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Abstract 
Swedish title: Fast fashion mot en hållbar framtid- En studie kring konsumenters 

attityder till hållbart mode 

Engelsk titel: Fast fashion towards a sustainable future- A study regarding 

consumers attitudes to sustainable fashion 

Year of publication: 2011 

Authors:  Johanna Strömberg & Katarina Sjölin 

Tutor:  Daniel Hjelmgren 

Language:  Swedish 

Over the past 15 years, the fashion industry has grown in size and become both faster and 

cheaper and the concept of fast fashion has been established. Fast fashion is a business 

strategy in the fashion industry which is based on reducing lead times from concept to store. 

The strategy aims to satisfy customer requests of the latest trends in a very short time span. 

The fast fashion industry is in a way contradicting a sustainable development, as it represents 

short fashion cycles where clothes tend to be regarded as disposable products. Today 

however, we are moving towards a greater awareness concerning green, environmental issues 

which has resulted in more products that are being marketed as green products. This increased 

environmental awareness among consumers has created a need for companies to identify “the 

green consumer”. From a business - and marketing perspective, an understanding of what the 

green consumer is looking for is a pre-condition, since it is inefficient to develop green 

products unless they are what the customer desires. 

The purpose of this paper is to obtain a better understanding of the fashion consumer’s 

attitudes and perceptions on sustainable fashion concerning the fast fashion industry. The 

thesis has a qualitative design and the data has been collected through two focus groups. The 

collected empirical data has been analyzed with the theoretical framework in mind. The 

theoretical framework deals with theories of consumer behavior with emphasis on the fast 

fashion consumer as well as the green consumer. We also look at market segmentation with 

emphasis on green segmentation and finally marketing with a focus on sustainable and green 

communication. The results gathered from the surveyed customers will hopefully generate 

ideas for fast fashion companies on how to communicate products and activities related to 

sustainable fashion. 

Based on the results from the two focus groups we can discern a somewhat contradictory 

attitude towards environmental awareness in general. Whether the surveyed customers realize 

that clothing consumption is linked to some environmental problems is rather doubtful. 

Furthermore, they exhibit skepticism towards the sustainable fashion offered by fast fashion 

companies as they question the credibility and authenticity. They also express the need of a 

clearer and more accessible marketing communication concerning sustainable fashion. One 

conclusion of this paper is that the high turnover of products creates a "Buy Now"-behavior 

which confirms the fast fashion customer as largely an impulse buyer. It is not the need for 

say, a new jacket that primarily govern the customer's purchase, but rather that she is buying 

for buying's sake. This mentality confirms that fast fashion clothing often is treated as 

disposable products.  



 

 
 

Two keywords which have emerged from the empirical material are clear and consistent. 

These keywords should permeate fast fashion companies in their effort to communicate 

sustainability in a way which appeals to the surveyed customers attitudes. In summary, if fast 

fashion companies are able to succeed in communicating sustainability in an attractive way, 

the gains can become significant. By positioning itself as a fast fashion company offering 

sustainable fashion a competitive advantage is created. 

Keywords: fast fashion, attitudes, sustainable fashion, communication, the green consumer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sammanfattning 
Svensk titel: Fast fashion mot en hållbar framtid- En studie kring konsumenters 

attityder till hållbart mode 

Engelsk titel: Fast fashion towards a sustainable future- A study regarding consumers 

attitudes to sustainable fashion 

Författare:  Katarina Sjölin och Johanna Strömberg 

Utgivningsår: 2011 

Handledare: Daniel Hjelmgren 

Uppsatsens språk: Svenska 

Under de senaste 15 åren har modeindustrin växt och blivit både snabbare och billigare och begreppet 

fast fashion har etablerats. Fast fashion är en affärsstrategi inom modeindustrin vars mål är att 
reducera ledtiderna från idé till butik. Strategin syftar till att tillfredsställa kundernas begär av de 

senaste trenderna på mycket kort tid. Fast fashion branschen kan sägas stå i motsägelse till en hållbar 

utveckling, då den representerar korta modecykler där kläder tenderar att bli ”slit och släng” varor. 

Idag går utvecklingen dock mot en ökad medvetenhet i gröna, miljörelaterade frågor vilket har lett till 
att fler produkter marknadsförs som gröna produkter. En ökad miljömedvetenhet hos konsumenten har 

skapat ett behov hos företag att kartlägga den gröna konsumenten. Ur ett företag - och 

marknadsföringsperspektiv är en förståelse för vad den gröna konsumenten eftersöker en förutsättning, 
då det är ineffektivt att utveckla gröna produkter om inte kunden attraheras av dem. 

Syftet med uppsatsen är att uppnå en ökad förståelse för modekonsumentens attityder och 
uppfattningar kring hållbart mode inom fast fashion branschen på den svenska marknaden. Uppsatsen 

har en kvalitativ utformning och datainsamling har skett genom två fokusgrupper. Den insamlade 

empirin har analyserats utifrån den teoretiska referensramen. Den behandlar teorier kring 

konsumentbeteende med inriktning mot fast fashion konsumenten och den gröna konsumenten. Vidare 
behandlas segmentering med fokus på grön segmentering och slutligen marknadskommunikation med 

inriktning mot hållbar och grön kommunikation. Resultatet från de undersökta kunderna är tänkta att 

generera uppslag för fast fashion företag vid utformning och kommunikation av produkter och 
aktiviteter kopplade till hållbart mode. 

Vi kan utifrån resultatet från båda fokusgrupperna urskilja en något motsägelsefull hållning till 
miljömedvetenhet. Det är tveksamt huruvida de undersökta kunderna ser en problematik i 

klädkonsumtionen kopplat till miljöproblem. Vidare uppvisar de en skepsis gentemot fast fashion 

företagens hållbara mode då de ifrågasätter trovärdigheten och äktheten. Gällande hur hållbart mode 

kan kommuniceras kan sägas att intervjupersonerna eftersöker en tydlighet i hur budskapen 
kommuniceras. En slutsats i uppsatsen är att den höga omsättningen på produkter framkallar ett ”Köp 

nu”-beteende hos kunden vilket bekräftar fast fashion kunden som till stor del impulsstyrd i sina 

inköp. Det är inte behovet av att exempelvis köpa en ny jacka som i första hand styr kundens inköp 
utan snarare att hon köper för köpandets skull. Denna mentalitet hos de undersökta kunderna bekräftar 

att fast fashion-mode behandlas som ”Slit och släng”-produkter.  

Två nyckelord som har vuxit fram ur det empiriska materialet är tydligt och konsekvent. Dessa 

nyckelord måste vara ständigt närvarande för att fast fashion företag ska kunna kommunicera 

hållbarhet på ett sätt som appellerar till de undersökta kundernas attityder. Sammanfattningsvis kan 

sägas att om fast fashion företag lyckas kommunicera hållbarhet på ett attraktivt sätt kan vinsterna bli 
stora. Genom att positionera sig som ett fast fashion företag som erbjuder hållbart mode kan 

konkurrensfördelar skapas. 

 

Nyckelord: fast fashion, attityder, hållbart mode, kommunikation, den gröna konsumenten  
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1. Inledning 

________________________________________________________ 

Nedan följer en problembakgrund som beskriver och motiverar studiens relevans. Denna följs 

av en problemdiskussion där vi diskuterar oss fram till uppsatsens problemformulering och 

syfte. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 

“Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street; 

fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.” 
(Gabrielle ”Coco” Chanel se Fletcher 2008, s. 70) 

Mode som fenomen fyller symboliska och känslomässiga behov och manifesterar oss som 

sociala varelser i samhället såväl som individer vilket citatet ovan belyser. Det finns en 

skillnad mellan kläder och mode, där kläder innehar en praktisk funktionalitet och kan 

betraktas ur ett materiellt perspektiv. Mode inbegriper fler sfärer och ger människan möjlighet 

att uttrycka sig genom sin klädsel (Fletcher 2008). Som begrepp innefattar mode en rad 

motsägelser, det kan exempelvis vara kortlivat men samtidigt cykliskt, referera till dåtid 

samtidigt som det anammar det nya och uttrycka individen samtidigt som det visar på 

grupptillhörighet. Mode som begrepp menar Scholderer (2009) knyter an till de föränderliga 

processer som sker i samhället i stort. Mode innehar också alltid ett visst mått av 

oförutsägbarhet då planering och kontroll aldrig kan bli fulländad eftersom konsumententens 

respons kan vara svår att prognostisera. Vidare menar Scholderer att modets symboliska värde 

går förlorat snabbare än den tid det tar att förbruka produkten och ett karaktärsdrag för 

klädesplagg idag är således korta produktlivscyklar (Scholderer se Ekström 2009, s. 213). 

Under de senaste 15 åren har modeindustrin växt och blivit både snabbare och billigare och 

begreppet fast fashion har etablerats. Fast fashion är en affärsstrategi inom modeindustrin vars 

mål är att reducera ledtiderna från idé till butik. Strategin syftar till att tillfredsställa 

kundernas begär av de senaste trenderna på mycket kort tid (Barnes & Lea-Greenwood 2006). 

Den generella framgången för modeföretag som erbjuder fast fashion kommer av vinsterna 

som genereras ur de stora försäljningsvolymerna. Tillväxten inom fast fashion kan förklaras 

genom en ökad produktion i lågkostnadsländer och en attitydförändring hos konsumenter 

gällande synen på fast fashion. Black (2008) menar att klädesplagg ses som ”Slit-och Släng”-

varor, vilket enkelt uttryckt innebär att plagg används ett fåtal gånger för att sedan anses 

förbrukade vilket således stimulerar till mer konsumtion och skapar en ond cirkel. Fletcher 

(2008) skriver att konsumenter upplever tillfredsställelse, status och identitetsskapande genom 

att konsumera. Konsumenten ser varje nytt köptillfälle som en möjlighet till en helt ny 

upplevelse som hon tidigare inte upplevt. Black (2008) menar att viljan hos konsumenter att 

följa de senaste trenderna och den konstanta förändringen och förnyelsen som sker i samhället 

har lett till en överkonsumtion. Denna överkonsumtion ger bränsle till textilindustrin (Black 

2008) och visar på hur mode och konsumtion kan sägas stå i konflikt med hållbarhet (Fletcher 

2008). 

 

I början av 1990-talet kom en våg av ekologiskt mode, men det stannade vid att vara en 

kortlivad trend snarare än något beständigt som förändrade branschen. Det ekologiska modet 

förknippades då med naturligt och nyttigt, och att det skulle signalera miljömedvetenhet. Från 
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att ha varit ett trendbegrepp har det ekologiska modet idag snarare kommit att bli en rörelse 

som utvecklar branschen. Den utveckling som begreppet har genomgått har inneburit att det 

ekologiska modet har slagit rot i större utsträckning idag (Black 2008). Utvecklingen idag går 

mot en mer miljömedveten konsument i generella termer och det skrivs och talas om den 

gröna konsumenten. Black (2008) menar att ekologiskt mode inte endast ytligt påverkar 

branschen utan också berikar och utvecklar den. Sammantaget så kretsar begreppet idag kring 

att kombinera ekologiska och etiska ställningstaganden med innovation och design på hög 

nivå.  

 

Hållbarhet och miljöfrågor har kommit att bli ett omdiskuterat ämne såväl politiskt som inom 

media, organisationer, modebranschen och bland konsumenter. Den miljöstrategiska 

forskningsstiftelsen Mistra har beslutat att satsa 40 miljoner kronor på ett tvärvetenskapligt 

forskningsprojekt med förhoppningen att göra svensk klädindustri till världsledande inom just 

hållbart mode. 

”Sett över hela livscykeln har vi kommit fram till att modeindustrin står för väldigt stora 

fotavtryck när det gäller miljön. Svensk modeindustri tar problemen på allvar, men det finns 

ett stort behov av att få in mer kunskaper för att jobba på djupet med de här frågorna, säger 

Britt-Inger Andersson, idéutvecklingsansvarig på den miljöstrategiska forskningsstiftelsen 

Mistra, som finansieras med statliga medel”.
1
 

Ett exempel på tidigare arrangemang där Hållbarhetsfrågan stod i fokus var Seminariet 

”Sustainable Fashion Talks”, som arrangerades under Modeveckan i Stockholm 2010. Bakom 

initiativet stod Antonia Ax:son Jonssons stiftelse för hållbar utveckling.  Tillställningen var en 

rundabordsdiskussion som riktade sig till industrin, designstudenter och forskare. 

Diskussionen kretsade kring nya affärsmodeller för hållbart mode samt design för att minska, 

återanvända och återvinna.
2
 Ett ytterligare initiativ som istället visade på konsumentens ökade 

intresse kring mode i relation till hållbarhet var Naturskyddsföreningens ”Klädbytardag” som 

arrangerades under våren 2011 på 46 orter i Sverige. I Göteborg besöktes dagen av 800 

personer och i Stockholm rymde inte lokalen de 600 personer som ville delta, vilket ledde till 

ett spontanbyte utanför lokalen bland de som inte kom in.
3
 Syftet med dagen var att påvisa att 

återanvändning av andras kläder medverkar till en mer hållbar klädkonsumtion.
4
 

Att lägga fokus på hur kunden ställer sig till hållbarhet och ekologiskt mode är något som fast 

fashion-företaget Gina Tricot betonar. För att fast fashion företag ska kunna utveckla sitt 

hållbarhetsarbete i linje med modekonsumenternas attityder och inställningar krävs därför en 

förståelse för hur kunderna tänker och tycker i ämnet. Under ett möte med fast fashion-

företaget Gina Tricots kvalitetschef Ulrika Hedberg framkom svårigheten med att kartlägga 

konsumenternas attityder och inställning kring mode i relation till hållbarhet. Hedberg 

beskrev ett behov av att undersöka deras mest trogna kunders syn i frågan. Gina Tricot har 

delat in sina kunder i olika kundtyper där två av dessa benämns som trogna kunder, till följd 

av att de är lojala mot företaget. Hedberg menar att dessa kunder är intressanta att studera då 

                                                             
1 Svenska Dagbladet, 07-04-11 

2 www.axtalk.se/tag/sustainable-fashion-talks, hämtat 12-04-2011 

3 http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/fynda-klader-utan-att-shoppa/succe-

pa-kladbytardagen, hämtat 12-04-2011 

4 http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.597857-langa-koer-for-kladbyte,  hämtat 12-04-2011 

http://www.axtalk.se/tag/sustainable-fashion-talks
http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/fynda-klader-utan-att-shoppa/succe-pa-kladbytardagen
http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/fynda-klader-utan-att-shoppa/succe-pa-kladbytardagen
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.597857-langa-koer-for-kladbyte


 

3 
 

de är viktiga ur ett försäljningsperspektiv. Företagets vilja är att utveckla sitt hållbarhetsarbete 

i linje med kundernas förväntningar och önskemål. För att en produkt eller aktivitet med 

fokus på hållbarhet ska få genomslag krävs därför en förvissning om vad modekonsumenterna 

efterfrågar och attraheras av.
5
 Till följd av sin storlek är Gina Tricot en viktig aktör vars 

handlingar kan skapa ringar på vattnet för andra företag i fast fashion-branschen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Karakteristiskt för fast fashion konsumenten är att hon frodas i en miljö som är konstant 

föränderlig och förväntar sig att nya produkter ska finnas tillgängliga på en frekvent basis. 

(Bruce & Daly 2006). Bhardwaj och Fairhurst (2010) förklarar att trender sprids världen över 

med en hög hastighet, vilket resulterar i att konsumenter både har fler möjligheter att ta del av 

trender och shoppar mer. Modekonsumenten är idag också mer modemedveten och kräver fler 

modenyheter vilket ställer krav på företagen att erbjuda rätt produkter i rätt tid, med andra ord 

fast fashion. Bland ungdomar idag är tendensen att de föredrar att äga en större volym kläder 

som anses lågkvalitativa, billiga och trendiga istället för få plagg som anses högkvalitativa 
(Bhardwaj & Fairhurst 2010). Fast fashion branschen kan sägas stå i motsägelse till en hållbar 

utveckling, då den representerar korta modecykler där kläder tenderar att bli ”slit och släng” 

varor. Jansson, Marell och Nordlund (2010) menar dock att utvecklingen idag samtidigt går 

mot en ökad medvetenhet hos konsumenter kring gröna, miljörelaterade frågor. Denna 

utveckling har lett till att fler produkter marknadsförs som gröna produkter. Charter och 

Polonsky (2009) menar att en ökad miljömedvetenhet hos konsumenten har skapat ett behov 

hos företag att kartlägga den gröna konsumenten. Jansson et al (2010) skriver att ur ett företag 

- och marknadsföringsperspektiv är en förståelse för vad den gröna konsumenten eftersöker 

en förutsättning, då det är ineffektivt att utveckla gröna produkter om inte kunden attraheras 

av dem. Behovet av att undersöka hur konsumenten ställer sig till de gröna frågorna märks 

även hos fast fashion företag vilket samtalet med Hedberg hos Gina Tricot tydligt visade.  

Banikarim (2010) beskriver att det finns ett brett spektra av gröna konsumenter, från den som 

är villig att betala mycket för miljövänliga produkter till den som är ointresserad av att betala 

extra för att agera miljövänligt. I en studie från Naturvårdsverket (2005) skrivs att en 

väsentlighet för företag är därför att utforma rätt budskap för rätt målgrupp i rätt kanal, vilket 

är en del i företagets marknadskommunikation. Marknadskommunikation kan kort 

sammanfattas som företagets verktyg att nå fram med sitt budskap till kunden. Syftet med all 

marknadskommunikation är att avsändaren vill påverka beteenden och/eller uppfattningar om 

något, förslagsvis sitt varumärke. Här inbegrips verktyg som traditionell reklam, public 

relations, sales promotion (säljfrämjande åtgärder), skyltning i butik, kampanjer etcetera. 

Olausson (2009) skriver att en mer specifik typ av marknadskommunikation i relation till den 

gröna konsumenten är grön kommunikation som handlar om att kommunicera företagets 

hållbarhetsstrategier på en övergripande nivå. Den gröna kommunikationen kan till följd av 

variationen av de gröna konsumenterna inte attrahera alla på samma sätt utan kräver en 

anpassning till de olika segmenten inom spektrat (Banikarim 2010). Att arbeta med kunder på 

detta sätt där de delas in efter vilken kundprofil de tillhör benämns segmentering (Wanger 

2002) och att förstå de olika segmenten är nyckeln till framgångsrik marknadskommunikation 

menar Banikarim (2010). För att kunna utforma effektiv grön kommunikation relaterat till 

hållbart mode krävs därför en förståelse för olika kundsegments attityder och inställning i 

                                                             
5 Intervju med Ulrika Hedberg, Gina Tricots huvudkontor, Borås, 080411 
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frågan. Denna förståelse skapar i sin tur förutsättningar för att kunna utforma produkter och 

aktiviteter kopplat till hållbart mode i enlighet med vad kunderna efterfrågar. Aktiviteter 

kopplat till hållbart mode innefattar här olika former av marknadskommunikation såsom 

engagemang, kampanjer, butiksdesign, eller produktutveckling som alla appellerar till 

hållbarhet. Mer specifikt skulle dessa aktiviteter kunna var klädbytardagar, second hand-

försäljning, ekologiska materialval och kundkvällar med hållbarhet som tema. 

 

1.3 Problemformulering 

Ur problembakgrund och problemdiskussion har följande problemformulering 

utkristalliserats: 

Hur kan fast fashion företag kommunicera hållbarhet på ett sätt som appellerar till de mest 

trogna kundernas attityder och uppfattningar kring hållbart mode? 

- Hur resonerar och agerar fast fashion kunden i köpprocessen av modevaror? 

 

- Hur skiljer det sig mellan kundsegments attityder gällande hållbarhet kopplat till fast 

fashion? 

 

- Vilka aktiviteter som relaterar till hållbart mode kan fast fashion företag använda sig 

av för att tilltala sina trognaste kunder? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att uppnå en ökad förståelse för modekonsumentens attityder och 

uppfattningar kring hållbart mode inom fast fashion branschen på den svenska marknaden. 

Vår målsättning är att resultatet från empirin kan generera uppslag för fast fashion företag vid 

utformning och kommunikation av produkter och aktiviteter kopplade till hållbarhet.  

 

1.5 Avgränsningar 

Inom ramen för disponerbar tid och studiens storlek är det nödvändigt att avgränsa oss till fast 

fashion företag på den svenska marknaden. På den svenska modemarknaden finns dels 

svenska och dels utländska fast fashion företag etablerade. Vid utformningen av empiriskt 

frågeformulär har utgångspunkt tagits i svenska företag. Exempel på svenska fast fashion 

företag är Gina Tricot, H&M, Lindex samt Rut m.fl., och bland de utländska kan exempelvis 

Zara från Spanien och Topshop från Storbritannien nämnas. Gemensamt för dessa företag är 

att de erbjuder modevaror med hög omsättningshastighet. 
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1.6 Definitioner 

Nedanstående begrepp är komplexa och kan skapa vida associationer hos läsaren. Det krävs 

därför en definiering av begreppen så som de ska uppfattas i uppsatsen. 

 
Fast Fashion 

Fast fashion är en affärsstrategi inom modeindustrin vars mål är att reducera ledtiderna från 

idé till butik. Denna strategi syftar till att tillfredsställa kundernas begär av de senaste 

trenderna på mycket kort tid (Barnes & Lea-Greenwood 2006). Begreppet karaktäriseras av 

snabb omsättning av produkter och snabbt föränderlig modedesign (Jackson & Shaw 2006). 

Hållbart mode 

 

Med hållbart mode avses här en medvetenhet kring materialvalets påverkan på miljön genom 

hela produktlivscykeln. Detta inkluderar att vara medveten om vilken effekt odling, 

produktion och distribution har på miljön och vad inom dessa områden som bidrar till ökad 

hållbarhet. Utöver detta ingår att vara medveten om hur konsumenten kan påverka 

användarfasen fram till avyttring av modevaran för att bidra till ökad hållbarhet (Fletcher 

2008). Inom ramarna för hållbart mode ingår ekologiskt mode som alltså är en del av 

begreppet. 

  

Second Hand 

 

Second Hand innebär som namnet antyder andra hand, eller i andra ordalag begagnat. Således 

är det produkter som inte är nya då de haft en eller fler ägare tidigare. 

 

Vintage 

 

Vintage är engelska för produkter som är äldre och av en god kvalitet. I modesammanhang 

talas det om vintage i termer av kläder från en annan era, exempelvis 1960-talet. 
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1.7 Disposition 

 
I dispositionsmodellen nedan ges en översikt av uppsatsens struktur. Detta upplägg är 

utformat för att ge läsaren en bättre möjlighet att få en uppfattning om uppsatsens olika delar 

samt ge en helhetsbild över strukturen. 

 

 

 

SLUTSATSER 

Utifrån analysen presenteras uppsatsens slutsatser. 

INLEDNING 

Här sätts uppsatsen i sitt sammanhang genom problembakgrund, problemdiskussion som leder fram 

till problemformuleringen samt syfte. Definitioner av begrepp samt avgränsningar presenteras. 

METOD 
Här beskrivs inledningsvis uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt och tillvägagångssätt för 

datainsamlingen. Samspel mellan teori och empiri samt validitet och överförbarhet behandlas 

avslutningsvis. 

TEORETISK REFERENSRAM  

Avsnittet redogör för och diskuterar den teoretiska referensramen. Teoriområden som berörs är 

konsumentbeteende med fokus på fast fashion, segmentering samt marknadskommunikation. 

RESULTAT 

Här redovisas resultatet från fokusgruppsintervjuerna. 

ANALYS 

Här analyseras och tolkas resultaten från det empiriska materialet utifrån den teoretiska 

referensramen. 

AVSLUTANDE DISKUSSION & REKOMMENDATIONER 

Här diskuteras rekommendationer för fast fashion företag samt presenteras förslag till vidare 

forskning. 
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 

 

Metodavsnittet som följer kommer att redogöra för uppsatsens utgångspunkt och 

tillvägagångssätt för datainsamlingen. Utöver detta kommer samspel mellan teori och empiri 

behandlas samt en belysning av studiens validitet och överförbarhet. 

___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Uppsatsens utgångspunkt 

Det hermeneutiska synsättet är uppsatsens kunskapsteoretiska utgångspunkt. Hermeneutiken 

menar att förståelse och tolkning aldrig sker helt objektivt och innehåller därför alltid ett visst 

mått av förförståelse kring problemområdet hos författarna. Det är denna förförståelse som 

hermeneutiken menar skapar möjligheter att tolka och förstå och skapar således 

förutsättningar för att kunna ställa de frågor och hitta de ingångar som är relevanta för 

uppsatsen (Vikström 2005). Den förförståelse för ämnesområdet som vi som författare 

innehar påverkar därför oundvikligen uppsatsen, i allt från val av problemformulering till 
tolkningar av empirisk data och hur slutsatser dragits. 

Vikström (2005) menar att förförståelse för problemområdet kan framstå som en fara då den 

styr tolkningen, samtidigt som det inte går att göra avkall på den till följd av att den är 

grundstenen för att kunna förstå. Vidare skriver Vikström (2005) att det som författare är 

angeläget att vara medveten om att de tolkningar som presenteras i uppsatsen inte gör något 

försök till att framhäva en absolut sanning. Däremot bär författarna ansvaret för att de 

tolkningar som görs är grundade i ett sökande efter den mest sannolika tolkningen, och därav 

ligger det i författarens ansvar att genom argumentation nå fram till den tolkning som 
presenteras. 

 

2.2 Datainsamling 

Denna del kommer behandla fokusgruppsintervjuer som vald metod för datainsamling. Varför 

detta metodval är relevant för studien kommer beskrivas, intervjuarens roll i sammanhanget 

samt kritik till vald metod. De data som samlats in för uppsatsen är baserad på primärdata, 

alltså data som vi som författare till uppsatsen själva insamlat. 

 

2.2.1 Kvalitativ studie - Fokusgrupper som empiriskt verktyg 

Uppsatsens empiri har en kvalitativ ansats eftersom detta anses mest lämpligt för att kunna 

besvara uppsatsens problemformulering. Då syftet med uppsatsen är att uppnå en ökad 

förståelse för modekonsumentens attityder och uppfattningar kring hållbart mode var en 

kvalitativ undersökning att föredra i ett försök att samla in vad fylliga beskrivningar från 

intervjupersonerna. Som metod för insamling av kvalitativ data har vi använt oss av 

fokusgrupper baserade på olika kundsegment för att kunna gå på djupet och uppnå en 

förståelse för vårt ämnesområde. Fast fashion i relation till hållbarhet är något av en 

samvetsfråga och kan delvis sägas vara ett känsligt ämne. Vad konsumenten säger och tycker 

i dessa frågor behöver inte alltid gå i linje med hur konsumenten faktiskt agerar i dessa frågor. 
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Denscombe (1999) menar att en fördel med att använda fokusgrupper som intervjuform är 

därför att diskussion, interaktion, frågeställningar och reflektion avslöjar gruppdeltagarnas 

resonemang och bakomliggande logik. Detta bidrar till att moderatorn både får en inblick i 

vad intervjupersonen tänker och även varför intervjupersonen har de synpunkterna. 

 

2.2.2 Vad är en fokusgrupp?  

Wibeck (2002) menar att fokusgrupper är en typ av gruppintervju som till sin karaktär är 

planlagd eller strukturerad. Det är ett paraplybegrepp som inbegriper olika grad av styrning, 

struktur och formalitet. Hon menar vidare fokusgrupp som metod för att samla in empiriskt 

material bygger på att en utvald grupp människor samlas för en intervju, som under begränsad 

tid får diskutera ett förutbestämt ämne med varandra. Arbetssättet har varit särskilt lämpligt 

att använda för oss då vi har studerat attityder och värderingar. Det har även varit en bra 

metod att få en inblick i själva interaktionen och vi som författare har fått möjligheten att nå 

en insikt i hur kunskap och idéer utvecklas.  

Vidare menar Wibeck (2002) att syftet med fokusgrupper är att det ska skapas ett dynamiskt 

samtal mellan deltagarna där tankar och åsikter kan utbytas. Gruppen skapar i en ideal 

situation en atmosfär där impulser och reaktioner tillåts komma fram. Den typen av dynamik 

är ofta svårare att få till i enskilda intervjuer. En ytterligare skillnad mellan 

fokusgruppsintervjuer och enskilda samtalsintervjuer är att färre teman hinns med men att 

varje tema som tas upp får en bredare belysning. Det här arbetssättet lämpar sig väl för vår 

studie. Resultatet sägs allmänt inte ge några möjligheter att uttala sig generellt om grupper. 

Det handlar mer om att kunna kartlägga olika attityder och värderingar samt öka förståelsen 

för olika resonemang. Wibeck (2002) skriver vidare att fokusgrupper anses vara mycket 

användbara när det gäller att generera idéer då de skapar en dynamisk miljö. De kan även 

fungera väl när känsliga ämnen berörs. Då fokusgrupper genomförs i grupp kan deltagarna 

känna stöd från varandra och då ha lättare att uttala sig om ämnet i fråga. 

 

2.2.3 Moderatorns och assistentens roll samt intervjuareffekt 

Ansvarsfördelningen i samband med fokusgruppintervjuerna delades upp i en moderator och 

en assistent.  Halkier (2010) menar att det händer att fokusgrupper felaktigt används som en 

utvecklad individuell intervju, därför tydliggjorde moderatorn att dennes roll inte var att leda 

diskussionen utan att meningen var att deltagarna själva skulle diskutera med varandra. 

Moderatorn hade det övergripande ansvaret under samtalet vars uppgift var att genom den 

utformade intervjuguiden kontrollera att frågor och teman följdes samt att interaktionen till 

viss del styrdes inom gruppen. Assistentens uppgift under fokusgruppsintervjuerna var att 

sköta bandspelare, avlasta moderatorn samt att iaktta den icke verbala kommunikationen. 

Assistenten kompletterade även med frågor för att fånga relevanta aspekter som växte fram 

under samtalet. Intervjuguiden är av semistrukturerat format, för detaljer se bilaga 2. 

I samband med fokusgruppsintervjuerna har det inte gått att bortse från den påverkan som 

moderatorn och assistenten har på deltagarna. Detta förklarar Denscombe (1999) som 

intervjuareffekt vilket innebär att de data som framkommer i samband med intervjuer 

påverkas av intervjuarens personliga identitet, så som kön, ålder och etniskt ursprung. Hur 

deltagarna uppfattar intervjuaren inverkar på den information de är villiga att berätta och hur 

ärliga de är. Både deltagarna och intervjuaren har sina preferenser och förutfattade meningar 

vilka troligtvis kan ha en viss påverkan vid utvecklandet av en god relation och tillit till 

varandra under fokusgruppsintervjuerna. Denscombe (1999) menar vidare att vid småskaliga 
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forskningsprojekt får vissa gränser sättas upp för vad som är rimligt att påverka i dessa frågor 

inom ramen för uppsatsens tid och omfång. Det vi som intervjuare har gjort i ett försök att få 

deltagarna att uppleva en bekväm situation där de ger ärliga svar var att lägga fokus på att 

vara tydliga, lyhörda, artiga och neutrala. 

Denscombe (1999) redogör för två ledord som vi som intervjuare under 

fokusgruppsintervjuerna arbetat efter, dessa är självpresentation och personligt engagemang. 

Målsättningen för oss som moderator och assistent var att presentera oss på ett sätt som inte 

uppfattades stötande för deltagarna, exempelvis genom vårt klädval samtidigt som vi förhöll 

oss neutrala till deltagarnas uttalanden. Vår önskan under fokusgruppsintervjuerna var att 

stärka och stödja våra deltagare och då var det av stor vikt att vi var benägna att visa känslor 

för att ingå i en verklig dialog med deltagarna. Denscombe (1999) menar att genom detta 

personliga engagemang blir vi som intervjuare involverade i samtalet och visar och delar med 

oss av både känslor, erfarenheter och kunskaper. Detta sätt att förhålla sig anses som 

okonventionellt och därför krävs det att vi som intervjuare går in i intervjun med goda 

kunskaper.  

 

2.2.4 Styrkor och svagheter med vald metod 

Halkier (2010) menar att vid en bedömning av fokusgruppers fördelar och nackdelar måste 

hänsyn tas till det konkreta projektets utformning. Det finns dock några generella 

uppfattningar kring fokusgruppers styrkor och svagheter. En av de främsta fördelarna med att 

använda sig av metoden är att den fungerar väl för att få fram data om sociala gruppers 

interaktion och normer. Fokusgrupper kan dock inte producera data kring individers 

livssituationer, då bör man istället använda sig av individuella intervjuer. Hon menar vidare 

att en nackdel med fokusgrupper som metod är den sociala kontrollen som kan få till följd att 

alla i gruppen inte kommer till tals. Detta kan då medföra att alla perspektiv och olikheter och 

erfarenheter inte framkommer och att det därför skapas en obalans i materialet. Dock kan det 

ifrågasättas om forskaren överhuvudtaget får tillgång till de äkta och socialt opåverkade data 

från deltagarna i gruppen (Halkier 2010). 

Halkier (2010) skriver vidare att en stor fördel med användandet av fokusgrupper är den 

sociala interaktionen. Dynamiken mellan deltagarna ger kunskap om komplexiteter och 

nyanser i begrepp och ämnen som diskuteras. Ytterligare en fördel är att fokusgrupper ofta 

levererar ett relativt lättillgängligt och specifikt material om valt ämnesområde. Nackdelarna 

och fördelarna med metoden beror även till stor del på hur strukturerad och styrd intervjun är. 

Hon menar vidare att den mer styrande varianten riskerar att förlora en del av den interaktion 

som kan uppstå under friare former. Samtidigt kan en mindre styrd fokusgrupp lätt komma 

bort ifrån ämnesområdet och då leda till att forskaren går miste om viktig information. 

 

2.3  Kundunderlag för fokusgruppsintervjuer 

För att studiens kundsegmentering skulle inneha en hög grad av verklighetsförankring och 

riktas till rätt segment krävdes att vi fann de kunder som besöker och köper produkter hos de 

modekedjor som erbjuder fast fashion. Vi fick tillgång till Gina Tricots kundsegmentering och 

då vi har tilltro till att det går att finna likheter i Gina Tricots val av kundsegment även hos 

andra fast fashion företag föll det sig naturligt att utgå från dessa. Då fast fashion som koncept 

ser liknande ut oavsett vilken modekedja som är i fokus, antog vi att Gina Tricots 
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kundsegmentering kan vara generellt applicerbar på fast fashion företag på den svenska 

marknaden. 

Gina Tricot riktar sig till kvinnor i alla åldrar, och vill erbjuda produkter för såväl dottern som 

modern. Företagets olika segment är indelade i kundtyper och baseras på framförallt 

konsumtionsmönster, synen på mode och trender samt hur trogna de är mot Gina Tricot.  Då 

namnen på de olika kundtyperna och uppgifterna kring hur de är utformade är konfidentiella 

företagshemligheter kan vi inte redogöra för dem. De två kundtyper studerades i denna 

undersökning är de två trognaste kundtyperna som här kallas för A & B, och står för den 

större delen av försäljningen. Då dessa är företagets viktigaste kunder ur ett 

försäljningsperspektiv är de mest intressanta att studera. Till följd av att undersökningen 

baseras på A och B:s attityder och inställningar kring mode i relation till hållbarhet har 

kundtyperna separerats till två skilda fokusgrupper för att finna skillnader och likheter mellan 

dem. Gemensamt för de två kundtyperna är att de är prismedvetna, köpkraftiga och trogna 

Gina Tricot-kunder. A karakteriseras av en kund som är modemedveten, trendig och har 

”modekoll” medan B mer prioriterar kläder som är moderna, praktiska och bekväma. Vi har 

tillsammans med kvalitetschefen Ulrika Hedberg kommit fram till att det för vår 

undersökning lämpar sig bäst att intervjua ungdomar. Denna avgränsning motiveras av 

Hedberg genom uttrycket ”de unga är framtiden”, och att fånga de två kundtypernas ”unga 

tjej” skapar därför det potentiellt största genomslaget för framtiden inom det område vi vill 

undersöka.
6
 

 

2.3.1 Antal deltagare och urval för fokusgruppsintervjuerna 

Med uppsatsens tidsram och omfång ansåg vi som författare två fokusgrupper som ett rimligt 

antal, en grupp för varje kundsegment. Utgångspunkten var att ha 8 deltagare i varje grupp 

något som dock inte blev praktiskt möjligt då elevernas scheman inte gick att synkronisera. 

Det var heller inte möjligt för oss att samla eleverna efter skoltid vilket resulterade i att 

fokusgrupperna istället kom att bestå av fyra deltagare i vardera fokusgrupp. 

 

För att kunna finna relevant kundunderlag för fokusgruppsintervjuerna utformade vi en enkät 

med syfte att ringa in de två kundtyperna som Gina Tricot delgivit oss. Enkäten innehöll 17 

stycken frågor där frågorna antingen hade Ja/Nej-skala, flervalsskala eller likertskala. Svaren 

var antingen A-dominerande eller B-dominerande för att vi på så sätt skulle kunna bestämma 

vilken av kundtyperna som bäst överensstämde med respondenten. Vi vände oss till två 

gymnasieskolor i centrala Göteborg. Ett urval baserat på bekvämlighet, då vi hade en kontakt 

på ett av gymnasierna kunde denne leda oss vidare till en andra kontakt som gav oss en 

ingång till den andra gymnasieskolan. Totalt delades 61 stycken enkäter ut, 43 stycken på det 

ena gymnasiet och 18 stycken på det andra. Respondenterna hade en födelseårsspridning från 

år 1992-1994. I samband med enkätutdelningen valde vi att kort informera om enkätens syfte 

och dess innehåll. Vi valde att beskriva fokusgruppsintervjun som en form av 

gruppdiskussion med hållbart mode som primärt diskussionsämne och delgav respondenterna 

inga specifika detaljer för att undvika ledande inslag. 

 

                                                             
6 Intervju med Ulrika Hedberg, Gina Tricots huvudkontor, Borås, 080411 
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I en första fas avsåg vi att kontakta de 16 personer som tydligast tillhörde en av kundtyperna, 

för att i fas 2 kunna skapa två fokusgrupper med 8 stycken tjejer i vardera. Avgörande frågor 

som hjälpte oss att sålla ut de som kunde gå vidare till en fokusgruppintervju var att 

respondenten dels handlade kläder på svenska kedjor, att Gina Tricot var en av dessa kedjor 

och att respondenten ville vara med på en fokusgruppintervju i steg 2. Bortfallet på antalet 

elever som inte ville delta i en fokusgrupp var 32 stycken totalt. Efter sammanställningen av 

enkätsvaren begränsade vi oss av praktiska skäl att begränsa oss till det gymnasium där flest 

elever svarade på enkäten.  

Efter summeringen av enkätsvaren kvarstod 8 tjejer som skulle kunna utgöra ett A-segment 

samt 8 tjejer som skulle kunna utgöra ett B-segment. Tillägg här är att en respondent ur B-

segmentet valde att göra ett eget tillägg att hon ”kanske” ville vara med i en 

fokusgruppsintervju, och en av respondenterna hade lika många A-svar som B-svar. För att 

skapa förutsättningar för lika stora fokusgrupper valde vi att placera in henne i A-segmentet 

då de annars hade varit 7 stycken. Efter enkätundersökningen provade vi att kontakta en av 

urvalsgrupperna per mail för att se hur gensvaret såg ut, att tillägga här är även att 

respondenten som angivit ”kanske” kontaktades. Då svarsfrekvensen på mailutskicket var låg 

sökte vi istället upp respondenterna på skolan och genom det kunde vi fastställa tid och plats 

för fokusgruppsintervjuerna. Av de 8 respondenterna som slutligen ingick i fokusgrupperna, 

bör tillägas att den respondent som hade lika många A-svar som B-svar kom att ingå i A-

segmentet där hon också var inplacerad från början. 

 

2.4 Samspel mellan teori och empiri 

Uppsatsens forskningsansats är av deduktiv karaktär vilket innebär att den börjar i teorin och 

det generella och att teorin sedan använts för att tolka efter resultatet från empirin 

(Johannessen & Tufte 2003). Den teoretiska referensramen har således fungerat som ett 

styrmedel vid datainsamlingen för att senare kunna tolka det som framkommer i teoriavsnittet 

på det insamlade datamaterialet. Uppsatsens empiriska resultat gav oss uppslag till att både 

utveckla teorierna och stödja det empiriska materialet med nya teorier. Boolsen (2007) menar 

att det inte är en envägsprocess att arbeta med teori och empiri utan att det ligger en fördel i 
att låta teorin inspirera empirin och tvärtom. 

 

2.5 Validitet och överförbarhet 

Då vi som författare till uppsatsen genomförde analysen av det empiriska material vid en 

specifik tidpunkt är det svårt att tala om datas reliabilitet i termer av hur tillförlitlig den är 

(Denscombe 1999). Trost (2005) beskriver att reliabilitet som mått används främst vid 

kvantitativa studier när något mäts och där förutsättningen är att situationen ska vara 

standardiserad för att reliabiliteten ska anses vara hög. Då kvalitativ data oftast vill närma sig 

hur intervjupersonen tänker, uppfattar och agerar är det inte aktuellt att tala i termer om hur 

tillförlitlig data. En kvalitativ studie förväntar och förutsätter snarare att data insamlad vid 

olika tillfällen inte ska uppvisa samma resultat. Detta förhållande råder till följd av att 

människan inte är statisk då hennes föreställningsvärld förändras successivt och att ett svar på 

en fråga är beroende av bakgrunden som är konstant föränderlig. Vid kvalitativa studier är det 

därför mer relevant att tala om validitet i termer av hur trovärdig en studie är (Trost 2005). 

Denscombe (1999) menar att validiteten är omöjlig att säkerställa när intervjuer rör 
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människors uppfattningar, känslor eller erfarenheter, vilket i stor utsträckning data i denna 

uppsats gör. Forskaren har till uppgift att tolka och analysera data men fungerar inte som 

”tankeläsare”. För att underlätta validitetsaspekten beskriver Denscombe (1999) att det finns 

olika praktiska kontroller som forskaren kan använda sig av. Dessa kan fungera som 

hjälpmedel för att bedöma trovärdigheten i intervjupersonernas svar och för att hjälpa 

forskarna att inte luras av det som framförs under intervjun. 

För studien valdes två hjälpmedel för att bedöma trovärdigheten; rimligheten i data samt 

sökandet efter teman efter att intervjuerna transkriberats till pappersformat. (Denscombe 

1999). Rimligheten i data och att de utvalda intervjupersonerna var relevanta för det 

diskuterande ämnet kunde vi med hjälp av enkäterna validera i den utsträckning som var 

möjlig. Så till vida att intervjupersonerna svarat ärligt i enkätunderlaget så är fokusgrupperna 

sammansatta på ett trovärdigt sätt. För studien krävdes det heller inte att intervjupersonerna 

hade förkunskaper i ämnet då deras attityder och värderingar var det centrala. Vidare så sökte 

vi efter återkommande teman som framträdde under fokusgrupperna och som kunde gynna 

uppsatsen validitet. Vi vill vidare framhålla att något som kan stärka uppsatsens validitet är att 

merparten av de källor som refereras till är från år 2002 och senare. Detta visar på en 
aktualitet vilket kan bidra till uppsatsens relevans.  

Denscombe (1999) skriver att överförbarhet innefattar i vilken mån det är sannolikt att ett 

kvalitativt forskningsresultat kan återfinnas i liknande undersökningar som genomförs senare, 

alltså i vilken utsträckning studien är generaliserbar. För att en studie ska anses generaliserbar 

i termer av statistisk sannolikhet krävs ett stort antal undersökningsenheter. Vid forskning 

baserad på ett mindre antal enheter är det därför mer relevant att tala om överförbarhet istället 

för generaliserbarhet. Han skriver vidare att överförbarhet syftar till att uppsatsens läsare 

själva får avgöra om studiens resultat går att applicera på andra liknande fall. Då det 

forskningsresultat vi presenterar är baserat på ett mindre antal forskningsenheter är det alltså 

upp till läsaren att avgöra i vilken utsträckning resultatet går att tillämpa i andra liknande 
sammanhang. 
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3. Teoretisk referensram 

________________________________________________________ 
 

Med stöd i litteraturen och tidigare forskning är den teoretiska referensramen uppbyggd på 

tre övergripande huvudområden; Konsumentbeteende med fokus på fast fashion och den 

gröna konsumenten, segmentering med fokus på grön segmentering samt 

marknadskommunikation med fokus på grön marknadskommunikation. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteende bygger på teorier från många olika områden. Traditionellt sett så har 

konsumentbeteende mestadels kretsat kring att köpa och att konsumera (Ekström 2009). Som 

studiefält kretsade konsumentbeteende tidigt i utvecklingen kring interaktionen mellan kund 

och producent i själva köpögonblicket. Numera innefattar konsumentbeteende som vetenskap 

en ständigt pågående process och innefattar inte endast vad som sker i köpögonblicket 

(Solomon & Rabolt 2008). Till följd av detta har innebörden av konsumentbeteende vidgats 

till en process som innefattar före, under och efter köp. Däribland ingår bland annat 

förberedelse innan köp, användningsförfarande, underhåll och avyttring (Ekström 2009). 

Wanger (2002) menar att konsumentbeteende avspeglar vad konsumenten har för behov, hur 

deras beslutsfattande ser ut samt vilka associationer och vilken uppfattningsförmåga de har. 

Ekström (2009) skriver att en konsument har i regel många alternativ att välja mellan när det 

kommer till hur fritiden kan spenderas och hur konsumtionen kan se ut. Konsumtionsmönster 

är föränderliga vilket innebär en utmaning i strävan efter att förstå dessa för att få insikt om 

vad konsumenter eftersöker. Att förstå konsumenten och konsumtionsmönster är en 

nödvändighet och företag som aktörer på en konkurrensutsatt marknad måste därför vara 

alerta.“Very simply, understanding consumer behavior is good business” (Solomon & Rabolt 

2008, s. 28). För företag skapas konkurrensfördelar om det finns en förståelse för hur kundens 

behov tillfredsställs genom de produkter eller tjänster som företaget försöker sälja. Därav blir 

också konsumentens gensvar på detta det bästa sättet att avgöra om en 
marknadsföringsstrategi kan bli lyckosam (Solomon & Rabolt 2008). 

 

3.1.1 Attityder kopplat till konsumentbeteende 

Solomon och Rabolt (2008) skriver att termen attityd används flitigt i olika sammanhang idag. 

En attityd kan förklaras som en varaktig och allmän utvärdering av människor, föremål, 

annonser eller frågor. En attityd är tillsammans med termer som värderingar, personlighet och 

intressen exempel på psykografiska variabler. De psykografiska variablerna är värdefulla för 

att beskriva en persons livsstil och konsumtionsmönster. En attityd är relativt bestående, 

eftersom den tenderar att förbli oförändrad över tid. Den är generell, då den kan appliceras på 

mer än en ögonblickshändelse. Konsumenter innehar ett brett spektra av attityder, såväl 

produktspecifika som mer generellt konsumtionsrelaterade. Vidare förklarar de att attityder 

kan sägas bestå av tre komponenter; känsloläge, beteende och kognition. Känsloläget 

innefattar konsumentens känslor om exempelvis en specifik produkt. Beteendekomponenten 

handlar om hur konsumentens intention till handling ser ut. Dock bör påpekas att en intention 

att handla på ett visst sätt inte alltid resulterar i faktisk handling. Kognition refererar till 

konsumentens åsikter om ett varumärke eller produkt. Dessa tre komponenter bildar en ”ABC 



 

14 
 

model of attitudes”. Modellen betonar samspelen mellan att känna, tycka och agera.  Alla tre 

komponenter är väsentliga, men deras inbördes relevans beror på konsumentens grad av 
motivation (Solomon & Rabolt 2008). 

 

3.1.2 Fast fashion ur ett historiskt perspektiv 

Sull och Turconi (2008) beskriver hur fast fashion som strategi växte fram under mitten av 

1900-talet. Giuliana Benetton och hennes bror Luciano startade en gemensam affärsrörelse 

som tillverkade och sålde ulltröjor. De öppnade sin första butik år 1968 vilket markerade 

starten för det italienska modeföretaget Benetton. De blev först med att förändra 

produktutbudet under en och samma säsong. Under mitten av 1900-talet var detta ett nytt sätt 

att se på kollektioner och utbud. Syskonen Benetton insåg vikten av att kartlägga och 

segmentera olika marknader för att tillfredsställa olika kundgrupper och på så vis lyckas även 

internationellt. Företagets största konkurrensfördel var att de höll en lägre prisnivå i relation 

till sina konkurrenter. Efterföljaren till Benetton blev det spanska modeföretaget Zara, som 

också grundades under mitten av 1900-talet. Både Benetton och Zara befann sig i kategorin 

av modeföretag som höll låga priser och vars kollektioner var inspirerade av dåtidens high 

fashion. De hade målsättningen att hålla en snabb omsättningshastighet, att leverera de 

senaste trenderna så snabbt som bara möjligt (Sull & Turconi 2008).  

 

3.1.3 Fast fashion 

Fast fashion är ett begrepp som har sitt ursprung i fast food. Varje vecka anländer nya plagg 

till butik och produkterna får en allt kortare livscykel. Enligt en definition är fast fashion: ”A 

marketing approach to respond to the latest fashion trends by frequently updating products 

with a short renewal cycle and turning the inventory at a rapid rate” (Byun & Sternquist 2008, 

s. 135). Enligt Sull & Turconi (2008) kan fast fashion beskrivas som en strategi som kopierar 

high fashion-kollektioner på ett snabbt och effektivt sätt. Fast fashion företagen reagerar 

snabbt på de senaste trenderna och når ut med sina plagg på marknaden på bara några få 

veckor. Fast fashion företagen växer idag snabbare än den övriga modeindustrin. Det är till 

och med så att fast fashion företagen erövrar marknadsandelar från de mer traditionella 

aktörerna inom modeindustrin. Företag som H&M och Zara har lett utvecklingen mot 

snabbare omsättningstakt och kortare modecykler, faktorer som karakteriserar fast fashion. 

 

Bhardwaj och Fairhurst (2010) beskriver modebranschen som en konkurrensutsatt marknad 

med ett konstant inslag av att förnya sitt produktutbud vilket medför att många företag ökar 

antalet säsonger på ett år. Denna ökning uppmuntrar kunder att besöka butikerna mer frekvent 

och budskapet som implicit sänds ut till kunden är ”Finns idag, slut imorgon”. Fler säsonger 

och snabbare köp hos kunden indikerar korta livscykler och högre vinstmarginaler för 

företagen genom snabbare försäljning och en minskning av realisationerna. De påpekar vidare 

att konstanta nyheter ökar kundens tillfredsställelse och kan därför motivera konsumenten att 

föredra fast fashion företag så som Zara och H&M framför företag som inte benämns som fast 

fashion. 

 

3.1.4 Fast fashion konsumenten 

Byun och Sternquist (2008) menar att då omsättningshastigheten är såpass hög, med nya 

plagg varje vecka, finns kläderna i butik endast under en kortare period. För att skapa 

utrymme för ständiga nyheter måste tidsspannet i butik för varje plagg begränsas. Denna 

uppfattade förgänglighet och knapphet skapar ett ökat begär från konsumentens sida. Två av 

de viktigaste faktorerna som påverkar beslutsprocessen av ett modeplagg är pris och 

tillgång/brist. Därför finns tidsbegränsade erbjudanden i butik som ökar känslan av att plagget 
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snart kan vara ersatt av ett annat. De plagg som finns i en begränsad upplaga blir mer 

åtråvärda än de som alltid finns i lager, ett fenomen som fast fashion företag drar fördel av. 

Det ger en känsla av exklusivitet som många konsumenter uppskattar. Vidare menar de att 

priset på ett plagg påverkar starkt konsumentens besluts – och köpprocess. En uppfattad 

ekonomisk vinst vid köp av en lågpris-produkt är en viktig förklaring till impulsköp. Fast 

fashion företagens affärsmodell går ut på att erbjuda och sälja high fashion- plagg till låga 

priser vilket ger konsumenterna en känsla av att de sparar pengar genom att handla billigt. 

 

Byun och Sternquist (2008) skriver om ett relativt nytt fenomen som ofta uppstår i fast 

fashion butiker vilket benämns hamstring. De förklarar detta som att konsumenter plockar på 

sig många plagg snabbt i butiken som ett resultat av att kläderna finns tillgängliga under 

kortare tid. Hamstringen av klädesplagg behöver inte leda till köp av alla plagg utan ett sätt att 

se till att inte andra konsumenter får tillgång till plaggen. Hamstring som beteende uppstår 

som ett psykologiskt behov vid ett uppfattat begränsat utbud av en produkt. Känslan av brist 

och förgänglighet påverkar även konsumenternas köpbeteende och ”köp-nu”- mentaliteten 

infinner sig vilket kan leda till impulsköp. Fast fashion företagen har förändrat det 

traditionella sättet att använda sig av affärsmodeller genom att väsentligt påverka 

konsumenters shopping – och köpbeteende (Byun & Sternquist 2008). Vidare så tenderar 

modekonsumenter att bli mer krävande och modekunniga vilket sätter tryck på modeföretagen 

att tillhandahålla rätt produkter i rätt tid på marknaden, en utveckling som går helt i linje med 

fast fashion som affärsstrategi. Information och trender sprids med hög hastighet på en global 

arena, vilket resulterar i att konsumenten har fler valmöjligheter och att inköpen generellt ökar 

(Bhardwaj & Fairhurst 2010).  

 

Då modekonsumenten frodas i en miljö som är konstant föränderlig menar Bruce och Daly 

(2006) att de förväntar sig att nya produkter ska finnas tillgängliga på en frekvent basis. Dessa 

konstanta svängningar och variationer som kunderna eftersöker har lett till förändringar för 

företagen i samband med prognostisering och i samband med produktplaneringsstadiet. De 

skriver vidare att fast fashion har till sin natur ett inköpsdrivet synsätt, men till följd av 

kundens stora påverkan på branschen får den också anses vara kunddriven. 

 

3.1.5 Den gröna konsumenten 

Jansson et al (2010) skriver att det ur ett företags-och marknadsföringsperspektiv inte är 

effektivt att utveckla produkter som är mindre skadliga för miljön om inte kunderna anpassar 

sig till en mer grön livsstil. Hur kunden resonerar i samband med inköpet är av stor betydelse. 

Detta eftersom det kan möjliggöra en reducering eller rent av en eliminering av den 

miljömässiga skadepåverkan under den senare delen av konsumtionscykeln, från 

användarfasen och framåt (Jansson et al 2010). Charter och Polonsky (2009) förklarar att en 

allt större medvetenhet kring miljöfrågor och ekologiska varor har lett till marknadsförare vill 

kartlägga den gröna konsumenten. Eftersom miljön hamnat i fokus och många människor 

väljer gröna val vid konsumtion är det intressant att analysera hur detta konsumtionsbeteende 

ser ut. Flera studier inom området har gjorts och resultaten har ofta varit motsägelsefulla och 

svåra att finna ett mönster i. Ett av problemen med att studera gröna konsumtionsmönster är 

att det endast är köpsituationen som studeras. Charter och Polonsky (2009) skriver vidare att 

göra gröna val inte enbart handlar om vad som inhandlas och hur köpsituationen ser ut utan 

även hur varan hanteras efter köpet. Att underhålla och ta hand om produkten och att 
återvinna eller på annat sätt ta hand om avfallet när produkten är uttjänt är minst lika viktigt. 
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Peattie (1999) menar att definiera och kartlägga den gröna konsumenten är svårt. Vem är han 

eller hon? Kanske är det bättre att försöka kartlägga och analysera den gröna köpprocessen 

snarare än den gröna konsumenten. Han skriver vidare att allt annat lika så väljer majoriteten 

av konsumenter att handla ekologiskt. Dock finns de produkter som levererar sämre prestanda 

eller är dyrare just på grund av att de är ekologiska. För att konsumenten ska välja att köpa 

dessa krävs en övertygelse om att de miljömässiga fördelarna överväger. Andelen gröna 

konsumenter som realiserar ett grönt köp är dock betydligt färre än de som säger sig vara 

benägna att verkställa ett sådant köp. Det råder med andra ord diskrepans mellan åsikt och 

handling (Se Peattie, Charter & Polonsky 1999, s. 66). Finisterra och Barata (2010) anser att 

konsumentens miljömedvetenhet bestäms genom graden av känslomässigt engagemang, 

kunskapsnivån samt benägenhet att förändra sitt beteende. Vidare beskriver de att människors 

gensvar och dragningskraft till miljöfrågor stiger med uppfattningen om de har möjligheten 

att bidra till lösningar på miljöproblem. En av de parametrar som på bästa sätt beskriver ett 

miljömedvetet beteende är därför förväntad konsumenteffektivitet vilket beskriver hur 

individer som är miljömedvetna tenderar att agera mer proaktiv om de upplever att deras eget 

engagemang kan bidra till att lösa miljöproblem. 

 

3.2 Segmentering 

Berglund och Boson (2010) sammanfattar begreppet segmentering som den process som sker 

när ett företag utvärderar vilka kundbehov de bäst kan tillfredsställa genom att analysera 

dagens och framtidens marknadsbehov. För många av de företag som utvärderar på detta sätt 

är målsättningen att finna en marknadsnisch där företaget kan växa och bli störst på att 

tillhandahålla exakt det som ett specifikt segment eftersöker. Ett företag kan också besluta att 

arbeta för att nå fler än ett segment, ett alternativ då är att differentiera marknadsföringen för 

de olika segmenten alternativt att använda samma typ av marknadsföring oberoende segment 

(Berglund & Boson 2010). Att segmentera kunder innebär följaktligen en indelning i olika 

segment baserade på vilken kundprofil de tillhör. Kunskaperna kring de olika kundsegmenten 

ska ligga till grund för hur företaget bäst når dessa kunder, eller som ett underlag för att 
bestämma vad som ska kommuniceras till dem (Wanger 2002).  

 

Vid utformning av ett segment bör följande parametrar uppnås; lönsamhet, identifierbarhet, 

nåbarhet samt att kunder inom segmentet är lika varandra. Utformningen av segment kan 

baseras på olika variabler som identifierar kundernas profil och egenskaper, enligt Wanger 

(2002) är dessa variabler geografiska, demografiska, sociokulturella, kompetens/behov och 

beteende. De två variabler som är relevanta för denna uppsats är Wanger (2002) nämnda 

demografiska variabel samt vad Berglund och Boson (2010) förklarar som den psykografiska 

segmenteringen. Demografiska egenskaper innefattar exempelvis ålder, kön och utbildning 

(Wanger 2002) och psykografiska variabler tar avstamp i konsumenters attityder, värderingar, 

personlighet och livsstil (Berglund & Boson 2010).  Solomon och Rabolt (2008) skriver att 

gällande segmentets ålder bör det finnas en medvetenhet från företagens sida om att en 

konsuments preferenser och behov förändras i stor utsträckning unisont tillsammans med 

övriga som är i samma ålder. Det år eller under vilken samhällelig tidsera konsumenten är 

född har avsevärd effekt på konsumentens identitet. De menar vidare att allt lika är 

konsumenten därför benägen att ha saker gemensamt med andra i sin egen ålder, än de som är 

äldre eller yngre. Vad gäller personlighet så refererar det till den enskilde individens 

psykologiska förhållande och dess konstanta inverkan på den miljö individen befinner sig i. 

Konsumentens livsstil behandlar aspekterna på hur pengar och tid för fritid spenderas, och 
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vidare hur tycke och smak kan relateras till de konsumtionsval individen gör (Solomon & 

Rabolt 2008). Om attityder går att finna mer i stycke 3.1.1. 

 

3.2.1 Grön segmentering 

Olausson (2009) skriver att då intresset för miljöfrågor i form av produkter och tjänster skiljer 

sig åt mellan individer och grupper bör en grön segmentering fokusera på kundens 

medvetande och agerande i dessa frågor. Att undersöka målgruppers medvetenhet och 

agerande till gröna frågor samt se hur de förflyttar sig på en förändringskurva skapar 

förutsättningar för att kartlägga vilken av målgrupperna som bäst kan kommunicera 

varumärket. Följaktligen innebär denna kartläggning vilken målgrupp som bäst kan agera som 

ambassadörer för företaget och därmed som förmedlare av positivt word-of-mouth. Hon 

förklarar begreppet word-of-mouth är en form av personlig kommunikation där ett rykte om 

ett varumärke eller produkt sprids genom personliga rekommendationer. Positivt word-of-

mouth leder till att konsumenter själva efterfrågar produkten. 

 

Nedan presenteras två olika studier som har resulterat i en segmentering av konsumenter. I 

den första undersökningen vilken har utförts av Ungdomsbarometern har 7 segment inom 

ramen för respondenternas värderingar, attityder och beteende utkristalliserats. I denna 

segmentering har det införts en multiplikatormodell, vilket innebär att en person som kan 

sprida och kommunicera positivt word-of-mouth kallas för multiplikator.  Kriterierna för att 

anses som multiplikator är att det finns ett intresse för det aktuella ämnet, här miljöfrågan. 

Vidare ska multiplikatorn inneha en heterogen vänkrets och betraktas som en informell ledare 

så att möjligheten för att väcka frågan och intresset inom olika segment finns. Att aktivera en 

multiplikator, är att arbeta med förändringskurvan för att skapa fördelar och för att en 

förändring ska kunna ske snabbare (Olausson 2009). 

 

I den andra studien baseras segmenteringen på konsumenters attityder och benägenhet till att 

agera i de gröna frågorna och i den andra har studien resulterat i en segmentering utifrån 

värderingar kopplat till gröna frågor (Olausson 2009). I den förstnämnda studien gjord av 

Kommunikationsbyrån Rewir (2008) bygger målgruppsegmenteringen på respondenternas 

syn på ett antal nyckelvariabler. Bland dessa variabler ingick exempelvis miljöhotbildens 

allvar och kundens syn på sin egen förmåga att påverka och ta ansvar i de gröna frågorna. Det 

slutliga underlaget ledde fram till en segmentering i fem målgrupper; De engagerade, De 

sansade, De nyvakna, De passiva och Skeptikerna. Utöver dessa fem utkristalliserades också 

en subgrupp från De engagerade som går under titeln Eliten. Olausson (2009) menar att detta 

segment är till sin storlek litet men fungerar som en ambassadör för de gröna frågorna 

eftersom de fullt ut anpassat sin livsstil efter klimatfrågan och har ett miljövänligt beteende. 

Att se på målgrupperna utifrån hur långt de är från att omsätta attityd till handling är en 

intressant infallsvinkel på segmentering. Längst från handling befinner sig skeptikerna då de 

inte ens har de rätta attityderna till skillnad från de passiva som har de rätta attityderna men 

upplever en maktlöshet och att de är fast i vanor. De nyvakna ser miljöproblemen och har 

börjat agera, men önskar ändå att miljöansvaret låg hos någon annan då de inte ser de 

personliga vinsterna i att agera. Den enda grupp som egentligen både har de rätta attityderna 

och agerar för dem i praktiken är subgruppen eliten. De sansande och de engagerade 

prioriterar visserligen miljöfrågan och är beredda att agera men vet dock inte alltid på vilket 

sätt det ska ske (Olausson 2009). I figur 1 på följande sida illustreras var målgruppssegmenten 

befinner sig i förhållande till varandra. 
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I nedanstående figur ”Trappa till handling” kan vi se vart i trappan de fem 

målgruppssegmenten befinner sig och i vilken utsträckning de är beredda att omsätta sina 

attityder till handling (Olausson 2009). 

 

 
 

Figur 1: Trappa till handling (Olausson 2009) 
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3.3 Marknadskommunikation 

I Naturvårdsverkets studie (2005) beskrivs marknadsförarens möjligheter att nå fram med sina 

budskap till kunden genom begreppet marknadskommunikation. Här inbegrips verktyg såsom 

traditionell reklam, public relations, sales promotion, skyltning i butik, kampanjer etc. 

Ovanstående medel har alla gemensamt att de syftar till att kommunicera marknadsförarens 

budskap till kunden. Syftet med all marknadskommunikation är att avsändaren vill påverka 

beteenden och/eller uppfattningar om något, förslagsvis sitt varumärke. För att utreda 

begreppet marknadskommunikation kan det sägas handla om tre huvudsakliga frågor; vilka 

man vill nå, - vad man vill säga till dem, - hur man vill säga det. En framgångsrik 

marknadskommunikation består av flera olika delar och processer, där väsentliga delar 

handlar om att utforma rätt budskap för rätt målgrupp i rätt kanal. Här spelar 

varumärkesbyggandet också en viktig roll eftersom varumärket ska bära budskapet och 
signalera rätt saker. 

Olausson (2009) skriver att göra sin marknadskommunikation effektiv till stor del handlar om 

relationsbyggande. Det gäller att sprida sitt varumärke och budskap i rätt kretsar för att skapa 

medvetande om produkten eller tjänsten. Det har vuxit fram ett ökat intresse bland företag att 

anlita ambassadörer som kan sprida varumärket och produkter bland vänner och bekanta för 

att ge varumärket ökad spridning och gott rykte. Många marknadsförare arbetar på detta sätt 

för att skapa ”snackisar” kring varumärket. Detta är en marknadsföringsstrategi som ofta 

skapar god effekt då den upplevs som mer trovärdig än traditionell reklam (Olausson 2009). 

Feng och Timon (2011) menar att en effektiv kanal för word-of-mouth är bloggar som finns 

tillgängliga online. Bloggens upphovsman blir en opinionsledare som kan sända ut 

rekommendationer, produktinformation och professionell kunskap kring en produkt eller 

tjänst för ett företags räkning. Word-of-mouth har en högre trovärdighet än andra 

marknadsföringsstrategier då den inte står i direktkontakt mellan företaget och konsumenten.  

Information och budskap som upphovsmannen förmedlar via bloggen anses som subjektiv 

och självständig. De menar dessutom att det kan vara så att bloggaren har en god förståelse 

för sina läsare vilket kan öka på möjligheterna att övertala och påverka dem. Negativ word-

of-mouth som framkommer genom bloggläsarnas kommentarer i anslutning till bloggen kan 

också fungera som ett hjälpmedel för företag att diagnostisera det gap som finns mellan 

produktens värde och förväntad kundnöjdhet. Oavsett om läsarnas kommentarer är positiva 

eller negativa så kan bloggen som marknadskommunikationskanal användas som ett verktyg 

för företags relationsbyggande. 

 

3.3.1 Hållbar marknadskommunikation 

Naturvårdsverkets studie (2005) benämner hållbar marknadskommunikation som ett begrepp 

som handlar om hur marknadskommunikation i olika former kan påverka konsumenter till att 

göra olika val. Vidare antas även att konceptet hållbarhet kan spridas genom just 

marknadskommunikation. Att förmedla sitt miljöarbete genom sin marknadskommunikation 

är ett annat sätt att förklara hållbar marknadskommunikation. Vidare beskrivs hur 

marknadskommunikation och framförallt reklam kan påverka kunden i hållbarhetsfrågan 

genom att förstärka värderingar som redan florerar i samhället. En utmaning med att 

kommunicera hållbarhet är att förbinda orsakssammanhang till konsumentens förmåga att 

påverka genom sitt handlingsmönster. Som ett alternativ till att överhopa konsumenten med 

miljöbudskap i reklamen kan företag arbeta mer successivt med kommunikationen av 

miljöproblem. Att proklamera alltför många miljöproblem till konsumenten samtidigt kan 

bidra till att konsumenten blir handlingsförlamad. I studien framgår därför att det kan vara 
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gynnsamt att föra fram miljöfrågan steg-för-steg för att på så sätt istället frambringa små 

framsteg på vägen mot större mål. De små stegen kan exempelvis vara att konsumenter börjar 

sortera papper istället för att fokusera på växthuseffekten, som kan upplevas som omöjligt. 

Här kan marknadskommunikationen därför bidra genom att signalera till konsumenten vad 

denne kan göra för att bidra till hållbar utveckling. Genom att utforma kommunikation på det 

viset skapas också incitament för konsumenten som kan uppleva tillfredställelse genom att 
vara med och bidra.  

 

3.3.2 Grön kommunikation 

Olausson (2009) beskriver att grön kommunikation handlar om att kommunicera företagets 

hållbarhetsstrategier på en övergripande nivå. För att förmedla detta bör företaget svara på hur 

visionen för en mer hållbar organisation ser ut samt hur planen ser ut för att genomföra 

nödvändiga förändringar. Det som ska kommuniceras är företagets visioner, åtgärder och 

resultat. Stora företag bygger sällan en helt grön profil, istället länkas miljöarbetet in i 

företagets övergripande varumärke och kommunikation. En vision bör engagera medarbetare, 

konsumenter och andra intressenter på en känslomässig nivå. Den kan vara storslagen och inte 

fullt realistisk att nå men då krävs att genomförbara åtgärder kopplas till den. Åtgärderna bör 

vara konkreta och sakliga och kunna anslutas till mätbara mål. Det är bra att kunna visa upp 

redan vidtagna åtgärder för att styrka företagets trovärdighet i hållbarhetsarbetet. En lyckad 

grön kommunikation kräver ett ledarskap som är moget uppgiften. Det är viktigt att signalera 

en förändringsvilja istället för att hamna i försvarsställning. Olausson (2009) menar att det ser 

bättre ut att träda fram och ta på sig ansvaret än att försöka slå ifrån sig det och undvika 

problemet. Hon menar vidare att om ett företag kommunicerar sina miljöåtaganden på ett 

tydligt sätt så leder det till en konkurrensfördel.  

En annan aspekt som Olausson (2009) behandlar för att uppnå en lyckad grön kommunikation 

är förtroendekapitalet. Företag måste lägga ner mycket tid och resurser på att skapa förtroende 

och trovärdighet gällande sitt miljöarbete. Det råder idag en cynisk inställning till företags 

hållbarhets- och miljöarbete mycket på grund av så kallad ”greenwashing”. Greenwashing 

betyder att missbruka miljöbudskap, att använda felaktiga och missvisande ord i sin 

marknadsföring. Därför är det viktigt att faktauppgifterna i företagets gröna kommunikation 

är korrekta. Dessa uppgifter måste tåla att synas i sömmarna av media och andra intressenter. 

Greenwashing ökar den cyniska inställningen gentemot företag och urholkar 

förtroendekapitalet. En väsentlig del i att uppnå tilltro hos konsumenter är att vara transparent 

i sitt miljöarbete. Att som företag vara öppna och ärliga med sitt hållbarhetsarbete är något 

som gynnar förtroendekapitalet. Starka varumärken finns placerade i konsumenternas 

medvetande och bygger på värderingar och attityder som appellerar till konsumenten. För att 

uppnå ett starkt varumärke krävs en förankring i alla delar av organisationen. Medarbetarna 

måste få en tydlig inblick i hur företagets övergripande mål ser ut och på vilket sätt de kan 

bidra. Att skapa engagemang hos alla som jobbar i företaget är nödvändigt för att kunna 

implementera företagets vision (Olausson 2009). 

Wagner (2003) menar att grön kommunikation bör fokusera på att adressera miljöproblem 

genom olika informationskanaler anpassade till hur det specifika gröna segmentet ser ut. 

Genom en mångskiftad inriktning på den gröna marknadskommunikationen kan de 

informationsbehov som eftersöks av ett specifikt segment tillgodoses. Budskapen bör alltså 

vara skräddarsydda för att möta det specifika segmentets behov. Marknadskommunikation 

bör också presenteras steg-för-steg genom att positionera kommunikationen i olika medier 

och kommunikationskanaler; exempelvis tv-reklam, flygblad, eller seminarier. En steg-för-
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steg process är önskvärd då risken alltså minskar för att konsumenten ska känna sig 

överhopad av den gröna kommunikationen. 
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4. Resultat 

___________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras resultatet från de två fokusgruppsintervjuerna. Resultatet redovisas 

tematiskt enligt de ämnesområden som framkommit under diskussionerna i fokusgrupperna 

och visat sig vara mest centrala: Fast fashion konsumenten, Attityder, och 

Marknadskommunikation. Nedan följer en symbolförklaring som är till för att underlätta för 

läsaren: 

* = Författarnas tillägg för att förtydliga diffusa meningar 

(…) = Valda utelämningar som inte tillför något till sammanhanget 

__________________________________________________________________________________ 

4.1 Fast fashion konsumenten 

Inledningsvis diskuterades deltagarnas konsumentbeteende för att få en bild av deras 

shoppingmönster och konsumentvanor. Frågor som diskuterades var hur de agerade i 

köpsituationen och huruvida inköpen vara planerade och genomtänkta eller ej. En viktig 

aspekt var också att fånga deltagarnas uppfattningar kring fast fashion mode och vilka 

förväntningar som finns kopplade till köp från företag som erbjuder fast fashion. 

 

4.1.1 Shoppingmönster 

Det finns skillnader mellan A och B:s shoppingmönster. A ser shopping mer som en 

upplevelse och ett intresse. A talar om shopping i termer av att det frambringar en lyckokänsla 

hos henne. När hon känner sig nedstämd är shopping ett sätt för henne att må bättre. För B är 

shoppingen mer praktiskt betonad och mode är inte ett intresse i lika stor utsträckning. 

A 
– Jag och en kompis vi brukar typ *shoppa* varje, varannan lördag. (…) Så träffas vi och så 

shoppar vi, så fikar vi, och så shoppar vi, och så fikar vi och så går vi hem 

Vidare framkommer också hos A att under ett besök i en fast fashion butik så är det svårt att 

avstå från att prova ett plagg eller från att köpa något om pengar att konsumera för finns. I 

relation till detta framkommer det även hos A att det finns en rädsla för att produkterna ska ta 

slut och att handla plagget blir därför ett sätt att undvika risken att det tar slut. Hos B handlar 

ett besök hos butikerna snarare om att få inspiration om de senaste trenderna och för att 

planera för framtida än att tvunget köpa något. Hos B-gruppen är det tydligt att shopping ofta 

sker tillsammans med en förälder, och att ett besök i butikerna ofta handlar om att få en 

uppfattning om sortimentet och bestämma vad som senare ska inhandlas tillsammans med 

föräldern.  

A 

– Om jag har pengar så provar jag alltid 
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B 

 – (…) jag kollar och så pratar jag med mamma: ” Aa, jag skulle behöva det och det”, och så 

bestämmer vi någon dag som vi går och köper det i princip.(…) 

 

4.1.2 Köpsituationen 

Gällande hur A och B agerar i köpsituationen, alltså hur de planerar och genomför sina inköp 

framkommer det tydligt att B tenderar att vara mer planerande i sina inköp än A. Vad som kan 

sägas är att A försöker att planera sina inköp, men när hon väl besöker affären adderas oftast 

fler inköp av ren impulsiv karaktär. Kundtyp A utgår ifrån ett plagg som hon vill köpa men 

det händer ofta att hon köper till fler produkter när hon befinner sig i köpsituationen. Hon 

tenderar att vilja köpa en hel outfit där plaggen matchar varandra. Det framkommer vidare att 

detta sätt att shoppa kan var ogynnsamt för henne då det kan vara svårt att kombinera plaggen 

med annat.  

A 

– Jag planerar ett plagg och sen impulsköper allt runt om. Jag köper plagget och sen så 

köper jag massa saker som typ passar till 

B 

– Jag planerar ganska mycket, typ jag behöver, då går jag och köper jeans 

 

4.1.3 Förväntningar på inköp 

I gruppernas diskussioner kring vad de förväntar sig av att plagg från en fast fashion kedja 

framgick att både A och B ser produkterna som ”slit och släng”-varor. Förväntningar på 

plaggets livslängd är låga till följd av det låga priset. I B-gruppen menade deltagarna att de 

som regel inte reklamerar ett billigt plagg som går sönder vilket ytterligare bekräftar plagget 

som ”slit och släng”. En rimlig tidsaspekt som framkommer hos B-gruppen är att ett baslinne 

förväntas hålla i åtminstone ett år.  

Om ni ska köpa ett baslinne för 50 kr, hur länge förväntar ni er att det ska hålla då? 

A 

– Ja, alltså jag förväntar inte så mycket av det. Kvaliteten liksom. Man bryr sig inte, för då 

kan man liksom lika gärna köpa flera 

B 

– Ähhm. Jag tror inte jag tänker på det eftersom det inte kostar så mycket. Det är inte så 

mycket pengar liksom (…) 
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4.1.4 När plaggen är förbrukade 

Återkommande för både A och B är att förbrukade plagg lämnas över till någon bekant eller 

organisation, såsom Myrorna. Vidare framkommer att varken A eller B är benägna att slänga 

klädesplagg om det inte handlar om förbrukningsvaror som exempelvis strumpbyxor eller 

strumpor. En åsikt som framkommer hos kundtyp B är att hon uppvisar en viss skepsis mot 

återvinningsstationer då hon ifrågasätter vad som händer med plaggen när de lämnats in. 

Gemensamt för både A och B är att de skänker eller ger vidare förbrukade plagg och att plagg 

alltså inte slängs. 

Vad gör ni med era kläder när ni inte använder dem längre? 

B 

– Jag tror min mamma brukar samla in det i klädinsamlingar, i säckar 

 

4.2 Attityder 

Vi ville undersöka och få en bild av deltagarnas attityder till hållbart mode som begrepp. Det 

fördes en hel del diskussioner om miljömedvetenhet samt associationer och uppfattningar 

kring hållbart och ekologiskt. 

 

4.2.1 Miljömedvetenhet 

Allmänt om A-gruppen kan sägas att de var relativt homogena gällande graden av 

miljömedvetenhet relaterat till kläder och mode. När diskussionerna fördes huruvida 

deltagarna såg sig själva som miljömedvetna eller inte framkom det att de flesta inte ser sig 

som särskilt miljömedvetna men skulle vilja bli mer miljömedvetna än i dagsläget. 

Gemensamt för både A och B är att transporter är något som associeras med 

miljöproblematiken. Dock visar det sig att B-gruppen inte ser någon tydlig koppling mellan 

klädkonsumtion och miljöproblem. Hon är medveten om hennes bristande kunskaper i ämnet 

och uppvisar därför en osäkerhet när hon uttalar sig. 

Tänker ni på att det finns miljöproblem kopplade till kläder? 

A 

– Transporten ja, det är ju den jag tänker på typ. Att det kommer från Kina och sen så åker 

det hit och sen så säljs det till typ H&M i Spanien 

B 

– När man tänker på miljöförstöring så tänker man på avgaser liksom och andra grejer inte 

kläder 

Det som även framkommer när båda grupperna diskuterar är att de har en ganska liknande 

attityd till miljöfrågor relaterat till mode. De vill göra något men har dels svårt att finna 

ekologiska alternativ till det traditionella modet hos fast fashion företagen och dels är de 

kluvna till hur mycket det får kosta i tid och pengar. Något som framkommer hos A är ett 

ständigt närvarande inslag av dåligt samvete då hon är medveten om miljöproblem men inte 

agerar efter det. På frågan huruvida A själv upplever att hon kan bli mer miljömedveten och 
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påverka det hållbara modet upplever att hon inte kan göra någon större skillnad. B är mer 

likgiltig och visar inget större engagemang till att bli mer miljömedveten. 

A 
– Det är ju det som är så himla svårt, alltså man går ju hela tiden runt och säger ja men, om 

man pratar om vilka problem som helst så känner man sig dålig och så. Sen så tänker man ju 

inte på det. Alltså, jag vet inte vad som krävs 

B 

– (…) Det är lätt för mig att sitta och säga nu att man vill ha miljövänligare kläder. Men om 

jag redan nu är tveksam så tror jag inte att jag skulle bry mig faktiskt  

När deltagarna tänker på miljöproblem kopplade till sin klädkonsumtion är åsikterna hos båda 

grupperna likartade. Båda grupperna klargör att miljöproblematiken inte har någon betydelse 

vid ett eventuellt köp. A medger dock att hon i viss mån tänker på problematiken i samband 

med shopping men att det ändå inte har någon betydelse för köpet. 

A 

– Man kan ju inte få för mycket kläder liksom 

 

4.2.2 Hållbart mode 

Deltagarnas uttalanden kring hållbart mode tyder på att det råder viss förvirring kring 

begreppet, och att det upplevs främmande för dem. Gemensamt för båda grupperna är att 

hållbarhet som begrepp i deltagarnas ögon relaterar till att plaggen ska vara tidlösa och 

upplevas moderna under en längre tid. Med andra ord kopplas inte hållbarhet till den 

miljömässiga aspekten utan deltagarna gör en mer bokstavlig tolkning, alltså att kläderna ska 

hålla länge. Grupp A kopplar samman hållbarhet med närodlade produkter och i första hand 

livsmedel, kopplingen mellan mat och hållbarhet är mer naturlig för dem.  

A 

– Jag tänker att det är såhär bra material och sen så är det väldigt basic typ. Man kan 

använda det jättelänge typ. Det är ju hållbart 

B 

– När jag tänker på hållbart mode så tänker jag på att man ska köpa kläder som håller 

modet, klassiska grejer typ(…) 

– Det är väl ofta att det är dyrare tänker jag. Jag tänker att det ska hålla bättre och jag 

tänker på bättre märken 

Ur diskussionen om hållbart mode framkom ett sidospår som berörde hållbara material. De 

generella kunskaperna om material var bristfälliga, nedanstående citat ger en samlad bild över 

den generella kunskapsnivån kring detta hos båda grupperna. Hos kundtyp A är kunskaperna 

något mindre bristfälliga då det finns en medvetenhet om de negativa aspekterna med bomull. 

Kundtyp B benämner syntetiska material som oäkta och påstår att stickade koftor består av 

syntetiska material. Detta indikerar på en kunskapsbrist kring material. 
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A 

– Man vet ju typ att bomull är jätte jättedåligt typ. Eller såhär vanlig bomull, att det inte är 

bra. Men det köper man ju ändå, för man måste 

Då begreppet hållbart mode var främmande för både A och B bad vi dem att fritt associera 

kring begreppet. Att närma sig begreppet hållbart mode genom en associationsövning 

upplevdes enklare för deltagarna då de fick chansen att tänka mer fritt och konkret. Vad som 

framkom hos A var att hållbart mode associeras med naturfärger och miljövänliga 

pappersetiketter. Det framkommer tydligt hos båda grupperna att de inte associerar hållbart 

med det utbud som fast fashion företagen erbjuder. 

A 
– Jag tänker såhär typ etiketter(…) där det står att det är ekologiskt och att det är gjort såhär 

i nåt konstigt papper 

B 

– Jag tänker att det typ är skövling och sånt här, bomull… Jag vet inte vad det är för plantor 

ens, men att allt ska räcka. Att det är bra för naturen, så att det alltid kommer att finnas kvar. 

Tror jag 

 

4.2.3 Ekologiskt mode 

Ekologiskt mode framstår som ett mindre främmande begrepp hos båda grupperna. Det är 

något som deltagarna har en tydligare uppfattning om jämfört med begreppet hållbart mode. 

Dock kan sägas att A har mer insikt i vad ekologiskt innebär medan B snarare inte verkar ha 

reflekterat över begreppets innebörd. En gemensam åsikt i båda grupperna är att ekologiskt 

mode har en negativ klang gällande plaggens estetiska utformning och trendfaktor. I 

diskussionen kring ekologiskt mode bland A-deltagarna ansågs ekologiskt mode vara något 

för de äldre och var inte något deltagarna relaterade till sin egen åldersgrupp.  

A 

– Och samtidigt så är det ju svårt att hitta snygga kläder som är liksom hållbart gjorda (…) 

Då blir det liksom Gudrun Sjödén, Desigual-kläder och det kanske inte alla tycker är snyggt 

liksom (alla skrattar). Nämen alltså, det är ofta så, det är ju svårare 

– Det är ju kläder för typ äldre människor och dom är ju mer ekologiskt medvetna 

B 

– Jag vill ha en topp som jag tycker är snygg, för det är ju det jag tänker på först av allt: Är 

den här snygg? Passar den mig? Ja, bra. Alltså, då skiter jag faktiskt lite i vilket, vilket typ av 

material det är om jag har bestämt mig för att jag tycker den är fin 

Flera gånger under intervjun återkom deltagarna i A-gruppen till att de i teorin kan tänka sig 

handla ekologiskt mode. Skälen till att de ändå inte gör det är att det upplevs mindre snyggt 

och dyrare i pris. Det är det låga priset som för deltagarna gör att plagget upplevs mindre 

miljövänligt, och alltså inte materialet som påverkar. Det framkommer hos båda grupperna att 

då de är studenter har de en begränsad budget vilket skapar incitament för att handla fast 

fashion. Dyra köp är för dem mer relaterat till mer långsiktiga investeringar såsom jeans eller 

en vinterkappa. Båda grupperna upplever ett mervärde om det finns en etikett märkt 
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”ekologiskt” på plagget, dock letar de inte aktivt efter dessa märkningar i butik. Trots detta 

finns det ändå tendenser av skepsis inom båda grupperna kring det ekologiska modet och om 

etiketterna märkta med ”ekologiskt” verkligen stämmer. Kundtyp A menar även att hon får 

dåligt samvete av att handla billigt, men att hon ändå gör det. 

A 

– Men finns det inga snygga alternativ som är ekologiska, så skiter man ju i det även om man 

vet det. Det är ju inte så att man kommer köpa dom fula kläderna bara för att man vet att *de 

är ekologiska* (…) För man vill ju ändå ha på sig snygga kläder (…)  

B 

– Ekologisk kan ju innebära så himla många olika saker. Det kan ju vara både ”bullshit” 

eller jag vet inte. Varför sitter det en etikett på? Gör dom det själva, eller vilka gör det? Hur 

kan dom sätta en etikett på det? 

 

4.2.4 Second Hand  

I relation till hållbart mode diskuterades attityder och inställningar till second hand. I A- 

gruppen framkommer en paradoxal hållning gällande synen på begagnade kläder. Hon ser 

second-hand plagg som till viss del ofräscha samtidigt som hon tycker det är häftigt. I B-

gruppen finns ett större avståndstagande mot second hand då deltagarna uttrycker en negativ 

attityd till att köpa redan använda plagg. De framhåller den positiva aspekten som att de kan 

finna billiga, coola plagg som ingen annan har. 

A 

– Det är lite läskigt i affärerna, det luktar typ konstigt och det är trångt men det är coolt 

Båda grupperna anser också att second hand-affärerna bör ligga i anknytning till de stora 

shoppingstråken eller som en del av en affär som erbjuder både nya och begagnade 

klädesplagg. Fast fashion-företaget Topshop diskuterades i båda grupperna till följd av att de 

har ett samarbete med vintagekedjan Beyond Retro. I Topshops butik i Göteborg finns 

Beyond Retro representerat som en egen del i butiken, något som A är positiv till och B lite 

mer likgiltig till. 

A 
– Jag tror att det lockar just för att många gillar Topshop och när man går där så går man ju 

igenom Beyond Retro. Så det lockar ju mycket mer än att det finns en massa Second Hand 

affärer i Linné. (…) 

Deltagarna, i synnerhet grupp A beskriver att de är positivt inställda men handlar inte själva 

begagnat i någon större utsträckning. Slående hos A-gruppen är att det finns en skillnad i hur 

begreppen second hand och vintage uppfattas, där vintage upplevs mer positivt laddat. Second 

hand associeras med att plaggen är använda och lite ofräscha medan vintage signalerar en 

unikhet. 

A 

– Det är väl att man har en dröm om att vara en sån där ball vintagetjej som dricker rödvin 

och har second hand jeans liksom 

– Alla har på sig samma typ vintagestil och så är det jättefint och sen så när man går in i en 

second hand affär så är allting trasigt och typ luktar svett 
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Efter diskussioner kring second hand och vintage i A-gruppen diskuterades det kring 

begreppet ”nyproducerad vintage”. Innebörden är att nyproducera gamla modeller från äldre 

kollektioner vilket ger en känsla av att plagget är vintage men ändå inte använt av någon 

annan tidigare. Detta visar återigen på en skepsis mot begagnade kläder. 

A 

– Nyproducerad vintage tycker jag låter såhär roligt (…) Det är fortfarande gammalt och 

gjort likadant, det är bara det att det inte är ägt innan liksom 

 

4.3 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation behandlar deltagarnas intresse för hur det hållbara modet kan 

presenteras i olika kanaler. Avsnittet tar sin början genom ett verklighetsförankrat exempel 

som en introduktion till ämnet och därefter diskuteras det vidare kring ett antal olika 

kommunikationskanaler. Deltagarna diskuterar marknadskommunikationens inverkan på dem, 

samt hur den kan förändras eller förtydligas för att attrahera dem på ett bättre sätt. 

 

4.3.1 Reklam 

Som en introduktion till hur det hållbara modet kan marknadsföras togs avstamp i H&M:s 

kampanj ”Conscious Collection”. Båda grupperna känner till kampanjen, däremot har inte alla 

uppfattat att det är en kollektion med hållbara material. A uppvisar större medvetenhet kring 

den hållbara aspekten medan B snarare talade om att den var estetiskt tilltalande. A visar sig 

också ha en skepsis mot i vilken utsträckning kollektionen faktiskt är miljövänlig, hon 

ifrågasätter om plaggen verkligen är ekologiska. 

A 

– Alltså det jag kan tänka är att det är fortfarande transporterat från typ Kina, det är ju inte 

ekologiskt fullt ut 

B 

– Jag visste inte ens att det var *kampanjen som var* ekologisk (…) 

– Jag tänkte mest på att kolla in om kläderna var snygga (…) 

Vidare vad gäller kommunikationen av hållbara budskap i reklam diskuterar A att reklam som 

relaterar till känslor om det dåliga samvetet har effekt. Genomgående kan också sägas att A är 

positivt inställd till reklam i stort. A visar sig vara ambivalent till hur reklamens budskap ska 

framföras.  Hon framhåller att någon typ av ”skrämselbudskap” skulle ge effekt och på sätt få 

konsumenter att konsumera mer hållbart. Med andra ord vill de alltså veta hur mycket sämre 

det plagg som inte är ekologiskt tillverkat är, vilket måste framgå på ett tydligt och konkret 

sätt. Samtidigt som A talar om denna typ av reklam medger hon också att hon inspireras av 

reklam som är estisk tilltalande. Nämnas bör också att när reklam diskuteras leds båda 

grupperna vidare till att tala om bloggare som varumärkesspridare. A framhåller att 

marknadsföringen av ekologiskt mode också måste tydliggöras för att som kund veta att det 

finns och vad det handlar om. 
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A 

– (…) om man visar typ såhär små typ fastfängslade barn som sitter (skratt), som såhär inte 

får nån mat och massa djur som dör och sånt kanske 

– Men samtidigt så går jag på alltså typ Conscious Collection-reklamen, då det är liksom 

smala, blonda tjejer på en strand med vita virkade saker och det är jättefint väder. Alltså, på 

riktigt så blir man ju såhär; Åh, vad fint. (…) Näe, så man blir ju ändå inspirerad av det 

positiva 

4.3.2 Rabatter & erbjudanden 

Både A och B är mycket positivt inställda till rabatter och erbjudanden och ser det som ett 

incitament för att konsumera ytterligare. Dock menar de att låga rabatter och erbjudanden som 

knappt gör någon skillnad inte ligger i deras intresse och utnyttjar då inte rabattkupongen eller 

erbjudandet. 

B 

– Men grejen är det spelar ju ingen roll, ifall det är sänkt typ en krona: ”Åh rea” typ! Så står 

det bara en röd stor prislapp och jag bara- åh! 

Vi ställde en fråga till båda grupperna huruvida det är villiga att lämna tillbaka gamla plagg 

som de inte längre använder och som ”Tack” få 10 % rabatt vid nästa köp. Skälen till att 

plaggen lämnas in kan vara att kunden upplever de som otrendiga eller att de är trasiga. Dessa 

plagg skulle antingen kunna säljas vidare i second hand-format i fast fashion butiken eller tas 

om hand för att skänkas, återanvändas eller återvinnas. Både A och B ser detta som ett 

positivt förslag och kan tänka sig att lämna tillbaka gamla plagg. Kundtyp A menar att hon 

har så många plagg som inte används och att det därför skulle vara en bra idé att lämna in 

dessa och i gengäld få en rabattkupong. 

A 
– Alltså, det är ju inga tunga grejor *att lämna in*. En liten top är ju bara att trycka ner i 

väskan 

 

4.3.3 Butiksutformning 

Här diskuterades deltagarnas åsikter om hur klädesplaggen ska presenteras i butik för att ge en 

tydlig överblick av sortimentet. Vad som är gemensamt för båda grupperna är att de tycker att 

ekologiska produkter inte visas tydligt i butik. Det händer också att deltagarna överhuvudtaget 

inte finner något ekologiskt utbud alls, hos B fanns uppfattningen att Gina Tricot inte har 

något ekologiskt sortiment. Hon menar att Gina Tricot bör förtydliga det ekologiska 

sortimentet för att hon ska bli medveten om det. Då båda grupperna ansåg att det ekologiska 

utbudet hos kedjorna bör presenteras tydligare. Det fördes diskussioner kring att ha en 

ekologisk hörna i en del av butiken eller tydligare skyltar. 

A 

– (…) ifall man hade delat upp affären i här är det ekologiska och här är inte ekologiskt då 

hade det ju känts jättedumt att gå i den oekologiska, så då hade man typ gått i den ekologiska 

bara för att man känner sig duktig. Och då hade alla köp ekologiskt, det hade varit 

jättesmart! 
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4.3.4 Inspirationskällor 

När grupperna talar om vad som inspirerar dem när det handlar om mode och att klä sig 

kommer samtalen hos båda grupperna in på modebloggar. A säger sig läsa och ta del av 

bloggar för att få inspiration och ser det som en viktig källa. A nämner vidare att hon 

inspireras av webbshopar, modemagasin och modevisningar. B är medveten om 

modebloggarnas påverkan på konsumenter men läser inte själv bloggar för att få tips eller bli 

inspirerad i någon särskilt stor utsträckning. Hon påverkas mer av ”folk på stan” och kändisar, 

främst från amerikanska tv-program. 

B 

– Men, jag kan tänka mig att om man ser någon på stan; Åh, vad snyggt! Att dom hade gjort 

det, så då kanske man kan få inspiration 

– Men jag tror ändå att kändisar är en ganska stor del. Just så här ”Hollywood LA”, dom 

har ju jävligt snygga kläder(…) Ni vet såporna ”The Hills” och ”The city” (…) För man 

påverkas ju verkligen av kändisar, det gör man ju 

 

4.3.5 Etiketter och information om produkterna  

I fokusgrupperna diskuterades betydelsen av etiketter. Generellt kan sägas att A och B inte 

bryr sig om vad det finns för information på etiketterna. Det händer att de tittar på tvättråden 

men detta är av marginell betydelse och påverkar inte köpet i någon större utsträckning. På 

frågan om etiketterna bör utformas på ett annat sätt svarar alla B-deltagarna nej. A-deltagarna 

ger inga tydliga svar på frågan utan diskussionen tog en annan vändning där den ekologiska 

aspekten istället hamnade i fokus. 

Det diskuterades huruvida deltagarna önskade mer information om produkterna av 

butikspersonal. Ingen av grupperna uppfattar att de anställda borde förmedla mer kunskap 

angående plaggets tillverkning, materialval m.m. Detta uppfattas snarare som jobbigt och 

tidsödande eller som ett ”säljtrick”. 

B 

– Man vill ju inte ha en föreläsning när man letar kläder 

 

4.3.6 Klädbytardag 

Vi introducerade begreppet klädbytardag för att få en inblick i hur de ställer sig till att byta 

kläder med andra. En klädbytardag innebär en tillställning där konsumenter tar med sina 

gamla plagg som inte används och byter dessa mot andra konsumenters plagg. I diskussioner 

kring huruvida en klädbytardag är ett bra koncept visar det sig att både A och B är mycket 

positivt inställda till förslaget. A uppvisar ännu mer entusiasm än vad B gör.  

A 

– Då skulle jag ha nya kläder hela tiden, vore ju asbra! 
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4.3.7 Tillställningar och jippon 

Deltagarna får ”brainstorma” kring vad företagen skulle kunna anordna för events och jippon 

i syfte att främja hållbart mode. Det framgår tydligt att A anser att fast fashion företagen bör 

satsa på event och jippon för att attrahera sina kunder. Som ett led i detta diskuterar grupperna 

kring uppslag och idéer på event och jippon, och kommer med flera förslag.  

A 

– Ja, jag hade nån slags dröm om att göra något event där folk skulle komma in med sina 

kläder och sen vara på någon fest och så skulle jag plocka ihop goodiebags med olika outfits 

och blanda det och så skulle alla få en goodiebag när dom gick 
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5. Analys 

___________________________________________________________________________ 

Nedan följer en tolkning och analys av resultatet från de båda fokusgruppsintervjuerna vilken 

kommer följa samma struktur som resultatavsnittet; fast fashion konsumenten, attityder samt 

marknadskommunikation. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Fast fashion konsumenten 

I diskussionerna kring hur A och B:s köpbeteende ser ut och hur de ser på shopping bekräftas 

en stor del av det som behandlats under teoriavsnittet om fast fashion konsumenten. Känslan 

av förgänglighet är tydlig hos A då hon agerar enligt ”Köp nu-mentaliteten” och är rädd att 

klädesplagg kommer ta slut fort. Detta ökar hennes shoppingbeteende i riktning mot fler 

impulsköp, något som självfallet är medvetet hos fast fashion företagen då 

omsättningshastigheten på plaggen är hög. En viktig förklaring till impulsköp är den 

uppfattade ekonomiska vinsten som konsumenten upplever till följd av ett lägre pris. Något 

som går helt i linje med hur A och B resonerar vid ett köp. Fenomenet hamstring som Byun 

och Sternquist (2008) menar karakteriserar fast fashion konsumenten visar sig inte vara 

applicerbart i någon större utsträckning på varken A eller B. A menar dock att det är sällan 

som hon går i en fast fashion butik utan att prova något klädesplagg. Vidare menar hon att 

shopping ger henne ett glädjerus och att det blir ett sätt att komma på bättre humör. B:s 

shoppingbeteende ser lite annorlunda ut, då hon i högre grad planerar sina inköp. Därmed kan 

sägas att A i större utsträckning kan anses vara den typiska fast fashion kunden. Hennes 

resonemang bekräftar att fast fashion företagens erbjudande att sälja high fashion till låga 

priser ger konsumenterna en känsla av exklusivitet och att de sparar pengar. 

 

5.2 Attityder 

I stycket om den gröna konsumenten, 3.1.4, menar Peattie (Se Peattie, Charter & Polonsky 

1999, s. 66) att det ofta föreligger ett motsatsförhållande i hur människor säger att de vill 

agera, här handla ekologiskt mode, och vad de faktiskt gör. Både A och B beskriver att de 

handlar det billigaste alternativet framför det miljövänliga, då de tror att gröna produkter är 

dyrare än produkter som inte marknadsförs som gröna. Här finner vi ett tydligt mönster i att 

båda grupperna anser att det krävs ett dyrare pris på produkter för att de ska anses 

miljövänliga och att det därför finns en skepsis mot fast fashion företagens hållbara mode till 

följd av att det är billigt.  

A beskriver att hon är medveten om problematiken kring att handla mycket och billigt, men 

att hon ändå inte förändrar sitt köpbeteende. Med andra ord befinner sig A långt från handling 

trots medvetenheten om klädkonsumtionens miljöproblem. I Olausson (2009) ”trappa till 

handling”, sidan 18, tolkar vi A som den passiva, alltså det segment som har rätt attityder men 

som upplever en maktlöshet och att de är fast i vanor. B uppvisar en större likgiltighet och 

skepsis kring miljöproblematiken vilket delvis kan bero på kunskapsbrister i ämnet. Utifrån 

detta tolkar vi B som att hon ingår i segmentet skeptikern, alltså de som är längst ifrån att 

omsätta attityd till handling. B uppvisar inte rätt attityder i ämnet men hade hennes kunskaper 

och medvetenhet ökat finns potential att klättra uppåt i ”trappa till handling”. Ett sätt att leda 

A närmare handling skulle kunna vara att företag arbetar mer successivt med 

kommunikationen av miljöproblem istället för att överhopa henne med information. På så sätt 
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minskar riskerna för att konsumenterna ska uppleva en känsla av handlingsförlamning på 

grund av att miljöproblematiken uppfattas som alltför omfattande. Genom att istället utforma 

kommunikationen så att känslan av maktlöshet elimineras skapas därmed incitament till 

handling. Detta kan kopplas samman med vad Finisterra och Barata (2010) skriver om att 

konsumentens miljömedvetenhet styrs genom graden av känslomässigt engagemang, 

kunskapsnivå samt benägenhet att förändra sitt beteende.  

Vi har applicerat Ungdomsbarometerns 7 segment som Olausson (2009) redovisar på kundtyp 

A och B för att undersöka om någon av dessa kan verka som multiplikator för fast fashion 

företagen. Efter tolkning av data framkommer att varken A eller B uppfyller kriterierna för att 

anses vara en god multiplikator, då båda uppvisar för svagt miljöengagemang. En av 

förutsättningarna för att anses som en ambassadör för företaget och förmedlare av ett positivt 

word-of-mouth är just ett intresse i den aktuella frågan. Då vi finner en attitydskillnad mellan 

A och B, där A är mer medveten och insatt ser vi i första hand A som en möjlig framtida 

ambassadör. Detta förutsätter att hon klättrar i figur 1, som återfinns i stycke 3.2.1, ”trappa till 

handling” och hamnar i segmentet de sansade eller de engagerade. Dessa prioriterar 

miljöfrågan och är beredda att agera men vet dock inte alltid på vilket sätt det ska ske. 

Vi kan från diskussionerna i båda grupperna urskilja en något motsägelsefull hållning till 

miljömedvetenhet. Det är tveksamt huruvida deltagarna ser en problematik i 

klädkonsumtionen kopplat till miljöproblem och mycket av deras uttalanden kan tolkas som 

tomma ord. Med andra ord upplevs konsumenternas inställning till ett mer hållbart mode som 

något ambivalent, något som är tydligast hos kundtyp A. Denna ambivalens kan få till följd 

att fast fashion företag inte arbetar med det hållbara sortimentet i tillräckligt stor utsträckning 

för att det ska ha inverkan på kundernas köpbeteende. En ond cirkel kan skapas om företag 

inte satsar på hållbart mode för att de inte upplever en tydlig efterfrågan hos konsumenten. 

Konsumenten, här A och B upplever samtidigt ett närmast obefintligt utbud av hållbart mode 

hos fast fashion företagen. Sammantaget leder detta till att det hållbara modet hamnar i 

bakgrunden då avståndet mellan företag och kund är för stort och förståelsen för låg. Detta 

visar på vikten av ett ständigt närvarande kundperspektiv. 

Som framgår från fokusgruppsintervjuerna uppvisar både A och B en skepsis gentemot fast 

fashion företagens hållbara mode då de ifrågasätter trovärdigheten och äktheten. Etiketter 

märkta med ekologiskt mode eller tillfälliga klädkollektioner som är gjorda av hållbara 

material räcker inte som bevis för att konsumenterna ska lita på att företagen är uppriktiga i 

sitt miljöbudskap. Den cyniska inställningen som A och B uppvisar är ett tydligt exempel på 

fenomenet greenwashing. Den består i att konsumenter upplever att företag missbrukar 

miljöbudskapen och använder felaktiga och missvisande ord i marknadsföringen. Det leder till 

ett urholkat förtroendekapital och får till följd att företag kämpar i motvind för att återfå 

förtroendet enligt Olausson (2009).  

Gemensamt för både A och B är deras syn på ekologiskt mode som otrendigt och att det inte 

ser ut som det övriga sortimentet hos fast fashion företagen. Ekologiskt mode upplevs med 

andra ord fortfarande som något som ger avkall på design och associeras med naturfärger. A 

och B har en tydlig estetisk bild av hur ekologiska kläder ser ut och förknippar dem med en 

bohemisk stil. Det som kan uttolkas ur A och B:s uttalanden är att det ekologiska modet borde 

anpassas till deras estetiska preferenser. Det finns en tydlig uppfattning framförallt hos A om 

att ekologiskt mode är ett begrepp som associeras med en äldre målgrupp. Detta visar återigen 

på vikten av att anpassa och föryngra det ekologiska modet så att det attraherar den unga A 

och B. 
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5.3 Marknadskommunikation 

Generellt om den gröna kommunikation kan sägas att båda grupperna eftersöker en tydlighet i 

hur budskapen kommuniceras. Då A är medveten om att hon inte agerar miljövänligt i hennes 

konsumentbeteende hade en mer distinkt och konsekvent kommunikation kunnat hjälpa henne 

att förändra sitt beteende. Fördelarna med det ekologiska modet måste tydligt framgå som A 

och B vid ett flertal tillfällen framhåller. Det bekräftar Peattie (1999) som menar att för att 

konsumenten ska välja att köpa en ekologisk produkt krävs en övertygelse om att de 

miljömässiga fördelarna överväger. Vidare menar Peattie (1999) att andelen gröna 

konsumenter som köper ekologiskt dock är betydligt färre än de som påstår sig köpa 

ekologiskt (Se Peattie, Charter & Polonsky 1999, s. 66). Detta går helt i linje med hur A och 
B resonerar.  

Vid diskussioner om hur reklam ska utformas för att tilltala A och B framkommer att A ser 

bloggare som en inspirationskälla och därmed är modebloggare tänkbara reklampelare. 

Paralleller kan även dras till den cynism som konsumenter har till företagens gröna 

kommunikation och därför kan företagen dra nytta av den positionen som modebloggar har att 

påverka. Feng och Timon (2011) menar att konsumenter upplever bloggare som skilda från 

företaget. Detta bekräftas av kundtyp A som inte verkar uppfatta bloggarnas budskap som ett 

”säljtrick” och därför kan modebloggen vara en bra kanal för företag att använda sig av. Med 

andra ord kan bloggare fungera som ambassadörer då dessa kan förmedla varumärkets 

budskap och ge företaget ökad spridning och gott rykte. En tydlig skillnad mellan A och B är 

att B ser kändisar som en inspirationskälla. Det medför att företagen bör satsa på att anlita 

kändisar som attraherar målgrupper för att verka som ambassadörer. Med andra ord kan 

bloggaren fungera som en spridare av positiv word-of-mouth för A medan kändisar kan fylla 

samma funktion hos B.  

A har tydliga idéer om hur hon vill att fast fashion ska utforma sin marknadskommunikation 

så att den appellerar till henne. A menar att reklambudskap som handlar om det oetiska och 

ohållbara i att handla traditionellt fast fashion mode skulle kunna vara effektivt. Frågan är 

dock om detta är ett realistiskt alternativ ur företagens perspektiv, då sortimentet i nuläget till 

största delen består av material som inte kan anses hållbara. A:s förslag som alltså går ut på 

att framföra de negativa aspekterna som det traditionella fast fashion modet medför, skapar en 

svår situation för företagen då det kan missgynna det egna varumärket. En reklamannons med 

negativa anspelningar kan leda till att konsumenten förknippar företaget med negativa 

associationer snarare än att konsumenten uppfattar det som en signal att företaget agerar och 

arbetar för ett hållbart mode. Reklam som anspelar på negativa aspekter inom modebranschen 

har som syfte att skrämma konsumenten till handling och förändrat beteende. Vi anser att den 

här typen av reklam är missgynnande för fast fashion företagens image och varumärke och 

föreslår att företagen vänder på perspektivet. Att istället föra fram fördelarna med att 

konsumera hållbart mode och dess positiva effekter på miljön anser vi skapar bättre 

incitament för kunden att agera och stärker företagets image.  Då A samtidigt som hon 

framhåller ”skrämselbudskap” medger att hon också attraheras av reklam som ger positiva 

associationer stärks vår tes om att använda sig av reklam med positiva förtecken.  

5.3.1 Nyckelvariabler för ett ständigt och hållbart mode 

I samband med analysen av resultatet har vi utformat en figur (se följande sida) där vi 

identifierar ett antal nyckelfaktorer som vi anser sammanfattar vad som krävs för att utveckla 

kommunikationen av det hållbara modet i rätt riktning. Företaget och kunden verkar i symbios 
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med varandra. Från företagets sida krävs att företaget agerar tydligt och konsekvent i sitt 

budskap kring hållbart mode för att kunden ska kunna bli mer medveten och förändra sina 

attityder. Kärnan i figuren bygger på en ömsesidig förståelse mellan företag och kund. Det 

måste hos företaget finnas en förståelse för sin kund och hos kunden krävs en förståelse för 

det som företaget vill kommunicera. I annat fall hamnar kommunikationen på villovägar då 

den inte når kunden. Om alla delar i figuren uppnås och förståelse finns menar vi att 

möjligheter skapas för att det hållbara modet ska appellera till kunden. Sammantaget kan en 

ökad förståelse hos kunden leda till en attitydförändring och därmed minska avståndet mellan 

attityd till handling. Nedan följer en beskrivning av de nyckelfaktorer som vi har identifierat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Nyckelvariabler för ett ständigt och hållbart mode 

 

Tydligt- Fast fashion företaget måste vara tydligt i hur de positionerar sig och vilka budskap 

som ska signaleras till kunden. Budskapen måste vara tydliga så att det för kunden inte råder 

några tvivel om var företaget står i hållbarhetsfrågan. I all form av marknadskommunikation 

som kunden möter ska budskapet framgå tydligt. Detta för att öka förståelsen för vad hållbart 

mode kan vara och hur företag kan arbeta med det. Ordet ärlighet finns nära tillhands då ett 

oärligt budskap blir missvisande och kan leda till negativa påföljder. Företag som 

kommunicerar felaktiga eller oärliga budskap riskerar att urholka varumärket vilket ökar 

risken för greenwashing. 
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Konsekvent- För att företaget ska upplevas som trovärdigt krävs en konsekvent linje i all 

form av kommunikation och sortiment. Genom att företaget agerar konsekvent kan kundernas 

förtroende öka. En kontinuitet och långsiktighet i sortiment och kommunikation kan 

medverka till att kundernas cyniska inställning minskar. En kontinuitet kan även medföra att 

kunderna inte ser på företagets handlingar som engångsföreteelser eller ”säljtrick”. Med andra 

ord menar vi att det inte räcker med enstaka kampanjer med hållbart mode för att vinna 

kundernas förtroende. 

Medvetenhet- Medvetenhet och attityder samspelar med varandra då medvetenhet är en 

förutsättning för att en attitydförändring ska kunna ske. Medvetenhet bygger på ökade 

kunskaper som delvis kan förmedlas av företagen. För att kunden ska få en ökad förståelse 

krävs ett eget engagemang hos kunden och viljan att bli mer medveten. Fast fashion företagen 

kan fungera som en katalysator och inspirera till nya tankegångar gällande hållbart mode och 

på så sätt leda kunden till en större medvetenhet. 

Attityder- Om fast fashion företagen är tydliga och konsekventa i sitt hållbara budskap kan 

detta öka medvetenheten hos kunden och på så vis medverka till en attitydförändring. Ökade 

kunskaper kan ge incitament för att i högre grad omsätta attityd till handling. Sammantaget 

leder ökad medvetenhet och attitydförändring hos kunden till en ökad förståelse till ett 

hållbart mode. 

De fyra nyckelfaktorerna samverkar för att kunna skapar möjligheter för ett ständigt pågående 

hållbart mode. Pilarna som omger figuren representerar denna kontinuitet i det hållbara 

arbetet hos fast fashion företagen. Detta menar vi i högre grad är möjligt om företag arbetar 

för en ökad förståelse för sin kund, då det i sin tur skapar förutsättningar för kunden att få mer 

förståelse i ämnet och på så vis samverka till ett mer hållbart mode. 
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6. Slutsatser 

___________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt redogörs för de slutsatser som studien har lett fram till. Här binds resultat och 

analys samman med forskarfrågor som tillsammans besvarar uppsatsens 

problemformulering. 

___________________________________________________________________________ 

Fast fashion kunden uppvisar ett impulsivt shoppingbeteende samtidigt som det finns 

planerande inslag i hennes shopping. En slutsats som vi kan dra från det insamlade materialet 

är att kunden upplever glädje när hon shoppar, och att shopping kan fungera trösterikt och 

som något som förhöjer sinnesstämningen. Just det faktum att fast fashion företag erbjuder 

låga priser medför att fast fashion kunden ofta har möjlighet att belöna sig genom att 

konsumera. På så vis skapas ett beteende där shopping förväntas uppfylla även andra 

underliggande behov. I motsats till resonemanget om den glädje shoppingen ger henne finner 

vi även inslag av att shopping kan framkalla stress hos kunden. Faktum är att fast fashion 

branschen har medverkat till att förändra konsumentens shoppingbeteende då den höga 

omsättningen på produkter framkallar ett ”köp nu”-beteende hos kunden. Detta då hon 

upplever en rädsla i att produkten kommer att sälja slut och att hon därför ska gå miste om 

produkten. Därmed är det inte behovet av att exempelvis köpa en ny jacka som i första hand 

styr inköpet utan snarare att hon köper för köpandets skull. Denna mentalitet bekräftar att fast 

fashion-mode behandlas som ”slit och släng”-produkter hos kunden. 

De två kundtyper som behandlas i studien har i många avseenden skilda attityder till hållbart 

mode. Då kundtyp A till sin karaktär är mer trendmedveten och uppdaterad än kundtyp B kan 

detta förklara varför kundtyp A uppvisar en större medvetenhet kring hållbart mode. Som 

framkommit tidigare i uppsatsen är hållbart mode ett omdiskuterat ämne idag vilket kundtyp 

A har registrerat och hon uppfattar det som en trend i samhället. Samtidigt är hon skeptisk till 

det hållbara modet då hon är tveksam till hur hållbart modet faktiskt är. Detta tillsammans 

med att hon inte finner det estetiskt tilltalande och för dyrt kan förklara varför hon inte väljer 

att konsumera det. Slutsatsen vi kan dra om kundtyp A är att hon i högre grad skulle 

konsumera det hållbara modet om hon upplevde det som trovärdigt och om det appellerar till 

hennes estetiska preferenser. Kundtyp B skiljer från kundtyp A till följd av att hon uppvisar 

en mer likgiltig inställning till det hållbara modet. En trolig förklaring till varför hon har 

denna attityd kan vara att hon har stora kunskapsbrister i ämnet och knappt har registrerat 

begreppet. Ytterligare en slutsats vi kan dra som förklarar kundtyp A och B:s attitydskillnad 

till hållbart mode är den väsentliga skillnaden i medvetenhet och kunskaper i ämnet. 

Event och tillställningar visade sig vara de former av aktiviteter relaterat till hållbart mode 

som tilltalar de två trognaste kundtyperna mest. Den typ av tillställning som framhölls 

tydligast hos både kundtyp A och B var kundkvällar med hållbarhet som tema. Skälet till att 

denna form av event föredras hos kunden kan bero på att den frambringar en känsla av 

exklusivitet och får kunden att känna sig betydelsefull. Slutsatsen blir följaktligen att 

kundkvällarna ger kunden ett mervärde och en känsla av att vara utvald. Ett annat koncept 

som diskuterades var second hand. För att second hand ska vara en potentiell aktivitet krävs 

att fast fashion företagen presenterar konceptet på ett sätt som appellerar till kunden. För att 

konceptet ska bli framgångsrikt krävs att plaggen inte upplevs ”använda” utan istället ”nya 

och fräscha”. Här ligger det paradoxala då second hand per definition är plagg som är just 

använda. Dock tror vi att konceptet kan tilltala de trognaste kunderna om företagen lyckas 
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förmedla en känsla av att plaggen kan uppfattas som vintage, då det begreppet ger positiva 

associationer hos kunden i motsats till hur second hand uppfattas. 

Diskussionerna kring marknadskommunikation hos de två kundtyperna har lett fram till 

slutsatsen att fast fashion företag i första hand bör satsa mer på tvåvägskommunikation. Alltså 

en kommunikation där kunden är delaktig och inte endast använda sig av traditionell 

envägskommunikation. För kundtyp A är den ömsesidiga kommunikationen mellan fast 

fashion kunden och företaget att föredra. Ett sätt att kommunicera hållbarhet som följer den 

linjen är att anlita modebloggare som ambassadörer för att kommunicera företagets budskap. 

Då läsaren kan vara delaktig i bloggformatet genom att skriva inlägg och kommentarer 

uppstår en indirekt tvåvägskommunikation mellan företaget och kunden. För kundtyp B är 

kvinnliga kändisar från i första hand amerikanska tv-serier de bästa ambassadörerna, vilket 

dock inte resulterar i en tvåvägskommunikation.  

En övergripande slutsats ur det empiriska materialet som besvarar problemformuleringen kan 

sammanfattas med orden tydligt och konsekvent. Dessa nyckelord måste vara ständigt 

närvarande för att fast fashion företag ska kunna kommunicera hållbarhet på ett sätt som 

appellerar till de mest trogna kundernas attityder. Genomgående för båda kundtyperna är att 

de upplever en otydlighet i hur företagen kommunicerar sin hållbarhet. Detta leder vidare till 

en skepsis och cynism gentemot företagen då kunden inte uppfattar det som företagen 

försöker förmedla. För att undvika denna situation och kommunicera hållbarhet som 

appellerar till kunderna krävs en verklig förändring. Vad som bör göras för att tydliggöra det 

hållbara budskapet och motverka kundens skepsis och cynism är att företag ökar 

transparensen. Här ingår att bjuda in kunder till att komma med förslag och uppslag för att på 

så vis öka kundens delaktighet. Analysen av resultatet bekräftar vikten av att förstå sin kund 

och agera därefter för en bättre kommunikation. Ytterligare ett sätt att undkomma kundens 

cynism är att fast fashion sätter agendan och förekommer media genom att vara tydliga och 

konsekventa i sin kommunikation. Om fast fashion företag lyckas kommunicera hållbarhet på 

ett attraktivt sätt kan vinsterna bli stora. Genom att positionera sig som ett fast fashion företag 

som erbjuder hållbart mode kan konkurrensfördelar skapas. Att kommunicera ett hållbart 

budskap på ett sätt som appellerar till sina kunder kan därför innebära en betydande 

affärsmöjlighet för fast fashion företag. 
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7. Avslutande diskussion 

___________________________________________________________________________ 

I den avslutande diskussionen kommer konkreta rekommendationer som framkommit i 

samband med fokusgrupperna att presenteras. Därefter följer förslag på vidare forskning 

inom uppsatsens ämnesområde. 

___________________________________________________________________________ 

7.1 Rekommendationer till Fast Fashion-företag 

Under arbetes gång och i samband med fokusgruppsintervjuerna har flera idéer och rekommendationer 

som författarna vill presentera för fast fashion företag framkommit. I detta avslutande stycke beskrivs 
dessa för att visa på konkreta åtgärder och förslag gällande hur hållbart mode kan utformas och 

kommuniceras. 

Ekologisk hörna 

Ett förslag som uppkommit är att fast fashion företag skulle kunna utforma en ekologisk/grön 

hörna som en del av butiken. Här skulle det hållbara sortimentet finnas samlat. Detta då 

kundtyperna önskat en tydligare presentation i butik så att det hållbara sortimentet blir mer 

tillgängligt. Tanken är också att det ska underlätta för kunden att finna dessa plagg och att det 

blir en naturlig del av shoppingen att besöka den ekologiska hörnan. 

Second Hand  

Second hand är en idé som vi tror skulle kunna attrahera fast fashion kunden om det 

presenteras på rätt sätt. Då kundtyperna uttrycker en skepsis mot begagnade plagg krävs att 

plaggen upplevs fräscha och ser tilltalande ut i sin presentation. Det är därför viktigt att 

plaggen väljs ut med omsorg för att undvika att plaggen upplevs gamla och ofräscha. Vad 

som framkommit hos de undersökta kunderna är den positiva inställningen till vintage som 

begrepp. Att anspela på ordet vintage i kommunikationen med kunderna är något vi tror 

attraherar kunderna. Ett alternativ på hur second hand försäljningen kan utformas i butik är att 

följa Topshops exempel som samarbetar med vintagekedjan Beyond Retro. Fler fast fashion 

företag skulle alltså kunna arbeta efter ett liknande koncept.  

”Edgy Eco” 

Ekologiskt mode upplevs av de undersökta kunderna som inte så estetiskt tilltalande. Det 

förknippas med en bohemisk stil och uppfattas otrendigt. Vårt förslag handlar om att designa 

ekologiskt mode på ett annat sätt och med ett annat stilspråk. De undersökta kunderna 

uppfattar ekologiska kläder som blommiga och naturfärgade, vi föreslår att arbeta mer med 

det oväntade såsom en ekologisk kollektion helt i svart. Namnen på kollektionerna och sättet 

de kommuniceras bör ske på ett mer oväntat sätt och gå ifrån mer stereotypa namn såsom 

”Garden Collection” och ”Conscious Collection”. Ett förslag på hur en ekologisk kollektion 

skulle kunna kommuniceras är ”Edgy Eco”, ett namn som anspelar på trendig och nyskapande 

design. 

Tillställningar & event 

Vad som framkommit hos de undersökta kunderna är en önskan om att fast fashion företag 

ska anordna fler tillställningar, i synnerhet kundkvällar. Temat för dessa kundkvällar skulle 

kunna vara hållbart mode och klädbyte kan vara ett alternativ på aktivitet under kvällen. Ett 

konkret förslag som framkom ur undersökningen är att anordna ett event där kunderna tar 
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med sig gamla plagg som inte används längre. Dessa inlämnade plagg mixas i olika 

”goodiebags” där varje kund får med sig en presentpåse hem med någon annans inlämnade 

plagg. 

Ambassadörer- Bloggare & Kändisar 

För att sprida varumärket och kommunicera hållbart mode till kunderna anser vi att fast 

fashion bör anlita ambassadörer. De ambassadörer som vi anser är mest attraktiva hos de 

undersökta kunderna är modebloggare och kändisar. Det är oerhört viktigt att finna de 

kändisar och modebloggare som appellerar till kunderna för att budskapet ska nå fram.  

Rabatter & erbjudanden 

De undersökta kunderna har en positiv attityd till rabatter och erbjudanden. Detta kan 

användas i ett hållbart syfte om exempelvis kunderna kan lämna in förbrukade plagg och som 

tack få förslagsvis 10% på nästa köp. Dessa inlämnade plagg skulle beroende på dess skick 

antingen kunna ges till välgörenhet eller säljas i den tidigare nämnda second hand 

avdelningen. 

 

7.2 För vidare forskning 

Under uppsatsprocessens gång har det uppkommit många tankar och idéer för vidare 

forskningsområden. Ett intressant förslag hade varit att istället ta ett företagsperspektiv och 

undersöka attityderna till hållbart mode inom ett fast fashion företag. På motsvarande sätt som 

vi har genomfört fokusgrupper med utvalda kundsegment skulle det vara intressant att 

genomföra intervjuer inom företag. Det skulle ligga ett värde i att undersöka hur anställda på 

olika positioner inom företaget ser på hållbart mode för att kunna se hur de hållbara 

strategierna kommuniceras inom företaget.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät kring mode och shopping 

1. Köper du kläder hos svenska modekedjor? 

JA NEJ 

 

2. Om Ja på förra frågan; Vilka modekedjor köper du kläder hos? Du kan fylla i flera 

alternativ. 

GINA TRICOT H&M LINDEX RUT M.FL. INGET AV ALTERNATIVEN 

 

3. Vad köper du helst; ett baslinne eller en bastopp med modedetaljer? 

BASTOP MED MODEDETALJER  BASLINNE 

 

4. Läser du modebloggar och modemagasin? 

JA NEJ 

 

5. Om JA på ovanstående fråga; läser du dessa modebloggar och modemagasin för att få 

köptips? 

JA NEJ 

 

6. Händer det att du köper ett och samma baslinne i flera färger? 

JA NEJ 

 

7. Kan du ha samma kläder till vardags som till fest? 

JA NEJ 

 

8. Köper du gärna en hel outfit samtidigt? 

JA NEJ 

 

9. Köper du gärna en ny outfit varje gång du ska på fest? 

JA NEJ 

 

10. Får du stiltips av hur kändisar klär sig? 

JA NEJ 

 

Om ja, hur mycket inspirerar deras klädstil dig? 

LITE---------------------------------------------------------------------------MYCKET 

 

11. Är det viktigt att klä sig kvinnligt? 

INTE VIKTIGT--------------------------------------------------------------MYCKET VIKTIGT 

 

12. Är det viktigt att klä sig sexigt? 

INTE VIKTIGT--------------------------------------------------------------MYCKET VIKTIGT 
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13. Är det viktigt att dina kläder är trendiga? 

INTE VIKTIGT---------------------------------------------------------------MYCKET VIKTIGT 

 

14. Är det viktigt att dina kläder är bekväma? 

INTE VIKTIGT---------------------------------------------------------------MYCKET VIKTIGT 

 

15. Vilken av nedanstående klädstilar anser du är mest lik din egen?  Sätt ett kryss under 

bilden. 

 

                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Är du intresserad av att vara med i en fokusgrupp där vi diskuterar mode, shopping och 

hållbarhet? (Intervjun sker i grupp och tar ca en timma. Vi bjuder på fika!) 

JA NEJ 

 

Namn 

Födelseår 

Klass 

 

Tack för att Du har svarat på enkäten!  

/Sjölin&Strömberg 
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Bilaga 2: Underlag för fokusgruppintervjuer 

Kort introduktion: Vår uppsats handlar om Er som konsumenter och era inställningar och 

attityder till hållbart mode. Därför vill vi bland annat undersöka hur ni shoppar, varför ni 

shoppar och vad hållbart mode och miljömedvetenhet innebär för er. 

1.Om du köper ett baslinne för 50 kr. Hur länge förväntar du dig att det ska hålla? 

2.Om du köper en partytopp för 149 kr. Hur länge förväntar du dig att den ska hålla? 

3.När du slutar att använda ett plagg vad beror det oftast på? (Otrendigt, slitet, trasigt etc.) 

4.Vad gör du med dina kläder när du inte använder dem längre? 

5.Är erbjudanden och rabatter ett bra sätt för att locka er till butiker? 

6.Tänker ni på att det finns miljöproblem kopplade till kläder? Vilka är dessa miljöproblem i 

sådana fall? 

7.Diskuterar du och dina kompisar miljöfrågor kopplat till kläder? Vad diskuterar ni i sådana 

fall? 

8.Läser du etiketterna som hänger på kläderna? Exempelvis material, tvättråd, ekologisk 

märkning 

9.Om ni fick bestämma; Hur skulle de här etiketterna se ut och vilken information skulle 

finnas på dem? 

10.Har ni hört talas om ”ekologisk bomull”? Ökar det din lust att köpa plagget om det står att 

det är ekologiskt? 

11.Letar ni efter plagg som har en ”ekologisk”-etikett när ni shoppar? 

12.Om två baslinnen ser likadana ut, men det ena kostar 40 kr mer för att det är gjort av 

ekologiskt bomull. Vilket linne väljer ni och varför? 

13.Har ni hört talas om begreppet Hållbart mode? Vad associerar ni begreppet med? 

Introduktion: Förra våren lanserade H&M kollektionen ”Garden Collection” och för några 

veckor sedan lanserades ”Conscious Collection”. Den senaste kollektionen har funnits på 

reklampelare, tv-reklam och i H&M:s skyltfönster. 

14.Har ni lagt märke till någon av dessa kampanjer? Vet ni vad kampanjerna handlar om? 

15.Känner ni till några av de material som våra kläder är gjorda av? 

16.Vet ni vad hållbara material är för något? 

17.Vad tycker ni om Second hand? 

18.Skulle du kunna tänka dig att byta ett av dina gamla klädesplagg mot någon annans? Ett 

klädbyte alltså. 

19.Skulle ni vilja att klädkedjorna anordnar event eller jippon som handlar om hållbart mode? 

Vad skulle det kunna vara för event eller jippon? 
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20.Föreställ er att en kedja skulle ge er 10 % rabatt som ”Tack” för att ni lämnar in en 

gammal vara till dem. Är det här ett förslag som skulle få er att lämna in era kläder istället för 

att kanske slänga dem? 

21.Hur skulle du kunna bli mer miljömedveten när du handlar kläder? 

22.Hur skulle klädkedjorna kunna få dig att bli mer miljömedveten när du handlar kläder? 

23.Tänk er att ni går in på Gina Tricot; Hur vill ni helst att de ”ekologiska kläderna” ska 

hänga. Separat eller bland de andra kläderna? 
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