
 

 

          

    

     

      

       

SLOW FASHION 

- Ett genomtänkt och planerat köp som kräver större uppoffring?  
      

     

   

      

       

 

 

 

Uppsatsnummer: 2019.13.10 

Datum: 2019-06-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete – Kandidat 

Textilt Management 

 

Amadeus Hedenör S163034 

Victor Rotting S161090 

 



 

 

2 

Svensk titel: SLOW FASHION – Ett genomtänkt och planerat köp som kräver större 

uppoffring? 

 

Engelsk titel: SLOW FASHION - A well thought out and planned purchase that requires 

more sacrifice? 

 

Utgivningsår: 2019 

  

Författare: Amadeus Hedenör & Victor Rotting   

 

Handledare: Lars Hedegård 

      

 

 

 

  



 

 

3 

Förord 

 

Den här studien är en kandidatuppsats av Amadeus Hedenör och Victor Rotting skriven under 

vårterminen 2019. Vi vill härmed utbringa ett stort tack till vår handledare Lars Hedegård som 

tagit sig tiden till att hjälpa oss med nya infallsvinklar och som har stöttat samt väglett oss 

genom hela processen. Vi vill även rikta ett stort tack till våra respondenter som genom sin 

medverkan gett oss sin tid och sina tankar kring deras köpbeteende och konsumtionsvanor. 

Slutligen vill vi även tacka varandra för ett välfungerande samarbete under hela arbetets gång.  
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Abstract  
In contrast to fast fashion, which is tussled with mass production and with short lead times, the 

slow fashion movement has arrived and been adopted by several actors on the fashion scene. 

Slow fashion wants to inspire with a sustainable and timeless wardrobe that is well thought out 

and stands strong against the fashion world's quick turns and then, contribute so the 

consumption is not increasing in quantity but in quality. The problem in sustainable 

consumption is that consumers often choose not to act on the basis of a sustainable perspective 

even though their intention says it. Research show that there is a gap between what consumers 

intend to do and what they actually do, so called attitude-behavior gap. The aim of this study is 

to determine characteristics and examine customer behavior in connection with shopping slow 

fashion. Contemporary research has provided support for the gap and its existence, in our study 

we want to develop that result into further analysis. We want to investigate the theory about the 

attitude-behavior gap in contrast to slow fashion and its customer behavior and the reasons 

behind a purchase.  

 

Why does a consumer choose to buy slow fashion products and what is the profile of a slow 

fashion consumer? To understand and interpret the empirical material from this study, a 

theoretical framework was designed around three different theories, the Attitude-behavior gap, 

the Consumer culture theory and the theory of needs identification. 

  

The result of this study shows that reasons such as identification, price, timelessness and high 

product quality affect the consumer to buy slow fashion products. Further, it shows how these 

reasons will get prioritized and planned in a consumer journey within the buying process. The 

planning itself is through all stages by every respondent and the insights will be discussed 

further. Slow fashion are therefore consumed with engagement and a strong price acceptance. 

The study will continue in Swedish.  
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Sammanfattning 
I kontrast till fast fashion, som tampas med snabbt mode och massproduktion med korta ledtider 

har slow fashion-rörelsen kommit och anammats av flera aktörer på modescenen. Med hjälp av 

slow fashion vill man således inspirera till en hållbar och tidlös garderob som är genomtänkt 

och står stark mot modevärldens snabba svängar och därpå, bidra till att konsumtionen inte ökar 

i kvantitet utan i kvalitet. Problemet i hållbar konsumtion är att konsumenter ofta väljer att inte 

handla utifrån ett hållbart perspektiv trots att deras intention säger det. Forskning visar att det 

uppstår ett gap mellan vad konsumenter tänker göra och vad de faktiskt gör, ett attityds-

beteende-gap. Studiens syfte är att fastställa egenskaper och undersöka kundbeteenden i 

samband med att handla slow fashion. Samtida forskning har presenterat gapet och dess 

existens, i vår studie vill vi bygga vidare på tidigare forskning och ta in teorin till slow fashion 

och kundbeteendet bakom ett sådant köp.  

 

Vad får en konsument att välja slow fashion produkter och vad profilerar en slow fashion 

konsument? För att förstå och tolka det empiriska materialet utformades en teoretisk 

referensram kring tre olika teorier, Attityd-beteende-gapet, Consumer culture theory och teorin 

kring behovsidentifikation.  

 

Studiens resultat visar att faktorer såsom identifikation, pris, tidlöshet och hög produktkvalitet 

påverkar konsumenten till att handla slow fashion-produkter. Vidare presenteras hur dessa 

faktorer prioriteras och planeras i köpprocessen. Planeringen är genomgående hos studiens alla 

respondenter och insikten diskuteras djupare. Slow fashion konsumeras således med ett stort 

engagemang och en hög pris-acceptans.  
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1. Inledning 

Under det här kapitlet presenteras det information om varför slow fashion är aktuellt som ämne 

och hur begreppet definieras. Vidare presenteras problemen inom slow fashion där bland 

annat ett attityd-beteende-gap kan uppstå hos konsumenterna när de väljer att handla 

produkter kopplat till slow fashion. I slutet av kapitlet redovisar studiens syfte som fokuserar 

på ett konsumentbeteende kopplat till slow fashion.  

 

Den ursprungliga idén med vår studie var att utföra korta intervjuer på konsumenter i samband 

med köp av slow fashion-produkter. Under två heldagar stod vi utanför ett kluster av butiker 

som representerar Clark’s (2008) definition av slow fashion. Resultatet blev inte som vi räknat 

med eftersom det var endast ett fåtal kunder som besökte butikerna och än mindre som handlade 

och därefter ville ställa upp på intervju. Här uppenbarades det praktiska problemet för studien; 

det är för lite kunder i omlopp i slow fashion-butiker och än mindre som faktiskt utför köp. Så 

vad är då slow fashion? 

 

I kontrast till fast fashion, som tampas med snabbt mode och massproduktion med korta ledtider 

har slow fashion-rörelsen kommit och anammats av flera aktörer på modescenen 

(Naturvårdsverket 2017). I och med att det snabba modet kritiseras mer och mer för sin negativa 

påverkan på klimatet växer utrymmet för den mer långsamma trenden, genom exempelvis slow-

food och slow-fashion (Jung & Jin 2016a). Det långsamma modet lägger vikt vid att kvalitet 

upprätthålls och att ett hållbart tänk genomsyras i hela värdekedjan. Slow fashion inspirerar till 

en hållbar och tidlös garderob som är genomtänkt och står stark mot de snabba svängar som 

råder i modevärlden och därpå, bidrar till att konsumtionen inte ökar i kvantitet utan i kvalitet 

(Naturvårdsverket 2017). 

 

Idag är termen slow fashion aktuell, det introduceras allt från podcasts som handlar om slow 

fashion (Apple u.å.) till olika fenomen såsom ”Slow Fashion October” i Kanada. Där 

angelägenheten i att konsumera hållbart mode bekräftas (McKenzie 2018). Dessutom lanserar 

stora varuhus såsom NK och Åhlens City nyetablerade mindre varumärken som riktar sig till 

hållbart, långsamt mode (Hansson 2018). Med det sagt, fenomenet slow fashion syns och hörs 

i flera olika medier och miljöer.  

 

Slow-fashion som begrepp definieras i tre olika delar som tillsammans bildar och förklarar ett 

mer hållbart och etiskt agerande; Ett värde av lokala resurser och tillgångar och fördelade 

ekonomier; Transparenta produktionssystem med mindre mellanhänder från produktion till 

konsument; samt hållbara produkter som har en längre levnadstid och som värderas högre än 

vanliga förbrukningsprodukter (Clark 2008). Clark (2008) förklarar att termen används för att 

identifiera hållbara lösningar baserat på ompositionering i hela produktens värdekedja, såsom 

i design, konsumtion samt av återanvändning av produkterna.    

 

Jung och Jin (2016a) visar med sin studie att en långsammare produktion tillåter råmaterialet 

växa naturligt, utan konstgjorda ämnen och att produkterna produceras i små mängder vilket 

reducerar resursförbrukningen och mängden avfall. Dessutom slipper de anställda arbeta 

övertid för att möta fast-fashions korta ledtider. Det bidrar till ett kvalitativt fokus i 

produktionen, snarare än kvantitativt. Vidare visar de att slow-fashion har som avsikt att 

förlänga produktens livslängd genom mer tidlösa plagg utan utstickande mönster. Tanken är att 

konsumenten skall kunna bära det fysiska plagget, som är gjort utav ett hållbart material, under 

en lång tid (Jung & Jin 2016b). 
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I kontrast till snabba trender blir slow fashion ett mer genomtänkt uttryck med fokus på hållbara 

plagg (Clark 2008). Det som Clark (2008) visade i studien var att hållbara plagg inte 

nödvändigtvis är synonymt med ekologiskt hållbara plagg. Det finns en bredare grund i 

korrelationen hållbarhet och slow fashion. Vidare blir det långsamma modet ett sätt att uttrycka 

sig på, då studier visar att slow fashion hjälper till att bidra till personlig identitet när 

konsumenten inte faller in under det som fast fashion-aktörerna bestämmer att kunder ska 

konsumera (Jung & Jin, 2016a).    

1.1 Problemformulering  

Precis som nämnt under inledningen uppenbarades det praktiska problemet under en tidig fas 

av studien. Problemet är att det är för lite kunder i omlopp i slow fashion-butiker och än mindre 

som faktiskt utför ett köp, något som vi kunde observera när vi försökte stå utanför ett kluster 

av butiker som representerar Clark’s (2008) definition av slow fashion, för att utföra korta 

intervjuer på konsumenter i samband med köp. Resultatet blev inte som vi räknat med eftersom 

det var endast ett fåtal kunder som besökte butikerna och än mindre som handlade och därefter 

ville ställa upp på intervju. Trots att tidigare forskning visar att hållbar utveckling mer och mer 

blir ett gemensamt tema i klädindustrin (Castaneda, Martinez, Marte & Roxas 2015) där det 

blir mer ekovänliga tillverkningsprocesser, mer hållbart och organiskt material samt nya 

produktionsmetoder visas det inte genom kundbeteendet. För trots att företag blir allt mer 

hållbara i sin produktion samt att omvärlden är positiva till ett mer hållbart samhälle visar 

konsumenter sällan det genom sitt agerande (Song & Ko 2017), vilket blev tydligt under vårt 

försök av insamling av data. Precis som Song och Ko (2017) nämner uppstår då ett gap mellan 

vad en person tänker sig göra och faktiskt gör. Det här gapet kallas attityd-beteende-gapet 

(Hassan, Shiu & Shaw 2014).  

 

Enligt Carrington, Neville och Whitwell (2010) har konsumtionsbeteendet inte ändrats särskilt 

mycket trots att dagens konsumenter har ett ökat klimat- och hållbarhetstänk, vilket bevisar ett 

pågående gap mellan attityd och beteende. Vidare nämner Carrington, Neville och Whitwell 

(2010) att etiska konsumenter, såsom slow fashion-konsumenter, drivs utav personliga 

värderingar, moral, normer, samt andra liknande faktorer i deras köpbeslut. Eftersom den här 

studien riktar in sig på att försöka förstå de bakomliggande faktorerna hos konsumenter vid ett 

slow-fashion köp blir Futerra’s (2005) studie inom attityds-beteende-gapet väldigt relevant. 

Futerra (2005) visar med sitt resultat i sin studie att trettio procent av de tillfrågade svarade ja 

på en fråga ifall de skulle handla etiskt, trots det var det endast tre procent som faktiskt gjorde 

det. Detta bevisar att det finns ett stort gap mellan vad konsumenten tänker göra jämfört med 

vad den faktiskt gör (Futerra, 2005). Enligt Carrigan och Attalla (2001) kan en förklaring utav 

gapet ligga i att fördomen om ens sociala önskvärdhet snedvrider en etiskt konsuments 

intentioner. Med andra ord innebär det att konsumenterna inte är lika etiska och hållbara som 

många tidigare forskare tror (Carrigan & Attalla 2001). 

 

Joergens (2006) visar att det finns flertalet bakomliggande faktorer som påverkar konsumenten 

vid sitt köpbeslut men att det främst är de personliga behoven mer än det etiska frågorna som 

påverkar. Dessutom visar tidigare studier att de tydligaste hindren till att köpa slow fashion-

produkter är bland annat priset, bristen på tillgänglighet och utebliven transparens (Wiederhold 

& Martinez 2018). Precis som Wiederhold och Martinez (2018) berättar i sin studie nämner 

även Pookulangara och Shephard (2012) att transparensen i värdekedjan blir allt viktigare för 

konsumenter med ett mer etiskt tänk i sina köpbeslut. Konsumenter anser att genom ett köp 

skall de kunna spåra och identifiera hela värdekedjan i de produkterna de köper. Det är därför 

viktigt för företag att vara tydliga i sin kommunikation (Pookulangara & Shephard 2012). 
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Boulstridge och Carrigan (2000) visar dock att ett företags arbete kring CSR inte behöver vara 

en avgörande faktor i ett etiskt köpbeslut, utan det är istället priset och kvaliteten som de stora 

huvudfaktorerna. Det här något som även korrelerar med Papaoikonomou, Ryan och Ginieis 

(2011) studie där de talar om att priset och kvaliteten står starkare än de etiska faktorerna när 

det kommer till ett köp. På grund av den långsamma värdekedjan i tillverkningen av slow 

fashion blir således priset dyrare för tillverkarna och på så vis får även den färdiga produkten 

ett högre pris (Pookulangara & Shephard 2012). Med andra ord uppstår det här ett problem 

eftersom flertalet studier visar att priset är avgörande när det kommer till ett köpbeslut men 

samtidigt får produkterna med långa värdekedjor höga priser.  

 

Studien av Watson och Yan (2013) visar att konsumenter som handlar slow fashion-produkter 

strävar efter att köpa mångsidiga kläder som inte går ur tiden, vilket kan hjälpa dem till att 

bygga en långvarig garderob. Vidare visar studien att konsumenter som handlar slow fashion 

tar lång tid på sig i sin köpprocess och planerar sina inköp väl. Resultatet av deras studie visar 

även att slow fashion konsumenter känner sig mer kopplade till kläderna de köper och att de 

ofta beskriver plaggen som ett visst konstverk (Watson & Yan 2013). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Intresset kring tidlösa och hållbara produkter fick oss att vilja studera slow fashion mer 

ingående. Studiens syfte är att undersöka varför en konsument väljer att handla slow fashion-

produkter och hur produkterna införskaffas för att på så sätt fördjupa kunskapen om 

konsumenternas konsumtion av slow fashion-produkter. Resultatet kommer att ge en ökad 

förståelse av kundbeteende för marknadsförare och kommunikatörer, inom modeföretag samt 

ge en ökad förståelse kring attityd-beteende-gapet.   
 

❖ Varför väljer konsumenter att handla slow fashion-produkter?  

❖ Vad profilerar en slow fashion konsument? 

 

Studien blir även relevant inom ämnet textilt management eftersom studien riktar in sig på 

detaljhandelns utveckling. Med ett fokus på på hållbar- produktion och konsumtion.  
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2. Forskningsöversikt  

Under det här kapitlet tas tidigare forskning upp inom studiens ämne, slow fashion. 

Forskningen visar bland annat att slow fashion-konsumenter är villiga att betala ett högre pris 

för sina produkter samt att det finns flertalet olika anledningar och faktorer som påverkar 

konsumenten vid ett slow fashion-köp.  

2.1 Slow fashion och hållbarhet 

Enligt Watson och Yan (2013) bidrar slow fashion till att bygga en personlig identitet och en 

större grad av belåtenhet i efterköpsfasen än vid köp av snabbt mode. Vidare nämner de att 

slow fashion-konsumenter utför mer genomtänkta köp för sin personliga stil. Detta medför 

också en pågående tillfredsställelse efter köpet som blir mer långvarig än de som handlar fast 

fashion (Watson & Yan 2013). När köpet utvärderas ställer slow fashion-konsumenten en rad 

olika krav på produkten. Krav som kan inkludera hög kvalitet, mångsidighet och bra passform. 

Alltså, krav på långvarig konsumtion som kan tolkas hållbar, något som inte allierar med fast 

fashion-köpbeteendet (Watson & Yan 2013). 

 

Den långsamma konsumtionen blir en del av ett noga utvalt identitetsbyggande av kvalitativa 

modeprodukter. Transparensen i värdekedjan blir allt mer viktig för konsumenter 

(Pookulangara & Shephard 2012). Det har vuxit fram så att många konsumenter ser en 

självklarhet i att kunna spåra och identifiera värdekedjan i ett plagg. Det kan bli en avgörande 

faktor och företag behöver därför bli tydliga i en sådan kommunikation (Pookulangara & 

Shephard 2012). Samma forskning visar också på att slow fashion-produkter kräver 

långsammare och kvalitetssäkrande moment vilket höjer priserna. Konsumenterna får enligt 

Pookulangara och Shephard (2012) därför avväga i vilka avseende de prioriterar sina slow 

fashion-produkter då det är få som uteslutande kan handla i den högre priskategorin.  

 

Studier visar att ett företags goda CSR-arbete inte är den största faktorn i köpbeslutet. 

Konsumenterna agerar inte enligt sina principer och attityder. Ett gap framträder och pris och 

kvalitet kan ses som de avgörande faktorerna bakom ett köp, snarare än de sociala (Boulstridge 

& Carrigan 2000). Ytterligare studier visar att traditionella beslutsfaktorer, så som pris och 

kvalitet, står starkare än de etiska. Även om ett företags CSR-arbete är viktigt i intentionen till 

köp, prioriteras det inte över exempelvis produktkvalitet (Papaoikonomou, Ryan & Ginieis 

2011).  

2.2 Premiumpriser inom slow fashion  

I värderingsprincipen av ett klädesplagg för en slow fashion-konsument har livslängd visat sig 

stå stark. Kundsegmentet vill genom noggranna val bygga långsiktighet med tidlösa plagg. 

Forskning bevisar även att konsumenter av långsamt mode är beredda och har acceptans till att 

betala ett högre pris (Jung & Jin 2016b). 

 

Som nämnts i tidigare forskning av Pookulangara och Shephard (2012) blir den långsammare 

värdekedjan också dyrare för tillverkarna och således får den färdiga produkten ett högre pris. 

Jung och Jin (2016a) visar också att ett kundbeteende som betalar ett premiumpris, är ett tydligt 

tecken på lojalitet som bygger för en långsiktig relation med företaget. När konsumenter har 

större krav på att en produkt lever upp till deras förväntningar blir acceptansen större till att 

betala ett högre pris (Jung & Jin 2016a), vilket korrelerar med att det ställs högre krav på mode 

inom slow fashion-segmentet (Clark 2008).  
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Eckhardt, Belk och Devinney, 2010 har i sin studie visat att ekonomisk rationalisering är vanligt 

förekommande som en form av motiveringsregel för kunder som handlar hållbara produkter. 

Kunder förklarar sina val, som inte är hållbara eller etiska, med motivering att 

konsumtionskraften i form av kapital inte är tillgänglig (Eckhardt, Belk & Devinney 2010).  

Eckhardt, Belk och Devinney (2010) förklarar att en ekonomisk övervägning är många gånger 

viktigare än någon annan övervägning Detta är såklart en baksida för att bibehålla en hållbar 

konsumtion, där slow fashion kräver större engagemang och ett högre pris (Eckhardt, Belk & 

Devinney 2010). Dessutom blir det en övervägning mellan flera olika faktorer och anledningar, 

detta förklaras vidare i nästa kapitel.  

2.3 Faktorer och anledningar som påverkar det etiska köpbeteendet  

Att välja att handla etiska produkter framför oetiska produkter ses som en självklarhet för 

gemene man men trots det är det få konsumenter som faktiskt handlar utifrån ett etiskt och 

hållbart tänk (Joergens 2006). Etiska produkter definieras med att framtagningen av 

produkterna sker etiskt med goda arbetsförhållanden för arbetarna samt att arbeta utefter 

hållbara affärsmodeller och rimliga ledtider samt att göra så lite påverkan på miljön som möjligt 

(Joergens 2006). Tidigare forskning visar på att det är flera olika faktorer som påverkar 

konsumenten till handla utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Enligt Carrington, Neville och 

Whitwell (2014) har en konsument politiska, religiösa, spirituella, miljövänliga och sociala 

anledningar till att välja en produkt över en annan, se figur 1. Vidare visar de i sin studie att det 

finns fyra huvudfaktorer i ett etiskt köpbeslut, prioritering av etiska produkter; planering och 

vanor; villighet och uppoffring, samt olika shoppingmetoder, se figur 1. Planering och vanor är 

också något Wiederhold och Martinez (2018) anser är en viktig faktor i ett mer etiskt 

köpbeteende. De säger att konsumenter oftast väljer att handla i sina favoritbutiker, även om de 

vet att butiken eller varumärken har en negativ påverkan på miljön, då de vet att kvaliteten och 

storlekarna på produkterna passar dem själva. Carrington, Neville och Whitwell (2014) visar 

på att planering är ett väldigt effektivt tillvägagångssätt för att säkerställa att ens intention om 

att handla etiska produkter faktiskt faller genom. Det hjälper till att minska de spontana köpen 

och det får konsumenter att bryta gamla vanor och istället forma nya. 

 

 
 

Figur 1. Anledningar (Carrington, Neville & Whitwell 2014) och faktorer (Wiederhold & Martinez 

2018) som påverkar ett etiskt köpbeteende. 
  

Vidare visar Wiederhold och Martinez (2018) studie på att priset, imagen, informationen samt 

tillgängligheten är faktorer som är viktiga hos en konsument när det kommer till att handla 

etiska och hållbara produkter. Flertalet konsumenter överväger inte ens att handla hållbara 
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produkter då de associerar hållbarhet med premiumpriser och inte vidare trendigt utan mer 

gammaldags. Vidare visar studien på att tillgängligheten av etiska produkter och butiker är en 

faktor som spelar in när det kommer till att handla ur ett hållbart perspektiv. Konsumenter anser 

sig tycka det tar längre tid att handla hållbara och etiska produkter då det kräver tid och 

eftertanke att hitta butikerna jämfört med när de handlar från andra, mer vanliga butiker 

(Wiederhold & Martinez 2018).  

 

Castaneda, Martinez, Marte och Roxas (2015) anser att information och kunskap är faktorer 

som påverkar, precis som Wiederhold och Martinez (2018) också är inne på. Castaneda, 

Martinez, Marte och Roxas (2015) nämner även att värderingar och attityder är något att ta i 

beaktning när det kommer till den etiska konsumenten. Attityder är något även Carrington, 

Neville och Whitwell (2014) står bakom när de pratar om villighet och uppoffring. Vidare visar 

Castaneda, Martinez, Marte och Roxas (2015) i sin studie att det sociala kapitalet är en väldigt 

viktig faktor där sociala interaktioner med andra personer påverkar konsumentens köpbeteende. 

Genom interaktion och engagemang med andra personer kan kunskap inom 

hållbarhetsperspektiv spridas och påverka till ett mer etiskt köpbeteende och berika 

konsumenten med mer information om hållbarhetsfrågor (Castaneda, Martinez, Marte & Roxas 

2015).  

 

Att handla miljövänliga produkter är ett sätt att minska den negativa påverkan på miljön och 

det är beteende som påverkas av flera olika faktorer, se figur 1. Hållbar konsumtion är en nyckel 

i utvecklingen för att vända den negativa trenden som konsumtionen har på miljön och klimatet 

(Castaneda, Martinez, Marte & Roxas 2015). För att samtida forskningsläge skall ge grund till 

studiens utgång krävs också en teoretisk referensram, vilken blir vidare förklarad i nästa kapitel.  
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3. Teori 

För att förstå och tolka det empiriska materialet i vår studie tillämpas det tre teorier som 

tillsammans bygger vår teoretiska referensram, Attityds-beteende-gapet, Consumer culture 

theory och teorin kring behovsidentifikation. De tre teorierna kopplas samman för att på så vis 

kunna nå svar på studiens syfte i att undersöka varför en konsument väljer att handla slow 

fashion-produkter och hur produkterna införskaffas för att på så sätt fördjupa kunskapen om 

konsumenternas konsumtion av slow fashion-produkter. 

3.1 Teoretiskt tillvägagångssätt 

För att förstå slow-fashion och konsumentbeteendet bakom det ansåg vi att det var viktigt att 

vara införstådda i attityd-beteende-gapet och dess teoretiska förklaring om varför intention och 

handling inte alltid korrelerar. Faktorerna som påverkar det gap som uppstår mellan intention 

och handling är många och det är inte helt tydligt att förstå varför beteendet inte speglar 

intentionen. I föregående kapitel nämns det att konsumenter värdesätter att plaggen de köper är 

rättvisa och att tillverkningsprocessen får ta sin tid i, detta lyckas inte alltid återspeglas i 

köpbeteendet. Tidigare i vår studie nämns det vilka faktorer som påverkar det etiska 

köpbeteendet men här anser vi att det även var viktigt att lägga till en teori, Consumer culture 

theory. Detta för att förstå varför gapet existerar, inte bara att det existerar.  

  

Consumer culture theory, hjälper oss att förstå hur konsumenter aktivt omvandlar och 

omarbetar det symboliska värdet i det materiella för att enklare kunna visa upp sina 

personligheter och mål i livet. Teorin bygger vidare på gapet och ger oss en tydligare bild över 

hur en konsument agerar och tänker kring sitt köpbeslut. Som tidigare nämnt inriktar sig studien 

på konsumenten och dess beteende kring slow-fashion, därav var det viktigt att ta teorin kring 

behovsidentifikation i beaktning eftersom konsumenter har både sociala, fysiska och 

psykologiska behov som påverkar deras köpbeteende (Gezelius & Wildenstam 2011). Genom 

att illustrera trösklarna i teorin om behovsidentifikation ger det oss ytterligare ett verktyg att 

förstå gapet och förtydliga dess befintlighet (Gezelius & Wildenstam 2011).   

 

Den fullständiga teoretiska referensramen speglas i vår intervjuguide (Bilaga 1) där ett antal 

frågor är utformade utifrån varje teoretisk del. Mer om hur datan är insamlad och analyserad 

presenteras vidare i metodkapitlet. Fortsättningsvis beskrivs teorierna in på djupet där attityd-

beteende-gapet står i centrum, för att sedan förstå helheten förklaras consumer culture theory 

och teorin kring behovsidentifikation som tillsammans bildar studiens teoretiska referensram.  

3.2 Attityd-beteende-gapet 

Castaneda, Martinez, Marte och Roxas (2015) redovisar att hållbar konsumtion är en nyckel 

för att ändra på en negativ trend som är ett resultat av det snabba modet. Kunskapen om att den 

hållbara konsumtionen är viktig, är i dagsläget vedertaget i stora delar av populationen men 

dess köpbeteendet håller inte samma positiva trend som kunskapen om det. Det uppstår då ett 

gap mellan beteende och attityd som går att teoretisera kring som attityd-beteende-gapet 

(Ozdamar Ertekin, Atik, Prothero & Mcdonagh 2015). I Wiederhold och Martinez’s (2018) 

forskning presenteras det att 30% av konsumenterna i studien har för intention att handla etiska 

produkter men att det i slutändan resulterar i köp för endast 3% av dessa. Det påvisar 

aktualiteten av att använda attityd-beteende-gapet som ett teoretiskt hjälpmedel när empirin i 

vår studie ska analyseras. Hur samarbetet fungerar mellan en konsuments intention till slow 

fashion och det slutliga köpbeteendet. 
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Konsumenter är villiga att handla etiskt med anledning av att stötta och främja produkter som 

produceras hållbart av företag med gott etiskt rykte. Således stödja företag som arbetar aktivt 

med CSR (Boulstridge & Carrigan 2000). I och med en ökad efterfrågan på slow fashion-

produkter blir företag mer involverade i att ha ett gott CSR-arbete för att visa upp ett sunt 

arbetssätt och goda arbetsförhållanden i värdekedjan. Trots att konsumenter vill se transparens 

är det få som låter sina köpbeslut präglas av detta (Govind & Garg 2019). Differensen är det 

attityd-beteende-gap som behandlats tidigare. För studien är det viktigt att vara införstådd i 

gapet och dess teoretiska förklaring om varför intention och handling inte alltid korrelerar, för 

att förstå och tolka det empiriska materialet.  

 

Tidigare forskning bevisar att konsumenter kan säga och värdesätta vissa faktorer men agera 

utifrån mer rationella personliga värden. Papaoikonomou, Ryan och Ginieis (2011) beskriver 

gapet som ett komplicerat kundbeteende när köpbeslutet studeras. Det är flera faktorer som 

påverkar och det sker en avvägning för konsumenten mellan traditionella och hållbara etiska 

faktorer. De mer traditionella faktorerna är pris, kvalitet och tillgänglighet. När en sådan 

avvägning får göras, visar studier att pris och kvalitet prioriteras framför de etiska 

(Papaoikonomou, Ryan & Ginieis 2011; Boulstridge & Carrigan 2000). Eftersom vår studie 

syftar till att förstå varför en konsument väljer att handla slow fashion blir attityd-beteende-

gapet en viktig teoretisk referensram att betrakta det empiriska materialet utifrån. Med teorin 

om attityd-beteende-gapet i beaktning blev frågorna riktade till respondenterna om tidigare köp 

de hade gjort. För att därav, minimera risken att intervjuobjekten styrs av sin attityd till ett 

framtida köp snarare än vad som faktiskt sker, på så vis blir studien mer trovärdig i sitt resultat 

av att förstå ett slow fashion-köp.  

3.3 Teorin kring behovsidentifikation 

Jung & Jin (2016b) menar att slow fashion-rörelsen har arbetat fram ett kundsegment som är 

medvetna. Kundsegmentet vill genom noggranna val bygga långsiktighet med tidlösa plagg. 

Med mer genomarbetade produkter och långsammare värdekedjor blir då prisnivån högre. Slow 

fashion-konsumenter förväntar sig att produkterna i kategorin har ett högt pris (Jung & Jin 

2016b).  

 

Tidigare studier menar också att slow fashion och dess konsumentbeteende bygger på en 

motrörelse för att anti-konsumera fast fashion och alla de etiska överväganden som bifogas vid 

ett sådant köp (Kim & Yoon 2013). Anti-konsumtionen har oftast sin grund i skiljaktigheter 

mellan konsument och företag angående miljö (Kim & Yoon 2013), vilket medfört att den här 

teorin fått relevans i förhållande till attityd-beteende-gapet och CCT som har behandlats 

tidigare. Bredare infallsvinklar på konsumentbeteendet har gett oss som författare ett större 

djup i analysen.  

 

För att bedriva analysen av datainsamlingen på ett adekvat sätt blev det viktigt att även ta ett 

teoretiskt avstamp inom behovsidentifikation. För att utreda behov och dess uppkomst, 

uppkommer trösklar som triggar behov. Exempel på behov kan vara fysiska, sociala eller 

psykologiska (Gezelius & Wildenstam 2011, s. 219). För att återgå till trösklarna som 

förekommer vid behovsidentifikation refererar de till skillnaden mellan en konsuments 

nuvarande tillstånd och ett önskat tillstånd (Gezelius & Wildenstam 2011, s. 219). Det finns 

konsumenter som vill till ett önskat tillstånd, snarare än komma ifrån ett oönskat tillstånd. En 

sådan teoretisk kunskap blir viktig i att avläsa ett slow fashion-kundbeteende, då det ofta 

handlar om en förlängning förbi de fysiska och traditionella behoven.   
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Figur 2. Trösklar (Gezelius & Wildenstam 2011). 

3.4 Consumer culture Theory 

Consumer culture theory (CCT) handlar om köpen och köpets betydelse i konsumtionen. Teorin 

tar reda på hur konsumenter aktivt omvandlar och omarbetar det symboliska värdet ur det 

materiella. Värdet går att hämta ur exempelvis varumärken, annonser och detaljhandel, för att 

då kunna visa upp sina personligheter och mål i livet. Ett sätt att uttrycka sin identitet för 

omvärlden (Arnould & Thompson 2005). På så vis är CCT en viktig teori att ta i beaktning när 

det kommer till slow fashion. Konsumenter vill uttrycka sin personlighet och mål genom sin 

klädkonsumtion. Enligt Joy och Li (2012) är CCT en metod för att ge en syn på en bredare 

kulturell mening i sin konsumtion i jämförelse med de smala ramarna som finns inom ekonomi 

och psykologi. Vidare nämner de att CCT främst forskas från infallsvinkeln med ett fokus på 

inköp och konsumtion vilket också presenteras i den här studien. 

  

Arnould och Thompson (2005) belyser att CCT kartlägger den heterogena distributionen av 

betydelser och de överlappande kulturella grupperna som finns inom den sociohistoriska ramen 

för globalisering och marknadskapitalism. Med andra ord symboliserar CCT ett socialt 

arrangemang där relationerna mellan en levande kultur och sociala resurser samt mellan 

meningsfulla sätt att leva och symboliken mellan materiella tillgångar, förmedlas genom olika 

marknader. 

  

Joy och Li (2012) visar även att CCT inriktar sig på motiven för likvärdighet och jämlikhet som 

en språngbräda för ett beteende. Teorins styrka ligger i att den alltid har inkluderat detaljerade 

redogörelser över konsumenternas upplevda händelser som i enskilda personer eller i små 

grupper (Askegaard & Linnet 2011). 

  

Consumer culture theory behöver nödvändigtvis inte ses som en teori, utan kan ses som ett 

institutionellt omfattande som syftar till att uppnå institutionella syften (Fitchett, Patsiaouras & 

Davies 2014). Med institution menas en grupp av personer som kan uppträda självständigt. 

Vidare menar Fitchett, Patsiaouras och Davies (2014) att det är nödvändigt och positivt att 

befästa det oorganiserade och olikartade utbudet av kulturellt orienterade tillvägagångssätt 
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under ett och samma varumärke för att på så vis få kredibilitet inom konsumtion som 

forskningsområde. 

  

I Arnould och Thompson (2005) studie identifierar de fyra sammankopplade områden inom 

CCT, vilka är: Konsumenten som identitetsprojekt; marknadskulturer; det sociohistoriska 

konsumtionsmönstret och mass-förmedlade marknadsplats-ideologier och konsumenters 

tolkningsstrategier. 

  

I konsumenten som identitetsprojekt ses konsumenter som identitetsskapande och 

beslutsfattande. Dessa projekt brukar vanligtvis ses som typiskt måldrivna. I det andra området, 

marknadskulturer, definieras begreppet som symboliska gränser. Den sociala statusen uppnås 

genom att visa upp ett lokalt kulturkapital, så som särskilda kunskaper och färdigheter, som är 

högt värderat i gruppen. Att med andra ord passa in genom symboliska värden som delas av 

andra gruppmedlemmar (Arnould & Thompson 2005). Kopplat till slow fashion är det här 

området av stor vikt eftersom vad gruppen värderar högt påverkar varje individs konsumtion. 

En slow fashion konsument förmedlar genom sin konsumtion sin identitet men värderas inte 

hållbarhet, tidlöshet eller ett visst varumärke högt av gruppen skulle det i längden kunna 

påverka konsumentens klädkonsumtion. 

  

Det tredje området inom CCT är de institutionella och sociala strukturerna som påverkar 

konsumtionen, till exempel, etnicitet, kön samt status och klass i samhället (Fitchett, 

Patsiaouras & Davies 2014; Arnould  & Thompson 2005). Det fjärde och sista området, handlar 

om massmedias påverkan till konsumtionen, vilket innebär hur konsumenter formas utav media 

och vilka normativa meddelanden media överför till konsumenterna (Arnould & Thompson 

2005). CCT är med andra ord viktigt för all konsumtion och därav av stor vikt även för slow 

fashion. Konsumenter påverkas av grupptillhörighet i allt från vad som accepteras av gruppen 

till vilken etnicitet och samhällsklass du kommer från. Värderas inte hållbarhet högt kan det 

komma att påverka konsumenten till den grad att personen i fråga avstår från att köpa kläder 

med ett hållbarhetsfokus. På så vis kan CCT leda till ett attityd-beteende-gap där konsumentens 

handling inte går hand i hand med intentionen. 

  

Sammanfattningsvis är CCT en vetenskaplig forskningsteori som har en avancerad kunskap i 

konsumentkulturen (Arnould & Thompson 2005) vilket innebär att teorin går väl hand i hand 

med den här studiens riktlinje. Teorin hjälper oss att kunna se hur personer agerar efter vilken 

grupp de tillhör vilket kan förklara varför ett attityd-beteende-gap kan uppstå och göra vår 

insamlade data om konsumentbeteende mer förståelig.  Eftersom slow fashion kräver större 

engagemang och social anpassning (Eckhardt, Belk & Devinney 2010) blir CCT lämplig att 

utreda för att kunna utveckla resonemang kring hur och varför beslut fattas av dessa 

konsumenter. 

  

Attityd-beteende-gapet, CCT och teorin kring behovsidentifikation är tre teoretiska 

referensramar som lyfter studien och fungerar som en tydlig brygga mellan teori och analys av 

det empiriska materialet. CCT och teorin kring behovsidentifikation är båda två teorier som 

kan förklara varför det uppstår ett attityd-beteende-gap hos konsumenter. Ett förklarade till 

varför konsumenternas handling inte korrelerar med intentionen.  Med ovan nämnda 

referensramar har ett konsumentbeteende analyserats och köpbesluten som tas blir viktiga att 

se över för att utreda våra forskningsfrågor. Vi vill med hjälp av våra teorier kunna förstå varför 

ett attityd-beteende-gap uppstår när det kommer till konsumenternas köp av hållbara produkter 

och inte bara att det uppstår ett gap. Precis som tidigare nämnt anser vi CCT och teorin kring 

behovsidentifikation kommer att hjälpa studien till att förstå gapet.  
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4. Metod  

Metodkapitlet redovisar hur den här kvalitativa studien har gått utformats och ge en inblick i 

vilka respondenterna är. Vidare kommer det presenteras vad som motiverat metodvalet och 

urvalsprocessen. Kapitlet presenterar även den tematiska analysen som använts för empirin  

och även redovisa studiens etiska åtgärder. 

4.1 Studiens utformning 

För att återkoppla till studiens grundsyfte med att förstå konsumenter som handlar slow fashion 

och beteendet kring köpprocessen, var det tydligt att utgå från ett metodval som hanterade en 

förståelse där fokus läggs på ord och tolkning snarare än en teoriprövning.   

Studien har inte för avsikt att generera något slags mönster eller generalisering i konsumtion, 

utan att närmare undersöka beteenden och därav förstå hur en konsument värderar och 

motiverar ett slow fashion-köp. Med dessa kriterier i åtanke blev en kvalitativ forskningsmetod 

välmotiverad för vår studie. Då vårt syfte och frågeställning antyder till att vara 

tolkningsinriktad och med ett fokusområde inom den sociala verkligheten, som påverkar 

människors val, blev det en möjlighet för oss att ta intervjufrågorna till dess bredd och få ett 

mer genomarbetat samtal än vid en kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2017, s. 372). I en 

kvantitativ forskning är det stor risk för att resultatet blir för stort, att problemet inte kan 

förklaras på djupet. Det i sin tur skulle kunna lett oss till att missa viktiga egenskaper hos 

respondenterna. Vi anser att båda forskningsfrågorna gick att få svar på genom kvalitativa 

intervjuer och valde därför inte att dela upp de genom två olika metodval. 

 

För att  besvara våra forskningsfrågor på ett bra sätt behöver vår teoretiska referensram 

kompletteras med empiri som vi, efter reflektion från försöket med kvalitativa kortintervjuer, 

ansåg att semi-strukturerade intervjuer var mest lämplig för alla intervjuer. Vi upplevde att 

intervjuerna blev mer som samtal, där respondenterna fick tänka fritt utifrån ett antal 

huvudfrågor (Bilaga 1). Då flera avdelningar i attityd-beteende-gapet och CCT anses 

irrationella och komplicerade (Papaoikonomou, Ryan & Ginieis 2011; Arnould & Thompson 

2005), blev valet enkelt att utföra alla intervjuer utan förutbestämda svar då våra respondenter 

behövde få utrymmet att själva förklara sina beteenden, ur egna infallsvinklar. Med viss 

styrning av lämpliga teman och en röd tråd i intervjuguiden (Bilaga 1). Detta, för att senare 

analyseras med en tematisk analysmetod (Bryman & Bell 2017, ss. 556-557). 

4.2 Urval 

Då det här är en kvalitativ undersökning valde vi att göra ett målstyrt urval. Detta på grund av 

att vi ansåg att det är viktigt att det finns en direkt koppling mellan respondenterna och studiens 

forskningsfrågor (Bryman & Bell 2017, s. 405). Därmed är respondenterna utvalda på ett 

strategiskt sätt för att vi ansåg de relevanta för studiens ämne, slow fashion. De är personer vi 

har träffat tidigare och de är utvalda på grund av deras stora intresse i klädkonsumtion och att 

de utåt sätt speglar en tidlös konsumtion. Vi kontaktade respondenterna personligen för att se 

ifall de ville ställa upp för en intervju, sedan bestämdes tid och datum. Forskningsfrågorna 

riktar inte in sig på en specifik åldersgrupp, vilket medför att vår studie inte är utformad efter 

relevansen i vilken ålder respondenten har. Vi ansåg heller inte att det är av relevans vilket kön 

respondenten har då det inte framgår i forskningsfrågorna om det är relevant eller inte, därav 

är respondenterna både killar och tjejer i allt från 21 år till 51 år. Studiens fokus var att intervjua 

personer med en hållbar konsumtion och inte utefter kön eller ålder.  
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Respondent Alias Ålder Intervjutid Transkriberat Plats för intervjun 

1 Vilhelm 21 år 29.55 min Ja Borås 

2 Karl 25 år 27.57 min Ja Varberg 

3 Emelie 31 år 30.49 min Ja Varberg 

4 Anton 26 år 21.26 min Ja Göteborg 

5 Clara 27 år 22.32 min Ja Borås 

6 Eva 51 år 14.49 min Ja Borås 

7 Hampus 23 år 25.39 min Ja Borås 

8 Johan 26 år 25.23 min Ja Göteborg 

9 David 24 år 25.41 min Ja Stockholm 

10 Erik 26 år 24.54 min Ja Borås 

Tabell 1. Överblick av respondenter 

Respondenterna har var och en fått ett alias på grund av att vi vill hålla respondenterna 

anonyma. Nedan följer en liten inblick i vilka respondenterna är.  

Vilhelm är en kille som bor i Borås och studerar  på Textilhögskolan. Han har ett stort intresse 

i kläder och framförallt i en mer klassisk klädstil även om han gillar att blanda stilen då och då. 

Vilhelm känner sig insatt i hållbarhet och har bra koll om vad slow fashion innebär. 

Karl är 25 år och studerar  till ekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Han har tidigare 

arbetat på bank och gillar lite mer exklusiva varumärken, vilket genomsyrar hans garderob. För 

Karl är det viktigt att han kan bygga en relation till olika varumärken för att kunna skapa en 

tillit.   

Emelie är en 31 årig kvinna från Varberg och som arbetar inom den finansiella-sektorn. Hon 

har ett stort intresse i kläder och planerar sina inköp under en väldigt lång tid. I stort sett alla 

köp är genomtänkta även om hon påpekar att det kan slinka med ett och annat från fast fashion 

aktörerna när väl shoppingen är igång. 

Anton är en 26 årig kille från Göteborg som studerar på Textilhögskolan i Borås. Han har ett 

stort intresse i kläder och han lägger stor vikt i att plaggen har en bra passform och att de är 

tidlösa. Enligt Anton själv är han en person som planerar allt, hela tiden. 

Clara är en tjej som bor i Borås och jobbar inom kläd-och modebranschen. Hon tycker det är 

viktigt med hållbarhet och i den mån som det går försöker översätta detta i sitt 

shoppingmönster. Gillar att inspireras och spenderar mycket tid i informationsfasen under ett 

köpbeslut. 

Eva är 51 år, bor och arbetar i Borås. Eva har anammat hållbarhetstänket mer och mer. Idag 

sker mer köp inom slow fashion-kategorin, men erkänner utvecklingspotential. Återvinning 

och återanvändning är viktigt för Eva för att komma ifrån slit och släng-kulturen. 
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Hampus studerar på Textilhögskolan i Borås men bor i Göteborg. Han är en 23 årig kille som 

gillar att skapa en identitet genom sina kläder och att differentiera sig från andra grupper med 

hjälp av sin klädstil. Han tränar mycket, och äter vegetarisk mat ur en miljösynpunkt. 

Johan har ett stort intresse av kläder och hållbart mode. Planerar sina inköp väl och länge. 

Värdesätter kvalitet och hantverk framför det mesta. Försöker agera så hållbart som möjligt i 

all sin konsumtion. Studerar på Textilhögskolan i Borås. 

David är en 24 årig kille som bor i Stockholm men har tidigare pluggat på Textilhögskolan i 

Borås. Han är en spontan och positiv kille som gillar när det händer saker. Trots det spontana 

sker fortfarande hans klädinköp med noggrannhet.  

Erik arbetar i modebranschen och gillar att se innovativa lösningar på nutida bekymmer. Har 

ett intresse att konsumera lokala produkter och närodlad mat. Ser varje köp som små 

investeringar och anammar gärna nya varumärken och start-ups.  

4.3 Kvalitativ intervju 

Med studiens syfte i beaktning ansåg vi att en semistrukturerad intervjuform var mest lämplig. 

Det gav oss bäst material till att i ett senare skede kunna analysera vår data. Med en mer flexibel 

intervjuform lät vi respondenterna ta upp det som de ansåg var relevant i ämnet och på så vis 

tillkom det nya följdfrågor baserat på varje respondents svar. Alla intervjuer var strukturerade 

från samma guide med ett antal huvudfrågor som utgjorde helheten i intervjuguide som vi 

kunde förhålla oss till (Bryman & Bell 2017, s. 454). Intervjuguiden skapades med hjälp utifrån 

de tre teorierna som studien förhåller sig till, attityd-beteende-gapet, consumer culture theory 

och teorin kring behovsidentifikation, se bilaga 1. 

Eftersom våra forskningsfrågor kräver djupare förståelse i sitt eget agerande blandades frågor 

om framtida intentioner av köp, med tidigare genomförda köp. På så vis blev datainsamlingen 

tydligare på hur respondentens faktiska agerande och hur ett köpbeteende ser ut. Risken att 

intervjuobjekten endast pratar om sina intentioner vid framtida köp och därav inte veta fullt ut 

om det speglas i praktiken eller utmynnar i ett attityd-beteende-gap kunde då elimineras.  

Den stora kraften har vi lagt på att förstå den verklighet och motiv som ligger bakom ett slow 

fashion-köp. Intervjuerna hölls ensamma med oss och deltagande intervjuobjekt. Under 

samtalen har vi båda varit närvarande där vi även spelat in samtalen som ljudfiler för att i 

efterhand kunna transkribera materialet. En utav oss har antecknat detaljer och utmärkande 

beteenden av respondenten som inte fångas upp i inspelningen och den andra personen har ställt 

frågorna utifrån intervjuguiden. Sedan har vi utvecklat passande följdfrågor för att få ett 

flytande samtal. Det här tillvägagångssättet öppnade upp samtalet och lät oss förstå varje 

individs motiv och värderingar kring sitt konsumentbeteende. 

Intervjuguiden (Bilaga 1) utgår från tio huvudfrågor som är bearbetade för att täcka in studiens 

forskningsfrågor och syfte. Dessa tio huvudfrågor ställdes till samtliga respondenter. Det är 

också frågor med koppling till vår studies teorikapitel för att utveckla resonemang som tydligt 

återspeglar tidigare forskning och dess teoriram. Frågorna ställdes öppet och varje intervju fick 

en egen specifik infallsvinkel då följdfrågorna kunde variera beroende på respondentens svar. 

Intervjuerna ägde rum på olika platser, i Borås, Göteborg och i Varberg samt en digitalt för 

respondenten som bor i Stockholm. Intervjuerna skedde på lugna platser där vi var avskärmade 

från andra för att på så vis ge respondenten en tillit att kunna öppna upp sig och svara på 

frågorna utförligt och helhjärtat. Vi presenterade studiens ämne i början på varje intervju för 
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att ge respondenterna en inblick kring ämnet. Fråga 1 från intervjuguiden, se bilaga 1, var 

skapad för att få respondenterna att börja prata och tänka om vad slow fashion är. Det var inte 

alla som visste helt konkret vad slow fashion är men det var en bra start för att få respondenterna 

att börja tänka och fördjupa sig mer om vad efterföljande frågor skulle komma att handla om. 

Frågorna från guiden (Bilaga 1) ställdes sedan i numerisk ordning där vi, beroende på vilka 

svar vi fick, ställde följdfrågor anpassade för just den situationen. På så vis blev ingen intervju 

den andra lik. Som tidigare nämnt i det här kapitlet utformades frågorna kring de tre teorierna 

som studien förhåller sig till. Här ansåg vi att det var viktigt att ungefär tre frågor skulle vara 

kopplade per teori för att få en djupare förståelse och ge en bättre spegling kring studiens ämne. 

4.4 Tematisk Analys 

I och med studiens struktur ansåg vi att det var lämpligt med en tematisk analysmetod. Genom 

våra kvalitativa intervjuer upplevde vi en teoretisk mättnad efter tio fullbordade intervjuer. Vi 

kom till en punkt i granskningen av vår data där där vi märkte att det inte tjänade något till att 

intervjua fler personer. Planeringen, vanorna och villigheten till premiumpriser speglades i alla 

intervjuer. Vi märkte redan efter åtta intervjuer att empirin började bli väldigt lik men vi valde 

att fortsätta med två till för att se ifall något nytt skulle uppdagas. Efter de två sista märkte vi 

att ny data inte tjänade något till och vi ansåg därmed att vi hade tillräckligt med data att 

analysera och givande samtal hade genomförts för att täcka studiens huvudsyfte med avstamp 

i den teoretiska litteraturen (Bryman & Bell 2017, s. 542).  

När sista intervjun var genomförd vände vi oss till datainsamlingen för att inleda en analys. Vi 

valde att konstruera en matris utefter specifika teman ur det empiriska materialet. Matrisen 

utgick från två centrala huvudteman som löd teori, och syfte/frågeställning. Dessa två delades 

sedan upp i passande subteman som kunde tillämpas till studien (Bryman & Bell 2017, ss. 556-

557). Subteman som uppkom blev ett för vardera presenterad teori och tre subteman med 

adekvat tillämpning till syfte och frågeställning.  

Figur 3. Överblick av vår tematiska analysmodell 

I och med det kunde teman urskiljas genom kodning och på så vis kunde vi uppfatta hur 

respondenternas svar och betydelsefull information följer studiens struktur på ett relevant sätt. 

Vi startade med att plocka ut delar från varje intervju från den stora massan som det råa 

materialet utgjorde, till mindre korta utdrag. Dessa utdrag markerades med sin egen färg enligt 

figur 3. Efter tematisering blev varje subtema analyserat med jämförelse och anknytning till 

studiens teoretiska referensram och litteraturöversikt. Efter genomförd analys ansåg vi att 

produkt och premiumpriser utgjorde något likvärdiga resultat och valde således att slå ihop 

dessa två subteman vilket går att utläsa i resultatkapitlet.  
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4.5 Metodreflektion 

Med studiens struktur som bakgrund ville vi fördjupa förståelsen i ämnet vilket de kvalitativa 

semistrukturerade intervjuerna bidrar med. De gav oss möjlighet att inte vara fast i 

förutbestämda ramar och tolkningen blev mer dynamisk än vid en kvantitativ forskningsmetod. 

Vi ville ha möjlighet att analysera en mening i respondenternas kundbeteende, exempelvis 

varför en viss produkt köps, snarare än ett inrutat mönster. Genom att ge respondenterna ett 

utrymme i svaren blev det en större omfattning än vid ett kvantitativt tillvägagångssätt där det 

finns genomarbetade svarsalternativ för de tillfrågade. Då hade studien löpt stor risk till att 

stanna vid vår egen uppfattning om vilka motiv som påverkar ett slow fashion-köp. Eftersom 

vi använde en tematisk analys kunde vi strukturera upp transkriberingarna på ett effektivt sätt 

och arbetsgången kunde därmed förenklas. Däremot var det viktigt för oss att vi undvek att 

tematisera i ett för tidigt skede, efter endast ett fåtal intervjuer, eftersom det hade kunnat leda 

till att vi styrt respondenterna mot ett visst tema vilket skulle i det fallet leda oss till ett 

missvisande resultat (Bryman & Bell 2017, ss. 556-558). Därför valde vi att utföra 

tematiseringen efter sista genomförda intervju.  

Genom att vi gjorde semi-strukturerade intervjuer där vi tillät respondenterna att tala friare och 

utveckla sina svar kunde vi få fler infallsvinklar i ämnet vilket ökade trovärdigheten i 

respondenternas svar. Detta i sin tur ökade tillförlitligheten i hela undersökningen då det 

minskade risken till att vi som forskare påverkade och vinklade frågorna till vad vi själva ville. 

Vi använde oss av en respondentvalidering vilket i sin enkelhet innebar att vi säkerhetsställer 

att vår forskning utfördes i enlighet med de regler som finns och att vi rapporterade resultatet 

till respondenterna för att på så vis få det bekräftat att vi uppfattat deras svar på ett riktigt sätt 

(Bryman & Bell 2017, s.381). Kritiken mot en kvalitativ studie som vår skulle kunna vara att 

den blir subjektiv, med andra ord att vi som författare formar studien med osystematiska 

uppfattningar som vi anser är viktiga och betydelsefulla för studien (Bryman & Bell 2017, 

s.393). Något som även anses svårt det kommer till en kvalitativ forskning är replikation, att 

någon annan skulle kunna göra en likadan studie. Problemet grundar sig i att en kvalitativ 

forskning är ostrukturerad och beroende av vår uppfinningsrikedom (Bryman & Bell 2017, 

s393). Med andra ord att vår kvalitativa studie är såpass utformad från våra tankar och idéer att 

någon annan skulle få problem att göra en likadan studie.  I vår kvalitativa studie är det även 

svårt att generalisera, på grund av att studien gjorts på endast ett litet antal individer. De som 

kritiserar en kvalitativ forskning menar att det är omöjligt att generalisera ett resultat till andra 

miljöer när en studie endast gjorts på ett fåtal individer i ett visst område eller organisation 

(Bryman & Bell 2017, s393). 

4.6 Etik 

För att upprätthålla god etisk standard bad vi om lov för att genomföra intervjuerna med 

respondenterna i förväg för att på så vis få ett fullt medgivande att de lät sig studeras. De 

personer som deltog i studien är fullt informerade. Intervjumomentet, för semi-strukturerade 

intervjuer, utformades i en lugn miljö och våra forskningsfrågor anser vi ofarliga för 

intervjupersonerna. Därför finner vi att det inte finns någon risk till att skada respondenterna. 

Varken fysiskt eller psykiskt. Vi anser att studien är harmlös i det syftet.  

Intresset ligger i den insamlade datan och ett kundbeteende generellt och inte i respondenterna 

själva. Vi avslöjar inte några namn eller personuppgifter i studien. Därav kan de tillfrågade 

personerna hållas anonyma och vi riskerar inte att inkräkta på de tillfrågades privatliv. Vidare 

påverkades inte våra frågeställningar negativt av att respondenterna visste om syftet och våra 
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forskningsfrågor i förväg och vi kunde således vara ärliga och öppna inför de tillfrågade. Detta 

bidrog till en ökad transparens mellan metod och de involverade intervjupersonerna. 
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5. Resultat och Analys 

Resultatet av den empiriska undersökningen har delats upp och presenteras här i fem olika 

teman; Planering och vanor; Attityd-beteende-gapet; Identifikation; Produkt och 

premiumpriser; Behovsidentifikation och trösklar. Tillsammans skapar de helheten mot vår 

studies problemformulering, syfte, forskningsfrågor och teoretiska referensram.  

5.1 Planering och vanor 

I den tidigare forskningen nämner Carrington, Neville och Whitwell (2014) att planering är en 

viktig faktor när det kommer till ett mer etiskt köpbeteende. Att planering är ett effektivt sätt 

för konsumenten att säkerhetsställa att ens handling faktiskt speglar ens intention, att det hjälper 

till att minska de spontana köpen och istället riktar in sig på att handla mer etiskt och 

genomtänkt. I den här studien har respondenterna tydligt visat upp ett genomgående mönster 

av att planering är en viktig faktor i deras köpprocess. De nämner att planering allt som oftast 

sker genom olika inspirationssidor så som Instagram, där bilder sparas ner i mobilen, som i sin  

tur sedan längre fram leder till ett köp. 

 

 Men jag börjar ju planera redan nu (maj), alltså vad jag kommer behöva köpa 

till vintern, vad som är större inköp, som någonting jag saknar till hösten eller 

vintern, ett par skor eller en svart kappa t.ex. 

(Emelie 31 år) 

 

I en annan intervju nämner Anton att de mer spontana köpen ofta grundar sig i en tidigare 

planering. Att han redan har tänkt undermedvetet att det plagget eller produkten är något som 

är av större intresse. David är också inne på samma spår där personen i fråga nämner att han 

sparar undan bilder på instagram och att han ofta har en idé över vad han vill ha, men att själva 

köpdagen kan bli spontan. Köpet i sin tur grundar sig fortfarande i en tidigare planering.  

 

Så känner jag att jag är sugen på något inom en viss genre så börjar jag i 

huvudet reka vilka varumärken jag känner till som har den produkten och 

varumärken som jag tror på 

(Vilhelm 21 år) 

 

Planering och vanor är även något Wiederhold och Martinez (2018) anser är viktigt i ett mer 

etiskt köpbeteende. De säger att konsumenter oftast väljer att handla i sina favoritbutiker, även 

om de vet att butiken eller varumärket har en negativ påverkan på miljön, då de vet att kvaliteten 

och storlekarna på produkterna passar dem själva.  
 

[..] är ett sådant märke som jag har haft många trevliga relationer med genom 

åren. Så att där har jag väl byggt någon form av förtroende till dem, att dem 

passar ganska bra på min kropp, framförallt byxor kan jag tycka är svårt att 

hitta emellanåt men dem sitter bra 
(Karl 25 år) 

 

Karl nämner i föregående citat att det finns en relation mellan konsumenten och ett visst 

varumärke, att ett förtroende har byggts upp och att passformen på plaggen passar konsumenten 

väl. Precis det Karl nämner är ett bevis på det Wiederhold och Martinez (2018) menar. Att 

vanor kan påverka konsumenten till ett felbeslut i sitt mer etiska köpbeteende, att ett förtroende 
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mellan konsumenten och varumärket hindrar konsumenten till att se det negativa i ett visst 

varumärke. Ett attityd-beteende-gap kan på det här sättet uppstå hos konsumenten. 

5.2 Attityd-beteende-gapet 

För att utreda kundbeteenden och köpbeslut blev det empiriska materialet tolkat i relation till 

vår studies teoriram. Forskning som bedrivits om attityd-beteende-gapet har förklarat att det 

krävs en ändring i konsumtionsmönstret mot ett mer hållbart köpbeteende för att ändra på den 

negativa trend som fast fashion resulterar i (Castaneda, Martinez, Marte & Roxas 2015). 

Inkonsekvensen i en positiv attityd mot den förändringen och det faktiska beteendet 

(Wiederhold & Martinez 2018), i det här fallet köpen, har uppdagats tydligt under den här 

studiens intervjuer. Respondenter har framfört oro mot en överkonsumtion som tyder på en 

förståelse i problemet, men medger också i samma intervju att de alla gånger inte svarar upp 

till sina egna etiska intentioner och blandar snabbt mode med det mer genomtänkta köpen. 

Främst uppdagas gapet för att priset är högre med etiska varor. 
 

.... du får lägga mycket pengar på färre plagg generellt oftast. Så då blir det ju 

ibland att man väljer en mix mellan slow fashion och fast fashion. 

(Clara 27 år) 

 

När en annan respondent låter sig svara på frågan om varför hållbar konsumtion inte korrelerar 

fullt ut med attityden i köpbeteendet förklaras känslan av att köpa lyxvaror med hög kvalitet 

som en faktor till gapets existens.  

 

... det här lyx-grejorna är man sämre på det, kanske är för att man annars inte 

skulle ha köpt den lyxen  

(Eva 51 år) 

 

Genom att presentera två utdrag ur samtalen där hållbar konsumtion med hjälp utav slow 

fashion-produkter hanteras stödjer det teorierna kring beslutsfattandet i köpprocessen som 

förklarats i teorikapitlet. Nämligen hur ett attityd-beteende-gap kan visa sig till förmån för 

produktnära egenskaper (Boulstridge & Carrigan 2000). De produktnära egenskaperna som 

Boulstridge och Carrigan (2000) redovisar som avgörande framför eventuella sociala och etiska 

faktorer är pris, livslängd och kvalitet 

 

Det är väl någonting jag lärt mig att om jag köper en vinterjacka. Om det är en 

fin jacka så kan jag definitivt lägga fem-sex tusen kronor. För att jag vet att det 

är en...Kan jag dessutom slå ut det på sex år så kostar den tusen kronor per år. 

Så det är väl någon form av långsiktighetstänk; hur länge kan jag använda 

varan? Kontra hur mycket betalar jag? 

(Hampus 23 år) 

 

Tidigt in i intervjuerna är respondenterna mycket positiva till att använda slow fashion som ett 

redskap i sin hållbara konsumtion och deras intentioner och attityder är positiva och deras 

beslutsfattande tolkas som socialt viktiga. Längre in i samtalet och i samband med frågor om 

respondentens köpbeslut blir svaren mer fokuserade på produktspecifika egenskaper och mer 

rationella beteenden tar vid, som påvisar relevansen av gapets förklaring i teorikapitlet. Vilket 

också visas i citatet ovan.  
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Tidigare studier (Papaoikonomou, Ryan & Ginieis 2011) och det empiriska materialet visar att 

hållbara intentioner är närvarande i planeringen av köp, men när väl köpbeslutet fattas blir det 

inte alltid avgörande utan lämnas åt sidan till förmån för de rationella personliga värden såsom 

produktkvalitet och pris. Respondenterna påpekade också att produktgrupper såsom 

underkläder ofta blir påverkade av gapet då de inte lägger lika stor vikt vid att upprätthålla slow 

fashion-tänket vid konsumtion av underkläder. Vidare framträder gapet som ett komplicerat 

kundbeteende där intention möter agerande (Papaoikonomou, Ryan & Ginieis 2011). 

  

Ja precis, jag spontanköper inte, i så fall är det billigare plagg, att något extra 

hänger med från typ H&M.  

(Emelie 31 år) 

Ett attityd-beteende-gap uppstår genom flera anledningar men kan även uppdagas på grund av 

att konsumenter väljer att identifiera sig genom sina kläder för att på så vis ha möjlighet att 

passa in i olika grupper.  

5.3 Identifikation 

Under datainsamlingen var symboler, varumärken och identitet återkommande svar från våra 

intervjuobjekt. Det gick att tolka så att kläder och konsumtionen är faktorer som blir viktiga i 

grupptillhörighet och anpassning. I förlängningen går det därför koppla till en fråga om 

identifikation. Det framkom synpunkter på att den personliga stil man vanligtvis har, kan ändras 

beroende på tillfälle och situation. Ett par respondenter menar på att stilen blir ett verktyg för 

att passa in i gruppen. Det sägs också i nedan citat att som ett resultat av att man anpassar sin 

stil, kommer ens konsumtion att följa samma spår. 
 

..generellt tänker jag oftast att man klär sig för sammanhanget och den 

personen/gruppen man är med. Fritiden klär man sig lite ledigare kanske exakt 

hur man vill. Jobbet klär du dig lite annorlunda för att inte.. Ja man anpassar 

sig helt enkelt.[..] alltså du kanske omedvetet får ett tycke för en annan stil 

beroende på din omgivning och då genererar det ju i ökad konsumtion. 

(Clara 27 år) 

 

När forskare förklarar begreppet Consumer Culture Theory (CCT) menar de att konsumenter 

tar upp ett symboliskt värde genom materiella ting. Till exempel genom varumärken och i sin 

detaljhandel, för att då kunna visa upp sin personliga stil och yttra en form av egen identitet 

(Arnould & Thompson 2005). I vidare intervjuer förklarar en av respondenterna sin konsumtion 

genom att berätta att sina köpbeslut kan påverkas av vilken grupp den önskar sig närma. Med 

CCT som utgångspunkt förklaras köpbeteendet genom sociala yttringar.  

 

Så mitt sätt att klä mig är väl kanske en produkt av vilka människor jag vill 

närma mig och vill få bekräftelse av. [...] Så jag använder mina kläder som ett 

sätt att symbolisera. 

(Hampus 23 år) 

 

Med återkoppling till studiens syfte att förstå konsumtionen av slow fashion, blir 

konsumentkultur och dess identifikation ett verktyg att använda i den ekvationen. Resultatet 

som presenteras här ska vara relevant för företag, marknadsförare och kommunikatörer.  
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Genom att förstå den här typen av konsumtionskraft kan slow fashion-produkter presenteras 

genom mer lämpliga kanaler och är ett sätt för att nå ut starkare. Arnould och Thompson (2005) 

förklarar i ett av sina områden om CCT att massmedia har en påverkan på konsumtionskraften, 

inte bara de sociala grupperna i sig självt. Denna förståelse, tillsammans med de presenterade 

intervju-utdragen blir till hjälp i framtida kommunikation av slow fashion-produkter. Produkten 

är en viktigt faktor när det kommer till CCT, att konsumenter speglar och framhäver sin 

identitet genom de produkter och kläder de konsumerar. CCT är i samma veva en teori som kan 

förklara varför ett attityd-beteende-gap kan uppstå. Både på grund av strävan att tillhöra en viss 

grupp men även eftersom tidigare studier inom slow fashion bevisar att slow fashion produkter 

ofta har ett premiumpris (Pookulangara’s & Shephard 2012). På grund av priset och känslan av 

grupptillhörighet skulle en konsument kunna gå ifrån sin tidigare intention, i sitt nuvarande 

agerande.  

5.4 Produkt och premiumpriser 

Jung och Jin (2016b) nämner att en lång livslängd på plagget är viktigt för en slow fashion-

konsument. Att genom noggranna val kunna bygga en långsiktig garderob med tidlösa och 

hållbara plagg. I samma studie bevisar de att slow fashion-konsumenter är villiga att betala ett 

högre pris för deras plagg (Jung & Jin 2016b).  

  

Ja, det är alltså både rent konstruktionsmässigt och kvalitetsmässigt. Det skall 

vara material av hög kvalitet, alltså en konstruktion av hög kvalitet så att det 

håller länge. 

(Vilhelm 21 år) 

  

Watson och Yan (2013) är inne på samma spår när de talar om att slow fashion-konsumenter 

utför mer genomtänkta köp för sin personliga stil, vilket i sin tur medför en pågående 

tillfredsställelse efter köpet som blir mer långvarig än de som handlar fast fashion. Vidare 

nämner de att när köpet i sin tur utvärderas ställer ofta slow fashion-konsumenten höga krav på 

produkten, krav som inkluderar mångsidighet, hög kvalitet och bra passform (Watson & Yan 

2013). Passform är något som genomsyrar alla svar från den här studiens respondenter. 

  

Passformen är först, sen så skulle jag säga vilket materialval och så tredje är 

hur det egentligen ser ut liksom (design, färg etc.) 

(David 24 år) 

 

 Det är också viktigt för mig att det har bra passform. Det är väldigt prio.  

(Johan 26 år) 

  

Vidare nämner även Emelie att hon hellre köper ett plagg med t.ex. 100% bomull än ett plagg 

med blandmaterial trots att det med 100% bomull är dyrare. Hon nämner att material är 

viktigare än priset. Det går att koppla till det Jung och Jin (2016b) tidigare nämnt, att slow 

fashion-konsumenter är villiga att betala ett högre pris när de bygger en långsiktig och hållbar 

garderob. 

  

Pookulangara’s och Shephard’s (2012) forskning visar på att slow fashion-produkter kräver 

långsammare och kvalitetssäkrande moment vilket höjer priserna. Konsumenterna får därför 

avväga i vilka avseende de prioriterar sina slow fashion-produkter då det är få som uteslutande 

kan handla i den högre priskategorin. 
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Rent generellt lägger jag mer pengar och kollar efter kvalitet mer på 

höst/vinter grejer. Saker som är tjockare, som jackor och så.  

(Emelie 31 år) 

  

Jung och Jin (2016a) visar i sin studie att ett kundbeteende som är villigt att betala ett 

premiumpris, är ett tydligt tecken på lojalitet som bygger för en långsiktig relation med 

företaget. De nämner även att en konsument är benägen att betala ett premiumpris när det är 

större krav på att förväntningarna levs upp till (Jung & Jin 2016a), vilket korrelerar med att det 

ställs högre krav på  mode inom slow fashion-segmentet (Clark 2008). 

  

...man har väl en liten en sån där spärr liksom [...] okej det här är lite över vad 

jag tänkt men kan jag motivera det så kanske jag slår till på den eller väntar en 

extra stund för att spara ihop till det eller så men sen är jag väldigt mycket för 

att faktiskt, alltså jag tycker att det skall kosta, för att det handlar om är det 

hög kvalitet och högt hantverk då, dem som har suttit och skapat det här.  

(Vilhelm 21 år) 

 

5.5 Behovsidentifikation och trösklar  

De traditionella och fysiska behoven bakom konsumentens köpbeslut har hanterats i texten som 

en förklaring på det rationella köpbeteendet (Papaoikonomou, Ryan & Ginieis 2011).  

 

Skillnaden i en konsuments tillstånd kan hållas mer enkel och förklaras med trösklar som att 

handla mer hållbart för att nå en önskad situation i vardagen (Gezelius & Wildenstam 2011, s. 

219). När en intervju leder in på hur respondenten lägger värde i om plagget har producerats ur 

en hållbar produktion visas det att viljan av att handla från hållbara värdekedjor är önskad, men 

att trösklar ibland uppkommer som blir ett störmoment i den handlingen. Nedan citat är utdraget 

från en diskussion där frågan ledde in på om det är viktigt med en hållbar produktion: 

 

Ja alltså jag vill såklart att det skall vara så, men det är ju såklart ibland att 

man inte tänker på det [...] Men det är väl lite, man skall väl inte säga, man 

har väl lite dubbelmoral. 

(David 24 år) 

 

Under datainsamlingen uppkom det också andra infallsvinklar som kommer att påverka hur 

konsumenter väljer att handla sina kläder. Det är synsätt som behandlats i teorikapitlet och 

förklarats med hjälp av trösklar som triggar konsumentens behov till att gå från sitt nuvarande 

tillstånd till ett önskat tillstånd (Gezelius & Wildenstam 2011, s. 219). Genom att se förbi de 

fysiska behoven och ta sig ann de mer sociala, såsom till exempel grupptillhörighet och 

uppskattning (Gezelius & Wildenstam 2011, s. 16), är tolkningen tydlig i andra intervjuer. Att 

symbolerna och identiteten blir viktig i deras konsumtion. Samtalet i en av intervjuerna tog fart 

i diskussionen om grupptillhörighet och att nå förbi de trösklar som uppkommit från att komma 

ifrån en oönskad situation. 

 

Jag tror att jag använder mina kläder för att differentiera mig från personer som 

jag inte riktigt vill associera mig med. 

(Hampus 23 år) 
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Samma respondent utvecklar senare sina tankar och pratar om det beteendet som föregånget 

och försöker istället nu nå en önskad situation med dagens konsumtion då den är mer 

hållbarhetsinriktad. Datan visade en tydlig förståelse i att en ständig inställning till förflyttning 

sker. Anting till ett önskat tillstånd, likväl som från ett oönskat (Gezelius & Wildenstam 2011), 

då nedan citat är utdrag ur samma samtal som ovan nämnda:  

 

.. mer att tillhöra en viss grupp eftersom jag klär mig på ett speciellt sätt. Men 

sen har det väl ändrats då ihop med hållbarhetstänket 

(Hampus 23 år) 

 

Resultatet som fångats in under empirin blir i detta kapitel tolkad genom trösklar som en 

förklaringsmodell till uppkomsten av behov. Behov som i förlängningen är starten i 

köpprocessen (Gezelius & Wildenstam 2011, s. 16). För att förklara studiens syfte på varför 

och hur slow fashion-produkter införskaffas har det blivit en givande del, i vad som agerat som 

en förklaringsmodell till både tidigare teoretiska referenser och forskningsfrågor. Tillsammans 

har det sammantagna resultatet presenterats tolkande med tydliga teoretiska avstamp i kapitlet. 

För att nu fortsätta till vår studies diskussion och slutsats.  
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6. Diskussion 

I det här kapitlet behandlas resultatet med våra egna åsikter och det förs en diskussion där vi 

sätter ord på vad uppsatsen kommer fram till. Vidare går diskussionen in mer på djupet och 

orden bakom de viktiga faktorerna som planering, hållbarhet och premiumpriser. Studiens 

begränsningar och hur vidare studier bör konstrueras blir hanterat i slutet av kapitlet.  

6.1 Faktorer till att handla slow fashion 

Resultatet visar att det finns flera resonemang för en konsument att välja slow fashion-

produkter. Tydliga faktorer har visat sig såsom hög produktkvalitet, hållbara och tidlösa plagg, 

identifikationsfaktorer samt att det ska finnas ett andrahandsvärde i varan. För respondenterna 

påvisas det att planeringen bakom varje köp är mer vedertagen och profilerar denna typ av 

konsument. Planeringen krävs för att köpa varor som uppfyller alla, eller delar, av de faktorer 

som presenteras i inledningen av stycket. Det vi kan se i vårt resultat är att det även finns en 

planering bakom konsumenternas mer spontana köp. De talar om att de ibland kan handla något 

spontant men i samma andetag kommer de på att de egentligen har sett plagget eller produkten 

tidigare och de undermedvetet har haft en mindre planering inför köpet. Med andra ord finns 

planeringen genom i stort sett alla köp men att själva köpdagen ibland kan förekomma något 

spontant.  

 

Vidare kan man även urskilja i resultatet ett attityd-beteende-gap hos respondenterna. De 

nämner att de prioriterar hållbarheten och tidlösheten olika gentemot vilka plagg eller produkter 

de köper. I ett köp av en vinterjacka är planeringen betydligt längre och faktorerna som 

hållbarhet och tidlöshet är högt prioriterade jämfört med köpet utav underkläder. 

Respondenterna ser underkläder som en slitvara och därför anser de att det inte är lika viktigt 

att de skall hålla länge. De nämner till och med att de inte vill att de skall hålla länge, att man 

inte vill ha underkläder under en längre tid. Här prioriteras alltså inte hållbarheten alls i samma 

grad som i de andra köpen och här kan till och med respondenterna tänka sig handla i större 

varuhus som är mer kopplade till fast fashion med korta ledtider och massproduktion. I 

resultatet går det även urskilja att slow fashion konsumenter identifierar sig både med och 

genom sina kläder. De vill att kläderna speglar deras identitet och grupptillhörighet men även 

att kläderna de bär skall kunna differentiera de från andra grupper.   

6.2 Faktorernas betydelse och angelägenhet 

Respondenternas planering anses viktig i studiens resultat då flertalet faktorer tas upp som 

prioriterade för produkten, så kräver det ett större engagemang av konsumenten att säkra att 

dessa återspeglas i köpet. I inledningen av studien presenterades att när en konsument inte 

agerar enligt de positiva intentioner som finns inom konsumtionen uppstår ett attityd-beteende-

gap (Hassan, Shiu & Shaw 2014). Gapet blir aktuellt att utreda huruvida faktorerna slutligen 

återfinns i produkten eller ej. Respondenter från studien har påpekat att hållbarhet är en viktig 

faktor i intentionen, men medger också att produkter köps i fast fashion-butiker som inte lever 

upp till de hållbarhetskrav som respondenten uttryckligen prioriterar. Därav är upptäckten av 

attityd-beteende-gapet viktig att förstå, som ett komplement, till de övriga faktorerna som 

rymmer konsumentens prioriteringslista i köpintentionen. 

 

Vidare blir planeringen av stor vikt i att förstå studiens utfall. Relevansen som planeringen 

tillför i kundbeteenden blir tydliga resultat, kopplat till syfte och forskningsfrågor. Faktorerna 
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som är förlängningen av planeringen går vidare att dela upp i tre underkategorier med en fortsatt 

röd tråd.  

6.2.1 Hög kvalitet kostar pengar  

Hög produktkvalitet är en av anledningar till att konsumenter väljer att handla slow fashion. 

Beteendet att gå ifrån ett köpbeteende där det inhandlas produkter med korta ledtider och stora 

volymer, har visat sig präglats av en förändrad syn på kvalitén i varan. Konsumenterna blir mer 

noggranna i sin produktsökning och ställer högre krav på kvalitén. Med en stramare 

acceptansnivå blir prisbilden därpå högre. Respondenterna menar att det är en korrelation de är 

beredda att erkänna. Fenomenet att ju högre krav som ställs på produkten svaras upp med en 

högre prisbild, som dessutom blir accepterad av konsumenterna har hanterats i tidigare studier 

(Jung & Jin 2016b). Vilket konstaterar sambandet ytterligare med att slow fashion konsumenter 

är villiga att betala premiumpriser för sina produkter. I den här studiens resultat går det att 

urskilja ett svar från en utav respondenterna där hon nämner att hon hellre betalar mer för ett 

plagg med 100% bomull än köper ett plagg med blandmaterial. Kvalitén och material går före 

ekonomin även om det så klart finns ett smärtgräns för alla som respondenterna även är inne 

på. En utav respondenterna nämner i resultatet att det är viktigt för honom att det finns ett 

förtroende för de produkterna och varumärkena han köper, att det finns en relation mellan 

konsumenten och varumärket. Precis det han nämner är även Jung och Jin (2016a) inne på, att 

de konsumenter som är villiga att betala ett premiumpris signalerar ett tydligt tecken på lojalitet 

som bygger för en långsiktig relation med företaget.  

6.2.2 Värdet av tidlöshet  

Vi har presenterat att kvalitet kostar pengar. För respondenterna är en vara som besitter hög 

produktkvalitet i form av premiumtyger eller välarbetad finish, inte det enda som rättfärdigar 

ett högre pris. Under datainsamling besvarades våra frågor om vad som är viktigt med en vara 

också med att den ska vara tidlös och stå emot snabba trender och därav behålla sitt värde för 

en eventuell andrahandsförsäljning. Med en sådan tankebana kan konsumenterna bidra till en 

mer hållbar produktlivscykel. 

 

Resultatet har visat att respondenter i vår studie är långt gångna med tanken av den återvinnande 

produktlivscykeln. Redan i samband med att ett köpbehov upptäcks börjar planeringen och 

efterforskningen hur väl varan står sig på en andrahandsmarknad. För att repetera studiens 

forskningsfrågor syftar de till att besvara vilka faktorer som påverkar köp och profileringen av 

en slow fashion-konsument. Iakttagelsen att den tidiga köpprocessen implementeras med 

efterforskning om hur produkten kommer återvinnas, återanvändas eller säljas ger insikt i dessa 

två frågor på ett bra sätt. De förklarar hur en slow fashion-konsumenter tänker som med vidare 

reflektion kan påvisa ett beteende eller profil. Det visar också hur högt tidlöshet och hållbarhet 

värdesätts i ett köpbeslut, något som återspeglas i resultatet i tidigare studier om ämnet. Watson 

och Yan (2013) påvisar bland annat att det ställs krav på långvarig konsumtion inom slow 

fashion, i kontrast till det andra snabba modet på marknaden.   

6.2.3 Klä sin identitet  

Trots att respondenterna påpekar att slow fashion-produkter ska vara stilrena i sitt uttryck blir 

det en form av identitetsskapande. Då i form av att de avstår från att bära varumärken som 

aggressivt visar loggor och texter och kan kopplas till sitt snabba mode, för att komma ifrån 

grupper som de inte vill associeras med.. Respondenterna klär sig snarare således med avsikt 

att komma ifrån fast fashion, snarare än att tillhöra gruppen som driftig slow fashion-

konsument. Tidigare studier har visat att klädkonsumtionen bidrar till en personlig identitet 
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(Jung & Jin 2016a), varpå vår studie bekräftar den forskningsöversikten som har gjorts i ämnet 

och vart det står idag. 

 

Konsumentens klädköp bidrar också till personlig identitet och slow fashion blir ett verktyg att 

använda i den genomtänkta garderoben (Watson & Yan 2013). Respondenter förklarade att de 

mer planerade slow fashion-köpen är mer genomtänkta och därav får större utrymme i 

garderoben. Genomgående inslag i alla intervjuer var att kläder användes för att passa in i 

sammanhang och ett sätt att signalera anpassning och ibland avstånd. Köpen blir därav ett sätt 

att uttrycka identitet. Insikten om identitetsskapande i konsumtionen blir viktig för resultatet i 

sammanhanget att identifiera en slow fashion-profil och förstå varför slow fashion-produkter 

inhandlas.  

 6.2.4 Prioritering av plagg skapar ett gap mellan attityd och beteende 

I samma andetag som respondenterna pratar om vikten av planering och hållbarhet i sina 

produkter nämner de att deras klädesplagg prioriteras olika. Kläder som skjortor, kostymer, 

jackor och skor sker genom en noga och genomtänkt planering som sker under en lång tid. Här 

läggs det vikt i att noga välja ut varumärken, material och tidlösa produkter för att på så vis 

kunna ha produkterna under en lång tid och även i vissa fall kunna sälja de vidare på grund av 

ett högt andrahandsvärde. Däremot är underkläder, strumpor och bas t-shirts något av det 

motsatta. Här ligger det inte någon vikt i varken planering eller hållbarhet utan istället i priset. 

Respondenterna hänvisar till att det är produkter som är mer utav slitvaror där de ändå inte vill 

ha den här typen av produkter för länge. Dessa produkterna handlas från större varuhus med 

stark koppling till fast fashion trots alltså att konsumenterna är väl medvetna om hållbarhet och 

att resten utav deras garderob inhandlas med ett helt annat hållbarhetsfokus. Respondenterna 

visar tydligt att de prioriterar annorlunda gentemot vilka plagg det är som skall inhandlas och 

de visar upp ett tydligt attityd-beteende-gap. Trots att mestadels av deras garderob genomsyrar 

ett hållbarhetstänk med fokus på material och tidlöshet går de ändå emot när de handlar 

strumpor, underkläder och bas t-shirts.  

 

Vidare uppstår det även ett gap hos vissa utav respondenterna när det kommer till en del mer 

utstickande, trendiga produkter. Trots att de under hela intervjun pratar om hur måna de är om 

hållbarhet och genomtänkta garderober nämner de ändå att ibland kan det slinka med något 

från de större fast fashion varuhusen. Detta på grund av de vill ha en produkt under en väldigt 

kort tid, exempelvis ett par chockrosa klackskor som en utav respondenterna nämner. Eftersom 

det är ett par skor som inte kommer att hålla länge, varken på grund av kvalitén eller färgen, 

väljer hon därför att gå emot sina principer och handla dessa från en fast fashion aktör. Gapet 

finns hos många utav respondenterna och det tydligaste svaret man kan hitta på det är att de 

helt enkelt prioriterar olika gentemot vilka plagg och produkter de köper.  

6.3 Studiens resultat mot samtida forskning 

Det framkom i studiens resultat att den stora planeringen görs med anledning av att produkten 

de köper ska vara hållbar. Precis som presenterats tidigare, i studien av Pookulangara och 

Shephard (2012), anses det viktigt för konsumenterna att spåra sina plaggs värdekedja. Gärna 

i så hög grad av transparens som möjligt. Detta visades upp i resultatet då det upptäcktes att 

rättvisa och hållbara plagg blir prioriterade i det planerade köpet. Som resultatet visar är 

planeringen återkommande vid flera tillfällen, dels som nämns tidigare, i att produkten med 

fördel är hållbar och då kräver större research för att uppfylla dessa krav.  
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Planeringsfasen blir längre vid slow fashion-köp och således också ett sätt att låta varje köp bli 

mer genomtänkt. Watson och Yan (2013) förklarar i sin studie att tillfredsställelsen efter ett väl 

genomtänkt köp är mer långvarig än vid fast fashion-köpen som ofta konsumeras snabbt. 

Respondenterna visar i intervjuerna att så också är fallet, då produktgrupper med längre 

livslängd planeras mer genomgående än vid kroppsnära plagg. Därav kan konsumenterna njuta 

av sina plagg under längre tid vid den mer planerade typen utav köp, vilket också framkom i 

resultatet.  

 

Tydliga resonemang framfördes av intervjuobjekten att i takt med att konsumenter ställer större 

krav på produkters hållbarhet och dess minskade miljöpåverkan blir priset dyrare. I många fall 

var respondenterna beredda att betala det högre priset. Jung och Jin (2016a) visar samma utfall 

i deras studie, att pris-acceptansen är större vid köp av produkter med större krav och 

förväntningar. Detta styrker relevansen i respondenternas klargörande om det höga priset. Det 

visade sig också att i takt med att produkterna blev mer, hållbara och priset ökade, blev det en 

bromskloss i konsumtionen för en del av de tillfrågade. I tidigare forskning har det presenterats 

att pris är en stor anledning till att ett attityd-beteende-gap framträder (Boulstridge & Carrigan 

2000), något som även gick att utläsa under våra intervjuer. En respondent förklarade att det 

kostar pengar att agera hållbart och att det var den stora orsaken till att konsumtionen inte var 

hållbar rakt igenom, utan att prioriteringar sker i de dagliga aktiviteterna som påverkar hållbar 

konsumtion.  

6.4 Vanor leder till spontana köp 

Trots ett ökat kunskapsområde för respondenterna inom slow fashion och planerad konsumtion 

visar delar av resultatet på att köp ändå görs oplanerat och utan större omtanke. Främst med 

köp från kedjor av snabbt mode. Den typen av köp görs också på från andra butiker och 

varumärken. Köp som respondenterna inte har en noggrann planering bakom. I ett par intervjuer 

förklarades detta såsom att inköp sker helt av vana. Det blir aktuellt att presentera i studien, då 

samma intervjuobjekt senare kunde förklara hur en köpprocess äger rum i flera månader inför 

ett annat köp. Vi har tidigare pratat om attityd-beteende-gapet som en förklaring på varför inte 

hållbara produkter inhandlas i samma uträckning som intentionerna till det (Hassan, Shiu & 

Shaw 2014). Det kan vara en del av förklaringen till detta inkonsekventa köpmönster, att vissa 

produktgrupper och varumärken belönas med stor planering, medans vissa konsumeras helt av 

vana.   

 

6.5 Resultatavgränsningar och framtida resonemang 

Resultatet i studien är i förlängningen ett resultat av redan pålästa konsumenter. Intervjuerna 

ägde rum med personer som är, mer eller mindre, införstådda i begreppet slow fashion och har 

kunskap om hållbart mode. Faktorerna som påverkar ett köp och profileringen av kunden hade 

kunnat få ett annat utfall om studien gjorts på konsumenter utan tidigare kunskap i området. 

Vidare forskning skulle utveckla våra argument om det vore möjligt att intervjua konsumenter 

i mer direkt kontakt till butik och/eller ett faktiskt köp.  
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7. Slutsats 

I det här kapitlet besvaras studiens syfte och forskningsfrågor; varför väljer konsumenter att 

handla slow fashion produkter?; vad profilerar en slow fashion konsument?. Vidare ges det ett 

förslag i hur en vidare forskning skall kunna utformas och ge ett större perspektiv till vårt 

resultat.   

 

Studiens syfte är att undersöka varför en konsument väljer att handla slow fashion-produkter 

och hur produkterna införskaffas för att på så sätt fördjupa kunskapen om konsumenternas 

konsumtion av slow fashion-produkter. Resultatet kommer att ge en ökad förståelse av 

kundbeteende för marknadsförare och kommunikatörer, inom modeföretag samt ge en ökad 

förståelse kring attityd-beteende-gapet. 

 

Studiens resultat visar att hur konsumenter införskaffar sina produkter sker genom en långsam 

och genomtänkt planering. En planering som kan ske under flera månader och även om en del 

inköp sker spontant grundar även dessa sig i en undermedveten planering. Det relevanta för 

studien är därmed inte ifall de handlar plaggen online eller i fysisk butik utan hur de handlar 

plaggen och det besvarades med noga och välplanerade köp.  

7.1 Varför väljer konsumenter att handla slow fashion-produkter? 

Genom vårt resultat kan vi utläsa att konsumenter som handlar slow fashion föredrar en 

långsiktig och genomtänkt garderob där fokus ligger på passform och kvalitet före kvantitet. 

Det visar sig vara viktigt att produkterna skall hålla under en längre tid, både ur en 

miljösynpunkt men även för plånbokens skull. Slow fashion-konsumenterna ser på så vis sina 

kläder som en investering som de både kan ha under en lång tid men även kunna sälja vidare 

de på grund av ett högre andrahandsvärde gentemot kläder från fast fashion.  

 

Materialvalet och kvalitén i plaggen är något som respondenterna talar varmt om och det är 

något de betonar när talar om produktens färdigheter. Ett plagg skall kunna användas länge, det 

skall tålas att tvättas flera gånger men framförallt skall det sitta bra på kroppen genom en god 

passform. Plagget skall med andra ord vara tidlöst och hållbart för att på så vis ses som en 

produkt ur en miljösynpunkt. Vi har således förstått att ett plagg med tidlösa färger, alltså inte 

utstickande, ses som en självklarhet för slow fashion konsumenterna för att på så vis kunna 

använda sig av plagget under en lång tid utan att tröttna på det.  

 

Vidare om varför konsumenter väljer att handla slow fashion-produkter visar studien att 

identifikation är något av största vikt när det kommer till kläderna. En slow fashion konsument 

använder sig utav en genomtänk garderob som på så vis skall kunna spegla deras identitet.Vi 

ser att kläderna skall ge uttryck i vem de är men även kunna visa konsumentens 

grupptillhörighet. Varumärken är viktigt i den här processen om identifikation även om just 

logotyper inte är något som prioriteras. Snabbt mode har visats som något som inte är tidlöst 

vilket i så fall skulle ta bort en del av det hållbara i produkten.  

 

Vidare visar konsumenterna att identifikation med en viss grupp inte är det enda som prioriteras 

utan även en differentiation. Med andra ord vill de inte bara genom sina kläder kunna tillhöra 

en viss grupp utan även differentiera sig från annan. Eftersom kläderna skall spegla deras 

identitet och vad de står för vill de alltså inte ha en liknande klädstil med personer som de inte 

anser spegla deras egna identitet och värderingar.  
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7.2 Vad profilerar en slow fashion konsument? 

Precis som den tidigare forskningen tar upp är planering även något som genomsyrar alla 

respondenternas svar i den här studien och är ett resultat på vad som som profilerar en slow 

fashion konsument. Planering genom att spara ner bilder, måla upp olika idéer i huvudet till att 

skriva ner långa köplistor. Ett genomtänkt och hållbart köp grundar sig i en planering som skett 

under både kort och lång tid. Vilket vi har bevittnat genomsyra alla genomförda intervjuer.  

 

Trots att även slow fashion-konsumenter gör spontana köp i vissa tillfällen grundar även detta 

sig i en undermedveten planering. Det vi kan utläsa av det här är att personen i fråga som 

handlar slow fashion associeras mer med det planerade- än det spontana köpet. En utav 

respondenterna nämner till och med att hon gör listor på allt hon skall köpa och att hon planerar 

vinterns större köp redan under tidig sommar. Genom våra intervjuer kommer vi fram till att 

det är svårt att skapa en helt tydlig profil kring slow fashion-konsumenten men att det finns 

några faktorer som är sammanhängande kring alla våra respondenter.  

 

Som tidigare nämnt är en utav faktorerna den långa och genomtänkta planeringen som sker 

innan köpet men även att det saknas en helhet kring konsumtionen. Flera respondenter nämner 

att de tänker hållbart kring de flesta plaggen i sin klädkonsumtion men att de prioriterar 

annorlunda gentemot vilka plagg de köper. Respondenterna talar om att produkter som 

underkläder, strumpor och t-shirts ses mer som en slitvara och därför är det inte lika viktigt 

med ett genomtänkt och välplanerat köp kring de produkterna. Med andra ord prioriterar 

respondenterna olika kring vilka produkter de köper. På så vis kan vi tyda ett attityd-beteende-

gap hos en slow fashion konsument. Intentionen om att handla hållbart och ur en miljösynpunkt 

speglade inte deras beteende. Trots att stora delar av deras garderob speglar intentionen lyckas 

de inte fullfölja det genom hela sin klädkonsumtion.  

 

När respondenterna fick frågan om deras hållbara tänk genomsyrar all konsumtion och 

aktiviteter under deras vardag svarade de att de saknade resurser för att kunna tänka likadant 

genom all konsumtion. Med andra ord menade de att de saknade ekonomiska resurser för att 

kunna handla hållbart genom all sin konsumtion och att de istället valde att prioritera utefter 

vad deras intresse låg, vilket främst blir kläder. Vi såg att de flesta hade ett hållbarhetstänk även 

i vardagen genom bland annat källsortering men det är en sak som inte kostar. Med andra ord 

har slow fashion konsumenterna i vår studie svårt att få hållbarhetstänket att genomsyra hela 

sin konsumtion så fort det kommer till pengar. Hållbarhet kostar pengar nämnde till och med 

en av respondenterna. 

 
7.3 Förslag på vidare studier 

Som tidigare nämnt i diskussionen är resultatet av vår studien ett resultat från redan pålästa 

konsumenter. De är noga utvalda på grund av deras kunskap och intresse kring kläder och 

hållbart mode. Faktorerna som påverkar ett köp och profileringen av kunden hade kunnat få ett 

annat utfall om studien gjorts på konsumenter utan tidigare kunskap och intresse inom området. 

Vidare forskning skulle även kunna utveckla våra argument om det vore möjligt att intervjua  

konsumenter i mer direkt kontakt till butik och/eller ett faktiskt köp.  

 

Därav är ett förslag på vidare forskning att försöka ge en inblick i hur konsumenter med ett 

litet intresse i kläder och en låg kunskap om hållbarhet tänker i sin klädkonsumtion. Vad 

skulle kunna få dessa konsumenter att öka sitt intresse kring hållbarhet och vilka faktorer 
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påverkas de av när det kommer till ett köp. På så vis skulle en vidare forskning kunna ge en 

inblick ifall planering även är en viktig faktor hos alla typer av konsumenter och inte bara en 

slow fashion-konsument. En kvalitativ studie är även att föredra här på grund av studerandet 

kring attityd och beteende lämpar sig väl i ett mer öppet samtal. Genom en mer flexibel 

intervjuform får respondenterna möjligheten att ta upp det de själva anser vara viktigt i ämnet 

och på så vis kan samtalet skapa nya vägar (Bryman & Bell 2017, s. 454). Resultatet av den 

en sådan studie hade i sin tur sedan varit intressant att koppla till vårt resultat för att på så vis 

presentera ett resultat ur ett större perspektiv.  
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10. Bilaga 

10.1 Intervjuguide  

 

1. Hur skulle du definiera begreppet slow fashion? 

 Vad tänker du på när du hör “långsamt mode”? 

 

2. Hur brukar du köpa dina kläder?  

 Följdfråga som handlar om köpprocess och planering 

 

3. Vad anser du är viktigt med ett klädesplagg?  

 Följdfrågor: Varumärke, pris, trendigt, hållbart 

 

4. När var senaste gången du köpte ett plagg som du anser är slow fashion, kan du berätta kort 

om den köpprocessen?  

 

5. Finns det klädesplagg/varumärken som du handlar helt av vana? 

 

6. Tänker du annorlunda beroende på vilka plagg du köper.  

Exempelvis strumpor gentemot vinterjacka? 

 

7.  Konsumerar du kläder och andra produkter på ett likartat sätt? 

Följdfrågor om hållbar konsumtion och övriga aktiviteter? Sopsortering etc. 

 

8. Vad påverkar att du inte väljer att handla slow-fashion? 

 

9. Har din användning och köp av kläder förändrats?  

 

10. Har ditt konsumtionsbeteende varierat beroende på grupp/situationer du befunnit dig i? 
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