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Abstract 
 

The discussion about organic and fair trade products has been a big issue during the last few 

years. Despite an extensive knowledge about the environmental problems and a willingness to 

do something about it, the consumers are not always acting that way. Children do imitate their 

parents and other adults at an early age, so if the role models do not begin to act, think and 

dress ethically correct, neither will the children. 

 

Three problems have been identified out of the discussion. They relate to the questions of how 

older school children and parents of younger school children are taking sides regarding the 

organic/fair trade clothes and how existing trends in the society as well as those in fashion 

contexts influence their attitudes and consumer behaviour. Finally, we have a question 

regarding how the school children and their parents prioritize and evaluate various factors 

when purchasing clothes. 

 

The purpose of the study was to find out how school children along with their parents are 

behaving concerning organic/fair trade clothes and what is affecting their purchases. By 

analyzing their thoughts and opinions regarding the subject, the aim was to describe the 

consumer behaviour in the different age groups and find answers to the problem formulations. 

Initially, the purpose is explorative and then it exceeds to become describing. The study 

integrates research about school children’s general consumer behaviour with research about 

their consumer behaviour regarding organic and fair trade garments and creates new 

conclusions and theories out of the gathered empirics and earlier theories. Thus, the study 

explores a new area while it describes how the consumer behaviour looks like. 

 

The study is hermeneutical with a qualitative approach. In the theoretical reference frame the 

model of the consumer buying decision-making process and its influencing factors (Jobber 

2008), the push and pull strategies (Doole & Lowe 2004), the model of the different buying 

roles and Maslow’s hierarchy of needs (Kotler & Armstrong 2008) have been used in order to 

interpret the collected empirics. The empirics consist of surveys with the school children and 

their parents and interviews with employees in different kinds of organic/fair trade shops. 

 

The analysis in the study is a comparison and linking of the selected theory and the gathered 

empirics. The survey responses have been interpreted and analysed the parts into a whole. The 

main results show that school children and their parents generally have relatively poor 

knowledge of organic/fair trade products, which is shown in their choice when purchasing 

clothing. Due to lack of marketing, the consumers are not convinced to visit organic/fair trade 

shops but mainly choose the familiar brands. High prices and low supply appears to be the 

main reason to why school children and their parents do not buy organic/fair trade garments. 

 

Key words: organic clothes, fair trade clothes, consumer behaviour, school children, 

parents, attitudes



III 

Svensk titel: Gröna barn? : En studie kring skolbarns och deras föräldrars attityder gentemot 

ekorättvisa kläder 

Engelsk titel: Green kids? : A study about school children’s and their parents’ attitudes 

towards organic and fair trade clothes 

Författare: Emma Bylund & Anna-Lotta Gunnarsson Ollander 

Utgivningsår: 2009 

Handledare: Vigo Peterzon 

 
Sammanfattning 
 
Diskussionen kring ekorättvisa produkter har under de senaste åren varit het. Trots en stor 

medvetenhet gällande miljöproblemen och viljan att göra något åt det agerar inte alltid 

konsumenterna efter den devisen. Barn tar tidigt efter sina föräldrar och andra vuxna; om inte 

förebilderna börjar agera, tänka och klä sig etiskt korrekt lär inte heller barnen göra det. 

 

Utifrån diskussionen har tre problem identifierats. De rör frågorna hur äldre skolbarn samt 

föräldrar till yngre skolbarn tar ställning till ekorättvisa kläder, hur deras attityder och 

konsumentbeteende påverkas av rådande tendenser i samhället och i modesammanhang. 

Slutligen behandlar en fråga hur skolbarn och deras föräldrar prioriterar och värderar olika 

faktorer vid inköp av kläder. 

 

Syftet med studien var att ta reda på hur skolbarn och deras föräldrar förhåller sig till 

ekorättvisa kläder samt vad som påverkar deras inköp. Genom att analysera deras tankar och 

åsikter kring ämnet beskrivs konsumentbeteendet i de olika åldersgrupperna och 

problemformuleringarna besvaras. Syftet är inledningsvis explorativt och övergår sedan till ett 

mer beskrivande sådant. Studien kombinerar forskning om skolbarns konsumentbeteende 

i allmänhet med forskning om deras konsumentbeteende gällande ekorättvisa kläder och 

utifrån den insamlade empirin och tidigare teori skapas nya slutsatser och teorier. Således 

utforskar studien ett nytt område samtidigt som den beskriver hur konsumentbeteendet ser ut.  

 

Studien är hermeneutisk med en kvalitativ inriktning. I den teoretiska referensramen används 

modellen över konsumenters köpbeslutsprocess och dess påverkande faktorer (Jobber 2008), 

push- och pullstrategierna (Doole & Lowe 2004), modellen över de olika köprollerna samt 

Maslows behovshierarki (Kotler & Armstrong 2008) för att tolka och analysera den insamlade 

empirin. Empirin består utav enkätundersökningar med skolbarnen och deras föräldrar samt 

intervjuer med butikspersonal i ekorättvisa butiker av olika slag. 

 

Analysen i studien är en jämförelse och sammankoppling av vald teori och insamlad empiri. 

Genom enkätsvaren har delarna tolkats och analyserats till en helhet. De viktigaste resultaten 

visar på att skolbarn och deras föräldrar överlag har relativt dålig kunskap om ekologiska och 

rättvisemärkta varor, vilket visar sig i deras val när det kommer till inköp av kläder. På grund 

av bristande marknadsföring övertygas inte konsumenterna att uppsöka ekorättvisa butiker 

utan de väljer främst de varumärken de har en uppfattning om. Höga priser och litet utbud 

förefaller vara den huvudsakliga anledningen till varför skolbarn och föräldrar inte handlar 

ekorättvisa plagg. 

 

 

Nyckelord: ekologiska kläder, rättvisemärkta kläder, konsumentbeteende, skolbarn, 

föräldrar, attityder
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1. Inledning 

I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden till studiens identifierade problemområde, och kring 

det sker en diskussion. Här presenteras problemformulering, avgränsning och syfte samt 

valda nyckelord, som listas tillsammans med dess definitioner. Slutligen presenteras även 

dispositionen för arbetet. 

1.1 Problembakgrund 

Den ekorättvisa butiken Reagera i Göteborg har upplevt svårigheter att sälja ekologiska och 

rättvisemärkta produkter till barn i grundskoleåldrarna. Kläderna säljer bra till vuxna och 

baby men är intresserade av varför försäljningen är liten för just skolbarnens storlekar.
1
 Deras 

identifierade problem ligger till grund för problemformuleringarna.  

 

I en artikel skriver Brodda (2008) om hur stor diskussionen kring ekorättvisa plagg och övrig 

textil var för ett par år sedan, då Naturskyddsföreningen rapporterade om giftiga kemikalier i 

kläder och andra källor berättade om missförhållanden vid textilproduktion. Allt fler 

ekorättvisa butiker som säljer kläder och andra produkter öppnade i städerna, samtidigt som 

de stora klädkedjorna satsade på att sälja mer ekorättvisa plagg och skriva egna Code of 

Conducts. Idag är det ekologiska och rättvisemärkta utbudet relativt litet i kedjorna; vill 

konsumenterna handla ekologiskt måste de snarare söka sig till de nischade butikerna.  

 

Vidare fortsätter Brodda (2008) med att hävda att vad som till en början nästan blev en trend 

av miljömedvetenhet, där kedjorna mer eller mindre tävlade om vem som hade störst 

ekologiskt utbud, har sedan dess klingat av och de ekologiska produkterna måste i större 

utsträckning reas ut. I ledningarna dementeras det att någon avveckling av ekorättvisa plagg 

skulle vara stundande, men på butikshyllorna ser det annorlunda ut. Många utav de 

ekorättvisa kläder som finns är antingen på rea eller inte säsongsaktuella. Pernilla Rönnberg, 

tidigare delägare på Ethics Cosmeceuticals, tror däremot inte att det är konsumenternas 

ekologiska tänkande som är förändrat. Hon skyller istället fenomenet på det dåliga utbudet 

och menar att kunder inte köper kläder de inte tycker är snygga, oavsett om de är ekologiska 

eller inte. 

 

Modemagasinens bildreportage handlar inte heller alltför mycket om ekorättvisa kläder. Just 

bristen på framhävandet av ekorättvisa plagg tror både designern Jane Wikström och 

trendanalytikern Cay Bond ligger bakom det svaga intresset. När inte magasinen visar upp 

ekorättvisa plagg vet inte kunderna om att de finns. Cay Bond fortsätter med att hävda att de 

som kallar sig modemedvetna också bör vara medvetna om hur deras kläder påverkar miljön. 

(Eriksson 2006) 

 

Starmer (2007, ss. 220-221) frågar sig om konsumenters samvetsgrannhet verkligen kan 

samverka tillsammans med masskonsumtion. Hon menar att den svåraste uppgiften för 

marknaden idag är att främja den etiska konsumtionen där vår planet står i fokus samtidigt 

som dagens samhälle är besatt av att konsumera i massor. Dessutom ställer Starmer ett antal 

ord mot varandra, där det ena står för det ekorättvisa och det andra för modekarusellen. Några 

av de ord hon tar upp är hållbart mot korta säsonger, jordklot mot mode, långsamt mot snabbt, 

etiskt mot billigt och organiskt mot blingbling.   

                                                           
1
 Viktor Jonsson, butiksansvarig Reagera, personligt möte 2009-01-23 
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Flera stora modeskapare har ställt sig emot de snabba växlingarna i branschen, berättar 

Strömquist (2008). Viktor Horsting och Rolf Snoeren, duon bakom varumärket Viktor & 

Rolf, är besvikna över det upptrappade tempot med upp till 8-10 kollektioner per år för 

somliga varumärken. De menar att de inte hinner med den kreativa processen utan att 

modemaskineriet snurrar för snabbt. Många vill ha så kallat slow fashion med plagg som 

håller i mer än en säsong. Som det ser ut idag är ofta höstkläderna i butik när värmeböljan är 

som värst och vårkläderna kommer när termometern står på minus.  

 

En aspekt på intresset eller ointresset för ekorättvisa kläder kan vara priset. Under de senaste 

åren har snittpriset på ett pund, ca 500 g, konventionell bomull rört sig kring 4:50–7:00 SEK 

enligt Robinson (2007) medan den ekologiska bomullens snittpriser har legat på 6:50–13:00 

SEK. För att sätta det i perspektiv väger en t-shirt ungefär 250 g. Kimbrough (2002) menar att 

utöver kostnaden för det ekologiska materialet begär producenten oftast mer betalning då 

efterfrågan ännu är relativt liten och det är tidskrävande och kostsamt att byta från 

konventionell till ekologisk odling. Ska även tillverkningen ske etiskt riktigt ökar också det 

kostnaderna för importföretaget ytterligare. 

 

Eriksson (2006) återger Cay Bonds kritik mot att det högre priset skulle vara en anledning att 

inte köpa ekologiska eller rättvisemärkta kläder. Hon tycker att det borde vara självklart för 

kunderna att betala mer för färre plagg istället för att köpa fler och sämre. Hon ser mycket 

negativt på det faktum att de flesta konsumenterna inte bryr sig om att arbetarna i tredje 

världen måste arbeta för svältlöner för att svenskar ska kunna handla billiga kläder.  

 

Acuff och Reiher (1997, ss. 94-121) behandlar konsumentbeteendet bland barn och 

ungdomar. De delar upp barnen efter olika åldersgrupper, och de som rör studien är grupperna 

8-12 år och 13-15 år. Acuff och Reiher (1997, ss. 94-101) kallar det förstnämnda 

åldersstadiet, låg- och mellanstadiebarn, för The Rule/Role Stage där barnen plötsligt tycker 

att vissa saker som tidigare var hela deras värld nu är för barnsliga för dem. Deras behov är 

acceptans och framgång; de vill känna sig godkända av viktiga personer i deras liv. Barnen 

bestämmer sig för vem han eller hon är, om de är smarta, populära och så vidare. Ett sött barn 

kan ibland tro att det är fult och därför bestämma sig för att det är på det viset. Gällande 

framgång börjar barnen notera vad som krävs av dem för att lyckas i den riktiga världen, vilka 

roller som finns i samhället och vilken av dem som de vill efterlikna. I klädväg har de lärt sig 

att skilja mellan olika märken och deras kännetecken. För en 8-12-åring granskas detaljerna 

noggrant och alltifrån färg till grafisk design och märkeslogon går igenom en grundlig 

bedömning. Märkeslojaliteten ökar också då barnen bryr sig mer om vad som är inne och 

häftigt i omvärlden enligt deras föreställningar.  

 

Vidare menar Acuff och Reiher (1997, ss. 107-121) att för 13-15-åringar, högstadiebarn, i 

stadiet Early Adolescense är självaktning ett viktigt behov. Det yttrar sig på så sätt att de vill 

ha kärlek från familjen, acceptans i skolan och bland vänner samt framgång. Acceptansen och 

framgången beror mycket på i vilket sällskap de hamnar. 13-15-åringar tenderar att umgås i 

olika grupper som exempelvis det populära gänget, sportgänget och datorgänget. Deras 

identitet blir mer tydlig och de frågar sig själva Vem är jag? och Vem håller jag på att bli? 

Tonåringar måste upprätta sina egna identiteter, och ofta sker det genom att vara rebellisk och 

ta avstånd till föräldrarnas värden och attityder. För åldersgruppen 13-15 år är det fortfarande 

viktigt för dem att deras kläder än inne. De vill se bra ut och godkännas av kamraterna, vilka 

influerar mycket på vad de väljer att klä på sig.  
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1.2 Problemdiskussion 

I början av den ekorättvisa trenden fick produkterna relativt mycket uppmärksamhet. En våg 

av tröjor med tryckta budskap såsom Save the World och dylikt fick sin tid i rampljuset. En 

trend klingar oftast av förr eller senare, men trots den dalande trenden finns många företag 

som satsar på det ekorättvisa modet där de vill leverera slow fashion med kläder som är 

hållbara i en längre tidsperiod, som Brodda (2008) rapporterar. Enligt Strömquists (2008) 

artikel är många av de företag som satsar på slow fashion och dylikt de varumärken som kan 

ta ut ett högre pris än de billigare kedjorna, där många skolbarn handlar i första hand. De 

större kedjorna lockar med låga priser på sina ständigt nya varor och då modet skiftar ofta 

gäller det för konsumenterna att hänga med i svängarna med produkter som nästan hinner bli 

omoderna redan innan de hamnar i butik. 

 

I skrivande stund pågår en lågkonjunktur och under tidigare konjunkturskiftningar har också 

ett förändrat beteendemönster visat sig hos konsumenterna. Om det leder till att 

konsumenterna blir mer måna om ett hållbart mode istället för slit och släng-produkter får 

framtiden utvisa. I problembakgrunden ovan nämns att det inte är prisskillnaderna på själva 

råmaterialet som är det betydande, men tyvärr blir priset på slutprodukten lidande på grund av 

bristande efterfrågan och tillgång som Eriksson (2006) hävdar. Det är inte helt lätt för 

konsumenterna att efterfråga något de inte vet finns. Ansvaret för att få ut mer ekorättvisa 

kläder till kunderna ligger således hos modebranschen.  

 

Vidare menar Erikssons (2006) intervjuobjekt att klädkedjorna måste köpa in fler ekorättvisa 

kläder och låta dem ta plats och synas i butikerna samtidigt som modemagasin och, applicerat 

på uppsatsen, tidningar för barn och ungdomar måste göra fler bildreportage med dito. Om 

medier och ekorättvisa företag lyckas påverka skolbarn att ha mer hållbara 

konsumtionsmönster sätter de en högre ribba för hur övriga företag ska jobba med frågan. Ju 

mer skolbarn ställer sig positiva till ekorättvisa kläder redan i unga år desto troligare är det att 

de även ser de kläderna som en självklarhet i framtiden. Finns ingen efterfrågan på 

trendriktiga, hållbara produkter lär heller inte företag prioritera dem. Det ställer höga krav på 

företagen att anpassa varumärken till ekorättvist mode och det kan vara kostsamt och 

tidskrävande att implementera. 

 

I dagsläget är det enbart de verkligt intresserade konsumenterna som tar sig till ekorättvisa 

affärer, skolbarn hör inte till dem. Pris, plats, produkt och promotion i Kotler och Armstrongs 

(2008) marknadsföringsmix är faktorer som kan tänkas påverka att det ser ut som det gör. De 

ekorättvisa affärerna anpassar sig inte heller alltid efter det rådande modet, utan ser bara till 

det som är ekologiskt och tillverkat under rättvisa förhållanden.  

 

I problembakgrunden nämns Acuff och Reihers (1997, ss. 94-101) föreställning om att barn i 

8-12-årsåldern, låg- och mellanstadiebarn, blir mer medvetna om vad de faktiskt har på sig 

och vill bestämma över det. Alla färger och detaljer måste stämma överens med vad barnen 

tycker är modernt i deras ögon. De blir mer märkeslojala och förmodligen spelar kompisarnas 

märkesval mycket in på vad som står på önskelistorna. Då barnen blir medvetna om 

omvärlden på ett nytt sätt skaffar de sig förebilder som de vill efterlikna. Ett steg i att likna 

sina idoler är helt enkelt att klä sig som dem. De är emellertid fortfarande fast i sina 

bestämmelser och normer hemifrån, i en ekorättvist intresserad familj är det större chans att 

kläderna håller sig inom ramen av den sortens plagg. 
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För 13-15-åringarna, högstadiebarn, blir självständigheten betydligt större enligt Acuff och 

Reiher (1997, ss. 107-121) och tonåringar från ett ekorättvist hem kanske snarare tar avstånd 

till miljöintresset. De klär sig för att spegla sitt inre och ibland kan utstyrslarna bli rentav 

extrema, bara för att sätta sig upp emot sina föräldrar och visa att de minsann inte vill göra 

som de blir tillsagda. Eventuella osäkerheter på insidan byggs upp av ett självsäkert yttre där 

kläderna spelar stor roll. Har tonåringarna inte rätt märken och modeller är de ibland inte 

välkomna bland vissa kompisgrupper.  

 

Föräldrar påverkar sina barn lika mycket som de påverkas av dem. Det är däremot oftast 

föräldrarna som har ordet i slutändan, i synnerhet för de yngre barnen. Gällande färger och 

modeller har barnen mer att säga till om, men krav på pris och även kvalitet bestämmer 

förmodligen den som håller i plånboken. Konsumenterna säger att de vill vara miljömedvetna, 

men agerar inte alltid efter den devisen. Det gamla talesättet ”Barn gör inte som man säger, 

barn gör som man gör” känns som en sammanfattning av situationen. Om inte vuxna börjar 

agera, tänka och klä sig etiskt korrekt lär inte heller barn göra det. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån det identifierade problemet formulerades ett huvudproblem och två delproblem. Det 

första delproblemet handlar om påverkan utifrån som kan styra skolbarns och deras föräldrars 

attityder gentemot ekorättvisa kläder. Det andra har utformats för att se hur skolbarnens och 

deras föräldrars grundattityder och värden påverkar konsumentbeteendet inifrån.  

1.3.1 Huvudproblem 
 

 Hur tar dagens skolbarn och deras föräldrar ställning gällande ekorättvisa kläder? 

1.3.2 Delproblem 1 
 

 Hur påverkas dagens skolbarns och deras föräldrars attityder och konsumentbeteende av 

rådande tendenser i samhället och i modesammanhang?  

1.3.3 Delproblem 2 
 

 Hur prioriterar och värderar skolbarn och deras föräldrar olika faktorer vid inköp av 

kläder?  

1.4 Problemavgränsning 

Studien är avgränsad till att endast undersöka konsumentbeteendet hos skolbarn i grundskolan 

och deras föräldrar. Vuxnas konsumentbeteende för egeninköp behandlas ej, inte heller inköp 

för babykläder, då de inte hör till fenomenet som undersöks samt att studien hade blivit för 

bred om de medverkade. På grund av tidsbrist tar inte studien hänsyn till föräldrarnas 

demografiska faktorer såsom inkomst, ålder, boendesituation och social klass. De 

enkätundersökningar som genomfördes i studien avgränsades till två åldersgrupper. I 

åldersgruppen 7-11 år genomfördes enkätundersökningen bland föräldrarna, eftersom barnen 

är för unga för att kunna svara tillfredsställande på frågorna samt att föräldrarna oftast utför 

klädinköpen för gruppen. För skolbarnen som är 12-15 år genomfördes istället 

enkätundersökningen på barnen själva, då många i nämnda grupp sköter klädinköpen på egen 

hand. Trots att studien är gjord på uppdrag av butiken Reagera är butiken inte använd som 

fallföretag utan istället undersöks problemet i stort.  
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1.5 Syfte 

Syftet med studien var att ta reda på hur skolbarn och deras föräldrar förhåller sig till 

ekorättvisa kläder. Vad som påverkar utifrån och vad skolbarnen samt föräldrarna redan har 

för tankar och åsikter om ämnet undersöks. Dessutom beskrivs hur konsumentbeteendet ser ut 

i de undersökta åldersgrupperna, då i synnerhet gällande ekorättvisa kläder. När tillräckligt 

med underlag insamlats analyseras fenomenet och utifrån analyserna besvaras frågorna i 

problemformuleringen. Syftet var till en början främst explorativt, men övergick till att bli allt 

mer beskrivande och det för att kombinera forskning om skolbarns konsumentbeteende i 

allmänhet med forskning om deras konsumentbeteende gällande ekorättvisa kläder och skapa 

nya slutsatser utifrån det. Således utforskar studien ett nytt område samtidigt som den 

beskriver hur konsumentbeteendet ser ut. Studien är inte förklarande då tillräcklig kunskap 

inte innehas för att kunna tillämpa det syftet.   

 

Studien är skriven för att kunna användas som informationskälla för företag som upplever 

svårigheter kring att sälja eller planerar att börja sälja ekorättvisa kläder till skolbarn. Den är 

också skriven för personer med intresse inom ekologiska och rättvisemärkta kläder till 

skolbarn och målgruppens konsumentbeteende inom området. Uppsatsen är utformad på så 

sätt att läsaren bör ha vissa förkunskaper inom marknadsföring då den i första hand riktar sig 

till branschfolk och studenter. 

1.6 Nyckelord och definitioner 

I uppsatsen återkommer ett antal nyckelord regelbundet samt några begrepp som kanske inte 

är kända för gemene man. Ett antal egna begrepp är utformade för att göra texten mer lättläst. 

Nyckelorden listas nedan och begreppen förklaras med våra egna definitioner. 

 

Ekologiska kläder: Plagg som är fria från giftiga kemikalier där råmaterialet inte odlats med 

hjälp av bekämpningsmedel. 

 

Ekorättvisa kläder: Kläder som är ekologiska, rättvisemärkta eller en kombination av de 

båda. I de fall då enbart ekologiska eller enbart rättvisemärkta kläder åsyftas kommer deras 

respektive uttryck att användas. 

 

Konsumentbeteende: Hur konsumenternas attityder och beteende påverkar deras inköps-

process. 

 

Rättvisemärkta kläder: Plagg som tillverkas under goda arbets- och miljöförhållanden för 

skäliga löner på ett sätt som är rättvist för alla inblandade parter. 

 

Skolbarn: Grundskolelever som hör till studiens målgrupp. De rör sig kring åldrarna 7-15 år. 

 

Yngre skolbarn: Skolbarn som är 7-11 år. 

 

Äldre skolbarn: Skolbarn som är 12-15 år. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1  

Inledning:  I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden till studiens identifierade 

problemområde, och kring det sker en diskussion. Här presenteras 

problemformulering, avgränsning och syfte samt valda nyckelord, 

som listas tillsammans med dess definitioner. Slutligen presenteras 

även dispositionen för arbetet.  

 

Kapitel 2  

Undersökningsdesign:  I kapitlet om undersökningsdesign motiveras studiens val av de 

olika metodologiska tillvägagångssätten som används vid 

uppsatsskrivning. En redogörelse sker här för studiens 

vetenskapliga huvudinriktning, forskningsansats, syfte, data-

insamlingsteknik och datainsamlingsmetod undersökningsmetod 

och undersökningsansats, urval samt undersökningens 

tillförlitlighet. 

 

Kapitel 3  

Teoretisk referensram: I teorikapitlet presenteras de teorier och modeller som sedan 

tillämpas i analysen av skolbarnens konsumentbeteende samt hur 

väl ekorättvisa varor har lyckats kommuniceras på marknaden. Här 

ges en redogörelse för konsumenters köpbeslutsprocess och 

påverkande faktorer, push- och pullstrategierna, köproller samt 

Maslows behovshierarki. 

 

Kapitel 4  

Empiri och Analys:  I kapitlet om empiri och analys sker en redogörelse av insamlad 

empiri samt en analys av dito. Empiri har samlats in från tre olika 

håll. Intervjuer har gjorts i butiker som har ekorättvisa kläder och 

två enkätundersökningar har genomförts, en bland föräldrar till 

yngre skolbarn samt en bland äldre skolbarn. Resultatet från 

intervjuer och enkäter presenteras tillsammans med analysen där 

en tillämpning av teorierna för köpbeslutsprocessen med dess 

påverkande faktorer, köproller, push/pull och Maslows 

behovshierarki sker. Slutligen jämförs föräldrarnas, de äldre 

skolbarnens och de butiksanställdas kommentarer med utgångs-

punkt i de sista två öppna frågorna från enkäterna. 

 

Kapitel 5  

Slutsats:  I slutsatskapitlet redovisas dragna slutsatser utifrån teori och 

empiri, där det identifierade huvudproblemet samt de två 

delproblemen besvaras med egna tankar och ord. 

 

Kapitel 6  

Avslutande diskussion:  I det avslutande kapitlet sker en kritisk diskussion kring hur 

uppsatsarbetet har sett ut samt en reflektion över arbetsprocessen 

och resultatet. Här tas även källkritik och förslag till fortsatt 

forskning upp. 
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2. Undersökningsdesign 

I kapitlet motiveras studiens val av de olika metodologiska tillvägagångssätten som används 

vid uppsatsskrivning. En redogörelse sker här för studiens vetenskapliga huvudinriktning, 

forskningsansats, syfte, datainsamlingsteknik och datainsamlingsmetod, undersökningsmetod 

och undersökningsansats, urval samt undersökningens tillförlitlighet. 

2.1 Studiens vetenskapliga huvudinriktning 

Patel och Davidson (2003, ss. 27-31) skriver om olika huvudinriktningar inom vetenskaps-

teorin där positivismen och hermeneutiken har varit aktuella alternativ för studien. 

Huvudtanken är inom positivism att vetenskapen måste bygga på ett logiskt tänkande och ett 

objektivt synsätt. Grundliga granskningar och prövningar ligger till grund för att kunna ha 

något att stödja sig på. Om hermeneutik skriver Patel och Davidson att forskaren har en viss 

förförståelse som han tar med sig i olika sammanhang, vilket kan vara avgörande för hur 

tolkning av data kommer att ske. Inom hermeneutiken finns inte en absolut sanning utan det 

är tolkningen som står i centrum.  

 

Det hermenutiska perspektivet valdes som grund för studien. Inom hermeneutiken har 

forskaren en förförståelse som föder ny förståelse, vilket generar ny kunskap. Granskningen 

av empirin har skett med hjälp av förförståelse och förkunskap. För att få en förståelse för de 

formulerade problemen har delarna tolkats och analyserats. Positivismen grundar sig i hög 

grad på objektivism, något som ej har tillämpats i studien på grund av en viss subjektivism 

från författarna som inte kan undvikas. 

2.2 Forskningsansats 

Vid en studie där vetenskapliga slutsater dras är deduktion och induktion två tillvägagångssätt 

för att relatera teori och empiri till varandra. Deduktion utgår ifrån teorin då hypoteser härleds 

ur de befintliga teorierna och prövas empiriskt i studien. För induktion utgår forskaren ifrån 

empirin och studerar inledningsvis ett antal forskningsobjekt. Utifrån empirin växer sedan en 

teori fram. Även en abduktiv ansats kan tas, vilket är en kombination av de två nämnda 

tillvägagångssätten där teori och empiri interagerar med varandra och forskaren pendlar 

mellan de båda ansatserna. (Patel & Davidson 2003, ss. 23-24)  

 

I studien har slutsatser dragits om en större population utifrån ett mindre representativt urval 

där få individer i relation till målgruppen deltog i undersökningen. Vid en induktiv ansats 

studeras först ett antal forskningsobjekt och utifrån empirin växer sedan en teori fram, något 

som delvis tillämpats i studien där generella slutsatser blivit dragna med utgångspunkt i 

insamlad empiri. Då en deduktiv ansats bör ligga nära ett säkert vetande, har deduktion som 

helhet valts bort. Dock har empirin till viss del grundat sig i och interagerat med teorin och 

således tillämpas en abduktiv ansats i studien. 

2.3 Syfte 

I syftet beskrivs vad som vill uppnås med studien och för att mer ingående beskriva syftet kan 

bland annat ett explorativt, beskrivande eller förklarande syfte användas. Områden som är 

mindre kända utforskas i ett explorativt syfte, vilket kan ligga till grund för antaganden till en 

mer förståelseinriktad undersökning. Här vill forskaren upptäcka frågor som kan utforskas 
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närmare genom prövningar. Då fakta och kunskap redan föreligger forskaren används ett 

beskrivande syfte för att kartlägga och formulera ett fenomen. Det beskrivande syftet skildrar 

olika händelser, individer och företeelser. I ett förklarande syfte ligger fokus på att hitta ett 

orsakssamband mellan faktorer och fenomen, frågan varför ställs. Genom att jämföra flera 

teorier samt använda sig av flertalet insamlingsmetoder går studien av ett fenomen in djupare 

än i det beskrivande syftet. (Andersen, I. 1998, ss. 18-19, 44-46) 

 

Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera skolbarns konsumentbeteende 

gällande ekorättvisa kläder. Det har huvudsakligen varit beskrivande då skolbarnens 

konsumentbeteende blivit kartlagt och en undran sker kring varför attityderna ser ut som de 

gör. Syftet har delvis också varit explorativt. Det finns mycket forskning kring barn och 

ungdomars konsumentbeteende samt ekologiska och rättvisemärkta kläder, en kombination av 

de två har inte hittats. Studien ger en bredare bild av problemområdet men den är inte 

förklarande då tillräcklig kunskap inte innehas för att kunna tillämpa det syftet.  

2.4 Undersökningsmetod och undersökningsansats 

En undersökningsmetod kan vara antingen kvalitativ och gå på djupet eller kvantitativ och gå 

på bredden, upplyser Holme och Solvang (1997, ss. 76-78, 86). I den kvalitativa metoden har 

forskaren sin uppfattning eller tolkning som avgör hur slutresultatet blir. 

Undersökningsenheterna är få men för forskaren erhålls mer omfattande och djupgående data. 

En kvantitativ metod handlar enkelt uttryckt om att information som kan omvandlas till siffror 

och mängder används, vilka sedan kan analyseras statistiskt. Undersökningsenheterna är flera 

men med mindre djupgående information per enhet, ämnet undersöks således på bredden 

snarare än på djupet. Forskaren kan även välja att kombinera de två för att undersöka olika 

aspekter i studien på olika sätt.  

 

Studien i stort är av en kvalitativ metod. De enkätundersökningar som skett bland skolbarnen 

och deras föräldrar presenteras i arbetet i både kvalitativa och kvantitativa variabler för att få 

en förståelse om hur skolbarn överlag ser på ekorättvisa kläder. Med hjälp av 

enkätundersökningarna kan fördomar kring ämnet besannas eller ratas. Frågorna formulerades 

enkelt med bestämda svarsalternativ för att underlätta för de äldre skolbarnen samt för att 

kunna göra en kvantitativ redovisning. Det lämnades även plats för egna tankar i två öppna 

frågor vilket gav mer djup i enkätsvaren.  

 

För att fånga upp de yngre skolbarnen genomfördes en liknande enkät, med samma typ av 

frågor och upplägg, med föräldrar till barnen i nämnda åldersgrupp. Enkäterna skickades ut 

som webenkät till olika företag för att fånga föräldrarna till de yngre skolbarnen samt via 

diverse communities för att komma i direktkontakt med de äldre. Det genomfördes även 

mindre intervjuer med butikspersonal i olika ekorättvisa butiker runt om i Göteborg för att 

kunna se båda sidorna av fenomenet från en objektiv synvinkel. 

 

I. Andersen (1998, ss. 120, 125-131) förklarar att utöver nämnda metoder bestäms även 

vilken typ av ett antal befintliga undersökningsansatser som ska ligga till grund för studien. 

En ansats kan vara en tvärsnittsstudie som ger en ögonblicksbild av ett eller flera fenomen 

och data som samlas in är oftast kvantitativ. En annan ansats kan vara en fallstudie, vilket är 

en strategi som fokuserar på en eller ett fåtal undersökningsenheter och samlar in mer 

kvalitativ data. Dessutom finns ansatser som bygger på studier över tid, experiment och 

övriga förlopp. 
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Huvuddelen av uppsatsen är skolbarnens och deras föräldrars konsumentbeteende och 

attityder vilket redovisats i en tvärsnittsstudie. Trots att studien är gjord på uppdrag av den 

ekorättvisa butiken Reagera är den inte en fallstudie enligt definitionen. 

2.5 Datainsamlingsteknik och datainsamlingsmetod 

För att få reda på populationens åsikter, tankar och kunskaper använder forskaren sig av 

datainsamlingstekniker i form av exempelvis intervjuer eller enkäter för undersöknings-

enheterna att svara på. Intervjuer består oftast av frågor med öppna svar där intervjuaren 

frågar respondenten öga mot öga, vilket är anledningen till att intervjuobjekten inte är särskilt 

många. Vid en kvalitativ metod är det vanligast att forskaren använder sig av intervjuer för att 

få en så djup studie som möjligt. Enkäter hjälper till att samla in skriftlig data som forskaren 

sedan kan analysera i en kvantitativ metod, vilken är lämpligast för den här typen av 

insamlingsteknik. Sättet är fördelaktigt då forskaren eftersträvar en bred studie med många 

undersökningsenheter. Oftast är frågorna bundna eftersom enkäter har många respondenter 

och att sätta sig in i varje enskilt svar blir enormt tidskrävande. Frågor i en enkät kan dock 

ibland vara öppna, eller också lämnar enkätkonstruktören plats i slutet för egna kommentarer. 

(Ejvegård 2003, ss. 47-54) 

 

En enkätundersökning genomfördes bland föräldrar till yngre skolbarn samt bland äldre 

skolbarn. Det gjordes för att få en översikt över hur skolbarnen och deras föräldrar ser på 

ekorättvisa kläder och försöka se tendenser i deras konsumentbeteende. För att undersöka 

båda sidor av problemet samt för att ta reda på hur de ser på målgruppens konsumentbeteende 

intervjuades ett fåtal butiksägare. Diktafon användes ej, men båda författarna av studien 

deltog där en intervjuade och den andra antecknade för att svaren skulle bli korrekt 

nedskrivna. Varför diktafon inte användes beror på att intervjuerna var korta och med få 

frågor där risken att missa eller snedvrida svaren var minimal.  

 

För att få ut så mycket som möjligt av respondenterna, i förhållande till disponibel tid, valdes 

att inte göra fokusgrupper samt intervjuer med barn och föräldrar. Medvetenhet finns kring 

det faktum att skolbarnen kan ha en felaktig och undermedveten uppfattning om deras 

konsumtion och dess påverkan, där hade en intervju kunnat förbättra svaren från 

respondenterna. Tillfrågade skolors bristande intresse var även det en anledning att metoden 

inte valdes. Öppna svarsalternativ lämnades på några frågor i enkäterna för att uppnå större 

djup i undersökningen och för att ge respondenterna möjlighet att utveckla sina svar och 

tankar.  

 

Beroende på tillgänglighet av data samt möjlighet att samla in data väljs vilken 

datainsamlingsmetod forskaren vill använda. Alternativen är sekundärdata som är hämtad från 

tidigare undersökningar och primärdata som forskaren själv tar reda på. Fördelar med 

sekundärdata är att det inte är lika tidskrävande som att samla in data själv samt att historiska 

data kan jämföras med dagens. Fördelen med primärdata är att forskaren får en objektiv bild 

då denne själv står för datainsamlingen och således kan samla in precis de data som behövs. 

(Friberg 2006, ss. 134-135) 

 

Primärdata valdes för att få aktuella svar till ställda problemformuleringar och för att uppnå så 

korrekta och objektiva resultat som möjligt. Som tidigare nämnt har primärdata insamlats 

genom intervjuer med butikspersonal samt enkätundersökningar bland äldre skolbarn och 

föräldrar till yngre skolbarn. Eftersom det inte finns tidigare forskning kring studiens 

problemformuleringar och inom avgränsningarnas ramar har det inte varit aktuellt att använda 
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sekundärdata. Det hade varit önskvärt för en ökad reliabilitet, men dessvärre inte 

genomförbart. 

2.6 Urval 

Johannessen och Tufte (2003, s. 132) beskriver en population som de som tillhör den tänkta 

målgruppen för en undersökning av ett visst fenomen, oavsett om det gäller i benämningen 

befolkning eller de som ingår i en studie. Då de antalet personer som en tänkt undersökning 

rör kan vara alldeles för stort och kostsamt att genomföra måste enligt Bryman (2002, ss. 100-

104, 108-111, 121) ett urval ske. De former av urval som kan förekomma är sannolikhetsurval 

eller icke-sannolikhetsurval. Vad som är utmärkande för ett sannolikhetsurval är att dess 

resultat går att generalisera. Genom ett slumpmässigt urval där alla enheter i en population har 

samma sannolikhet att komma med i urvalet kan forskaren komma nära ett resultat från den 

totala populationen. Ju större urvalsstorleken är, desto större säkerhet får resultatet. Då 

urvalsgrupperna är representativa kan slutsatser dras gällande populationen. Vidare menar 

Bryman (2002, ss. 101, 114-117) att i ett icke-sannolikhetsurval har vissa enheter i 

populationen större möjlighet till urval beroende på dess tillgänglighet, relevans, ålder och 

bakgrund. Det bildas här ingen representativ bild av populationen då forskaren strategiskt valt 

ut enheterna och bilden kan därmed bli snedvriden. 

 

I undersökningen har ett icke-sannolikhetsurval tillämpats då urvalet skett beroende på 

tillgänglighet av populationen. Studien har riktat sig mot skolbarn och föräldrar i Göteborg 

inom ett bestämt åldersintervall för barnen. Därmed har inte alla enheter i populationen haft 

samma sannolikhet att komma med i urvalet som de skulle ha haft i ett sannolikhetsurval. 

Relativt få individer i förhållande till den totala målpopulationen har varit deltagande i 

undersökningen, vilket också innebär att resultatet inte kan sägas vara till 100 % 

representativt för målpopulationen.  

 

Internetadressen för enkäten har skickats till flera företag som har haft möjlighet att delta. 

Deras svar har varit anonyma, därmed har det inte kunnat kontrolleras hur många företag som 

valt att sända vidare enkäten till deras personal samt hur många av dem som valt att delta eller 

inte delta. Detsamma gäller de enkäter som via olika communities såsom Lunarstorm och 

Bilddagboken har skickats till äldre skolbarn. Eftersom svaren var återkommande i båda 

enkäterna och de svar som givits varit av olika grader engagemang från deltagarna är svaren 

representativa och eventuellt bortfall bör inte ha påverkat utgången av studien.  

 

Bryman (2002, ss. 101, 112, 170) skriver också att för att inte ge en felaktig bild i analysen 

bör eventuella bortfall undersökas för att utreda om bortfallet påverkat utgången av resultatet. 

Dock kan det endast ske om kunskap om de båda gruppernas, de som svarade och de som inte 

svarade, bakgrund finns dokumenterad såsom ålder, kön osv. Bortfall är vanligt 

förekommande och därför kan forskaren välja att addera ett antal undersökningsenheter till 

den tänkta målpopulationen för att eventuella bortfall inte ska påverka önskad datamängd. 

Likaså hävdar Bryman (2002, ss. 101, 120-121) att ett ramfel uppstår då urvalsramen inte 

motsvarar målpopulationen, vilket innebär att resultatet inte blir representativt för det 

undersökta fenomenet. Att urvalsramen är otillräcklig och/eller ett stort bortfall har skett, samt 

att frågeformuleringar till populationen är otydliga kan bidra till ramfelet.  

 

I studien har ingen målpopulation varit uttalad och därmed kan inget direkt ramfel urskiljas. 

Enkäten har funnits tillgänglig tills ett tillräckligt antal respondenter svarat och därför har inte 

heller någon bortfallsanalys varit aktuell.  
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2.7 Undersökningens tillförlitlighet 

En undersöknings tillförlitlighet bestäms av dess reliabilitet och validitet vilket innebär att 

data måste vara pålitliga och giltiga. Reliabiliteten anses hög om samma undersökning kan 

göras vid ett annat tillfälle och med en annan forskare men ändå generera liknande resultat. 

Genom att begränsa sig till att enbart mäta resultat för det tänkta området blir resultatet av hög 

validitet. (Andersen, H. 1994, ss. 91-92) 

 

Studiens reliabilitet och validitet har till stor del att grundat sig på den empiri som enkäterna 

och intervjuerna har genererat. Därmed beror validiteten av data på frågornas utformning i 

undersökningen där det undvikts frågor som leder bort från fokus och frågor som kan påverka 

respondenternas svar. Med hjälp av välarbetade enkät- och intervjufrågor, som testats på 

oberoende personer innan de verkställdes, har validiteten blivit hög. Forskning inom det valda 

området är förhållandevis liten då tidigare forskare främst studerat de delar som nu satts till en 

helhet. Studien förlitar sig på de svar som uppkommit genom enkäter och intervjuer och 

utifrån dem har tolkning skett för att skapa en ny teori. Andra resultat att jämföra med har ej 

återfunnits och därför har inte exakta slutsatser kunnat dras vilket kan leda till att reliabiliteten 

blir något lägre. Eftersom det är svaren från den insamlade empirin som studien grundade sig 

på var det av stor vikt att resultatet blev så bra som möjligt. Den valda teoretiska 

referensramen har även stärkt empirin ytterligare. Genom spridningen av svaren i enkäterna är 

tillförlitligheten högre än om endast samma svar återkommit, då det hade kunnat antas att 

urvalet tillhörde samma grupp och sociala klass. Därmed har också svaren gått att generalisera 

någorlunda och den yttre validiteten har ökat. 

 

Ett mönster upptäcktes tidigt i enkätsvaren och intervjuerna och därmed är studiens 

tillförlitlighet relativt hög. Då urvalet varit anonymt och deltagandet valfritt finns ingen exakt 

uppfattning om enkätens bortfall eller ramfel, ett önskat antal svar med önskvärd bredd har 

ändå inkommit. Eventuella bortfall och ramfel har ej kunnat följas upp eftersom företagen 

enkäten skickades till har valts ut slumpmässigt, men de svar som inkommit tyder på att det 

inte endast är en typ av individ som valt att delta utan individer av olika inkomst, utbildning 

och dylikt. Det lades emellertid ingen värdering i vilken typ av verksamhet som företagen 

ägnade sig åt eller respondenternas befattningar. Detsamma gäller urvalet av de äldre 

skolbarnen, de valdes på grund av deras ålder och stad, hänsyn togs inte till deras föräldrars 

inkomst och liknande. Det till trots är studiens inre validitet är god.  
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3. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras de teorier och modeller som sedan tillämpas i analysen av skolbarnens 

konsumentbeteende samt hur väl ekorättvisa varor har lyckats kommuniceras på marknaden. 

Här ges en redogörelse för konsumenters köpbeslutsprocess och påverkande faktorer, push- 

och pullstrategierna, köproller samt Maslows behovshierarki. 

3.1 Konsumenters köpbeslutsprocess och påverkande faktorer 

Teorin går ut på att genom att identifiera konsumenternas påverkan utifrån yttre och inre 

faktorer kan det hjälpa till att förstå hur de konsumerar. En beslutsprocess följer oftast stegen 

problemupptäckt, informationssökning, informationsutvärdering, beslutstagande och 

efterköpsutvärdering. De faktorer som i sin tur kan påverka beslutsprocessen är både 

individuella och från gruppen. Individuella influenser är element såsom attityd och 

personlighet, gruppfaktorerna är bland annat konsumentens familj och vänner. 

Omvärldsfaktorer påverkar också och det kan vara sådant som ekonomiska och politiska 

faktorer. Ytterligare en faktor som influerar beslutsprocessen är marknadsföringsmixen där 

pris, produkt, plats och påverkan ingår. (Brassington & Pettitt 2006, s. 101) 

 

 
Figur 3.1, Köpbeslutsprocessen och omgivande faktorer (omritad från Jobber 2008) 
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I studien används modellen vid en analys av respondenternas svar, och ämnar därmed att öka 

förståelsen kring varför deras konsumtion och uppfattning kring ekorättvisa produkter ser ut 

som den gör. Med hjälp av modellen ges en bild av huruvida respondenterna främst påverkas 

av de yttre eller inre faktorerna samt hur de agerar i beslutsprocessen, något som kan hjälpa 

butiksägare vid marknadsföring. 

3.1.1 Köpbeslutsprocessen 
Modell över processen gällande hur ett problem eller behov upptäcks till att en faktisk 

handling sker samt att inköpet utvärderas. Processen innefattar stegen problemupptäckt, 

informationssökning, informationsutvärdering, beslutstagande samt efterköpsutvärdering. 

(Brassington & Pettitt 2006, s. 101) 

 
Figur 3.2, Köpbeslutsprocessen (omritad från Jobber 2008) 

 

Problemupptäckt: Solomon och Rabolt (2009, ss. 385-386) menar att en problemupptäckt 

ofta sker naturligt då konsumenten upplever att den har ett problem som kan lösas. Problemet 

kan vara av mindre eller större slag samt visa sig på två olika sätt. Konsumenten kan ha ett 

verkligt behov, även kallat grundläggande behov, och behovet kan också vara av en önskvärd 

karaktär. Det verkliga behovet uppstår för konsumenten då dess produkt tagit slut eller gått 

sönder, men det kan också bero på att en tidigare produkt inte tillfredställt det behov den 

köptes för. När en konsument exponeras inför nya eller bättre produkter uppstår det önskvärda 

behovet, där konsumenten vill ha en ny produkt utan att egentligen behöva den. Vilken typ av 

behov en produkt kategoriseras som beror på konsumentens referensram, som ständigt skiftar 

i och med att en person hela tiden upplever nya saker i livet och därmed får nya erfarenheter.  

 

Dessutom hävdar Solomon och Rabolt att den efterfrågan som ett behov skapar är av primär 

eller sekundär art. En primär efterfrågan kan, förutom att vara naturlig, skapas av 

marknadsförare som påverkar och uppmuntrar konsumenten till att uppfatta en produkt som 

ett verkligt behov. Den sekundära efterfrågan kan endast uppstå om den primära redan finns i 
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konsumentens medvetande. Marknadsförare försöker här övertyga konsumenten att det 

upplevda problemet löses bäst genom att använda just deras varumärke före andra.  

 

Informationssökning: När konsumenten upptäckt ett problem söker han eller hon 

information gällande hur problemet ska lösas. Informationssökningen är en process där 

konsumenten söker efter relevant data som kan vara till hjälp för att kunna fatta ett beslut. Det 

finns enligt Solomon och Rabolt (2009, ss. 386-387) tre typer av sökmetoder; sökning före ett 

köp, ett botaniserande sökande samt ett pågående sökande. Sökningen före köpet granskar 

hur marknaden ser ut och sker då ett problem blivit upptäckt. Botaniserandet sker mer för 

nöjes skull då konsumenten gillar att hålla sig uppdaterad med den senaste informationen på 

marknaden. Ett botaniserande av marknaden leder ofta till ett pågående sökande där 

konsumenten ständigt besöker butiker och dylikt för att snappa upp de senaste trenderna.  

 

Informationsökningen sker både internt samt externt hos konsumenten. Solomon och Rabolt 

påstår att den ofta startar internt då personen har med sig en förkunskap kring olika produkter. 

När ett köpbeslut ska tas används den interna informationen först, vilken sedan kompletteras 

med en extern sökning där konsumenten exempelvis besöker butiker, läser tidningar eller 

rådfrågar familj och vänner.  

 

Informationsutvärdering: Efterhand måste ett beslut tas och inledningsvis görs det, enligt 

Solomon och Rabolts (2009, s. 392) modell, genom att utvärdera olika alternativ. Beroende på 

hur stor kunskap konsumenten har kring en produkt, eller om denne är märkeslojal eller inte, 

avgör hur konsumenten ser på utvärderingsprocessen och om den blir lång eller kort. Följande 

tre olika alternativ påverkar processen. Återfunna alternativ kallas det som finns i 

konsumentens medvetande, något som konsumenten har en uppfattning om. De kan antingen 

komma av erfarenhet eller vara något som finns tillgängligt på marknaden. De alternativ som 

konsumenten är medveten om men inte kan tänka sig som alternativ är de orimliga 

alternativen. Slutligen finns det ett alternativ som konsumenten inte alls har någon 

medvetenhet om, de otillbörliga alternativen. Ofta har konsumenten få alternativ med sig i 

medvetandet och marknadsförare har som mål att ta sig in i de återfunna alternativen.  

 

Beslutstagande: Solomon och Rabolt (2009, s. 394) förklarar att när alternativen för inköpet 

blivit utvärderade är det dags att fatta beslut, något som kan vara en enkel process men som 

även kräver mycket av konsumenten. Beslutet formas av faktorer såsom konsumentens 

erfarenhet, attityd gentemot varumärken och extern marknadsföring.  

 

Beroende på hur viktigt ett beslut är för konsumenten styrs besluten av både medvetna och 

omedvetna mentala inställningar. Den enklaste inställningen är då ett attribut är av stor vikt 

för konsumenten, då bör den produkten väljas. För att skilja på olika beslutsfattanden delas de 

upp i kompenserande och icke-kompenserande. Icke-kompenserande innebär att konsumenten 

utesluter de alternativ som inte möter dess grundläggande standard. Är konsumenten inte 

bekant med ett varumärke används ofta den inställningen och produkten väljs efter det attribut 

som prioriteras högst. Finns det flera produkter som kvalificerar sig går beslutet ner på det 

näst viktigaste attributet och så vidare till dess att det står en ensam vinnare. Produkter med 

brister ges en chans att visa vad de går för i den kompenserande inställningen. Produkter av 

annan kvalitet och attribut än det som från början konsumenten hade tänkt sig lockar oftare 

engagerade konsumenter, av den anledningen att utgången kan bli olik det primära syftet. 

(Salomon & Rabolt 2009, ss. 395-396) 
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Efterköpsutvärdering: Då en produkt införskaffats och använts utvärderas den efter 

prestandan den visat upp i relation till konsumentens förväntningar. Enligt Schiffman och 

Lazar Kanuk (2007, s. 547) finns det tre utgångar av utvärderingen. Den första är då 

produktens prestanda matchar konsumentens förväntningar, vilket innebär en neutral 

inställning. Den andra är då produktens prestanda överträffar konsumentens förväntningar, 

vilket gör att konsumenten får en positiv uppfattning om produkten. Det tredje och sista 

utfallet är då produktens prestanda var lägre än förväntningarna, konsumenten är således inte 

nöjd med utgången. Vilka förväntningar konsumenten har på en produkt är individuella och 

kan skilja sig stort mellan olika konsumenter. Då konsumenten är nöjd med köpet är det 

sannolikt att denne kommer att inhandla produkten eller varumärket igen. Om inköpet inte 

varit tillfredsställande kommer kunden att leta upp ett bättre passande val inför nästa köp.  

3.1.2 Individuella influenser 
De inre faktorer som påverkar hur konsumenten ser på omgivningen och hur ett köpbeslut 

kommer att tas är de individuella influenserna. Influenserna består av konsumentens 

personlighet, perception, motivation och attityd. (Brassington & Pettitt 2006, s. 101) 

 
Figur 3.3, Individuella influenser (omritad från Jobber 2008) 

 

Personlighet: Med personlighet menar Schiffman och Lazar Kanuk (2007, ss. 116-117, 275) 

en människas unika psykologiska karaktär och hur den konstant reflekterar hur personen 

reagerar mot omgivningen. Enligt dem finns det tre olika punkter som är av central betydelse 

när det talas om personlighet. Den första punkten är personlighet reflekterar individuella 

olikheter vilket innebär att två personer kan ha samma karaktärsdrag men aldrig exakt 

likadana personligheter. Att personligheten inte är densamma hos två personer beror på att en 

persons inre karaktär alltid skiljer sig åt på någon punkt. Genom att urskilja karaktärsdrag hos 

konsumenter går det att kategorisera konsumenterna, vilket i sin tur leder till att de kan 

grupperas på olika basis. Det underlättar när ett företag skall marknadsföra sina produkter till 

rätt segment, något som inte hade gått om konsumenternas personlighetsdrag hade varit helt 

skilda.  

 

Schiffman och Lazar Kanuk fortsätter med den andra punkten, personlighet är konsekvent och 

bestående, som syftar till att konsumenten ofta har med sig sin personlighet redan från ett 

tidigt stadium i livet. Trots en varaktighet i personligheten tenderar konsumentens konsumtion 

att variera i och med att denne ständigt matas med nya intryck och omvärldsfaktorerna ändras. 

Konsumentbeteendet, där personligheten endast utgör en liten del, kan exempelvis ändras då 

ett nytt varumärke äntrar marknaden eller om konsumentens behov förändras.  

 

Avslutningsvis tar Schiffman och Lazar Kanuk upp den tredje punkten, personlighet kan 

ändras, som säger att vissa omständigheter såsom giftermål, barnafödsel, en närståendes död 

eller ett nytt jobb är faktorer som kan påverka så pass mycket att personligheten förändras. 
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Dessutom kan personligheten även skifta över tiden då en människa av förklarliga skäl 

mognar under uppväxten.  

 

Perception: Det finns intryck som förefaller naturliga såsom en klarblå himmel, fågelkvitter 

och havets brus. Människor utsätts också dagligen för andra intryck, till exempel avgaser, 

motorvägsbuller och otrevliga lukter. Under en dag tar konsumenter del av många intryck och 

marknadsförare utnyttjar konsumenters mottaglighet genom att annonsera diverse kampanjer 

på radio, tv, billboards och så vidare. På så vis stimuleras fler än ett av konsumentens sinnen. 

Konsumenterna uppfattar dock inte alla intryck de får under en dag, de är alldeles för många 

för att urskiljas, men de som ändå uppfattas kan tolkas olika beroende på exempelvis 

personligheten hos konsumenten. Intrycken; hörsel, syn, smak, känsel och lukt, är vad som 

genom konsumentens perception sållas och väljs ut. Varseblivningen styrs av de fem sinnena 

som kan uppfattas via öronen, munnen, ögonen, huden och näsan. Beroende på konsumentens 

individuella fördomar, behov och erfarenheter kommer intrycken att exponeras, 

uppmärksammas och tolkas på olika sätt. (Schiffman & Lazar Kanuk 2007, ss. 312-313) 

 

Motivation: Solomon och Rabolt (2009, s. 120) definierar motivation som en process som 

leder till att personer beter sig som de gör. När ett behov uppstår som konsumenten vill 

tillfredställa uppkommer en drivkraft. Motivationen kan bland annat beskrivas i sin styrka 

eller i hur konsumenten försöker reducera dess dragkraft.  

 

Det finns flera teorier kring motivation där det tidigare beskrivits som en instinkt, något som 

är medfött. På senare tid talar forskare om en drivande teori som exempelvis att människan 

äter för att det kurrar i magen. De senare teorierna fokuserar på kognitiva faktorer snarare än 

biologiska för att förklara vad som driver ett konsumentbeteende, en så kallad 

förväntningsteori. Teorin hävdar att människan drivs av att den vill uppnå en viss utgång av 

dess handling. Till exempel köper en konsument en viss produkt då den ger positiva följder, 

såsom att denne känner grupptillhörighet, acceptans och tillfredställelse. (Solomon & Rabolt 

2009, ss. 120-121) 

 

Som konsument kan en målsättning vara av både positiv och negativ karaktär enligt Solomon 

och Rabolt (2009, s. 122). Ett positivt mål är då konsumenten motiveras att söka efter 

produkter för att uppnå sin målsättning. Konsumenten behöver emellertid inte vara driven av 

att uppnå ett mål utan kan även vara motiverad att undvika en negativ utgång. Konsumenter 

köper exempelvis rengöringsprodukter för att undvika dålig lukt. Utgående trender kan för 

vissa vara något att undvika medan andra ser det som en möjlighet till lägre priser.  

 

Det finns tre olika målsättningskonflikter som skapar dilemman för konsumenten, vilka 

handlar om viljan att ha, approach, och viljan att undvika, avoid, en produkt.  I den första, 

approach-approach, väljer konsumenten mellan två önskvärda alternativ. Konflikten består 

här av att konsumenten missar det ena av alternativen och därmed de positiva egenskaper det 

hade fört med sig. Den andra konflikten är approach-avoidance, där konsumenten vill ha 

något samtidigt som han eller hon försöker undvika det. Produkten i nämnda konflikt skapar 

en känsla av skuld för konsumenten, såsom att äta en bit tårta när det hade varit bättre att ta 

sig en joggingtur. Den tredje och sista konflikten, avoidance-avoidance, syftar till de 

alternativ som är lika illa för konsumenten och ingen utgång är önskvärd. (Solomon & Rabolt 

2009, s. 123) 

 

Attityd: Definitionen av attityd lyder enligt Schiffman och Lazar Kanuk (2007, s. 238) som 

följer: attityd är en inlärd fallenhet för att bete sig på ett konsekvent gynnsamt eller 
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ogynnsamt sätt med avseende till ett givet objekt. Ordet attityd avser den slutliga 

uppfattningen och utvärderingen utav ett objekt, där objektet innebär exempelvis en produkt, 

ett varumärke, personer eller reklam. Solomon och Rabolt (2009, s. 281-283) beskriver en 

attityd som att den består av tre komponenter; ett känsloläge, beteende samt kognition, vilket 

tillsammans bildar en ABC-modell (eng. affect, behavior and cognition). Känsloläget syftar 

till hur konsumenten känner kring ett objekt, beteendet involverar en persons avsikter att göra 

något med avseende till attitydobjektet, produkten. En avsikt behöver däremot inte alltid 

slutligen innebära en handling. Kognition syftar till de uppfattningar en konsument har kring 

ett objekt.  

 

Vidare hävdar Solomon och Rabolt att ABC-modellen framhåller det inbördes förhållande 

mellan att veta, känna och göra. Konsumenters attityd kan inte endast mätas efter dess 

övertygelse kring en produkt. Alla tre komponenter är viktiga men beror på konsumentens 

nivå av motivation gällande attitydobjektet. Modellen har tre steg där det första, 

standardiserade, innebär att konsumenten är involverad i att göra ett köpbeslut. Konsumenten 

går från att ha en uppfattning till att få en känsla som leder till ett handlande vilket här innebär 

att attityden är baserad på en kognitiv informationsprocess. I det andra steget, låg 

involveringsgrad, har konsumenten ingen förkunskap utan bildar en uppfattning under tiden. 

Det är genom handlande som konsumenten får en känsla kring en produkt. Attityden är 

baserad på en beteendeinlärningsprocess. Det tredje steget är erfarenhetsmässigt och här 

agerar en konsument beroende på dess känslomässiga inställning. Konsumenten reagerar 

starkt på produktens utformning och promotion. En stor reklamkampanj, varumärke eller 

förpackning driver kunden till handling. Det börjar här med en känsla, vilket leder vidare till 

ett handlande och slutligen en uppfattning kring produkten. Attityden är baserad på lustfylld 

konsumtion.  

3.1.3 Gruppinfluenser 
De yttre faktorer som påverkar konsumenten i dess beteende och handlande betecknas idéer 

som social klass, kultur/subkultur, referensgrupper samt familj. Konsumenten påverkas av 

dess upplevda grupptillhörighet. (Brassington & Pettit 2006, s. 101) 

 
Figur 3.4, Gruppinfluenser (omritad från Jobber 2008) 

 

Social klass: Ett samhälle är uppbyggt likt en hierarki med olika sociala klasser. Schiffman 

och Lazar Kanuk (2007, ss. 358-359) upplyser om att medlemmar i samma sociala klass har 

likvärdigt status, övriga klasser har antingen mer eller mindre.  Ofta mäts social klass i status 

där välstånd, makt och prestige är faktorer som används för att uppskatta den sociala klassen. 

Forskare har en teori om samhällets jämförelse där individer jämför sina materiella ting med 

andra för att få en uppfattning om var de står i den sociala klassen. Teorin används av 

marknadsförare då det för dem är viktigt att veta vem som köper och hur mycket de 

konsumerar. De som kan konsumera utan större begränsningar har högre status än de som inte 
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kan köpa precis vad som helst. Om konsumenterna jämför sina tillgångar och tillhörigheter 

med liknande ting och individer kan de höja sin självuppfattning alternativt sänka den, 

beroende på vem och vad de jämför med. Frågor som kan ställas är: Köper jag en produkt på 

grund av dess status? Är jag villig att betala mer för en produkt med status? Är det irrelevant 

huruvida produkten har status eller ej? Beroende vilken social klass konsumenten tillhör 

kommer svaren att bli olika. Att veta hur mycket pengar som spenderas är inte det enda 

viktiga utan även hur de spenderas. I dagligt tal pratar marknadsförare oftast i sociala termer 

så som familjens inkomst, yrkesstatus samt om konsumenten har en akademisk bakgrund eller 

inte.  

 

Den sociala klassen påverkar enligt Solomon och Rabolt (2009, s. 256) inköpsbeslut i hög 

grad. Konsumenter från arbetarklassen väljer traditionellt sett oftare produkter utifrån dess 

komfort och funktionalitet än produktens trendriktighet och stil. De är inte heller lika benägna 

att experimentera med nya produkter och stilar som de mer förmögna. De förmögnare i sin tur 

är oftare mer oroliga kring hur de framställs gällande deras utseende och kroppsimage. I 

moderna tider har modet blivit demokratiserat och stilar och varumärken används i större 

utsträckning av konsumenter från olika sociala klasser.  

 

Kultur/subkultur: Schiffman och Lazar Kanuk (2007, s. 394) definierar kultur som summan 

av lärda uppfattningar, värderingar och seder som verkar till att leda konsumentbeteendet för 

vissa medlemmar av ett visst sällskap. Kultur kan vara språk, lagar, kunskap, religion, mat, 

konst, musik, värderingar och annat som ger ett samhälle eller sällskap en prägel. En 

människas värderingar och uppfattningar är en känsla och ett mentalt tankesätt som påverkar 

hur denne agerar i en viss situation. Seder består av vardagliga rutiner som är acceptabla i 

specifika situationer i det samhälle personen lever. Kulturen är ofta självklar för konsumenter, 

något som det inte reflekteras över. Det är först vid möten med människor från en annan 

kultur eller vid en resa till ett annat land som konsumenten uppmärksammar att denne faktiskt 

har en kultur med sig.  

 

Kultur existerar för att tillfredställa behoven från människor i ett samhälle. Den ger 

människan vägledning gällande eventuella problem på det fysiska, personliga och sociala 

planet. Den visar också på regler som säger hur människan ska bete sig och när. Vidare 

berättar kulturen hur vi ska klä oss på jobbet, i hemmet, på sociala tillställningar och dylikt. 

Kulturen anpassar sig till samhället, blir behoven inte uppfyllda utvecklas behoven för att 

möta samhällets önskemål. Tidigt i livet börjar barn uppfatta olika värderingar och seder i 

samhället som tillsammans bildar kulturen. Hur små barn upplever kulturen reflekteras genom 

deras val av leksaker och lekar där de avspeglar samhället, vilket också förbereder dem för 

framtiden. (Schiffman och Lazar Kanuk 2007, ss. 395-397) 

 

Schiffman och Lazar Kanuk (2007, s. 397) beskriver tre olika sätt att lära sig kultur. Det 

första är en formell inlärning där vuxna och andra familjemedlemmar lär de yngsta 

familjemedlemmarna hur de ska bete sig. Den andra formen är informell inlärning där barn lär 

sig i huvudsak genom att imitera andras beteende såsom familj, vänner och idoler. Det sista 

sättet är den tekniska inlärningen där barn lär sig från lärare vad som ska göras, hur det ska 

göras och varför det ska göras.  

 

De som lever i ett samhälle men har andra uppfattningar, värderingar och seder än övriga 

medlemmar i samhället bildar en subkultur. Subkulturer kan visa sig i olika former såsom 

nationella, religiösa, geografiska, åldersmässiga och sexuella (Schiffman & Lazar Kanuk 

2007, ss. 422-423, 427, 431, 438, 446). 
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Referensgrupper: En grupp är, brett definierat av Schiffman och Lazar Kanuk (2007, s. 

312), två eller flera personer som påverkar varandra till att uppnå individuella eller 

gemensamma mål. En referensgrupp är en person eller grupp som fungerar som 

jämförelsepunkt när det formas generella eller specifika värderingar och attityder eller en 

beteendeguide. En sådan grupp gör att det går att enkelt förstå en konsuments värderingar, 

attityder och beteenden. Det utgör också en ram för hur köpbeslut kommer att fattas, kallat 

normativ referensgrupp, och det finns även jämförbara referensgrupper, vilket innebär en 

grupp av människor som för konsumenten är avundsvärd och som den vill efterlikna. Båda 

grupperna är viktiga, där den normativa står för att influera utvecklandet av de grundläggande 

beteendena medan den jämförbara står för uttryckandet av specifika konsumentattityder och 

beteenden.  

 

Vad som tillhör en individs referensgrupp är familj, vänner, social klass, selektiva 

subkulturer, den egna kulturen och andra kulturer. Det behöver inte vara någon som 

konsumenten har direktkontakt med som influerar utan även artister, sportstjärnor, politiska 

ledare eller personer på gatan. (Schiffman & Lazar Kanuk 2007, s. 313) 

 

Familj: För många spelar familjen en stor roll i köpbeslutsprocessen. Det behöver inte vara 

den traditionella kärnfamiljen med mor, far och två barn utan människor bor idag ofta med 

andra släktingar och vänner som då tar över rollen som familj. Storleken på en familj kan bero 

på faktorer som vilken typ av utbildning de har, tillgänglighet av preventivmedel och religion. 

(Solomon & Rabolt 2009, ss. 401-402)  

 

Solomon och Rabolt (2009, ss. 405-406) påstår att besluten som tas i en familj är av två slag. 

Det första är ett ömsesidigt inköpsbeslut där familjemedlemmarna är överens om det önskade 

inköpet. Det enda som skiljer här är tanken kring hur inköpet skall åstadkommas. I det 

aktuella stadiet kommer familjen att fundera kring problemet och välja det alternativ som bäst 

tillfredställer gruppens behov. I det andra stadiet, motsträvigt inköpsbeslut, har 

familjemedlemmarna olika uppfattningar och prioriteringar.  Det leder till att en 

överenskommelse kring ett beslut inte kan tas för att tillfredställa kraven från övriga 

medlemmar av familjen. I det stadiet spelar förhandlingar, kompromisser och maktfaktorer in. 

Det motsträviga inköpsbeslutet är mer förekommande än det ömsesidiga. Konflikter är 

vanliga i det andra, tvära stadiet och faktorer som leder till det är: 

 

 Sociala behov: Graden av en persons engagemang i en grupp, det vill säga hur mycket 

de bryr sig om vad övriga familjemedlemmar köper. 

 Involvering i en produkt och dess nytta: Graden av hur väl en produkt kommer bli 

använd eller tillfredställer ett behov. Beroende på intresse köper en konsument olika 

typer av produkter.  

 Ansvar: Hållbarhet, anskaffande och betalning. Om ett köp är ett längre åtagande 

tenderar det oftare att skapa konflikter i en familj än vid motsatsen. 

 Makt: Graden av hur en familjemedlem utövar sin makt och influerar de andra kring 

ett köpbeslut. Traditionellt sett har maken haft den största makten, för att sedan gå via 

makan till det äldsta barnet och så vidare.  

 

Solomon och Rabolt (2009, ss. 408-409) fortsätter med att hävda att barn främst influerar sina 

föräldrar genom att fråga om de kan få vad de pekar på. Influensen sker även genom att 

berätta om något de sett på tv, att deras vänner har något eller att de kan göra något i utbyte 

för att få vad de vill ha. Föräldrarna själva kan sätta gränser för vad de vill att deras barn ska 



 20 

exponeras för, såsom exempelvis vilka TV-program de får lov att titta på. Barn tar ofta efter 

sina föräldrars beteende och imiterar dem, imitation sker även av vad som visas på TV:n. 

Genom TV:n matas barnen dagligen med intryck och de lär sig att associera programmen med 

vad som är rätt i vuxenvärlden, på gott och ont. Schiffman och Lazar Kanuk (2007, s. 336) tar 

upp det faktum att på senare tid har även barnen börjat lära föräldrarna om nya teknologier, 

framförallt Internet. Barnen är de som främst nyttjar Internet, vilket innebär att det är dem 

som sitter på den största kunskapen.  

3.1.4 Situationsinfluenser 
Externa faktorer i ett samhälle som påverkar individen benämns ibland under förkortningen 

STEP som står för sociokulturella, tekniska, ekonomiska/konkurrenskraftiga samt 

politiska/reglerande. (Brassington & Pettitt 2006, ss. 49, 101) 

 
Figur 3.5, Situationsinfluenser (omritad från Jobber 2008) 

 

Sociokulturella: Kotler och Armstrong (2008, s. 988) berättar att faktorer som hur 

befolkningen är fördelad, demografi, på marknaden påverkar hur en individ kommer att bete 

sig i en inköpssituation. Dess kön, ålder, inkomst och dylikt räknas som demografiskt mätbara 

faktorer. Brassington och Pettitt (2006, ss. 49, 53) skriver att även kultur, såsom ett samhälles 

språk, lagar, religion, musik och värderingar, ger ett samhälle sin egna karaktär och har en 

stor inverkan på individen. Här spelar också attityder från omgivningen in, beteenden och 

uppfattningar är inlärda och bör inte skilja sig för mycket från övriga samhället om individen 

vill känna samhörighet med den grupp som denne vill tillhöra.  

 

Tekniska: Tack vare den allmäna tillgången till datorer har en stor utveckling i tekniska 

innovationer skett. Det är främst inom produkter, material, processer och distribution som 

utvecklandet av teknologin har stor inverkan på konsumenten. Även marknadsföring och 

administration påverkas av den växande teknologin. Det tillåter bland annat företag att 

annonsera via fler kanaler än tidigare vilket gör att de kan nå fler konsumenter. Genom 

utvecklandet av datorer och datorprogram kan personer idag sköta stora delar av jobbet 

hemifrån, delta i distanskurser, söka recept och inte minst shoppa. (Brassington & Pettitt 

2006, ss. 50, 64) 

 

Ekonomiska/konkurrenskraftiga: Den ekonomiska situationen i samhället och världen 

påverkar den enskilde konsumenten på så vis att den får mer eller mindre pengar att spendera 

på konsumtion. En osäkerhet i ekonomin gör att konsumenterna blir mer försiktiga i sitt 

handlande och endast köper det allra nödvändigaste. Beroende på olika handelshinder kan 

inköpspriser och dylikt höjas eller sänkas, vilket påverkar slutpriset ute i butik. (Brassington 

& Pettitt 2006, ss. 50, 71) 
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Politiska/reglerande: De politiska faktorer som spelar roll, såsom copyright, 

konsumentköplagen och dylikt, kontrolleras av de politiska och reglerande makterna. Hur ett 

företag gör sina affärer påverkas av olika regleringar och lagar och i slutändan påverkar det 

även kunden. Genom Europeiska Unionen har handeln med övriga EU-länder förenklats. 

(Brassington & Pettitt 2006, ss. 50, 80) 

3.1.5 Marknadsföringsmixen 
En av de mest använda modellerna inom marknadsföring är Kotler och Armstrongs (2008, s. 

49) marknadsföringsmix, eller de fyra P:na, som står för produkt, pris, plats eller placering 

och promotion. Definitionen av marknadsföringsmixen är uppsättningen av kontrollerbara, 

taktiska marknadsföringsredskap som mixas för att skapa önskad respons hos målmarknaden. 

Den består således av samtliga faktorer som företaget kan påverka för att öka efterfrågan hos 

den erbjudna produkten.  

 
Figur 3.6, Marknadsföringsmixen (omritad från Jobber 2008) 

 

Produkt: Samtliga varor och tjänster som företaget erbjuder målmarknaden kallas för 

produkter. Här innefattas allt som tillfredsställer ett behov hos målmarknaden genom att 

kunden får kännedom om, förvärvar, använder eller konsumerar produkten. Produkter kan 

vara fysiska objekt, tjänster, personer, platser, organisationer och idéer. För företaget gäller 

det att ständigt leverera bästa möjliga variation, kvalitet, design, funktioner, varumärke, 

förpackningar, tjänster och garantier för kundernas tillfredsställelse. (Kotler & Armstrong 

2008, s. 49) 

 

Pris: Priset är vad kunden måste betala för att få produkten. Det kan ske monetärt eller genom 

en uppoffring av ett annat slag. Det kan vara mängden pengar som erläggs eller summan av 

värdena som konsumenterna får betala för förmånerna av att äga eller använda produkten eller 

tjänsten. Här måste företaget erbjuda bästa genomförbara list-/katalogpris, rabatter, övriga 

bidrag, betalningsperioder och kreditvillkor. (Kotler & Armstrong 2008, s. 49) 

 

Plats: Att tillgängliggöra produkten för målkonsumenten är något som företaget hela tiden 

måste försöka optimera. Olika företagsaktiviteter som omfattar placeringen av produkten på 

slutdestinationen är val av kanaler, bevakning av varuflödet, sortering och sortimentsurval, 

lokaliseringar, lagerförande och transporter. (Kotler & Armstrong 2008, ss. 49-50) 

 

Promotion: Aktiviteter som kommunicerar värdet och fördelarna hos produkten samt 

försöker övertyga konsumenterna att köpa den kallas för promotion. Hit hör annonsering, 

reklamföring, personlig försäljning och övrig publicitet. (Kotler & Armstrong 2008, ss. 49-

50) 
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3.2 Push och pull 

För att locka kunden till en produkt skriver Doole och Lowe (2004, ss. 304-305) att varan kan 

marknadsföras via en push- eller pullstrategi. Genom personlig försäljning, rabatter och andra 

förmåner pushas varan ut till kunden. Push används ofta då en produkt är nyutvecklad eller 

okänd för kunden där produkten, genom marknadsföring, kan sägas tvingas på konsumenten. 

I pullstrategin finns redan en medvetenhet och ett intresse från kunden som tillkommit genom 

reklam och kundpromotion. En bra kommunikation med slutkonsumenten skapar efterfrågan.  

 

I studien granskas push- och pullmetoden för att se vilken av strategierna som är bäst att 

använda för att nå skolbarnen och deras föräldrar. Teorin syftar till att undersöka om den 

bristande efterfrågan bland skolbarn beror på hur ekorättvisa produkter och idéerna kring dem 

marknadsförs. Finns ingen medvetenhet om sådana produkter används kanske fel 

marknadsföringsstrategi för att locka målgruppen till köp. 

3.3 Köproller 

Ett inköp kan influeras på flera sätt utifrån vem som tar vilken av köprollerna i 

beslutsenheten. I modellen finns fem roller över vem det är som köper och hur konsumenten 

påverkas från olika aktörer och en person kan ha flera av rollerna i beslutsenheten. Rollerna är 

initiativtagare, påverkare, beslutstagare, inköpare samt användare. (Blackwell, Engel & 

Miniard 1995 se Jobber 2008, s. 117) 

 

Modellen speglar vem den egentlige köparen är, något som studien undersöker genom enkäter 

och intervjuer. Teorin kring köproller tillämpas för en ökad förståelse kring rollspelet mellen 

skolbarn och deras föräldrar. 

 

 
Figur 3.7, Köproller (ritad utifrån Kotler & Armstrong 2008) 

 

Initiativtagare: Den första rollen är initiativtagaren, vilken är den person som startar 

processen av ett inköp och ofta också den som samlar in information om den tänkta 

produkten. (Blackwell, Engel & Miniard 1995 se Jobber 2008, s. 117) Det är initiativtagaren 

som först föreslår eller har en idé om att köpa en särskild produkt eller tjänst. (Kotler & 

Armstrong 2008, s. 248) 

 

Påverkare: Den person som influerar andra konsumenter med hjälp av existerande eller 

insamlad information kallas för påverkare. (Blackwell, Engel & Miniard 1995 se Jobber 2008, 

s. 117) Personen som innehar rollen påverkar inköpsbesluten genom sina råd, åsikter och syn 

på inköpet. (Kotler & Armstrong 2008, s. 248) 

 

Beslutstagare: Beslutsmakten gällande valet av inköp har beslutstagaren. (Blackwell, Engel 

& Miniard 1995 se Jobber 2008, s. 117) Det är beslutstagaren som slutligen tar det avgörande 

inköpsbeslutet, eller en del av det, såsom huruvida det ska bli ett köp eller inte, vad som ska 

handlas, hur det ska införskaffas och var inköpet ska ske. (Kotler & Armstrong 2008, s. 249) 

 

Inköpare: Personen som står för själva transaktionen och genomför affären är inköparen. 

(Blackwell, Engel & Miniard 1995 se Jobber 2008, s. 117)  När beslutsfattandet väl är utfört 
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kan någon annan genomföra inköpet i beslutstagarens ställe. (Kotler & Armstrong 2008, s. 

249) 

 

Användare:  Den sista rollen som finns i kedjan är den slutgiltiga användaren som 

konsumerar eller brukar den inköpta varan eller tjänsten. (Blackwell, Engel & Miniard 1995 

se Jobber 2008, s. 117)  

3.4 Maslows behovshierarki 

Människan har enligt Maslow olika behov som i sin tur styr konsumentbeteendet. Kotler och 

Armstrong (2006, s. 256) återger hans teori där de grundläggande, kroppsliga behoven, såsom 

mat och vätska, kommer först. Därefter tillkommer behov av trygghet, gemenskap och 

tillgivenhet, uppskattning samt självförverkligande behov. Behoven kan visualiseras i en 

pyramid där de primära behoven måste vara uppfyllda för att övriga behov ska bli intressanta 

för individen.  

 

I studien undersöks var respondenterna befinner sig i pyramiden och det för att få en större 

kunskap om hur de konsumerar samt uttyda vilka behov de kan tänkas ha. 

 

 
Figur 3.8, Maslows behovshierarki (omritad från Kotler & Armstrong 2008) 

 

Grundläggande, kroppsliga behov: De behov som för människan är de mest grundläggande 

för att tillfredställa sina biologiska krav är syre, vatten, mat och tak över huvudet. För 

hemlösa eller människor i u-länder tenderar de grundläggande behoven att vara dominanta, 

behov såsom hunger och törst tar lätt över alla sinnen om de inte kan tillfredställas och övriga 

behov blir mer eller mindre oinressanta. (Schiffman & Lazar Kanuk 2007, s. 97) 

 

Trygghet: Efter att det första stadiet blivit tillfredställt blir trygghetsbehovet den drivande 

faktorn bakom hur människan beter sig. Det är inte bara den fysiska tryggheten som är viktig 

utan också saker som rutin, stabilitet och kontroll över sin omgivning och livet. Hälsa och 

tillgång till sjukvård är två viktiga aspekter, men även skolgång, sparkonton och försäkringar 

är väsentliga för att uppfylla trygghetsbehovet. (Schiffman & Lazar Kanuk 2007, ss. 98-99) 
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Gemenskap och tillgivenhet: Faktorer som kärlek, tillgivenhet, tillhörighet och acceptans 

återfinns i den tredje nivån. Människan söker relationer med andra människor och drivs av sin 

kärlek till vänner och familj. Marknadsförare har utnyttjat det tredje steget i Maslows 

behovshierarki i många kampanjer eftersom det tilltalar konsumenterna. (Schiffman & Lazar 

Kanuk 2007, s. 99) 

 

Uppskattning: De egoistiska behoven i nivå fyra uppkommer då behoven i nivå tre är mer 

eller mindre tillfredställda. Människan kan uttrycka sina uppskattningsbehov antingen 

introvert eller extrovert. Introvert innebär individens behov av självacceptans, självkänsla, 

framgång, självständighet och att individen är nöjd med den prestation han/hon åstadkommit. 

Extrovert syftar till prestige, rykte, status och erkännande från andra. (Schiffman & Lazar 

Kanuk 2007, s. 99) 

 

Självförverkligande: Att bli allt du kan bli är vad den sista och översta nivån i 

behovspyramiden innebär. Förverkligandet av ens potential är något de flesta inte lyckas med 

då de inte helt och hållet tillfredställer behoven i nivå fyra. De självförverkligande behoven 

kan vara för en forskare att hitta botemedel mot cancer eller för en idrottare att bli den bästa i 

sin sport. (Schiffman & Lazar Kanuk 2007, s. 99) 
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4. Empiri och analys 

I kapitlet sker en redogörelse av insamlad empiri samt en analys av dito. Empiri har samlats 

in från tre olika håll. Intervjuer har gjorts i butiker som har ekorättvisa kläder och två 

enkätundersökningar har genomförts, en bland föräldrar till yngre skolbarn samt en bland 

äldre skolbarn. Resultatet från intervjuer och enkäter presenteras här nedan tillsammans med 

analysen där en tillämpning av teorierna för köpbeslutsprocessen med dess påverkande 

faktorer, köproller, push/pull och Maslows behovshierarki sker. Slutligen jämförs 

föräldrarnas, de äldre skolbarnens och de butiksanställdas kommentarer med utgångspunkt i 

de sista två öppna frågorna från enkäterna. 

4.1 Resultat från intervjuer 

De intervjuer som har genomförts ägde rum den 14 april i fyra olika butiker belägna i 

Göteborg. Ytterligare en intervju genomfördes med en butik med säte i Göteborg, då över 

telefon. En av intervjuerna skedde med butiksägaren för Reagera, i de fyra övriga har 

tillgänglig butikspersonal intervjuats. Det gemensamma för de fem butikerna är att de har ett 

utbud av ekorättvisa kläder men utöver det skiljer de sig på olika sätt, utbuds- och 

försäljningsmässigt. Butiksintervjuerna inkluderades i studien med syftet att få en insikt kring 

barnfamiljers konsumtion från en relativt objektiv part. Namnen på butikerna hålls anonyma.  

 

Butik A säljer ekorättvisa kläder till vuxna, barn och baby där försäljningen endast sker i den 

fysiska butiken.  

Butik B vänder sig till samma målgrupper som butik A men har även försäljning via Internet.  

Butik C har en blandning av konventionella och ekorättvisa kläder upp till storlek 152 cl. 

Butik D säljer ekorättvisa kläder till baby och småbarn upp till storlek 128 cl.  

Butik E vänder sig enbart till vuxna med sitt ekorättvisa utbud. 

 

Gällande försäljningen till studiens målgrupp, 122-170 cl, är meningarna delade om huruvida 

försäljningen går bra eller inte. Butik A och B är eniga om att omsättningen från gruppen är 

liten, den motsvarar endast 1-2% av den totala omsättningen. Butik C tycker inte att 

försäljningen är mindre för det ovan nämnda storleksintervallet, utan att baby- och 

barnsortimentet säljer likvärdigt. Butik A och B har en bra försäljning av kläder för vuxna och 

baby men understryker problemet med att sälja till skolbarn, i synnerhet de större storlekarna 

för äldre skolbarn. Butik B menar att försäljningen över Internet nästan är ännu sämre än i den 

fysiska butiken när det kommer till kläder för skolbarn. Butiken har bara några få plagg i 

storlekar större än 152 cl, just för att det är svårt att sälja.  

 

Överlag finns det en stor efterfrågan i butikerna upp till storlek 134 cl, men efter det trappas 

det av. Butik D och E som inte har de större barnstorlekarna i sitt utbud har själva valt att 

avgränsa sig till en viss målgrupp och inte ta in övriga storlekar i sortimentet. Butik D har 

riktat in sig på babykläder och butik E på vuxenkläder just för att de upplever att ekorättvisa 

kläder säljer bättre i de kundgrupperna. Butik D planerar att eventuellt utöka sitt sortiment 

med storlekar för äldre barn, men det är även en fråga om utrymme. Planer på ett 

babysortiment finns i butik E, men inte kläder i 122-170 cl.   

 

Butikspersonalen ger flera orsaker som de tror är anledningen till att skolbarnen och deras 

föräldrar i stor utsträckning inte köper ekorättvisa kläder. En tanke de lägger fram är att 

begagnade eller ärvda kläder varvas med nya, icke-ekorättvisa, där det begagnade åtminstone 
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minskar resursförbrukningen något och på så vis reducerar miljöförstöringen en aning. En 

annan idé som två butiker nämner är att barnen har så pass bestämda åsikter om vad de vill ha 

på sig att de inte köper kläder som inte faller dem i smaken, oavsett om de är ekorättvisa eller 

inte. De påverkas i stor utsträckning av reklam och vill ha rätt tryck på bröstet, rätt färger och 

så vidare. De är inte medvetna om miljöfrågan, eller struntar i den, och köper enbart efter 

utseende och inte samvete.  

 

Vidare tror en butiksanställd att bristen på försäljning beror på dyrare inköpspriser. För en 

barnfamilj som redan vänder på sina slantar kan det vara svårt att prioritera ekorättvist. En 

annan butiksanställd menar att kunder som vill handla billigt och i stora volymer inte är deras 

kunder, han inbillar sig att ekorättvist inte är intressant för dem. Barnfamiljer handlar 

troligtvis oftast i de stora klädkedjorna där det ena plagget är billigare än det andra och av den 

anledningen tror samma butiksanställd att ekorättvisa kläder uppfattas som dyrare. Vidare 

menar han att plaggen inte ligger i en högre prisklass om de jämförs med märkeskläder, något 

som han får medhåll för i en annan butik.  

 

Ytterligare en åsikt från butikerna är att det är vanligt att mor- och farföräldrar samt 

föräldrarnas vänner handlar presenter i form av kläder till baby, ekorättvisa plagg bland annat, 

något som blir ovanligare ju högre upp i åldrarna barnen kommer. Dessutom menar de att 

föräldrar är mer beskyddande över de allra minsta barnen och vill inte att de ska komma i 

kontakt med kemikalier och dylikt, då ses ekologiska kläder som ett sätt att undvika det. 

Givetvis är föräldrarna rädda om sina äldre barn också, men de små är extra känsliga för gifter 

som kan finnas i kläder. 

 

I flera av butikerna har de märkt av en markant ökning på efterfrågan av ekorättvisa kläder 

bara under det senaste året. Vad för slags plagg som efterfrågas i de olika butikerna skiljer sig 

däremot. I butik A omsätter basplaggen bäst medan underkläder, som enligt den 

butiksanställde torde vara det som barnfamiljer behöver köpa mest av på grund av att det inte 

ärvs på samma sätt, inte går åt särskilt mycket. I butik B är det tvärtom underkläder som säljer 

i störst volym. Ett par butiksbiträden berättar att de har en stor efterfrågan på unisex design, 

men att så länge leverantörerna inte tillverkar det finns inga möjligheter för dem att sälja 

sådana plagg. De förhållandevis små butiker som har besökts rättar sig efter vad 

varumärkesleverantörerna tillverkar och de har inte alltför stor inverkan på vad som 

produceras. En butiksanställd berättar att det är på grund av bristande efterfrågan som 

leverantörerna har dragit ner på utbudet bland storlekarna till skolbarnen.  

 

Hur själva beslutsfattandet går till ser också olika ut enligt butiksbiträdena. En menar att 

barnen brukar vara med när kläder till dem införskaffas, en annan säger att plaggen som säljs i 

122-170 cl brukar köpas av föräldrar som handlar utan att barnen är närvarande medan en 

tredje tycker att det varierar, ibland kommer föräldrarna själva och ibland är barnen med. I en 

butik brukar barnen peka på vad de vill ha och föräldrarna går med på det eller nekar, i en 

annan butik är det föräldrarna som föreslår kläder och barnen som säger ja eller nej. 

4.1.1 Analys av intervjuer 
I avsnittet om personlighet beskriver Schiffman och Lazar Kanuk (2007, ss. 116-117, 275) 

hur människan bär med sig en uppfattning från ett tidigt stadium där det kan vara en påverkan 

till varför eller varför inte konsumenten köper ekorättvist; det har inte från början blivit inlärt.  

Teorin menar dessutom att personligheten kan ändras med tiden om nya intryck kommer till 

känna. En butiksägare nämnde att konsumenterna påverkas av reklam och det är just reklam 

som saknas för att göra en ny influens på konsumenten. Vidare fortsätter Schiffman och Lazar 
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Kanuk (2007, ss. 312-313) med att förklara att genom perception kan kunderna påverkas på 

ett omedvetet plan, det tolkas emellertid olika beroende på exempelvis fördomar. Finns det 

fördomar hos konsumenten om ekorättvisa produkter bör marknadsföringen försöka vända på 

det och visa kunden en ny bild.  

 

Det faktum att barn och vuxna vill ha rätt färg och form på plaggen kan bero på deras sociala 

klass och den grupptillhörighet som de, enligt Schiffman och Lazar Kanuk (2007, ss. 358-

359), känner eller vill känna. Beroende på var personer bor eller jobbar kan ekorättvisa kläder 

ge olika form av status. Konsumenter är många gånger villiga att betala mer för en viss 

produkt om den ger en högre status, men alla familjer har inte råd med att ständigt konsumera 

och framför allt inte då barnen växer ur plaggen för jämnan. Det faktum att föräldrar söker sig 

till billiga kedjor kan bero på deras perception om ekorättvisa produkter och dess pris, men 

barnen och deras inverkan kan vara en bidragande faktor.  

 

Idag när en lågkonjunktur råder påverkas konsumenten av diverse situationsinfluenser som 

Brassington och Pettitt (2006, ss. 50, 71) talar om, där den ekonomiska faktorn är 

utmärkande. Kunderna blir försiktigare i deras handlande och om det är som vissa butiker 

upplever, att konsumenterna har uppfattningen att det är dyrare att handla ekorättvist, kan 

butikerna vara stora offer för lågkonjunkturen. Även om miljöfrågor ofta är på tapeten har inte 

summan av Kotler och Armstrongs (2008, ss. 49-50) marknadsföringsmix, det vill säga 

produkt, pris, plats och promotion, levt upp till kundens förväntningar. Alla kunder är inte 

villiga att uppsöka ekorättvisa butiker, kanske är butikernas promotion och placering inte 

tillräckligt lockande i jämförelse med kedjorna.  

 

Butikspersonalen upplever inte att priset skiljer nämnvärt, men om kunden inte har en direkt 

uppfattning om produkten enligt Kotler och Armstrongs definition blir frågan egal. Även här 

är frågan vem som är köparen av produkterna, det nämns att far- och morföräldrar köper 

mycket babyprodukter till sina barnbarn. Sett till Blackwell, Engel och Miniards (1995 se 

Jobber 2008, s. 117) köprollsmodell skulle mor- och farföräldrarna kunna vara initiativtagarna 

till ett köp, föräldrarna påverkarna, mor- och farföräldrarna beslutstagarna samt köparna och 

slutligen blir då barnet användaren.  

 

Det tekniska utbudet som Brassington och Pettitt (2006, ss. 50, 64) nämner har påverkat hur 

kunden shoppar och en minskad besöksfrekvens kan tyda på att kunden numera handlar över 

nätet eftersom tillgängligheten där är betydligt högre, även om det kan tänkas att kunder ofta 

föredrar fysiska butiker. Butikspersonalen berättar om olika sätt som kunder handlar på och 

vem det är som faktiskt bestämmer av barnen och föräldrarna skiljer sig, intervjuobjekten 

emellan. Vad som kan uttydas är att då barnen är med i butik har de stor inverkan på vad som 

i slutändan inhandlas. Ett barn tar inte på sig vad som helst och Solomon och Rabolt (2009, 

ss. 405-406) menar att konflikter mellan föräldrarna och barnen kan uppstå. Beroende på 

familjemedlemmars engagemang och involvering i produkten blir konflikten mer eller mindre 

stor. Förhoppningsvis når familjen vad Solomon och Rabolt kallar för ett ömsesidigt 

inköpsbeslut där båda parter är nöjda med utgången, om inte spelar makt och kompromisser 

in från bådas håll.  

 

Schiffman och Lazar Kanuk (2007, s. 99) beskriver Maslows behovshierarki som menar att 

människan drivs av olika behov där gemenskap är ett av dem. Konsumenter vill känna 

gemenskap med andra, därför handlar de också i likvärdiga butiker för att känna acceptans 

och tillhörighet med övriga i samhället eller gruppen. Vidare påpekar Schiffman och Lazar 

Kanuk att konsumenter även kan vara drivna av ett högre behov där de inte längre endast vill 
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känna tillhörighet utan även uppnå en viss status. Människans beteende beror då på dess 

egoistiska behov, där det handlar mer om självkänsla och prestige än gemenskap. På grund av 

de två behovsnivåerna kan det skilja sig i vad kunden efterfrågar för typ av produkt beroende 

på dess behovsnivå. Det är också betydande vid val av butik, exempelvis om de föredrar stora 

kedjor före ekorättvisa butiker eller vice versa.  

4.2 Resultat från enkätundersökning med föräldrar (yngre skolbarn) 

Enkätundersökningen fanns tillgänglig på Internet under en vecka, från den 16 april till och 

med den 22 april. 3 pappor och 39 mammor medverkade i studien. Det var, som synes, 

betydligt fler mödrar än fäder som svarade på enkäten. Svaren i frågan om vem som oftast 

köper kläder till barnen visar på att det mestadels är mamman som handlar. Därför är 

fördelningen över könen av mindre betydelse, eftersom det i första hand var den 

inköpsansvariges åsikter som skulle granskas. Fördelningen av respondenternas barns åldrar 

var däremot förhållandevis jämn; femton 7-åringar, fjorton 8-åringar, sju 9-åringar, nio 10-

åringar samt tretton 11-åringar. Samtliga data från enkäterna har bearbetats för att kunna 

presenteras i diagram. 

4.2.1 Inköp – svar och analys 
I följande avsnitt behandlas svarsalternativen för hur klädinköpen ser ut samt vad som 

påverkar dito hos föräldrarna. Redovisningen av svaren sker kvantitativt i diagram. Med hjälp 

av modellerna i teorikapitlet varvas svaren kvalitativt med analys under varje fråga. 

 

Vem köper oftast kläder till ditt/dina barn? 
 

Mödrarna har övervägande svarat att det är de själva 

som oftast handlar kläder till barnen. Två av de tre 

papporna menade att det är en annan vårdnadshavare 

eller deras partner som sköter inköpen av barnens 

kläder och två av mammorna svarade samma sak. De 

som svarade med ett annat alternativ skrev att det är 

en annan släkting eller både mamman och pappan 

som hjälps åt att köpa kläder till barnen, att barnen 

oftast ärver samt att det varierar bland samtliga 

alternativ.  

 

Genom frågan framkommer vem som är inköparen 

baserat på Kotler och Armstrongs (2008, ss. 248-

249) definitioner, det vill säga den som sköter själva 

transaktionen, kombinerat med beslutstagaren, som fattar det avgörande beslutet. Det är 

tydligt att mödrarna i huvudsak står för handlandet och följaktligen har inköps- och 

beslutstagarrollen i de flesta fallen.  

 

Barnen, användarna, har inflytande över vad som ska köpas in, men det slutgiltiga 

inköpsbeslutet tas av föräldrarna som här agerar vad Solomon och Rabolt (2009, ss. 405-406) 

kallar för makthavare. Vidare varierar inköpsbesluten mellan att vara ömsesidiga och 

motsträviga, två begrepp som Solomon och Rabolt också tar upp. Ibland önskar sig barnen 

plagg som inköparen och beslutstagaren av en eller annan anledning inte går med på att 

handla, ett motsträvigt beslut. Då uppstår en konflikt där båda parter måste kompromissa, men 

det finns anledning att anta att makthavaren, det vill säga föräldern, får igenom sitt önskemål 

eftersom det är föräldern som betalar. I och med att klädinköp inte är ett längre åtagande som 

Diagram 4.1, Vem köper oftast kläder till 

ditt/dina barn? 
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kräver några större ekonomiska insatser är heller inte ansvarstagandet särskilt stort. Därmed 

involveras inte hela familjen på samma sätt som vid införskaffande av exempelvis ett husdjur.  

 

Vem eller vad påverkar vilka kläder du väljer för ditt/dina barn? 
 

Att barnen har störst inflytande över 

klädvalen är tydligt. Andra kommentarer var 

att barnen ärver av sina äldre syskon och 

kusiner, därför är det tillgång snarare än 

efterfrågan som avgör vilka kläder barnen 

har på sig. Vänner och övriga familje-

medlemmar spelar också en stor roll 

tillsammans med reklam och pris, enligt 

svaren. Två mödrar nämnde också att 

behovet var betydande när de utsåg vilka 

kläder som skulle inhandlas. Ytterligare svar 

var funktion, rea och annan släkting. 

 

Av svaren att döma styr barnen enligt 

majoriteten över inköpen och det är de som 

får komma med åsikter om vilka kläder de vill ha på sig. Barnen är de huvudsakliga 

påverkarna, som Kotler och Armstrong (2008, ss. 248-249) benämner rollen, vilka influerar 

över hur det slutgiltiga inköpet blir. En mamma menar att det är hon själv som påverkar 

klädvalet, en annan att det är hon tillsammans med pappan, vilket ger dem minst tre roller i 

Kotler och Armstrongs köprollsmodell; påverkare, beslutstagare och inköpare.  

 

Utöver barnen är vänner och andra familjemedlemmar de gruppinfluenser som influerar över 

inköpsbeslutet, något som även Solomon och Rabolt (2009, ss. 405-406) hävdar. Det finns 

anledning att förmoda att samtliga familjemedlemmar inte lägger sig i varenda litet inköp, 

men på det stora hela handlar klädköpen i slutändan om en del i familjebudgeten och kan 

därför inte ske hur som helst. Vänner, som enligt Schiffman och Lazar Kanuk (2007, ss. 312, 

358-359) återfinns i föräldrarnas jämförbara referensgrupper, påverkar på så sätt att det är 

önskvärt, framförallt på grund av status, att köpa liknande kläder till sina egna barn. Beroende 

på statusintresset gällande kläder i respektive social klass ser påverkan olika ut i olika 

grupper.  

 

Reklam har inte särskilt stor påverkan för själva valet av plagg, enligt föräldrarna. Promotion i 

Kotler och Armstrongs (2008, s. 49) marknadsföringsmix spelar således sällan in på 

föräldrarnas definitiva val, även om det kan inspirera. Inom marknadsföringsmixen togs också 

priset upp som en avgörande faktor; ett plagg som uppfyller samtliga kriterier utom det 

ekonomiska kan bli lämnat därhän på grund av ett alltför dyrt pris.  

 

Vilka är de tre viktigaste sakerna du tänker på när du köper kläder till ditt/dina barn? 

 

Utseendet var i majoritet gällande föräldrarnas prioritet på kläderna de handlar. Strax efter 

utseendet, det vill säga formen och färgen på plagget, kommer pris, användningsområde samt 

kvalitet, vilket också anses betydelsefullt för föräldrarna vid inköp. Några föräldrar tycker att 

miljöpåverkan samt materialet på plaggen är viktigt, andra skrev att passformen är en av de 

avgörande sakerna vid klädinköpen och att plagget inte ska vara av en vuxenmodell, utan 

rikta sig mot just barn.  

Diagram 4.2, Vem eller vad påverkar vilka kläder 

du väljer för ditt/dina barn? 
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Vid en analys av produkten, efter Kotler och 

Armstrongs (2008, s. 49) definition, är utseendet 

på plaggen överlägset viktigast för föräldrarna 

när de väljer vilka kläder deras barn ska bära. När 

de går i butikerna och söker tänkbara plagg, 

vilket Solomon och Rabolt (2009, ss. 386-387, 

392, 394-396) kallar för informationssökning, 

använder de således synen mest av de fem 

sinnena. Då kunderna funnit ett antal kläder 

påbörjas, i enlighet med Solomon och Rabolts 

teori, informationsutvärderingen och de orimliga 

alternativen som föräldrarna inte kan tänka sig att 

köpa sållas bort, kvar blir de återfunna 

alternativen som anses möjliga att välja.  

 

Därefter sker beslutstagandet och för det används 

ett kompenserande eller icke-kompenserande beslut, beroende på märkeslojalitet samt om 

klädinköpet är nödvändigt. Om det är ett kompenserande beslut menar Solomon och Rabolt 

att ett plagg som inte är vad kunden från början hade tänkt sig kan köpas in. Det icke-

kompenserande rangordnar istället alternativen, och de som inte möter kundens 

grundläggande standard väljs bort. Kvar blir ett plagg som uppfyller samtliga eller de flesta 

attribut som kunden önskat från början.  

 

För att vinna kunder måste företagen, i enlighet med föräldrarnas samt Kotler och Armstrongs 

(2008, s. 49) åsikter, optimera sina erbjudanden inom områdena pris, kvalitet och 

användningsområde hos produkten, i synnerhet inom de två förstnämnda. De föräldrar som 

svarade att miljöpåverkan är en av de tre viktigaste faktorerna var två pappor och en mamma, 

vilka också hävdade att de ibland eller ofta köper ekorättvisa kläder till sina barn. I övrigt ser 

inte miljöpåverkan ut att vara högt värderat bland föräldrarnas attityder till och prioriteringar 

för vad som är nödvändigt för ett inköp av ett nytt plagg, där Schiffman och Lazar Kanuk 

(2007, s. 238) menar att en attityd är ett intresse för att bete sig på ett gynnsamt eller 

ogynnsamt sätt med avseende till ett objekt.  

 

När handlar du oftast kläder till ditt/dina barn? 

 

Över hälften av föräldrarna svarar att 

inköp av kläder i första hand sker när 

det verkligen behövs, som att det 

blivit utslitet eller urvuxet. Barn i 

åldern 7-11 år växer så pass fort att de 

hinner växa ur sina sommarkläder 

från fjolåret innan säsongen 

återkommer. Flera föräldrar menar 

också att de handlar spontant, när de 

känner för att köpa något nytt eller 

när de ser något i ett skyltfönster eller 

i en affär på stan. En mamma berättar 

däremot att deras familj sällan 

spontanshoppar utan oftast handlar 

mycket på samma gång när det 

Diagram 4.3, Vilka är de tre viktigaste 

sakerna du tänker på när du köper kläder till 

ditt/dina barn? 

Diagram 4.4, När handlar du oftast kläder till ditt/dina barn? 
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vankas klädinköp, som exempel nämner hon postorder och Ullared. Det är jämförelsevis få 

som menar att de handlar då barnen efterfrågar det eller då de sett något i en reklam eller 

blogg.  

 

När inköpet sker på grund av att ett plagg blivit utslitet eller urvuxet kan initiativtagaren inte 

utses som en enskild person utan det är föräldern eller barnet som upptäcker behovet. 

Problemupptäckten startar i sin tur den inköpsprocess som Solomon och Rabolt (2009, ss. 

385-386) talar om. Vidare nämner samma författare (2009, ss. 120-122) motivation och den 

kan ses som både positiv och negativ för inköp av kläder i syftet att kläderna blivit för små 

eller gått sönder. Den positiva karaktären visar sig på så sätt att plaggen köps in eftersom det 

behövs en uppdatering av garderoben och målsättningen uppfylls i och med ett inköp. 

Negativt sett undviks oviljan att gå runt i trasiga eller för små kläder genom att köpa nya.  

 

En fjärdedel svarar att de handlar när de känner för något nytt till barnen, vilket visar på 

trenderna i dagens stora konsumtion och här är det föräldern själv som agerar initiativtagare 

baserat på Kotler och Armstrongs (2008, s. 248) definition. Att köpa bara för köpandets skull 

syns också i svaren om spontanshopping och när föräldrarna sett något i en reklam eller 

blogg. För sådana typer av kunder har promotion och plats i Kotler och Armstrongs (2008, ss. 

49-50) marknadsföringsmix stor betydelse och företagen måste optimera sin reklam samt 

produktplaceringen.  

4.2.2 Ekorättvist – svar och analys 
I följande avsnitt behandlas svarsalternativen för hur föräldrarna ser på ekologiska och 

rättvisemärkta kläder. Kunskapen om ekologiska kläder förefaller vara stor bland föräldrarna. 

Ungefär nio av tio känner till uttrycket och vet mer eller mindre vad det innebär med 

ekologiska kläder. I jämförelse med ekologiska kläder är kännedomen om rättvisemärkta 

kläder betydligt lägre, närapå en fjärdedel av föräldrarna känner inte till uttrycket. 

 

Händer det att du handlar ekologiska och/eller rättvisemärkta kläder till ditt/dina barn? 

 

Alternativen Nej och Ja, ibland är jämnt fördelade när 

det kommer till att handla ekorättvisa kläder. Det är 

färre som påstår sig handla den typen av plagg ofta än 

de som inte vet. Vissa av föräldrarna som känner till 

det ena eller båda av ovanstående uttryck visste inte, 

trots att de var bekanta med fraserna, om de brukar 

handla sådana kläder till sina barn. Det förefaller ändå 

enligt svaren som att fördelningen på dem som, när de 

handlar kläder, ibland eller ofta beslutar sig för att 

handla ekorättvist är fler än de som inte gör det. Den 

slutsatsen motsäger problemet som några av de 

intervjuade butikerna identifierat. Alternativet Ja, 

ibland är dock brett; ibland kan både innebära var 

tionde och var hundrade plagg. Emellertid är det, som 

nämnt ovan, jämförelsevis väldigt få som anser sig 

köpa ekorättvisa kläder ofta, vilket förmodligen krävs 

för att butikerna ska uppleva att efterfrågan är stor.  

 

Orsaken till föräldrarnas inköpsval är deras motivation och attityder gentemot exempelvis 

ekorättvisa kläder. Attityderna visar sig enligt Solomon och Rabolt (2009, s. 281) på så vis att 

Diagram 4.5, Händer det att du handlar 

ekologiska och/eller rättvisemärkta 

kläder till ditt/dina barn? 
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kunden först har en känsla kring eller en uppfattning om den ekorättvisa produkten. Om 

känslan eller uppfattningen är positiv går beteendet över till en handling, produkten köps in. 

 

Solomon och Rabolt (2009, s. 123) talar också om målsättningskonflikter som skapar 

dilemman för kunden, vilka handlar om viljan att ha, approach, och viljan att undvika, avoid, 

en produkt. Approach-approach applicerat på ekorättvisa inköp kan innebära att konsumenten 

vill handla ett plagg som både är ekorättvist och från ett särskilt varumärke som inte har 

ekorättvisa kläder i sitt sortiment. Genom att handla efter det ena av de två alternativen går 

kunden således miste om det andra. Konflikten approach-avoidance kan medföra att kunden 

önskar köpa ett ekorättvist plagg som upplevs som dyrt. Konsumenten vill ha ett ekorättvist 

plagg, men vill inte betala mycket pengar för det. Slutligen, avoidance-avoidance, kan för en 

ekonomisk och ekorättvist engagerad kund betyda ett nödvändigt inköp av en exempelvis en 

vinterjacka. Om det ena alternativet är dyrt men ekorättvist och det andra är billigt men icke-

ekorättvist blir ingen av utgångarna optimal.  

 

Är din familj miljöintresserad? 

 

Föräldrarna fick frågan om de ansåg att deras familj 

var miljöintresserad. Sopsortering och inköp av 

ekologisk mat eller kläder gavs som exempel. Det är 

försvinnande få som påstår att de inte alls bryr sig om 

miljön i deras vardag. Svarsalternativen Lite och 

Mycket beror på deras egna definitioner, men 

majoriteten menar att de bryr sig om miljön mer eller 

mindre. 

 

Hur stor eller liten hänsyn en familj tar till miljön kan 

bero på flera olika omständigheter bland Brassington 

och Pettitts (2006, ss. 49, 53) definierade situations-

influenser. En orsak som spelar in är kulturen och 

samhället, det sociokulturella, och det kan visa sig på 

olika sätt. Exempelvis ser sopsorteringen olika ut beroende på i vilken kommun familjen bor 

och utbudet av ekorättvisa produkter varierar från stad till stad. I storstäderna är utbudet av 

produkterna större samtidigt som kollektivtrafiken är mer utbredd, vilket är ytterligare en 

anledning som gör det lättare att leva miljövänligt.  

 

Dessutom kan familjens sociala klass med dess status som Schiffman och Lazar Kanuk (2007, 

ss. 358-359) nämner samt hushållets geografiska placering och utformning ha betydelse. För 

vissa innebär status att kunna handla vad de vill, ekorättvis mat bland annat, men å andra 

sidan kan status också innebära en lyxig bil att köra runt i, snarare än att åka buss. En familj 

som bor i lägenhet kan ha mindre yta att sopsortera på medan en familj på landet kan ha långt 

att åka till närmsta sopstation.  

 

Tar ditt/dina barns skola upp frågan om miljövänlig och ”rättvis” shopping? 

 

Närmare hälften av föräldrarna vet inte ifall barnens skola tar upp frågan om etisk 

konsumtion. Från dem som vet framkommer att fördelningen är ungefär lika, en knapp 

fjärdedel menar att skolan tar upp frågan, en dryg fjärdedel påstår att det inte pratas om etisk 

shopping. 
 

Diagram 4.6, Är din familj miljöintresserad? 
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Huruvida ämnet tas upp eller inte beror till stor del på 

kulturen. Ifall lärarna vill undervisa barnen om 

ekorättvisa produkter, eller om det finns med i 

kursplanerna, sker en teknisk inlärning som enligt 

Schiffman och Lazar Kanuk (2007, s. 397) innebär just 

att en lärare lär barnen hur normer och regler ser ut i 

deras samhälle och kultur. Det är sedan, som en 

mamma påpekar i en senare fråga, upp till barnen att 

berätta vidare för föräldrarna vad de lär sig i skolan. 

Nästintill hälften av respondenterna vet inte ifall 

barnens skola undervisar i området vilket tyder på att 

diskussionerna i hemmen inte rör ämnet särskilt 

mycket. Vidare kan Schiffman och Lazar Kanuks 

(2007, ss. 312-313) idéer om perception tänkas vara en 

annan anledning till att föräldrarna i deras 

förnimmelser inte har uppfattat eller memorerat att 

barnen nämnt frågan.  

 

Anser du att det är viktigt att ovanstående fråga diskuteras i skolan? 

 

Föräldrarna anser uppenbarligen att frågan om 

ekorättvist handlande är viktigt. Majoriteten tycker att 

skolan bör ta upp ämnet och lära barnen. En mamma 

skriver i en senare fråga att det är bra om skolan berättar 

om ekorättvis shopping eftersom det inte var aktuellt på 

samma sätt när de var unga och många av de äldre 

generationerna inte har någon större kännedom om 

saken. Det finns uppenbarligen några som inte tycker att 

frågan är viktig, och en tiondel av respondenterna bryr 

sig inte direkt om huruvida skolan pratar om det eller ej.  

 

Attityden, det vill säga inställningen som Solomon och 

Rabolt (2009, s. 281) berättar om, gentemot kunskap om 

ekorättvisa plagg förefaller vara god. Flertalet av 

föräldrarna vill att barnen får lära sig om etisk shopping 

genom skolan. Personligheten, som Schiffman och 

Lazar Kanuk (2007, ss. 116-117) definierar den, spelar även den in i det här fallet. Om 

föräldern är en engagerad och medveten individ är också intresset för vad barnen får lära sig i 

skolan stort. Likaså kan gruppinfluenserna genom den normativa referensgruppen leda 

förälderns intressen åt ett visst håll, i riktning mot eller bort ifrån miljömedvetenheten och 

engagemanget. Den normativa referensgruppen styr hur föräldrarna agerar enligt 

omgivningens direktiv, menar Schiffman och Lazar Kanuk (2007, s. 312). 

 

Vad tänker du när du hör uttrycken ”ekologiska kläder”, ”rättvisemärkta kläder” och 

”miljövänliga kläder”? 

 

Den här och nästkommande fråga lämnades öppna för att höra respondenternas egna tankar 

kring fenomenet som undersöks i studien. Begreppet miljövänliga kläder inkluderades för att 

även få åsikter från dem som inte visste vad ekologiskt och rättvisemärkt innebär. 

 

Diagram 4.7, Tar ditt/dina barns skola 

upp frågan om miljövänlig och ”rättvis” 

shopping? 

Diagram 4.8, Anser du att det är 

viktigt att ovanstående fråga 

diskuteras i skolan? 
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Många kommentarer kretsade kring tillverkningen av ekologiska kläder, att de är framställda 

på ett sätt som är vänligt för miljön eller har minsta möjliga miljöpåverkan. Föräldrarna 

nämnde som exempel att inga farliga bekämpningsmedel har använts på bomullsåkrarna och 

att kläderna är producerade utan användning av giftiga kemikalier. Gällande rättvisemärkta 

plagg handlade kommentarerna om att de är tillverkade under gynnsamma förhållanden för 

arbetarna. Bra löner och inget barnarbete togs upp som exempel. En mamma sa att för henne 

var miljövänliga plagg lika med second hand där resurserna tas till vara på ett optimalt sätt. 

 

Vidare tog ett par mammor upp transporter, för dem innebar ekologiska och miljövänliga 

kläder att de inte fraktats för lång väg på ett sätt som är skadligt för miljön. En annan mamma 

skrev att hon funderade en del på hur mycket kemikalier barnen utsattes för genom sina 

kläder och textilier såsom sänglinne och handdukar. Hon skrev också att märkningen av 

ekorättvisa kläder ibland kunde vara lite förvirrande, det är svårt att veta vad som verkligen är 

ekologiskt i själva plagget. Hon menade dessutom att gemene man nog inte riktigt vet 

skillnaden mellan ekologiskt och rättvisemärkt. De tankarna får hon medhåll för av en annan 

mamma som menar att hon ser samma problematik med märkningen av kläder som av 

ekologisk och rättvisemärkt mat.  

 

Ett företag som vill sälja ekorättvisa produkter bör, efter Kotler och Armstrongs åsikter (2008, 

ss. 49-50), satsa på promotion och reklam för att göra de potentiella kunderna medvetna om 

vad det innebär med ekologiska och rättvisemärkta plagg, samtidigt som de kan visa upp sitt 

varumärke i ett positivt sammanhang. Sett till Kotler och Armstrongs definition av produkten 

finns en önskan från föräldrarna om att mer eller mindre samtliga klädesplagg blir ekorättvisa 

till slut, även de märkeskläder som barnen ofta efterfrågar, såsom Nike, Adidas och Hello 

Kitty.  

 

En respondent ansåg att ekorättvisa kläder i dagsläget var för trendiga människor och inte 

vanliga Svenssons. En annan skrev att hon tänkte på ekorättvisa kläder som något präktigt och 

ordentligt. Åsikterna visar tydliga tecken på att ekorättvisa kläder för somliga är ett tecken på 

vilken grupp eller social klass som användarna av plaggen tillhör. Enligt deras uppfattningar 

och kulturer är personer som handlar ekorättvist av en lite finare klass, vilket kan ses som en 

jämförbar referensgrupp som Schiffman och Lazar Kanuk (2007, ss. 312, 358-359, 394) 

definierar fenomenet där föräldrarna jämför sin egen situation med andra. Några föräldrar 

skriver att de tyvärr fastnat i uppfattningen om att ekologiska och rättvisemärkta kläder känns 

lite tråkigt, fult, stelt och beige, men tror att det inte alls behöver vara på det viset. En pappa 

tror att det avskräcker kunderna en aning att marknadsföra plaggen som ekorättvisa, på grund 

av att uppfattningen om dem är som beskrivet ovan. 

 

En mamma förmodar att inställningen till ekologiskt och rättvisemärkt hade ändrats ifall det 

framhävdes och annonserades mer om sådana plagg för att visa att det faktiskt finns många 

ekorättvisa produkter som är riktigt snygga. Just upplysningen om ekorättvisa kläder i största 

allmänhet är det flera som efterfrågar, vilket ekorättvisa företag måste lyssna till. Promotion 

är företagens väg in i konsumenternas medvetande. En respondent skriver att hon inte vet vad 

det är och därför inte kan uttala sig. Andra vet inte vart de ska vända sig för att hitta butiker 

som har ekorättvisa plagg i sortimentet. Förutom placering och promotion av kläderna tas 

också priset ifrån Kotler och Armstrongs (2008, ss. 49-50) marknadsföringsmix upp hos flera 

respondenter i en negativ mening. Ett antal föräldrar frågar sig varför det måste vara dyrare 

med ekorättvisa plagg, vilket många återkommer till i nedanstående fråga.  
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Varför köper du eller varför köper du inte ekologiska och/eller rättvisemärkta kläder? 

 

Frågans syfte var att försöka samla in direkta svar på den huvudsakliga funderingen som 

Reageras butiksansvarige Jonsson har.  

 

Den i särklass största anledningen till att föräldrarna inte handlar ekorättvist beror på priset. 

Nästan samtliga är enade om att de tycker att det är för dyrt. Ett par mödrar säger att de oftast 

låter plånboken styra vilka köp de gör, en annan menar att det vore för dyrt att ha hela 

garderoben full av ekologiska och rättvisemärkta kläder, även om hon önskar det. Så länge det 

är dyrare att handla ekorättvist, vare sig det gäller mat eller kläder, är det svårare att välja de 

alternativen menar flera respondenter. Det faktum att barnkläder överlag är ganska dyra är 

något som en mamma beklagar sig över. Hon vill inte betala mer pengar för samma typ av 

plagg bara för att det är från ett visst varumärke, men kan däremot tänka sig att betala något 

mer för ekorättvisa kläder. Trots det menar hon att hon inte vet det går att få tag på sådana. 

Lågkonjunkturen spelar in för båda parter, konsument som företag, och därför är det i 

dagsläget extra viktigt för företagen att optimera sina priser på bästa möjliga sätt för att få en 

framgångsrik marknadsföringsmix och nöjda kunder, vilket Kotler och Armstrong (2008, s. 

49) menar är avgörande.  

 

De flesta föräldrarna jämför priserna och tillgängligheten med de stora, billiga klädkedjorna. 

Många tror att ekorättvisa plagg skulle säljas betydligt mer om de fanns exponerade och 

lättillgängliga i sådana typer av butiker. Ett antal föräldrar nämner tid som en bristvara och då 

de väl är ute och shoppar vill de få tag på alla plagg på ett och samma ställe utan att behöva 

leta efter en särskild butik. Placeringen av kläderna och platsen är således extra viktig för att 

den sortens kunder ska finna ett intresse för ekorättvisa plagg, något som även Kotler och 

Armstrongs (2008, ss. 49-50) åsikter gällande plats styrker. Föräldrarna tycker att ekorättvisa 

kläder och butiker marknadsförs alldeles för dåligt för att de ska veta var de kan hitta sådana 

produkter; de vet helt enkelt inte var utbudet finns och saknar promotion.  

 

I de stora kedjorna anser ett antal föräldrar att märkningen på plaggen är för dålig, de måste 

leta eller fråga personalen om de vill hitta kläder som är ekorättvisa. Några menar att de har 

sett ekologiska plagg i klädkedjorna, men att utbudet där är alldeles för litet för att det ska 

finnas något som faller dem i smaken. Vidare nämner en mamma att hon oftast handlar för en 

särskild funktion, exempelvis sportplagg eller regnkläder, och där upplever hon att det inte är 

särskilt vanligt att de tillverkas på ekorättvisa sätt. För att underlätta för konsumenterna under 

deras informationssökning bör märkningen och skyltningen vara tydlig. Genom att hålla de 

ekorättvisa produkterna synliga kan kunder i samtliga grupper för sökmetoder som Solomon 

och Rabolt (2009, ss. 386-387) beskriver fångas in. De som gör sina sökningar före köp 

upptäcker oftast kläderna via reklam och produktplacering och plaggen som märks mest blir 

intressanta för dem. Kunder som har ett botaniserande sökande finner ofta plaggen i butik, 

därför är skyltningen avgörande för att fånga deras intresse. Slutligen, de konsumenter som 

ständigt har ett pågående sökande snappar upp trender i de snabba, tidiga 

marknadsföringskanalerna, såsom på pressvisningar eller i bloggar på Internet.  

 

Några respondenter har lagt märke till att utbudet av ekorättvisa plagg främst riktar sig till 

småbarn. Ett par föräldrar säger att de självklart inte vill utsätta sina barn för kemikalier och 

giftiga färgmedel, men att de var mer noga med sådant då deras barn var bebisar. Åtskilliga 

åsikter ges om just utbudet, de flesta tycker att det är för litet. Flera mammor menar att deras 

barn, i synnerhet döttrar, är extremt noga med hur kläderna ser ut. Om de ska köpa ekorättvisa 

kläder får de inte se annorlunda ut, utan de ska passa in i barnens kriterier för ett snyggt plagg 
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där färger, mönster, design och passform måste tilltala dem och det är, i enlighet med Kotler 

och Armstrongs (2008, s. 49) åsikter, upp till företaget att leverera så bra design på 

produkterna som möjligt. I det senare fallet är följaktligen drivkraften, vilket Solomon och 

Rabolt (2009, ss. 120-121) benämner motivation, till inköpet beroende av utseendet på 

plagget och köps in med syftet att få positiva följder. Många föräldrar säger att om de i stadiet 

för utvärdering av alternativen och beslutstagande, också det Salomon och Rabolts (2009, ss. 

392, 394) definitioner, står och väljer mellan två plagg som är snarlika, där utseendekriteriet 

är uppfyllt, väljer de allt som oftast det ekorättvisa eftersom det känns bra för samvetet. 

Attityden gentemot ekorättvisa plagg är således god för de föräldrarna. De agerar enligt det 

erfarenhetsmässiga steget som Solomon och Rabolt (2009, ss. 281-283) hävdar är 

huvudsakligen känslomässigt, reagerar positivt på produkten och konsumtionen är lustfylld.  

 

Samvetsfrågan kommer upp i flera fall som anledningen till att föräldrarna köper ekorättvist 

till sina barn. I sina efterköpsutvärderingar, där Schiffman och Lazar Kanuk menar att kunden 

evaluerar sitt inköp (2007, s. 547), tycker de att det känns skönt i hjärtat och att de har gjort 

något bra när de handlar den sortens plagg, vilket förmodligen leder till att de köper 

ekorättvist igen. De vill garantera sina barn naturliga kläder samtidigt som de hjälper 

arbetarna i produktionsländerna. En mamma värdesätter högt att kunna bidra till en hållbar 

utveckling och ge arbetarna av vårt överflöd. En pappa tycker att det är en relativt liten 

merkostnad för honom, jämfört med den förbättring det medför.  

4.3 Resultat från enkätundersökning med äldre skolbarn 

Precis som ovan fanns enkätundersökningen tillgänglig på Internet under en vecka, från den 

16 april till och med den 22 april. I studien deltog 14 pojkar och 18 flickor och fördelningen 

mellan könen blev därmed jämnare här än hos föräldrarna, vilket var önskvärt då åsikter 

behövdes från både killar och tjejer. De medverkande var fyra 12-åringar, sex 13-åringar, nio 

14-åringar och tretton 15-åringar. Samtliga data från enkäterna har bearbetats för att kunna 

presenteras i diagram. 

4.3.1 Inköp – svar och analys 
I följande avsnitt behandlas svarsalternativen för hur klädinköpen ser ut samt vad som 

påverkar dito hos de äldre skolbarnen. 

 

Vem köper oftast kläder till dig? 

 

Majoriteten av barnen i den här åldersgruppen köper 

sina kläder själva. De som har angivit ett annat svar 

menar att de handlar tillsammans med sin mamma. Av 

dem som svarar att deras mamma köper kläder åt dem 

är majoriteten pojkar samt de barn som befinner sig i 

åldersintervallet 12-13 år. De som svarade något annat 

menade att de handlade tillsammans med sin mamma. 

 

Den ställda frågan ger svar på vilken köproll barnen har, 

där huvudparten enligt köprollmodellen agerar som 

inköpare och användare. Det är barnen som står för 

transaktionen och även de som senare nyttjar den 

inköpta produkten. Barnen tar sålunda även en 

beslutstagande roll där de bestämmer vad som ska Diagram 4.9, Vem köper oftast kläder till dig? 



 37 

handlas och i vilken butik. Det kan antas att föräldrarna har ett finger med i spelet och då 

främst som påverkare, efter Blackwell, Engel och Miniards (1995 se Jobber 2008, s. 117) 

precisering.  

 

Genom att ta egna köpbeslut uppfylls ett uppskattande, egoistiskt behov som enligt Maslow, 

genom Schiffman och Lazar Kanuk (2007, s. 99), handlar om självkänsla. Barnen känner vid 

eget inköp en självständighet som är naturlig under uppväxten, vilket gör att de kan utvecklas 

till vuxna individer.  

 

Vem eller vad påverkar vad du väljer att ha på dig? 

 

Frågan uttyder vem som agerar påverkare i 

modellen över köproller. Svaren blev ganska 

blandade och det enda alternativ som inte valdes 

var att pappan var en påverkande faktor. Under 

alternativet Annat skrev de flesta att de inte 

påverkas av något särskilt, utan att de väljer vad de 

själva tycker är snyggt och vad de anser klär dem. 

 

Vad som influerar de äldre skolbarnen vid deras 

klädval förefaller till stor del vara yttre faktorer 

såsom reklam, kändisar och bloggar. Kotler och 

Armstrong (2008, ss. 49-50) hävdar att ett företag 

som lyckas väl i sin marknadsföring och 

kommunicerar ut fördelarna med produkten lockar 

kunder vilket även gäller barn i de undersökta 

åldrarna. Barnen nämner bloggar, vilket blivit stort under senare år. Tack vare teknologins 

framfart har det blivit något som alla kan ta del av och företag och privatpersoner kan via 

datorer och Internet annonsera och påverka konsumenterna till att köpa produkter, något de 

kan göra dygnet runt.  

 

En stor påverkande faktor är, i enlighet med Schiffman och Lazar Kanuks (2007, s. 312) teori, 

en persons referensgrupp, där familj och vänner men också kändisar inkluderas. Några 

skolbarn svarade att kändisar är en bidragande faktor till varför de väljer en viss typ av 

produkt före en annan. Kändisen blir här en jämförbar referensgrupp där barnen vill efterlikna 

celebriteten. Syskon och kompisar agerar ibland påverkare till klädvalen, vilket också det 

faller in under referensgruppen. Slutligen kan det även vara en fråga om status, där barnen 

köper en typ av produkt på grund av dess status och/eller att produkten kommer ge dem mer 

status, vilket underbyggs av Schiffman och Lazar Kanuks (2007, ss. 358-359) åsikter. 

Beroende på vilken statusgrupp barnen och deras familj tillhör kommer inköpen att ske på 

olika sätt.  

 

Vilka är de tre viktigaste sakerna du tänker på när du köper kläder? 

 

Utseendet på plaggen, såsom färg och passform, har majoritet över vad ungdomarna tänker på 

då de handlar kläder, tätt följt av priset. En produkts miljöpåverkan var lågt prioriterad i 

jämförelse med de andra alternativen. Det var endast två flickor som svarade att de tänkte på 

miljön vid klädinköp. 

 

Diagram 4.10, Vem eller vad påverkar vad 

du väljer att ha på dig? 
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När ett plagg inhandlas är det som ovan nämnt 

främst utseendet som prioriteras enligt svaren i 

enkäten. Genom ett av Schiffman och Lazar 

Kanuks (2007, ss. 312-313) begrepp, perception, 

upplever konsumenten att plagget sitter bra på 

kroppen, att färgen är rätt och dylikt. Vad en 

konsument upplever som positivt behöver 

emellertid inte vara detsamma för en annan. 

Genom olika behov tolkas plagg på olika sätt av 

konsumenterna som kan ha fördomar eller en 

dålig erfarenhet av en särskild typ av plagg eller 

varumärke. Vidare menar Schiffman och Lazar 

Kanuk (2007, ss. 422-423, 427, 431, 438, 446) att 

produkten kan upplevas olika beroende på 

konsumentens, barnets, kultur samt subkultur. En 

person som har en annan religiös eller nationell 

bakgrund kan ha andra uppfattningar än övriga i samhället och vad som är viktigt för en 

konsument kan vara ointressant för en annan. Även åldern på ett barn har samma funktion, en 

12-åring och en 15-åring behöver inte nödvändigtvis efterfråga samma produkter.  

 

Sett till Maslows behovshierarki kan enkätsvaren tolkas som att barnen i första hand köper 

kläder för att känna gemenskap och tillgivenhet, konsumenten vill enligt Schiffman och Lazar 

Kanuk (2007, ss. 97, 99) passa in i en grupp. Även det högre stadiet som rör uppskattning, där 

konsumenten vill uppnå ett gott rykte och erkännande från andra, påverkar vad barnen 

prioriterar vid inköp. Den tredje viktigaste faktorn enligt respondenterna blev 

användningsområdet där sport, kalas och skola angavs som exempel vilket också den faller in 

under föregående behovsnivåer. Användningsområdet passar dessutom in under 

grundläggande behov, där det är de kroppsliga behoven som ska uppfyllas. Beroende av 

anledning som ett plagg införskaffas kan en stor del kvalificera sig under den här nivån, 

såsom vinterjacka, vinterskor, stövlar och dylikt.  

 

När handlar du oftast kläder? 

 

De äldre skolbarnen upptäcker sina 

inköpsbehov på olika sätt. Det är ytterst 

få som handlar när ett klädesplagg blivit 

urvuxet utan köper kläder som ett 

intresse eller som en följd av 

varumärkes- eller plaggexponering. 

Nära två tredjedelar menar att de 

handlar då de rätt och slätt känner för 

något nytt. 

 

Svaren tyder på att de äldre barnen 

handlar relativt impulsivt. Det är inget 

primärt behov inköpen täcker, utan det 

är vad Brassington och Pettitt (2006, ss. 

49, 53) kallar för sociokulturell 

påverkan. Att handla bara för att de vill är ett privilegium som inte alla samhällen och kulturer 

har. Barn i välbärgade länder som Sverige har, genom kulturen, med sig sitt beteende och 

Diagram 4.11, Vilka är de tre viktigaste 

sakerna du tänker på när du köper kläder? 

Diagram 4.12, När handlar du oftast kläder? 
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uppfattningar från unga åldrar där konsumtion ses som något naturligt. Den ständiga påverkan 

utifrån med all reklam på TV, radio och Internet påverkar även det att konsumenten lockas till 

köp. En femtedel svarar att de handlar om de går förbi ett skyltfönster med intressanta plagg 

vilket tyder på att platsen, som Kotler och Armstrong (2008, ss. 49-50) anser vara väsentlig, 

men även sortimentet, är oerhört viktiga faktorer för försäljning av kläder.  

 

Då svaren från respondenterna visar att impulsshopping är större än det planerade köpet 

innebär det att Solomon och Rabolts (2009, ss. 385-387, 392, 394-396) köpbeslutsprocess inte 

följs i den ordning som beskrivs i teorin. Det första stadiet, problemupptäckt, är här minimalt 

och ett verkligt behov föreligger inte konsumenten. Inte heller informationssökningen sker i 

stor utsträckning utan det är främst ett botaniserande i butiker eller på Internet som leder till 

ett köp. Övriga steg efterföljs ändå, där konsumenten gör en utvärdering av alternativen innan 

ett beslut om köp fattas.  

4.3.2 Ekorättvist – svar och analys 
I följande avsnitt behandlas svarsalternativen för hur de äldre skolbarnen ser på ekologiska 

och rättvisemärkta kläder. Två tredjedelar av ungdomarna känner till begreppet ekologiska 

kläder men det är, i likhet med föräldrarnas svar, färre som vet vad rättvisemärkta kläder är. 

Bland barnen har ungefär två av fem ingen vetskap om vad det senare innebär. 

 

Händer det att du köper ekologiska och/eller rättvisemärkta kläder? 

 

Det var ingen av de äldre skolbarnen som angav att de 

ofta handlar ekorättvisa produkter. Definitionen av Ja, 

ibland är individuell och inget som kunnat mätas. Inte 

heller om det är ett medvetet val eller om slumpen spelat 

in är något som lagts vikt vid.  

 

I köpbeslutsprocessens första steg beskriver Solomon 

och Rabolt (2009, ss. 385-387, 392, 394) att 

konsumenten inser att något behöver inhandlas och 

därefter görs en informationssökning. Här beskrivs i 

teorin hur konsumenten har med sig en förkunskap kring 

olika produkter och att det är den informationen som 

först används för att ta ett köpbeslut. Beroende på om 

barnen vet vad ekorättvisa produkter är och vilken 

uppfattning de har kring det påverkar om det är 

information som konsumenten kommer att använda sig 

av vid ett köpbeslut. De flesta barnen känner till ekorättvisa produkter, men bristande 

försäljning kan tyda på dålig eller liten kunskap om det. Något som barnen har stor kunskap 

och uppfattning om är de framstående varumärken och kedjor som genom perception matar 

dem via olika kanaler varje dag. Det blir den informationen de utvärderar och som sedan leder 

till ett beslut. De som svarar i enkäten att de ibland köper ekorättvisa produkter kan, efter 

Blackwell, Engel och Miniards (1995 se Jobber 2008, s. 117) teori, vara beslutstagarna för 

inköpet. Det är också troligt att deras föräldrar har varit beslutstagarna och även inköparna. 

Barnen blir följaktligen endast användarna av produkten.  

 

 

 

 

Diagram 4.13, Händer det att du 

köper ekologiska och/eller rättvise-

märkta kläder? 
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Är din familj miljöintresserad? 

 

Närapå en tredjedel ser inte sin familj som 

miljöintresserad överhuvudtaget. Det är fler, över 

hälften av respondenterna, som menar att deras familj 

tar hänsyn till miljön inom vissa avseenden. Ungefär en 

tiondel utav de äldre skolbarnen menar att de i deras 

hushåll är mycket hänsynstagande gällande exempelvis 

sopsortering och inköp av ekorättvis mat och kläder. 

Vad som kan tänkas här i enkätsvaren är att barnen inte 

är intresserade av hur hemmet ser på de här frågorna 

och att det drar ner på svarsalternativet Mycket. 

 

Människan påverkas enligt Brassington och Pettitt 

(2006, ss. 49, 101) till stor del av externa faktorer i ett 

samhälle, ekonomiska och politiska kan vara sådana. Idag finns miljöstationer i nästintill 

samtliga bostadsområden vilket har underlättat familjers sopsortering. Människan agerar 

enligt förväntningsteorin där Solomon och Rabolt (2009, ss. 120-121) menar att de följder 

som uppstår är grupptillhörighet och acceptans och är en förklaring till varför denne beter sig 

på ett eller annat sätt, som att sopsortera.  

 

Barn uppfattar tidigt familjens värderingar och lär sig därmed vad som är rätt eller fel. 

Imitation av dess beteende sker sedan genom lekar och är något som formar deras individuella 

influenser. I enkäten framkommer att endast en dryg tiondel av barnen upplever sin familj 

som mycket miljöintresserad. Sålunda innebär det, kopplat till Schiffman och Lazar Kanuks 

(2007, ss. 394, 395-397) kulturteori, att den formella inlärningen av kulturen formar barnen 

till att inte vara särskilt miljöintresserade. Kultur innefattar i sammanhanget lärda 

uppfattningar, värderingar och seder.  

 

Pratar ni om miljövänliga och ”rättvisa” varor i skolan? 

 

Respondenterna menar att deras lärare tar upp frågan 

om miljövänlig shopping ibland eller till och med 

ofta.  

 

Om den här frågan kopplas till ifall barnen vet vad 

ekologiskt och rättvisemärkt är framkommer att de 

som inte pratar om ämnet i skolan men känner till 

betydelsen förmodligen har fått höra om det genom 

föräldrar eller kompisar, eller läst om det i någon 

tidning. Det omvända, de som påstår att skolan tar 

upp ämnet men ändå inte vet vad ekologiska och 

rättvisemärkta kläder innebär, visar antingen på ett 

ointresse från skolbarnen eller att skolan lär ut mer 

om övriga ekorättvisa produkter, såsom livsmedel. 

Skolan nämns i Schiffman och Lazar Kanuks (2007, s. 397) teori om kultur som teknisk 

inlärning och det är ett av tre sätt för barn att lära sig om beteende. Det är där lärarens roll att 

lära barn vad, hur och varför de ska göra på ett visst sätt.  

 

Diagram 4.14, Är din familj miljö-

intresserad? 

Diagram 4.15, Pratar ni om miljövänliga 

och ”rättvisa” varor i skolan? 
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Här tar en politisk faktor, utifrån Brassington och Pettitts (2006, ss. 50, 71) definition, vid 

eftersom det är Skolverket som bestämmer vad som ska ingå i skolundervisningen. Skolan 

kan i den här frågan, i enlighet med Kotler och Armstrongs (2008, s. 249) begrepp, verka som 

både initiativtagare samt påverkare till barnen för hur de gör sina inköp. I sin tur påverkar och 

influerar även barn sina föräldrar och har en stor inverkan på dess beteenden, menar Solomon 

& Rabolt (2009, ss. 408-409). 

 

Vill du att skolan lär er mer om det som står i frågan ovanför?  

 

Dryga hälften av respondenterna svarar att de vill lära 

sig mer om ekologisk och rättvis shopping i skolan. En 

knapp fjärdedel säger direkt nej, de är inte alls 

intresserade av frågan. För den sista fjärdedelen spelar 

det ingen roll huruvida skolan tar upp ämnet eller ej, de 

bryr sig helt enkelt inte. 

 

Om lärare inspirerar sina elever att tänka ekorättvist 

kan ett intresse väckas där en efterfråga sedan bildas.  

Då barnen inte har någon större kunskap om 

ekorättvisa produkter behöver informationen tvingas 

på dem likt en pushstrategi som Doole och Lowe 

(2004, ss. 304-305) beskriver, och på så vis sätts 

snöbollen i rullning. Konsumenters personlighet och deras konsumentbeteende är bestående 

och formas i ett tidigt stadie av livet, menar Schiffman och Lazar Kanuk (2007, ss. 116-117). 

De hävdar också att den emellertid kan ändras om nya intryck eller varumärken uppstår, vilket 

innebär att genom att mata barnen med information om ekorättvisa produkter kan ett nytt 

behov uppstå.  

 

Vad tänker du när du hör uttrycken ”ekologiska kläder”, ”rättvisemärkta kläder” och 

”miljövänliga kläder”? 

 

De flesta av respondenterna menar att de inte tänker på något speciellt när de hör uttrycken 

eller rentutav inte vet vad det är. Andra svarar att det är töntiga, fula kläder som inte är något 

för dem. Tankar som kommer upp är exempelvis att det inte är barn som har tillverkat dem, 

eller att de inte är gjorda i sweat shops, som en kille uttrycker det. Flera ungdomar är 

medvetna om att ekologiska och miljövänliga kläder är något som inte innehåller giftiga 

kemikalier och inte har skadat naturen vid produktion.  

 

Skolbarnen upplever ekorättvisa plagg som dyra och att det finns ett för litet urval av 

modeller. Tre tjejer menar att de vet att det är en viktig fråga och de skäms över att de inte 

bryr sig tillräckligt för att handla ekorättvist. En av dem skriver uttryckligen att hon har fått 

sig en tankeställare i och med enkäten och ska tänka på det nästa gång hon shoppar. Samma 

tre flickor fortsätter med att skriva att om det fanns ett större utbud skulle de absolut köpa 

ekorättvisa kläder oftare. De säger att de har tittat efter det i affärerna, men allt som oftast 

möter de kläder som inte faller dem i smaken, ekokläderna upplevs som basplagg som inte 

finns i världens roligaste modeller och därför inte tilltalar dem. 

 

Att många av barnen svarar att de anser att kläderna är fula tyder på att deras perception, 

vilket Solomon och Rabolt (2009, ss. 281-238) beskriver som deras intryck av produkterna, är 

något annat än vad butiker med ett ekorättvist utbud vill förmedla. Deras sinnen uppfattar 

Diagram 4.16, Vill du att skolan lär er 

mer om det som står i frågan ovanför? 
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andra produkter som mer tilltalande, och flera respondenter svarade i en tidigare fråga om vad 

som påverkar vad de väljer att ha på sig att reklam är en bidragande faktor. Respondenterna 

har följaktligen en standardiserad attityd gentemot ekorättvisa kläder, där inköpet startar med 

en uppfattning som ger en känsla som leder till ett handlande. I den här frågan innebär det att 

de flesta barnen i enkätstudien inte kommer till det slutliga handlandet.  

 

Flera av respondenterna är medvetna om vad ekologiskt och miljövänligt innebär vilket tyder 

på att informationen i alla fall har nått fram till dem. Om det är en effekt av medias fokusering 

på frågan framgår inte, men det kan tänkas att det är en bidragande faktor. Några nämner att 

de är medvetna om problematiken men handlar ändå inte ekorättvist, det dåliga samvetet de 

känner över det visar att de inte är helt tillfreds med sitt beteende. De säger sig också ha en 

positiv inställning till att fortsätta leta efter ekorättvisa kläder som ligger dem i smaken, 

vilket, efter Solomon och Rabolts (2009, ss. 120-122) idéer, visar på en motivation som 

kanske kan inspirera andra. Samtidigt visar det att Kotler och Armstrongs (2008, s. 49) 

marknadsföringsmix inte har lyckats nå fram till barnen eftersom de upplever varorna som 

dyra och tråkiga. Marknadsföringsmixens uppgift är att öka efterfrågan på en erbjuden 

produkt, en efterfrågan som idag inte finns hos skolbarnen.  

 

Varför köper du eller varför köper du inte ekologiska och/eller rättvisemärkta kläder? 
 

Precis som i föregående fråga svarar många att de inte vet varför de inte handlar ekorättvisa 

kläder, mestadels för att de inte vet vad det är. En del ungdomar menar att de inte bryr sig, de 

köper kläder de tycker är fina, oavsett om de är ekorättvisa eller inte. De vet inte var de kan 

hitta plaggen, och anser att dem som de har sett har varit för dyra och de har inte funnit 

ekorättvisa kläder som de tycker är snygga. Kommentarerna om utseendet på ekologiska och 

rättvisemärkta plagg är kritiska. För att använda uttryck som några respondenter själva 

använde anses de inte vara coola, utan istället mähä och något för töntar. Några respondenter 

menar att de inte heller letar efter sådana kläder, att de rentutav inte vill använda ekorättvisa 

plagg.  

 

Åsikterna förefaller vara ganska klara bland ungdomarna gällande vad de tycker om frågan 

och fördomarna är många. Trots en övervägande negativ inställning finns ändå ett antal 

positiva synpunkter. En kille skriver att han tänker mycket på naturen och hur barn i andra 

länder har det, och det är anledningen till varför han emellanåt köper ekorättvisa kläder. En 

tjej instämmer och tycker att konsumenterna ska tänka lite mer på miljön och ta hand om 

jorden på ett bättre sätt. En annan flicka menar att hon gärna hade köpt mer av den här typen 

av plagg ifall hon hade varit mer upplyst om problemet, hon vill gärna hjälpa till att bevara 

miljön, något hon får medhåll för bland ett par andra respondenter. 

 

Att några skolbarn menar att de inte vet varför de inte handlar ekorättvisa kläder kan bero på 

att de har missat den aspekten i deras köpbeslutsprocess. De upptäcker ett problem i enlighet 

med Solomon och Rabolts (2009, ss. 385-387, 394) teori och går sedan igenom en 

informationssökning där de i det här fallet inte har med sig någon kunskap om ämnet. Vid 

utvärdering av informationen ses den som otillbörlig då de äldre skolbarnen inte har någon 

medvetenhet om alternativet, den kan också ses som ett orimligt alternativ där Solomon och 

Rabolt menar att konsumenten har en medvetenhet men ändå är ointresserad. Beslutet blir då 

att en annan produkt väljs. Att respondenterna inte vet vart de kan hitta plagg som är 

ekorättvisa visar återigen på brister från företagen enligt Kotler och Armstrongs (2008, s. 49) 

marknadsföringsmix.  
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De som svarar att de inte köper de ekorättvisa kläderna för att de inte är häftiga och att de inte 

vill använda sådana plagg tillhör en referensgrupp med liknande åsikter och värderingar. 

Schiffman och Lazar Kanuk (2007, s. 312) förklarar att människan vill tillhöra en grupp där 

gemensamma värderingar, attityder och beteenden ligger till grund, en normativ 

referensgrupp. Gruppen ligger sedan till grund för hur individen konsumerar. Detsamma 

gäller de i enkätundersökningen som har en mer positiv syn på ekorättvist. Att många av 

respondenterna är intresserade av miljön och att förbättra den men inte vet hur de ska gå till 

väga visar på att det brister i information från yttre faktorer vilka Brassington och Pettitt 

(2006, ss. 49, 101) exemplifierar som samhället, media och politik.  

4.4 Jämförande analys av de öppna frågorna och butiksintervjuerna 

I avsnittet sker en kort jämförelse mellan föräldrarnas och de äldre skolbarnens kommentarer i 

de två öppna frågorna; Vad tänker du när du hör uttrycken ”ekologiska kläder”, 

”rättvisemärkta kläder” och ”miljövänliga kläder”? samt Varför köper du eller varför köper 

du inte ekologiska och/eller rättvisemärkta kläder? Vidare jämförs de öppna frågorna med 

resultaten från intervjuerna i de fem ekorättvisa butikerna. Det är intressant att se var de olika 

respondentgrupperna instämmer med varandra och var de är oense, vilket tydliggörs här.  

 

Föräldrarna och de äldre skolbarnen är rörande överens om att de tycker att de ekorättvisa 

plaggen är för dyra för att de ska kunna handla uteslutande ekorättvist. Föräldrarna ställer sig 

dock mer positiva än skolbarnen till att välja ett sådant plagg före ett konventionellt, så länge 

övriga kriterier såsom utseende är uppfyllt. Likaså är respondenterna i majoritet eniga om att 

de inte tycker att utbudet möter deras efterfrågan och den, enligt Kotler och Armstrong (2008, 

ss. 49-50), viktiga faktorn, placeringen av plaggen, når inte fram till kunderna. I vissa fall 

beror problemet med att kläderna inte når fram till kunden på att det är ett otillbörligt 

alternativ där Solomon och Rabolt (2009, s. 392) påpekar att konsumenterna inte ens har 

någon medvetenhet om produktens existens. Några av de anställda i butikerna har dock märkt 

av en något större efterfrågan på ekorättvisa kläder i största allmänhet, men ingen av 

butikerna menar på att det är skolbarnen som önskar den typen av plagg. 

 

En betydande skillnad, emellan de två grupperna av enkätrespondenter, är att några av 

föräldrarna ser ekorättvisa kläder som något för den trendmedvetna kunden medan flera äldre 

skolbarn uttryckligen menar att bärarna av plaggen är töntar. Här har kommunikationen och 

marknadsföringen, även kallat promotion efter Kotler och Armstrongs (2008, ss. 49-50) 

definition, av de ekorättvisa klädernas innebörd och status uppenbarligen brustit från 

företagens sida. Ett antal föräldrar har följaktligen fått uppfattningen att ekorättvisa kläder står 

för klass och stil samtidigt som de äldre skolbarnen tycker att det i stor utsträckning är löjligt 

och fult. Budskapet har på så vis blivit tudelat och kommunikationen utifrån marknadsföring 

och utbildning har fallerat vid inträngandet i konsumenternas perception. Till skillnad från 

föräldrarna och skolbarnen, som berättar om sina åsikter kring vem som handlar ekorättvist, 

anser butikssäljarna att de som ofta handlar i butikerna är far- och morföräldrar. De menar att 

presentshopping utgör en stor del av försäljningen, men då främst till baby. De butiksanställda 

har i övrigt ingen särskild bild av vilken typ av individ som handlar eller efterfrågar 

ekorättvist i storlekarna 122-170. 

 

Trots att några av föräldrarna ser ekorättvisa kläder som trendiga är det också flertalet som har 

en motsatt uppfattning; att de är fula och tråkiga. De barnen som har en positiv syn på 

ekorättvisa plagg syftar inte på utseendet utan reflekterar snarare kring fördelarna med 

minskat barnarbete och mindre kemikalier, något som även förekommer i stor utsträckning 
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bland föräldrarnas kommentarer. En förälder tror att genom ökad marknadsföring hade den 

allmänna uppfattningen om ekorättvisa produkter förbättrats och lockat fler till handling, 

något som även kan stödjas genom Kotler och Armstrong (2008, s. 49) generella tankar kring 

produkter i allmänhet. Barnen i sin tur nämner inget om marknadsföring men av svaren att 

döma är deras uppfattning och kunskap om produkterna tämligen låg och de vet inte var de 

kan hitta plaggen. Butikspersonalen menar att barnen som kommer in i butikerna tillsammans 

med sina föräldrar är mycket medvetna om vad som är rätt just nu, och att de påverkas i stor 

grad av reklam och trender. Deras medvetenhet kring miljöfrågor upplever personalen som 

obefintlig, eller ignorerad, från skolbarnens håll. 

 

Föräldrarna vill överlag inte betala extra för ekorättvisa plagg, men hävdar samtidigt att de 

kläder som barnen efterfrågar delvis är relativt dyra varumärken. Det finns därmed, sett 

utifrån Solomon och Rabolts (2009, ss. 408-409) teori om att barnen influerar sina föräldrar, 

en möjlighet att föräldrarna skulle kunna tänka sig att lägga mer pengar på det ekorättvisa om 

det var vad barnen ville ha. Barn klär sig inte i något de ogillar och i dagsläget förefaller 

ekorättvisa plagg höra dit. Det är något som även de äldre barnen håller med om, då de menar 

att de i första hand köper kläder de tycker är fina och de upplever också att ekorättvisa kläder 

är dyra. Mellan raderna kan det dock uttydas att plaggen som de äldre barnen ofta konsumerar 

hör till varumärken vilka inte återfinns bland de billigare kedjorna, vilket en annan enkätfråga 

visar på där Märke finns med bland svaren över prioriteringar vid inköp. I och med 

varumärket kan skolbarnen känna samhörighet med sina kompisar då produkten ger positiva 

följder som även, utöver det att barnet känner grupptillhörighet, enligt Solomon och Rabolt 

(2009, ss. 120-121) ger fördelar som acceptans och tillfredställelse. Det framkommer i 

butiksintervjuerna att de anställda menar att köparna har en felaktig bild av priset och de 

bekymras över den snedvridning som finns bland skolbarn och dess föräldrar. Personalen 

menar att det inte behöver vara dyrare att handla ekorättvist, och framförallt inte då många 

skolbarn och deras föräldrar spenderar stora summor på märkeskläder. Emellertid poängterar 

en anställd att de barnfamiljer som har det svårare ekonomiskt förmodligen söker sig till 

butikskedjor där de får ut mycket för sina pengar. 

 

Respondenter från båda enkätgrupperna menar att de vill handla ekorättvist, men på grund av 

faktorerna pris, utbud och utseende har de svårt att genomföra sin önskan. Gällande utbud 

menar flera butiksbiträden att efterfrågan är för liten inom storleksintervallet för att de ska 

kunna satsa på det. Här bildas en ond cirkel; butikerna märker inte av någon efterfrågan och 

skolbarn tillsammans med sina föräldrar upplever ett obefintligt utbud. En butiksanställd 

menar också att den låga efterfrågan på storlekarna har gjort att även leverantörernas utbud 

har minskat. De skolbarn och föräldrar som ändå köper ekorättvisa kläder tycker att det känns 

bra efteråt och i det som Schiffman och Lazar Kanuk (2007, s. 547) benämner 

efterköpsutvärdering ser de inköpet som något positivt, vilket gäller för både barn och vuxna.  
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5. Slutsats 

I kapitlet redovisas dragna slutsatser utifrån teori och empiri, där det identifierade 

huvudproblemet samt de två delproblemen besvaras med egna tankar och ord. 

5.1 Huvudproblem 

Huvudproblemet som vi formulerade i början av uppsatsen löd Hur tar dagens skolbarn och 

deras föräldrar ställning gällande ekorättvisa kläder?  

 

Skolbarnen har en relativt liten kunskap om begreppen ekologiska och rättvisemärkta kläder, i 

synnerhet det sistnämnda. De flesta har en negativ syn på den sortens kläder och förknippar 

plaggen med ett tråkigt och grått utbud som inte intresserar dem. Skolan tar ibland upp 

ekorättvis shopping, men över hälften av respondenterna hade velat lära sig mer. Trots 

intresset från barnen är det få som faktiskt kommer till ett handlande och vi drar slutsatsen att 

det beror på deras inställning att ekorättvisa kläder är av höga priser och med ett magert 

utbud. Många av skolbarnen är medvetna om problematiken men bryr sig ändå inte, de är inte 

intresserade. Vad som influerar och inspirerar dem mest när det kommer till val av kläder är 

reklam och kompisar och de två största faktorerna som avgör vilka kläder de köper är 

utseende och pris. Marknadsföring är således en viktig del i att locka skolbarnen till inköp, 

där designen på de ekorättvisa kläderna och plaggens pris måste överrensstämma med vad 

som efterfrågas. Eftersom barnen i huvudsak inte efterfrågar plaggen tolkar vi det som att 

marknadsföringen är obefintlig eller sker i fel kanaler, vilket inte hjälper skolbarnen i att öka 

deras ställningstagande gällande ekorättvisa kläder. Företagen bör rikta sin marknadsföring 

direkt mot skolbarnen och anpassa sitt utbud mer till vad de efterfrågar. Genom att motbevisa 

skolbarnen gällande klädernas utseende kan de ändra deras inställning till mer positiv och 

därmed också öka sin försäljning. 

 

Många av skolbarnen tar följaktligen avstånd från ekorättvisa kläder och vår uppfattning är att 

om modemagasin och communities, där barnen spenderar en stor del av fritiden, börjar 

annonsera och marknadsföra ekorättvist hade barnens ställningstagande förtydligats. I 

dagsläget är barnens inställning vare sig positiv eller negativ, vilket inte är konstigt i och med 

att de inte vet vad ekorättvisa kläder är. Precis som de butiker vi intervjuade upplever vi att 

barnens inverkan på föräldrarna när det kommer till inköp av kläder är stor, där plagg med 

rätt utseende är vad som efterfrågas. Förälderns åsikt är mindre viktig och de vuxna tenderar 

många gånger att ge efter för vad barnen önskar för att undvika en konflikt. 

Ställningstagandet som barnen tar i sammanhanget är baserat på klädernas utseende, vilket är 

naturligt för en individ som vill passa in i en grupp. Vi kan dock anta att efterfrågan är 

uppåtstigande och grundar det på att butikerna i studien upplevt utvecklingen sådan. Barnens 

ställningstagande till ekorättvist har förbättrats sedan tidigare, men inte tillräckligt för att 

butiker och företag ska kunna satsa på ekorättvisa kläder i storleksintervallet för skolbarnen. 

 

Föräldrarna hade många olika svar på varför de handlade eller inte handlade ekorättvisa 

kläder och vi har fått uppfattningen, utifrån svaren vi erhållit, att enkäten väckte en tanke hos 

respondenterna om att reflektera mer kring vad de handlar åt sina barn. Eftersom många av 

respondenterna angav att enkäten motiverade dem att börja tänka mer ekorättvist i sitt 

handlande, anser vi att konsumenterna behöver påminnas oftare om alternativen till 

konventionell shopping. Det pratas mycket om ekologiska livsmedel och att efterfrågan på de 

produkterna har ökat under senaste åren, det borde även innebära att konsumenterna har en 
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positiv inställning till ekorättvist. De flesta föräldrarna i undersökningen visste om innebörden 

av ekologiska och rättvisemärkta kläder, de ansåg sig även vara miljöintresserade. Det till 

trots var det få som angav att det ofta handlar ekorättvisa kläder.  

 

Vi upplever ett uppenbart intresse hos föräldrarna och en efterfrågan att deras barn ska få lära 

sig mer om hur de handlar hållbart. Föräldrarna har problem med att finna plaggen och anser, 

förutom den låga tillgängligheten, att kläderna är dyra, framförallt i det avseendet att barnen 

snabbt växer ur sina kläder. Av den anledningen drar vi slutsatsen att många föräldrar i det 

avseendet föredrar begagnade kläder, vilket även det bidrar till ökad hållbarhet, men 

emellertid blir butiker och företag lidande av deras ställningstagande. Även det faktum att 

barnen har kriterier gällande vad de tar på sig och att de klädesmässigt inte vill sticka ut från 

övriga i dess omgivning gör det svårt att hitta ett plagg i den ekorättvisa sektorn. Hur de tar 

ställning till ekorättvisa kläder kan tänkas bero på deras sociala klass och grupptillhörighet då 

deras uppfattningar om plaggen skiftade mellan allt från trendigt till fult. Överlag var 

uppfattningen av positiv karaktär och enligt föräldrarna följs ett ekorättvist inköp av ett gott 

samvete men vad som saknas är tid, pengar och kunskap.  

5.2 Delproblem 1 

Det första av våra två delproblem löd Hur påverkas dagens skolbarns och deras föräldrars 

attityder och konsumentbeteende av rådande tendenser i samhället och i modesammanhang?  

 

På grund av den pågående lågkonjunkturen påverkas konsumentbeteendet på så sätt att 

konsumenterna överlag blir mer försiktiga i sitt handlande. De barnfamiljer som redan har en 

liten budget påverkas självfallet av trenden och blir mer återhållsamma i sitt konsumerande, 

att köpa begagnat eller ärva kläder blir istället billiga alternativ. Eftersom studien är en 

tvärsnittsstudie har resultaten inte kunnat jämföras med hur det hade kunnat se ut under en 

mer positiv ekonomisk situation, men faktum kvarstår att barnfamiljer överlag inte har ett 

överflöd av pengar att röra sig med i konsumtionssyfte.  

 

Miljöfrågan som tar stor plats i samhällsdebatten påverkar däremot inte konsumentbeteendet 

nämnvärt enligt svaren i enkätundersökningen och intervjuerna. Attityderna gentemot 

ekorättvisa kläder förefaller vara negativa hos de äldre skolbarnen men tvärtom relativt 

positiva bland föräldrarna. Vad som sker i debattsammanhang är alltså inget som påverkar 

skolbarn överlag, miljöfrågan uppmärksammas i fel kanaler för att en handling ska ske från de 

konsumenternas sida. Vi drar slutsatsen att valet av typen av kanal kan avskräcka snarare än 

locka till köp då plaggen oftare framställs ur en politisk synvinkel än en modemässig sådan. 

Många av respondenterna menar att de handlar kläder då de sett ett plagg i en butik, i ett 

skyltfönster, i en reklam, i en blogg eller på en kändis. Följaktligen påverkas de av 

modesammanhang i en stor utsträckning vilket är en fullgod anledning till varför ekorättvisa 

kläder bör framhävas i de marknadsföringskanalerna, i synnerhet om det är en positiv attityd 

som företagen vill skapa.  

 

Platsen för många ekorättvisa plagg blir dåligt upplysta och även i de större klädkedjorna 

upplever konsumenterna att utbudet är litet och att de får leta för att finna dem. Det bevisar att 

modebutikerna inte har anammat den ekorättvisa möjligheten fullt ut. Genom att framhäva 

produkterna i butik kan en större efterfrågan skapas vilket i sin tur leder till ett större utbud. 

Konsumenternas attityder och konsumentbeteende gällande ekorättvisa kläder kan knappast 

ändras om produkterna inte framhävs.   
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5.3 Delproblem 2 

Det andra delproblemet löd Hur prioriterar och värderar skolbarn och deras föräldrar olika 

faktorer vid inköp av kläder?  

 

Utseendet såsom design, färg och form på plaggen är det som tydligt värderas högst när 

kläder ska inhandlas till skolbarnen, vilket gäller för både de yngre och de äldre. Följaktligen 

är det estetiska viktigt för barnen. Hur de ser ut och uppfattas i sin omgivning är 

betydelsefullt, de vill känna grupptillhörighet på ett eller annat plan. Dessutom har pris och 

användningsområde stor inverkan på vad som blir det slutgiltiga inköpet. Hur mycket plagget 

kostar värderas högt bland både skolbarn och föräldrar, där många eftersträvar ett lågt pris. 

Det gynnar inte den ekorättvisa industrin som många gånger kan ligga på en högre prisnivå. 

Om inte de ekorättvisa kläderna kan leva upp till vad som prioriteras drar vi slutsatsen att 

plaggen aldrig kommer att efterfrågas. Det gäller att ta sig in i konsumenternas medvetande 

och strukturera om bland prioriteringarna för att få miljöpåverkan att klättra högre upp på 

värderingsstegen.   

 

Miljöpåverkan upptar en ytterst liten del för vad som prioriteras vid klädinköpen till barn i 

målgruppen och det märks i försäljningen hos de ekorättvisa butikerna. Det finns ingen 

efterfrågan och inte heller något större intresse gällande dagens utbud. Om företagen 

optimerar priserna och designen på de ekorättvisa plaggen bör försäljningen öka i takt med 

förbättringarna. Båda parter måste kompromissa gällande de högt prioriterade faktorerna pris 

och utseende för att kunna lämna plats åt ytterligare en faktor; miljöpåverkan. Om företagen 

tillhandahåller ekorättvisa kläder med det estetiska utseendet som skolbarnen efterfrågar kan 

också priset kännas mer acceptabelt för konsumenterna eller vice versa.  

 

Kunskapen inom området har också en avgörande roll för hur inköpen påverkas. Så länge 

konsumenterna har en negativ bild av ekorättvisa kläder kommer inte försäljningen att ta över 

de konventionella kläderna, därmed måste föreställningarna ändras. Orden ekologiskt och 

rättvisemärkt tenderar uppenbarligen att avskräcka konsumenter samtidigt som många även 

tilltalas av uttrycken. Utbildning är viktigt från såväl skola som marknadsföringskanaler för 

att sätta ekorättvisa plagg i en positiv dager samt för att bli något som skolbarnen och deras 

föräldrar prioriterar högt.  
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6. Avslutande diskussion 

I det avslutande kapitlet sker en kritisk diskussion kring hur uppsatsarbetet har sett ut samt en 

reflektion över arbetsprocessen och resultatet. Här tas även källkritik och förslag till fortsatt 

forskning upp. 

6.1 Reflektioner över arbetsprocessen 

På det stora hela är vi mycket nöjda med utgången av studien. Det har varit ett intressant 

ämne att fördjupa våra kunskaper i och vi hoppas att vår uppdragsgivare, butiken Reagera, 

anser att de fått ut något av intresse och att vi uppfyllt deras förväntningar. Uppsatsen har 

flutit på bra med få komplikationer och vi anser att studiens resultat är relevant för alla butiker 

och företag som säljer, eller vill börja sälja, ekorättvisa produkter som riktar sig till skolbarn. 

 

Den från början tänkta problemformuleringen var alltför för vid och vi insåg tidigt vår 

begränsning tidsmässigt. Formuleringen var även för bred för att finna svar av relevans. De 

ursprungliga huvud- och delproblemen kändes alltför otydliga och därför formulerades nya 

problem, fortfarande med ungefär samma innebörd och framför allt av lika stor vikt. 

 

Datainsamlingsmetoden har även den ändrats under studiens gång. Från början var besök på 

grundskolor vår huvudtanke men ett bristande intresse från skolorna vi kontaktade gjorde att 

vi ändrade metod. De webenkäter som formades anser vi har gett tillförlitlig information som 

också blev lättare att bearbeta. Det gjorde även att vi snabbt kunde komma upp i önskvärt 

antal respondenter. Ser vi till intervjuerna som gjordes gick genomförandet över förväntan 

och butikspersonalen var oerhört tillmötesgående. 

6.2 Reflektioner över resultatet 

De äldre skolbarnen i undersökningen har i stor utsträckning en kritisk syn på ekorättvisa 

kläder, om de ens har någon uppfattning överhuvudtaget. De associerar till kläderna som gråa 

och trista och det är butikernas ansvar att motbevisa dem i frågan, framförallt genom att visa 

att de finns på marknaden och har kläder som kan tilltala barnen. Då grupptillhörighet är 

viktigt och skolbarnen, både de äldre och de yngre, inte vill sticka ut alltför mycket i mängden 

kommer inte barnen eller deras föräldrar att köpa ekorättvist om de har uppfattningen att de 

kommer att urskiljas på ett dåligt sätt.  

 

I slutändan förefaller ändå viljan att handla ekorättvist finnas hos många av skolbarnen och i 

synnerhet deras föräldrar, nu är det bara en fråga om handling från samtliga parter, företag 

som konsument. 

6.3 Källkritik 

Då våra valda källor är relativt nyutkomna anser vi att de är tillförlitliga ur den aspekten att de 

är uppdaterade och oväsentligheter bör ha tagits bort. Böckerna uppmärksammar teknologin, 

hur konsumenten påverkas av Internet och dylikt. Det faktum att två av böckerna (Solomon & 

Rabolt 2009, Schiffman & Lazar Kanuk 2007) som användes frekvent i teorikapitlet har 

likvärdig information tolkar vi som att deras fakta är riktig och relevant. Likaså Kotler & 

Armstrong (2008) anser vi vara betydelsefull och pålitlig litteratur, då boken återkommer som 

referens i många tryckta källor. 
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I problembakgrunden och problemdiskussionen har elektroniska källor och diverse artiklar 

använts. Tillförlitligheten blir här något mindre då de är baserade på personers åsikter och 

tankar. Vi har ändå funnit att de har varit av stor betydelse för vår studie och att de inte 

snedvrider problematiken utan framställer den ur olika vinklar. 

 

Boken What kids buy and why (Acuff & Reiher 1997) som användes i problemdiskussionen 

skrevs som synes för ett antal år sedan, men då det är en psykologisk beskrivning av hur barn 

i olika åldrar fungerar är informationen relevant ur vår synvinkel. Det som inte omnämns i 

beskrivningen av barnens åldersintervall är teknologiska faktorer, som vi är medvetna om är 

en påverkande faktor på hur de beter sig. Teknologi tas upp senare i uppsatsen i teorikapitlet 

och därmed omfattar vi hela förhållandet. Vi upplevde emellertid att vi saknade litteratur som 

rör växelverkandet mellan föräldrar och barn under inköpsprocessen, något som hade hjälpt 

oss ytterligare i analysen.  

 

Vid insamlandet av empirin togs ingen hänsyn till demografiska faktorer såsom föräldrars 

inkomst, geografiskt område och dylikt. Det är omständigheter som hade kunnat öka 

reliabiliteten och eventuellt visat på samband respondenterna emellan.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

På grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att se på problematiken ur fler synvinklar, även 

om vi hade önskat det. Det hade varit önskvärt att genomföra intervjuer eller fokusgrupper 

med barnen och föräldrarna för att få en ännu djupare förståelse över hur deras 

inköpsprocesser och attityder gentemot ekorättvisa kläder ser ut. Då hade även de yngre 

skolbarnen fått tillfälle att ge sin bild av klädinköpen, i vår studie har de inte fått föra sin egen 

talan. En annan intressant aspekt hade varit att se om det ekorättvisa intresset är större bland 

föräldrar till bebisar och barn som är yngre än de som ingår i vår målgrupp.  

 

Det hade varit givande att utöka antalet respondenter, både kvantitetsmässigt för att se ännu 

tydligare tendenser bland svaren samt geografiskt för att kunna urskilja skillnader städer och 

kanske också länder emellan. En önskan vi upptäckte under arbetets gång var att kunna se 

vilka bakgrunder de olika respondenterna hade. Demografi och i synnerhet social klass vore 

intressant att undersöka för att se vilken typ av kunder det är som faktiskt handlar ekorättvist.  

 

Om möjligheten finns kan det vara spännande att kontakta leverantörer av ekorättvisa kläder 

för att få en tredje vinkel på problemet. Några butiker menade att leverantörer inte hade 

undersökta storlekar i sitt sortiment och att intervjua ett antal fabrikörer för att ta reda på 

varför hade gett ytterligare djup till problematiken. 
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Muntliga källor 
 

Viktor Jonsson, butiksansvarig Reagera, personligt möte, 2009-01-23  

 

Butikspersonal i fem ekorättvisa butiker, anonyma intervjuer, 2009-04-14 

 

 
Övrigt 
 
Enkätundersökning bland föräldrar till yngre skolbarn i åldrarna 7-11 år och bland äldre 

skolbarn i åldrarna 12-15 år, 2009-04-16 – 2009-04-22 



 

Bilagor 

 

Intervjumall 
 

 

Har ni ekologiska och/eller rättvisemärkta barnkläder i storlek 122-170? 

JA    NEJ 

 

Säljer ni mycket av dessa?   Upplever ni att det finns någon 

    efterfrågan av nämnda storlekar? 

Ungefär hur stor andel av  

försäljningen av ekorättvisa   Har ni haft de storlekarna tidigare? 

kläder är just i nämnda storlekar?  JA  NEJ 

      

Upplever ni att det är barnen   Varför slutade  Varför inte? 

eller föräldrarna som styr köpen?   ni med dem?   

      Planerar ni  

Brukar de som handlar sagda     att ha dem i 

storlekar vara ensamma vuxna     framtiden? 

eller handlar de oftast tillsammans 

med barnen som plaggen ska till? 

 

 

 

Har ni någon uppfattning om varför efterfrågan överlag är sämre för storlekarna i fråga 

gällande ekologiska och/eller rättvisemärkta plagg? 

 

 

(För butiker med webshop) Upplever ni att försäljningen över Internet är bättre eller sämre för 

nämnda storlekar? 

  

 



 

Internetbaserad enkät – föräldrar  
 
Hej! 

 

Vi är två tjejer som skriver ett examensarbete på Textilhögskolan i Borås. Vi undersöker hur 

skolbarn väljer sina kläder och hur de ser på ekologiska/rättvisemärkta kläder. Om du vill 

hjälpa oss med att fylla i den här enkäten så vore det guld värt! 

 

Ifall det är något alternativ som inte stämmer eller om du har ett eget förslag kan du fylla i 

rutan bakom "Annat". Ju ärligare och utförligare svar, desto mer tacksamma blir vi. Svaren 

behandlas givetvis anonymt. 

 

Enkäten vänder sig till föräldrar som har barn i åldrarna 7-11. Om du även har yngre och/eller 

äldre barn ber vi dig att inte svara utifrån dem i undersökningen. Tipsa gärna andra vuxna, 

barn som är 12-15 år är välkomna att svara på den här enkäten: 

http://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=p9lMiAhiDGs3L_BgxLa9CEQ 

 

Tusen tack! 

 

/ Emma och Anna-Lotta 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta 

Emma:         S062016@utb.hb.se / 0704-272180 

Anna-Lotta: S062384@utb.hb.se / 0704-655847 

 

 

Är du mamma eller pappa? 

 

 Mamma 

 Pappa 

 

Vilken ålder har ditt/dina barn?  

(Har du flera barn i åldersspannet, vänligen kryssa i samtligas åldrar) 

 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 

Vem köper oftast kläder till ditt/dina barn?  

 

 Ditt/dina barn 

 Du själv 

 Annan vårdnadshavare/din partner 

 Annan släkting 

 Barnens syskon 

 Ärver mestadels 

 Annat  



 

 

Vem/vad påverkar vilka kläder du väljer för ditt/dina barn?  

(Du kan välja flera alternativ) 

 

 Ditt/dina barn 

 Andra familjemedlemmar 

 Dina vänner 

 Reklam 

 Kändisar 

 Bloggar 

 Annat 

 

Kryssa i de TRE viktigaste sakerna du tänker på när du köper kläder till ditt/dina barn.  

 

 Priset 

 Materialet 

 Kvaliteten 

 Utseendet (färg och form) 

 Märket 

 Vad kläderna ska användas till (skolan, sport, kalas o.s.v.) 

 Hur kläderna har påverkat miljön vid tillverkningen 

 Annat 

 

När handlar du oftast kläder till ditt/dina barn?  

 

 När du känner för att köpa något nytt 

 När du ser något i ett skyltfönster eller i en affär på stan 

 När ett plagg blivit utslitet eller barnet/-n vuxit ur det 

 När du sett något i en reklam/blogg 

 När barnet/-n efterfrågar det 

 Annat 

 

Vet du vad ekologiska kläder är?  

 

 Ja 

 Nej 

 

Vet du vad rättvisemärkta kläder är?  

 

 Ja 

 Nej 

 

Händer det att du handlar ekologiska och/eller rättvisemärkta kläder till ditt/dina barn?  

 

 Ja, ofta 

 Ja, ibland 

 Nej 

 Vet ej 



 

 

 

 

Är din familj miljöintresserad?  

(sopsorterar, köper ekologisk mat, köper ekologiska kläder o.s.v.) 

 

 Mycket 

 Lite 

 Inte alls 

 

Tar ditt/dina barns skola upp frågan om miljövänlig och "rättvis" shopping?  

(hur våra inköp påverkar miljön och arbetarna i tillverkningsländerna) 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Anser du att det är viktigt att ovanstående fråga diskuteras i skolan?  

 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt 

 

Vad tänker du när du hör uttrycken "ekologiska kläder", "rättvisemärkta kläder" och 

"miljövänliga kläder"?  

(Utveckla dina åsikter nedan) 

 

Varför köper du eller varför köper du inte ekologiska och/eller rättvisemärkta kläder? 
(Utveckla dina åsikter nedan) 



 

Internetbaserad enkät – barn 
 

Hej! 

 

Vi är två tjejer som skriver ett examensarbete på Textilhögskolan i Borås. 

Vi undersöker hur skolbarn väljer sina kläder och hur de ser på ekologiska/rättvisemärkta 

kläder. 

Om du vill hjälpa oss att fylla i den här enkäten så vore det guld värt! 

 

Om det är något alternativ som inte stämmer eller om du har ett eget förslag kan du fylla i 

rutan bakom "Annat". 

Ju ärligare och utförligare svar, desto mer tacksamma blir vi. Svaren behandlas självklart 

anonymt. 

Fråga era föräldrar om ni är osäkra på ifall ni får svara på frågor över Internet. 

 

Tusen tack! 

 

Emma och Anna-Lotta 

 

(Har du några frågor kan du kontakta Emma på S062016@utb.hb.se eller Anna-Lotta på 

S062384@utb.hb.se) 

 

 

Är du kille eller tjej?  

 

 Kille 

 Tjej 

 

Hur gammal är du?  

 

 12 

 13 

 14 

 15 

 

Vem köper oftast kläder till dig?  

 

 Du själv 

 Mamma 

 Pappa 

 Syskon 

 Annan släkting 

 Annan vuxen 

 Får oftast ärva kläder 

 Annat 

 

 

 

 



 

 

Vem eller vad påverkar vad du väljer att ha på dig?  

(Du kan välja flera alternativ) 

 

 Mamma 

 Pappa 

 Syskon 

 Kompisar 

 Annan vuxen i min närhet 

 Reklam 

 Kändisar 

 Bloggar 

 Annat 

 

Kryssa i de TRE viktigaste sakerna du tänker på när du köper kläder.  

 

 Priset 

 Materialet 

 Kvaliteten (att kläderna håller) 

 Utseendet (färg och form) 

 Märket 

 Vad du ska ha kläderna till (sport, kalas, skolan o.s.v.) 

 Hur kläderna har påverkat miljön vid tillverkningen 

 Annat 

 

När handlar du oftast kläder?  

 

 När du känner för något nytt 

 När du ser något i ett skyltfönster eller en affär på stan 

 När mamma/pappa/annan vuxen tycker att det behövs 

 När ett plagg har blivit utslitet eller du har vuxit ur det 

 När du sett något i en reklam/blogg 

 Annat 

 

Vet du vad ekologiska kläder är?  

 

 Ja 

 Nej 

 

Vet du vad rättvisemärkta kläder är? 

 

 Ja 

 Nej 

 

Händer det att du köper ekologiska och/eller rättvisemärkta kläder?  

 

 Ja, ofta 

 Ja, ibland 



 

 Nej 

 Vet ej 

 

Är din familj miljöintresserad?   

(sopsorterar, köper ekologisk mat, köper ekologiska kläder till exempel) 

 

 Mycket 

 Lite 

 Inte alls 

 

Pratar ni om miljövänliga och "rättvisa" varor i skolan?  

(vad man ska köpa för varor så att man inte förstör naturen och hjälper människor som arbetar 

i fattiga länder) 

 

 Ja, ofta 

 Ja, ibland 

 Nej, aldrig 

 

Vill du att skolan lär er mer om det som står i frågan ovanför?  

 

 Ja 

 Nej 

 Bryr mig inte 

 

Vad tänker du på när du hör "ekologiska kläder", "rättvisa kläder" och/eller 

"miljövänliga kläder"?  

(Skriv vad du tänker i rutan här under) 

 

Varför köper du eller varför köper du inte ekologiska och/eller rättvisemärkta kläder?  

(Skriv vad du tänker i rutan här under) 
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