge varit intresserad men först 

sedan hon börjat studera tagit tag i sitt etiska handlande (kap. 4.5.1). 

 

Motivation: Solomon och Rabolt (2009) har uppmärksammat att den etiska konsumenten 

motiveras av fyra orsaker att handla etiskt (kap. 3.2.2), det är främst två stycken som blir 

synliga i den här studiens fokusgrupper. Fokusgruppen i Malmö motiverades att handla etiskt 

för att ta sitt ansvar och påverka genom sitt handlande (kap. 4.9.1). Samtliga i fokusgruppen i 

Borås höll med om den åsikten (kap. 4.6.2; 4.9.2), men en av dem tyckte att även företagen 

borde ta sitt ansvar (kap. 4.8.2).  

 

Det förekom en diskussion i båda fokusgrupperna om hur andra personer skulle kunna 

påverkas till att handla etiskt. Några föreslog att de politiska partierna genom lagar skulle 

begränsa handlandet av oetiska produkter. En av personerna i Malmö tyckte att människor ska 

tvingas att handla etiskt indirekt, genom att de etiska alternativen är mer ekonomiskt 

fördelaktiga. Resterande deltagare i gruppen förstod hans resonemang men trodde att det i 

slutändan måste komma från konsumenterna (kap. 4.8). 

 

Omgivning: Omgivningen, i form av familj, vänner och utbildning, påverkar 

fokusgruppernas syn på etiskt mode och deras köpbeslut (kap. 4.5.2; 4.6.2). För 

fokusgruppdeltagarna i den här studien skulle marknadsförare, enligt teorin om Actual Buying 

Control (Carrington et al., 2010), förutom att försöka påverka konsumenten själv dessutom 

försöka influera dennes omgivning. 

 

Hela fokusgruppen i Borås var överens om att de bryr sig om problemen i textilindustrin 

mycket tack vare att de befinner sig i en omgivning där det finns mycket kunskap om etisk 

konsumtion (kap. 4.5.2). Det styrks av att en av deltagarna i fokusgruppen i Malmö hade lagt 

märke till att hon blivit mer ifrågasättande när hon börjat studera miljövetenskap på 

högskolan (kap. 4.5.1). Gudmundson har identifierat en grupp unga män som i och med att de 

blivit studenter hamnat i en ny miljö och en ny omgivning där de blivit upplysta över problem 

som de tidigare inte reflekterat över (kap. 4.3.3). Rajev Kumra (2007, kap 3.2.1) beskriver 
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den här påverkan från konsumentens omgivning som externa variabler, vilka tillsammans med 

interna variabler styr köpbeteendet.  

 

Konsumtionssamhället kan både påverka fokusgruppsdeltagarna att handla etiskt och att inte 

handla etiskt. De kan bli avskräckta av den snabba omsättningen av produkter men inrotade 

vanor hos dem kan göra att de vill handla när de blir utsatta för en kommersiell miljö. För att 

den etiska konsumenten ska lyckas stå emot frestelser med shopping kan det enligt en av 

fokusgruppsdeltagarna innebära att inte ens utsätta sig för en sådan miljö (kap. 4.5.2). 

Marknadsförare kan hjälpa konsumenten att handla etiska kläder genom att på plats i 

köpsituationen påminna denne om dennes verkliga intentioner (Carrington et al., 2010).  

 

Marknadsföring av etiska produkter: Hur företag ska marknadsföra sina etiska produkter 

pratade butiksinnehavarna om i intervjuerna och det diskuterades i fokusgruppen i Borås. Alla 

var överens om att marknadsföring av etiska och konventionella produkter inte borde skilja 

sig åt på det sättet som de ansåg att den gör idag (kap. 4.7), vilket även tidigare forskning 

konstaterat (Jim Gam, 2011; kap. 3.2.3). Deltagarna i denna studie menar att marknadsföring 

för etiska produkter ofta bygger på att ge konsumenten dåligt samvete (kap. 4.6.3; 4.8.2). En 

av deltagarna i fokusgruppen i Malmö tyckte att företagen borde satsa mer på att 

marknadsföra även de etiska produkterna för deras design och funktion istället för att bara 

lyfta fram att de är etiska, som hon tycker att de gör idag (kap. 4.8.2). 

 

I den här studien framkommer att det existerar fördomar mot etiska kläder (kap. 4.4.2), att de 

är fula och otidsenliga. Adam Forslund tror att det i stor utsträckning varit personer och 

företag som inte har ett särskilt utpräglat modeintresse som tidigare marknadsfört de etiska 

produkterna och att den stämpel som den här typen av kläder fått är ett skäl till att inte handla 

(kap. 4.4.3).  

 

Jämfört med de mindre, oberoende, etiska butikerna har större företag och kedjor sannolikt 

lättare att få uppmärksamhet i media tack vare sin storlek och att allmänheten har ett större 

intresse för dem. Dessutom har mindre butiker inte samma ekonomiska resurser som de stora 

kedjorna för att genomföra slagkraftig marknadsföring. Forslund har observerat att personerna 

bakom de etiska butikerna som tvingats lägga ner inte har haft tillräckligt av företagsanda och 

vinstdrivande tänk bakom sina företag (kap. 4.6.3).  

 

Det är möjligt att utifrån teorin och empirin urskilja ett mönster hos etiska personligheter. De 

känner empati för omvärlden och att tjäna pengar är för dem inte självförverkligande. De vill 

hellre kunna njuta av livet och leva i nuet. Troligtvis är det personer med etiska personligheter 

som också drivit de etiska butikerna som Forslund fått se stänga igen. Detta tyder på att det 

måste finnas en annan drivkraft än de etiska värderingarna för att ett etiskt företag ska 

överleva. Möjligheterna med marknadsföring måste utnyttjas för att konsumenten ska tycka 

att de etiska produkterna är attraktiva. 

 

5.3 Diskussion och analys FF3 

 

FF3: Hur ser värderingarna ut som styr den etiska konsumentens beteende? 

 

Behov: De etiska konsumenterna i studien skiljer sig åt mellan de två fokusgrupperna. En 

grupp agerar som etiska konsumenter utifrån sitt samvete. När de, enligt dem, handlat för 

mycket kläder får de dåligt samvete och ångrar sig. De placeras i nivåerna Sociala behov och 

Uppskattning i Maslows behovspyramid (kap. 3.2.2.1; kap. 4.5). Den andra gruppen agerar 

etiskt ur ett större perspektiv och närmar sig den extrema etiska gruppen som 
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butiksinnehavarna i intervjuerna beskriver (kap. 4.5). De ger intryck av att se upp till de 

extrema etiska konsumenterna och kan placeras utifrån fokusgruppsdiskussionerna mellan 

Uppskattning och Självförverkligande. Att bli accepterad av den här gruppen kan vara svårt 

enligt Forslund. Han upplever dem som fientliga mot personer som de inte upplever som 

etiska i lika stor utsträckning som de själva (kap. 4.4.3).  

 

Diskussionerna inom grupperna kretsar mycket kring behovet av att bidra med något och de 

försöker att i stor utsträckning dra ned på sin konsumtion (kap. 4.5), vilket visar på att de i 

vissa avseenden närmar sig toppen av pyramiden. Samtliga deltagare känner ett behov av att 

utföra något i livet, inte nödvändigtvis för att känna uppskattning från sin omgivning utan 

främst för sig själva. De vill känna att de gör något av betydelse (kap. 4.9).  

 

De enda etiska konsumenterna, i den här studien, som påverkas av någon typ av fysiskt behov 

till att köpa etiska kläder är de gravida kvinnor som Gudmundson nämner (kap. 3.2.2.1). Det 

visar på hur även etiska konsumenters behov förändras av den interna variabeln Var 

konsumenten befinner sig i livet (Kumra, 2007, kap 3.2.1).  

 

Beteende: Alla Jonathan Halls (2007) fyra grupper kan inte urskiljas i denna studie. 

Majoriteten av konsumenterna tillhör gruppen Empatisering och handlar etiskt för att de 

känner empati med omvärlden och ett ansvar för miljön. 

 

Dock har deltagarna från Borås uppmärksammat etiskt mode som en trend. Samtidigt har en 

av deltagarna uppmärksammat en annan trend som går ut på att följa ett föränderligt mode 

som styrs av hur kändisar klär sig, en trend som går att köpa billigt från de stora klädkedjorna 

(kap. 4.3.2; 4.7.2). Genom att välja att följa den etiska trenden tar hon i och med det avstånd 

från den andra, snabbkonsumerande trenden. Detta visar på tendenser inom fokusgruppen att 

de även handlar etiskt för att sätta en etikett på sig själva, Etisk etikettering (Jonathan Hall, 

2007; kap. 3.2.3).  

 

Den lilla gruppen extrema etiska konsumenter, som Forslund (kap. 4.4.3) och Gudmundson 

urskilt, vars liv helt genomsyras av etiskt hänsynstagande och etiska beslut tillhör Halls 

(2007) grupp EWOL, även identifierad av Carrigan och Attalla (2001). De finns inte 

representerade i fokusgrupperna men vissa av deltagarnas resonemang visar dock på att de är 

på väg i riktning mot att låta etiskt hänsynstagande genomsyra hela deras liv. Denna grupp har 

en livsstil som enligt figur 5 (kap. 3.2.3) handlar om självförverkligande. Den här gruppen 

upplever inte Adam Forslund som särskilt köpstark (kap. 4.4.3). Elisabeth Gudmundson från 

Uma Bazaar uppskattar att den extrema gruppen endast utgör fem procent av samtliga kunder 

i hennes butik (kap. 4.6.3).  

 

Värderingar: Det framkommer i empirin att externa variabler påverkar den etiska 

konsumentens köpbeteende och då framförallt en omgivning som besitter stor kunskap inom 

området etiskt mode. För den etiska konsumenten så krockar de interna och externa 

variablerna med varandra (kap. 4.5.1). Gudmundson har lagt märke till att de etiska 

konsumenterna som är sysselsatta som studenter ibland inte har möjlighet att köpa etiska 

produkter i hennes butik eftersom deras ekonomi är trängd (kap. 4.6.3). Den här studien pekar 

mot att den etiska konsumenten har värderingar som gör att den har en önskan om att 

prioritera etiska produkter framför oetiska. Men var konsumenten befinner sig i livet just nu 

kan verka hämmande på hur den etiska konsumentens beteende tar form (kap. 4.5.1). 

 

Deltagarna i denna studie tycker att det är viktigt att lyssna till sig själva och att låta sina liv 

styras av sina egna prioriteringar av vad som är roligt och värdefullt (kap. 4.9). Ur Schwartzs 

värderingskategorier (kap. 3.3.3) kan fokusgrupperna genom diskussionerna framförallt 
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kopplas till fyra av de åtta grupper som Shaws et al. (2005) studie visat att etiska konsumenter 

prioriterar och till fem av Kahles åtta värderingar (kap. 3.3.2). Förutom att de genom sin 

klädkonsumtion försöker minimera sin påverkan på miljön väljer de till exempel miljövänliga 

färdmedel och ekologiska matvaror (kap 4.9).  

 

Att etiskt hänsynstagande är synligt genom hela deras vardag tyder på att deltagarnas 

värderingar kan kopplas till värderingskategorin Universalism. De etiska konsumenterna i 

fokusgrupperna värdesätter sin fritid, naturen och frisk luft. Framförallt Malmögruppen 

uppskattar ett aktivt liv. De vill kunna njuta av livet och leva i nuet vilket kan kopplas till 

värderingen Fun and enjoyment in life i Kahles LOV (kap. 3.3.2) och värderingskategorin 

Hedonism i Schwartzs LOV (kap. 3.3.3). Fokusgruppen i Borås fann njutning i mat och 

trevligt sällskap vilket kan förutom ovannämnda värdering även kopplas till värderingarna 

Warm relationships with others och Sense of belonging samt Benevolence kategorin i 

Schwartzs LOV.  

 

För en av deltagarna i Borås var det viktigt att känna hur hon utvecklades och lärde sig nya 

saker. En annan ville känna att hon fick ut någonting av varje dag (kap. 4.9.2). Båda 

personerna kan kopplas till Kahles värdering Sense of accomplishment och Schwartzs 

värderingskategori Achievement och Universalism. Den deltagaren i Malmö som ville kunna 

påverka och bidra med något till omvärlden genom hans arbete kan också kopplas till den 

värderingen och den kategorin (kap. 4.9.1). Övervägande i båda fokusgrupperna var att de 

ville vara nöjda med sig själva och deras val, värderingskategorin Self-direction och 

värderingen Self-respect. Till Self-respect kan även kopplas att deltagarna vill vara lyckliga 

och trivas med sig själva, den egna utvecklingen var viktigare än en framgångsrik karriär, 

detta har ett samband med Schwartzs kategori Hedonism. 

 

Även om det inte kan uteslutas att fokusgruppsdeltagarna även har andra värderingar så är det 

Kahles värderingar Warm relationships with others, Fun and enjoyment in life, Sense of 

belonging, Self-respect och Sense of accomplishment samt Schwartzs värderingskategorier 

Hedonism, Benevolence, Self-direction, Achievement och Universalism som är utmärkande i 

den här studiens fokusgruppdiskussioner.  

 

Applicering av de etiska konsumenterna på figur 5: Genom fokusgruppsdeltagarnas 

värderingar kan de placeras i figuren ”Den samlade teoretiska referensramen för 

forskningsfråga 2 och 3” (figur 5, kap. 3.4.3). I figuren nedan är de värderingar och 

värderingskategorier som kopplats till fokusgruppsdeltagarna rödmarkerade och var de 

befinner sig i Maslows behovspyramid är inringat med en röd ring. Grupp 1, 

Hälsouppvaknande, kan inte härledas till deltagarna. I diskussionerna kring etiskt 

hänsynstagande berörs inte säkerhet eller trygghet som den här gruppen kännetecknas av. 

Som tidigare tagits upp i analysen kan fokusgruppsdeltagarna placeras i de resterande tre 

grupperna.  

 

Grupp 4, EWOL, beskrivs av Jonathan Hall (2007; kap 3.2.3) som en grupp människor som 

uppnår självförverkligande genom en etisk livsstil. Halls beskrivning passar inte helt in på 

deltagarna i fokusgruppen. Den fjärde gruppen blir intressant då fokusgruppsdeltagarna ändå 

har värderingar som är kopplade till grupp 4. Det tyder på att de uppnår självförverkligande 

på något annat sätt och studien pekar på att det är genom att uppnå mål och utvecklas. Detta 

gör de när de njuter av livet, känner social tillhörighet och bidrar till en bättre värld, 

värderingar kopplade till grupp 2 och grupp 3. 
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Figur 5.2. Modifiering av figur 5 (kap. 3.4.3) “Den samlade teoretiska referensramen för forskningsfråga 2 och 

3” (Källa: Egen figur skapad utifrån den teoretiska forskning beskriven i ”3.2 Bakgrundsinformation för FF2” 

och ”3.3 Relevant bakgrundsinformation för FF3” och den insamlade empirin i kap. 4). 
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6. Slutsatser 
 

Argumentet för den här uppsatsens relevans är att etiskt mode fått allt mer uppmärksamhet på 

senare tid. Detta tyder på att fler och fler blir intresserade av etiska produkter. Företagen i 

textil och modebranschen måste lära sig handskas med det nya etiska scenariot för att fortsatt 

kunna lyckas attrahera konsumenterna. I det här kapitlet kommer först svar att ges på de tre 

forskningsfrågorna baserade på analyserna i kapitel 5. Därefter diskuteras syftesuppfyllelsen. 

 

I nedanstående avsnitt används termerna konsument och etisk konsument synonymt. 

 

6.1 Svar på forskningsfrågorna 

 

FF1: På vilket sätt uppfattar den etiska konsumenten hur butiker och företag profilerar sig 

och marknadsför etiska kläder idag? 

 

Etiska produkter upplevs fortfarande ibland som svårtillgängliga. Studien pekar på att de 

etiska konsumenterna inte själva aktivt letar efter etiska butiker, produkter och information 

om dessa. Företagen måste söka upp och påminna konsumenten om dennes etiska intentioner. 

 

De etiska konsumenterna har uppmärksammat att allt fler större företag och klädkedjor 

marknadsför etiska produkter. Konsumenterna förväntar sig inte att få den information de 

behöver från de större klädkedjorna. De har uppfattningen att dessa framför allt använder sig 

av etiskt mode i marknadsföringssyfte. Den etiska konsumenten känner inte lika stor tillit till 

personalen i de större klädkedjorna som därför måste arbeta med certifieringar för att 

förmedla etiska produkter. Studien pekar på att både de etiska konsumenterna och 

butiksinnehavarna till de etiska butikerna har uppfattat att etisk marknadsföring ofta bygger 

på att ge konsumenten dåligt samvete.  

 

Resultaten från studien pekar på att ju mer kunskap konsumenten har om etiska problem 

bakom produktionen desto större är chansen att den väljer att köpa etiska produkter, men 

risken för att de avstår från att konsumera blir också större. Detta kan påverka även de etiska 

företagen då den medvetna konsumenten även avstår från att köpa deras produkter. 

Hårddraget skulle det ur marknadsföringssynpunkt kunna sägas att det bästa är att inte lära 

konsumenterna för mycket. 

 

Dock, i ett tänkbart scenario där samtliga människor blir mer informerade och mer övertygade 

om de etiska problemen i produktionen av kläder kommer antalet etiska konsumenter att öka. 

När gruppen etiska konsumenter blivit tillräckligt stor så är en möjlig utveckling att 

problemen och diskussionerna om överkonsumtion avtar. Likaså kommer avståndstagandet 

hos den etiska konsumenten från att handla att minska och konsumtionen av etiska produkter 

att öka.  

 

Oberoende av märkningar bör företagen fokusera på att förmedla trovärdig information om 

produktionen samt produktens hållbara och kvalitativa egenskaper.  För att ett företag ska 

kunna arbeta med transparens krävs mycket av den personal som möter kunderna i butiken. 

De måste ha mycket kunskap för att de etiska konsumenterna ska finna informationen de får 

om produkterna tillförlitlig. De etiska konsumenterna ställer högre krav på de mindre etiskt 

nischade butikerna och förväntar sig dessutom att säljarna i etiska butiker ska bete sig 

annorlunda än säljarna i icke etiska butiker. Därför reagerar de starkare negativt om säljarna i 
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de etiska butikerna inte lever upp till deras förväntningar på hur en person med etiska 

värderingar ska bete sig. Det är en möjlighet för mindre butiker att differentiera sig genom 

utbildad personal som ersättning för certifieringar som de inte alltid har råd med. 

 

De etiska konsumenterna är medvetna om att det finns olika märkningar av etiska kläder och 

att butiker skyltar med märkningarna. Precis som med produkterna tycker de att 

informationen ibland är svårtillgänglig och de ställer sig ofta frågande till informationens 

trovärdighet. Konsumenterna har inte särskilt stor kännedom om märkningar.  

 

Att uppmärksamma det negativa i branschen borde inte vara modeföretagens huvudsakliga 

uppgift, även om de är etiska. Istället är det media och statens uppgift att granska samt 

informera och företagens uppgift att presentera fördelarna med de etiska produkterna, arbeta 

mer positivt med marknadsföring. 

 

FF2: Hur beter den etiska konsumenten sig när den handlar modekläder? 

 

Det är tydligt att beroende på var konsumenten befinner sig i livet så har den olika skäl till var 

och varför den handlar eller inte handlar. Således är det viktigt att känna konsumenten och 

förstå dennes behov. Studenter efterfrågor något annat än vad gravida kvinnor gör men båda 

två kan vara etiska konsumenter. Även etiska företag måste differentiera sig och fokusera på 

sin specifika målgrupp. 

 

I butiken tittar konsumenten efter etiska alternativ men prioriterar dock oftast först och främst 

en snygg design och ett överkomligt pris. Konsumenternas uppfattning om etiska företag och 

varumärken idag är att de erbjuder ett mode som gått från att vara tråkigt och fult till fullt 

tillfredsställande men som ändå inte står i framkant med att uppfatta nya trender. Företagen 

måste erbjuda produkter som konsumenten vill ha, det räcker inte med att propagera för att 

produkterna är etiska. De etiska produkterna upplevs av konsumenterna som dyrare än icke 

etiska produkter men de har förståelse för prisskillnaderna. Konsumenterna kan tänka sig att 

betala extra om produktionen bakom en produkt gått juste till, men om priset blivit allt för 

mycket dyrare väljs den bort.  

 

Konsumenten försöker generellt att handla kläder i begränsad utsträckning och kan få dåligt 

samvete både om de handlat onödigt många plagg och några av dessa varit oetiska.  Det finns 

en liten grupp extrema konsumenter, vilken av företagen idag ses som en icke köpstark grupp 

som det inte är lönt att påverka eftersom de konsumerar i väldigt liten utsträckning. 

 

Den etiska konsumenten är generellt ganska lat och letar inte aktivt efter alternativ och 

information utan väljer det som finns lättillgängligt. Konsumenterna uppfattar att 

matbutikerna har kommit längre i att erbjuda ett mer fullständigt och tillgängligt etiskt 

sortiment. Om utbudet av etiska kläder skulle vara lika stort pekar studien på att fler också 

skulle handla kläder som är etiska. 

 

FF3: Hur ser värderingarna ut som styr den etiska konsumentens beteende? 

 

Den etiska konsumenten sätter sin självrespekt högt. De vill leva upp till sina övertygelser, 

sympatisera med sin omvärld och ha möjlighet att påverka denna.  

 

Den etiska konsumenten drivs i ringa grad av att tjäna pengar eller av makt. Inte heller verkar 

de känna press från familj och släkt att tycka på något speciellt vis utan sätter sin fria vilja 

högt. 
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Den etiska konsumenten kan delas upp i undergrupper efter hur etiska de är och varför de är 

etiska, respektive i vilken utsträckning de lever genom sina etiska åsikter. Beroende av vilken 

undergrupp de etiska konsumenterna tillhör så beter de sig olika med avseende på när, var och 

hur de handlar kläder.  

 

Ur studien framkommer att konsumenten går igenom en långsam förändringsprocess, de går 

inte från att vara oetiska ena dagen till att vara fullt ut etiska nästa.  

 

6.2 Syftesuppfyllelse 

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att förstå, beskriva och förklara vad som styr den 

svenska etiska konsumentens val att handla eller att inte handla etiska modekläder i syfte att 

öka förståelsen för hur företag kan minska det nu rådande attityd-beteendegapet. 

 

Med slutsatserna för de tre forskningsfrågorna ovan anses studien ha uppfyllt sitt syfte. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Den här studien har av redovisade skäl avgränsats. Undersökningsgruppen för den här studien 

är väldigt liten och kan inte sägas motsvara någon representativ population. Därför skulle det 

vara intressant att genomföra en mer omfattande studie på svenska etiska konsumenter. Den 

föreliggande studien visar att ämnet är mycket lite studerat, vilket motiverar forskning över en 

längre tid och med ett större djup. 

 

Studien pekar på att etisk matkonsumtion har kommit längre i utvecklingen och fått större 

fäste hos konsumenten. Det vore intressant att jämföra de två områdena mat och kläder för att 

om möjligt kunna urskilja ett mönster i hur den här typen av produkter tagit sig in på 

marknaden. Finns det möjlighet till att förutspå vilken väg utvecklingen av etiskt mode 

kommer att ta? Går det att ta hjälp av det som är känt om etisk matkonsumtion för att på så vis 

skynda på utvecklingen av det etiska modet? 

 

Studien visar att etiska varumärken borde arbeta med marknadsföring på samma sätt som 

vanliga varumärken, och inte ge konsumenterna dåligt samvete för att de handlar. Det vill 

säga, etiska butiker och företag borde bete sig mer som vanliga företag. Med anledning av 

detta är det relevant att ta reda på hur butiker med etiska koncept och butiker utan etiska 

koncept skiljer sig åt sinsemellan. Detta vore även intressant för butiker utan etiska koncept 

men som har etiska produkter i sitt sortiment. De etiska konsumenterna är skeptiska till deras 

trovärdighet och därför vore vidare forskning relevant för dem för att ta reda på hur de kan 

bygga upp sitt förtroende hos kunderna. 

 

Den etiska konsumenten upplever information som svårtillgänglig och har inte lätt för att 

hålla isär begreppen. Samtidigt har de små företagen problem att marknadsföra sig som etiska 

då de inte alltid har råd eller möjlighet att använda sig av certifieringar. Intressant skulle 

därför vara att undersöka möjligheterna och eventuellt utveckla ett system som underlättar för 

alla med ett etiskt intresse, både konsumenter och företag.  

 

Det finns antydan till att deltagarna från de olika fokusgrupperna, som genomfördes i olika 

städer, skiljer sig åt vad avser attityder, värderingar och beteende. Då enbart två fokusgrupper 

gjorts i den här studien kan inga slutsatser dras av detta. Därför vore det intressant att studera 
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närmare skillnaderna mellan etiska konsumenter beroende på var de befinner sig i livet, vad 

de har för sysselsättning, var de bor och deras omgivning i övrigt. 
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Bilaga 1: Fokusgruppsguide – de åtta diskussionstemana i 
tur och ordning 

 

Konsumentbeteende hos de etiska konsumenterna 

 
Ämne 1 med syftet att ta reda på:  

 

Var de oftast brukar handla, i vilka butiker 

Hur ofta de handlar 

Hur mycket de handlar 

Vad de tänker på när de ska handla kläder 

Vad är viktiga faktorer för att de ska köpa ett plagg 

 

 

Uppfattningar om etiskt mode 

 
Ämne 2 med syftet att ta reda på: 

 

Vad etiskt mode innebär för dem och vad de anser om det 

Vilka olika aspekter de anser räknas in för etiskt mode (eko, fairtrade etc) 

Vilka aspekter de tycker är viktiga 

Vad de tycker om funktion/design hos etiska kläder 

Vad de anser om etiskt mode jämfört med ej etiskt mode 

 

Att handla eller att inte handla etiska kläder  

 
Ämne 3 med syftet att ta reda på: 

 
Varför de vill handla etiska kläder 

Av vilka skäl handlar de främst etiskt (medlidande, egen hälsa, socialt tryck, djupare 

värderingar bakom) 

Har de alltid gjort det eller är det någon speciell händelse som har gjort att de börjat 

Påverkas hur de handlar av människor i deras omgivning 

Vad beror det på om de inte skulle handla etiskt 

 

 

Varför andra inte handlar etiska kläder 

 
Ämne 4 med syftet att ta reda på: 

 
Varför ej etiska konsumenter inte handlar etiska kläder 

Dolda orsaker till att de etiska konsumenterna inte handlar etiska kläder 

 

 

Att få andra att handla etiskt 
 

Ämne 5 med syftet att ta reda på: 
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Hur de etiska konsumenterna tror att man kan få andra att handla etiskt 

Få dem att undermedvetet ange hur de själva kan fås att handla etiskt 

 

Erhållande av information om etiska kläder 
 

Ämne 6 med syftet att ta reda på: 

 

Vad de anser om information om etiska kläder? 

Kommer informationen till dem 

Tar de reda på den själva 

Är det lätt/svårt att hitta information 

Vad anser de om informationen 

 

Uppfattning om etiska märkningar och hur de kommuniceras 
 

Ämne 7 med syftet att ta reda på: 

 

Vad de vet om etiska märkningar på kläder 

Om de känner till olika märkningar 

Om de känner till skillnaderna mellan dem 

Om de litar på dem och finner dem trovärdiga 

 

 

Den etiska konsumenten 

 
Ämne 8 med syftet att ta reda på: 

 
Deras grundläggande värderingar 

Vad som utmärker den etiska konsumenten 

Vad de värdesätter i sina liv och i sin vardag 

Om de tänker etiskt när de handlar andra produkter än kläder 
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Bilaga 2: Intervjutemana för de ostrukturerade intervjuerna 
 

 

Företagsinriktningar och varumärkeskoncept 

 
Med syfte att ta reda på: 

 

- om butiksägarna har uppmärksammat hur varumärken skiljer sig åt i hur de marknadsför sig 

(slutprodukt, transparens, certifiering) 

- vilka etiska aspekter som de som återförsäljare anser är viktiga att varumärkena arbetar med 

- Vad som uppmärksammar konsumenten 

- Om konsumenten bryr sig om skillnaden 

 

Konsumentens värderingar och beteenden 

 
Med syfte att ta reda på: 

 

- Deras kunders beteenden och värderingar  

- Vilken typ av konsument kommer in i deras butik 

- Om de kan se likheter mellan dem eller om det är varierade personligheter 

- Om det finns något särskilt som kännetecknar de konsumenterna 

- Om olika anledningar till att kunden köper etiska kläder har kunnat uppfattats 

(Hälsouppvaknande, Etisk etikettering, Empatisering, EWOL) 

- Hur den etiska konsumenten beter sig när den shoppar (målinriktat, spontanshoppande) 

- Vad de uppfattar att konsumenten har behov av, som tillfredsställs av att handla etiskt 

 

 

Erhållande av information 

 
Med syfte att ta reda på: 

 
- Hur kunden reagerar på olika sorters information? (intresserad, misstroende, självsökande,      

  kan mycket) 

 

 

Att handla eller att inte handla 
 

Med syfte att ta reda på: 

 

- Vilka faktorer som gör att konsumenten handlar etiska kläder 

- Vilka faktorer som gör att konsumenten INTE handlar etiska kläder (Produkt, personligt, 

information, omgivning) 
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