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Abstract  
 
Apparel industry has changed significantly during the last 30 years. This has led to new 
business models based on trendy, cheap and fast fashion. H & M, Lindex and Gina Tricot are 
some Swedish supply chain retailers with a fast fashion concept. The concept encourages 
consumers to constantly consume clothing and stimulates the need of consumers to wear the 
latest fashion at a reasonable price. 
 
This behaviour has a long-term impact on the environment, which has led to companies 
wanting to be more responsible. The companies need to take more responsibility to avoid 
media and stakeholders from questioning their business models. Retail chain companies have 
started to produce organic products to meet their expectations. The big question is how the 
consumers perceive this, considering that the customers want to satisfy their needs to wear 
something new, trendy and cheap. 
 
The purpose of this thesis is to examine how consumers perceive organic products in fast 
fashion companies, given that the concept, in practice as well as in thought, is contrary to a 
sustainability perspective. This was examined through a quantitative method in the form of a 
survey and for an in-depth examination through a participant observation, to study consumer 
attitudes to sustainable products in the fast fashion companies. It also had examined how a 
fast fashion company communicates their organic products in their store through a passive 
observation. 
 
The conclusion that emerged was that fast fashion consumers prioritize other factors like 
price, design and quality over sustainability when they shop. This study indicates that the fast 
fashion company does not communicate their organic products actively to their customers. 
This can be interpreted as a defensive marketing to avoid problems with their image out to the 
customers. Since companies are working with a sustainability perspective but does not 
communicate this to the customers. 
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Sammanfattning 
 
Klädindustrin har förändrats betydligt de senaste 30 åren. Detta har lett till nya affärsmodeller 
som bygger på trendigt, billigt och snabbt mode. Dessa affärskoncept benämns fast fashion 
och i Sverige finns kedjeföretagen H & M, Lindex och Gina Tricot för att nämna några. 
Konceptet uppmanar konsumenter till att ständigt konsumera kläder som därmed stimulerar 
konsumenternas behov av att bära det senaste modet till ett rimligt pris.  
 
Detta beteende får i längden konsekvenser för miljön vilket leder till att media och 
samhällsaktörer ifrågasätter dessa affärsmodeller. Kedjeföretagen förhåller sig till detta 
genom att ta in ekologiska produkter i sortimentet som en del av deras hållbarhetsarbete. Den 
stora frågan är då hur konsumenterna uppfattar detta eftersom de handlar hos kedjeföretagen, 
för att tillfredsställa behovet av att bära något nytt och trendigt till ett bra pris. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter uppfattar det ekologiska sortimentet hos 
fast fashion företag, med tanke på att begreppet, i praktiken såväl som i tanken, strider mot ett 
hållbarhetsperspektiv. Detta undersöks via en kvantitativ metod i form av en 
enkätundersökning som sedan fördjupas i en kvalitativ metod, genom en aktiv deltagande 
observation. Därmed undersöks konsumenternas attityder till ekologiska produkter i fast 
fashion företagen. Enkätundersökningen syftar även till att besvara hur konsumenterna 
förhåller sig till ekologiska produkter i fråga om pris, design och kvalité. Dessutom användes 
en passiv observation, för att se hur ett fast fashion företag kommunicerar det ekologiska 
sortimentet i butik. 
 
Den slutsats som framkom var att konsumenterna hos fast fashion företag prioriterade andra 
faktorer före ekologiskt framställda kläder samtidigt som fast fashion företaget som 
undersökts i studien inte alls kommunicerar de ekologiska kläderna. Detta kan därmed tolkas 
som ett imageproblem ut mot kund. I och med att företagen arbetar med ett 
hållbarhetsperspektiv som dock kommunicerades ytterst lite. 
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1 Inledning 
De senaste 30 åren har mode och klädindustrin utvecklats betydligt i och med att gränserna 

för produktionen expanderat. Den förändrade dynamiken i mode och klädindustrin har lett till 

massproduktion och ökning av antalet modesäsonger. Likaså har förändrade strukturella 

egenskaper i den textila värdekedjan i sin tur, möjliggjort flexibilitet i design och kvalité till 

ett lågt pris och med kortare ledtider i produktionen (Bhardwaj & Fairhurst 2010). 

 

Konsumenter har blivit allt mer modekunniga samtidigt som intresset för mode och utseende 

fortsätter växa. Dessutom uppmärksammar konsumenter modetrender genom att följa nyheter 

om så kallade kändisar, iklädda det senaste modet som medverkar i olika media (Barnes & 

Lea-Greenwood 2010). Dessa faktorer har lett till att marknaden för mode ökat. Därmed kan 

klädkedjorna fortsätta producera kläder i samma takt, då behovet ständigt stimuleras, särskilt 

hos kvinnliga konsumenter. 

 

I kontrast till det snabba modet ökar medvetenheten kring hållbarhet i media och omvärlden. 

Detta leder till att ingen går fri från kritik eller granskning. Företag som tidigt valde att 

profilera sig som etiska blir även granskade (Rawet, Dahl & Flick 2002). Fast fashion företag 

förhåller sig till detta genom att ta in ekologiska produkter i sitt sortiment (Niinimäki 2010). 

Däremot finns det en kritik mot fast fashion företag då deras hållbarhetsarbete tolkas som 

otillräckligt eftersom deras strävan mot ökad försäljning går emot ett hållbart perspektiv inom 

produktion och konsumtion (Blach 2013). 

1.1 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras studier om de hinder som påverkar en implementering av 

ekologiska produkter i sortimentet. Det ger därmed en introduktion till avsnittet teoretisk 

referensram för att visa på historiken kring ekologiska produkter. 

 

Implementering av ekologiska produkter i klädsortimentet har, historiskt sätt, präglats av ett 

antal olika barriärer som måste övervinnas. Följande faktorer har varit karaktäristiska drag för 

gröna produkter: högre produktkostnad och därmed dyra, få alternativ, estetiska nackdelar 

eller komplexitet gällande information (Meyer 2001). Dessa hinder existerade ofta vilket 

hämmade marknadstillväxten eftersom konsumenter uppfattade dessa alternativ som mindre 

attraktiva (Meyer 2001). Vidare i artikeln nämns varför företag misslyckades med 
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implementeringen av ekologiska produkter. Där hävdas det att förändringar i företagens 

konkurrenskraftiga miljö orsakade många misslyckanden. Studier inom ämnet visade även på 

att det fanns en minskad medvetenhet till att köpa ekologiska produkter bland konsumenterna. 

Det fanns även en minskad vilja att betala för gröna produkter samtidigt som det fanns ett 

missnöje bland konsumenterna (Meyer 2001). Studierna inom området är från 1990- talet och 

speglar därmed implementeringen av ekologiska produkter i ett historiskt sammanhang. En 

viktig aspekt nämns genom att forskare argumenterar för huruvida förändringar i den 

konkurrenskraftiga miljön samt miljömedvetenhet hos folk enbart inte är orsaken till 

misslyckandet med gröna produkter. Crane och Peattie hävdar att de gröna produkterna inte 

misslyckats, utan var aldrig i själva verket prövade. De menar vidare om konsumenter vill ha 

gröna produkter är inte detsamma som att veta exakt vilka produkter konsumenter vill ha 

(Crane & Peattie 1999 se Meyer 2001 s.2).   

 

Bishop och Cho (2008) argumenterar även för detta genom att det finns ett dilemma mellan 

detaljister och kunder som köper hållbart. I deras studie antydde detaljister följande ”jag vill 

sälja gröna produkter men mina kunder frågar inte efter dem”(Bishop & Cho 2008, s. 2). 

Andra har försökt, misslyckats och dragit slutsatsen att de inte funkar. Om man vänder på 

steken säger ängsliga kunder ”jag vill köpa grönt, med det är för få alternativ tillgängliga” 

(Bishop & Cho 2008, s. 2). Det finns bevis som stöttar båda delarna: 87 % av folket säger att 

de är seriöst oroade över miljön, Studier indikerar dock att hållbarhet inte ofta ingår i deras 

köpbeslut (Bishop & Cho 2008). 

1.2 Bakgrund 

Fast fashion bygger på Quick Response (QR) principen, vilket innebär snabbt mode med hög 

trendfaktor till ett lågt pris. Detta kännetecknas av ett efterfrågestyrt koncept vilket resulterar i 

minskade ledtider genom att det senaste modet, i form av nyheter, fungerar som ett centralt 

inslag (Barnes & Lea-Greenwood 2010). 

 

Å andra sidan finns det påtryckningar från samhället till att få klädföretagen att bli mer 

hållbara. En växande medvetenhet kring hållbarhet har på senare år vuxit fram vilket lett till 

att konsumenter uppmanats till att handla mer ekologiskt (Kozsewska 2011). Företagen 

förhåller sig generellt till detta genom att successivt ta in ekologiskt märkta produkter till sitt 

sortiment vilket är en del av hållbarhetsarbetet (Niinimäki 2010). 
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En undersökning om miljö och hållbar utveckling i samband med konsumtion, visade dock 

att, endast 21 % av de tillfrågade uppgav att de betalade extra för att konsumera hållbart och 

13 % svarade att de var villiga att betala ett högre pris, men gjorde det dock inte i dagsläget 

(Lantz, L., Mellblom, J., Poka, E. & Andersson, V. 2014). Den stora frågan är då hur 

konsumenter förhåller sig till de ekologiska produkterna i fast fashion företag med tanke på 

att medvetenheten om olika hållbarhetsperspektiv påstås öka bland konsumenterna. 

 

Konsumenters preferenser, hos framförallt unga, vid konsumtion av modevaror är främst pris 

och utseende, de har därmed lägre förväntningar på kvalitén i modet. (Watson & Yan 2013; 

Morgan & Birtwistle 2009). Ytterligare en aspekt är att ekologiska produkter tidigare 

karakteriserades som mindre estetiskt önskvärda, ha sämre utbud och vara dyra enligt 

konsumenterna (Meyer 2001). Konsumenternas fokus på pris och utseende kan sägas vara 

mindre önskvärda i relation till ett hållbarhetsperspektiv men är det här förhållandet utsatt för 

en omvärdering idag? 

 

Ledningen för de kända kedjeföretagen, är vare sig de vill det eller inte, tvungna att acceptera 

ett hållbarhetstänk i verksamheten, eftersom de annars får kritik från omvärlden och särskilt i 

olika media (Rawet et al. 2002). Samtidigt styrs fast fashion företagen utav konsumenters 

efterfrågan på snabbt, billigt och trendigt mode. Det finns här ett dilemma som studien avser 

att undersöka för att ta fasta på konsumenters attityder till ekologiska produkter och vad det 

får för konsekvenser för företagets image. 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur konsumenter uppfattar det ekologiska sortimentet hos fast fashion 

företag, med tanke på att begreppet, i praktiken såväl som i tanken, strider mot ett hållbart 

perspektiv. 

1.4 Forskningsfrågor 

• Vilka attityder har konsumenter till ekologiska produkter? 

• Hur uppfattar konsumenterna ekologiska produkter med tanke på pris, design och kvalité? 

• Hur kommunicerar visuellt ett fast fashion företag ekologiska plagg i butik? 

 



 

4 

1.5 Begreppsdefinition 

Fast fashion - Fast fashion är en affärsstrategi som syftar till minskning av ledtider samt 

effektiviserad produktion för att erbjuda produkter som efterfrågas på marknaden. Konceptet 

kännetecknas ofta som efterfrågestyrda försörjningskedjor (Barnes & Lea-Greenwood 2010).  

 

Grön konsumtion (ekologiska produkter) - Innehåller flera dimensioner av komplexa 

beteendemönster, som visar sig i både miljövänliga och sociala aspekter vid konsumtion av 

produkter och service (Haanpää 2007).   

 

Hangtag - En hangtag eller hängetikett, översatt på svenska, är en etikett som är fastsatt på en 

vara som bl.a. kan ge information om material och skötselråd (Suoqiang 2010). 

 

Kvalité - Kvalité syftar till att användaren ska stå i centrum. Med detta menas att en produkts 

kvalitetsstatus avgörs av faktiska och potentiella användares uppfattningar om produkten och 

likaså användbarheten. Kvalité tolkas som alla egenskaper hos en produkt, samt med vilken 

betydelse den tillfredsställer användarens behov och förväntningar (Elvers & Rosén 2001). 

 

Design - Med design menas den arbetsprocess för utveckling av en produkt där både 

funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov.  Design 

tillämpas inom många områden för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och 

miljöer (Stiftelsen Svensk industridesign 2012).  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Kunders förväntningar, attityder och image 

 
Figur 1. Tolkning av kunders förväntningar, attityder och image mot företag och produkt (Hernant & Boström 2010) 

 

2.1.1 Förväntningar 

Kundernas förväntningar kan tolkas som samlad kunskap om ett visst erbjudandes kvalité, 

innan själva konsumtionen eller köpprocessen. Förväntningar definieras olika och vissa 

författare definierar förväntningar som ett uttryck för vad kunder tror/vill att en butik kan/bör 

erbjuda, istället för vad butiken troligtvis faktiskt erbjuder. Om förväntan baseras på vad 

kunden önskar sig, då är det lätt hänt att den förväntan man har inte uppfylls. Det leder till en 

negativ korrelation mellan förväntan och upplevelse (Hernant & Boström 2010). Däremot om 

upplevelsen motsvarar eller överskrider förväntningarna, brukar det leda till kundnöjdhet, 

tvärtom tenderar kunden att bli missnöjd om upplevelsen inte motsvarar förväntningarna. 

Därför måste butiken i sin kommunikation se till att de förväntningar som skapas av löften 

som ges av butiken i sin tur också kan uppfyllas. Paradoxalt nog kommer kundens 

förväntningar att bli högre ju mer kundens förväntningar uppfylls därmed kräver det ännu mer 

av butiken (Hernant & Boström 2010). 

2.1.2 Attityd 

Termen attityd står vanligen för en varaktig inställning hos människan som innebär att 

hon/han är för eller emot något. Attityder i en köpsituation kan tala om vad en kund tycker om 

en vara, tjänst, företag eller butik. Dessutom spelar attityder en stor roll i att skapa beteende, 

däremot innebär inte detta att kunder automatiskt agerar efter sin övertygelse. Utan det är 

konsumenternas attityd i kombination med andra faktorer som har inverkan i själva beteendet 
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(Hernant & Boström 2010). I själva verket är det viktigt att kundens medvetande fungerar 

som ett minne. Om inte detta aktiveras i en beslutssituation, leder det till att kunden inte 

uppmärksammar objektet, även om de faktiskt ser det (Hernant & Boström 2010). 

2.1.3 Image 

Definition på image varierar hos författarna men nyckelorden i de olika definitionerna är att 

image är personens inställning till något baserat på ens erfarenheter eller föreställningar. 

Imagen spelar en stor roll i inköpsprocessen, i och med att de framför allt påverkar 

förväntningar som i sin tur påverkar hela inköpsprocessen (Hernant & Boström 2010). En 

viktig sak för butiken är att kundens image av butiken stämmer överens med butikens 

identitet. Det vill säga kundens bild av erbjudandet bör stämma överens med vad som 

levereras. Om en butik är okänd inom ett område innebär det ofta att identiteten är otydlig 

eller inte tillräckligt kommunicerad, vilket gör att kunderna inte kan skapa sig en bild av det. I 

sådana fall behövs det en planerad marknadskommunikation mot kunder (Hernant & Boström 

2010). 

2.2 Attityd och hållbarhet 

2.2.1 ”Practice theory” 

Det finns en sanning i att det förmodligen inte är många konsumenter som helt avvisar gröna 

produkter. Dock är ett köpbeslut mer komplext än så och det beror på flera olika variabler 

(Meyer 2001).  

”Practice theory” visar på en förklaring till dilemmat genom att det påminner oss om hur 

mycket av vår konsumtion som styrs av att vi inte är riktigt medvetna om det. Detta beror på 

att det varken är en del av de fördelar vi beräknar och det är inte heller en del av vår tydliga 

identitet. Dessutom ser vi det inte som ett symboliskt uttryck av något särskilt. ”Practice 

theory” kan även bidra till vår förståelse av varför det är så pass svårt att ändra människors 

konsumentbeteenden till mer hållbara val. Mycket beror på att vår dagliga ohållbara 

konsumtion verkar vara inbäddat i praktiker istället för avsiktliga val. Det är inte heller lätt att 

ändra på en vana, t.ex. alla vet att man ska återvinna, varför gör vi det bara inte? (Solomon et 

al. 2014)  

Mycket av vår konsumtion går via rutin för att förändring mot mer hållbara alternativ ska ske 

krävs ömsesidig förändring både från konsumenter men likaså samhället i sig. Konsumenters 
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val spelar en viktig roll i den dagliga konsumtionen eftersom det är där folk kan vara med och 

bidra till att handla mer hållbart (Haanpää 2007). 

2.2.2 Attityder till hållbar konsumtion 

De ekologiska och etiska rörelserna, som konsekvent influerar konsumentströmningarna, 

lägger en allt mer ökad oro och stress kring den etiska aspekten på attityd. Denna attityd 

bidrar till en växande innebörd av begreppet etisk konsumtion. Dock är inverkan av dessa 

tendenser världen runt relativt svag, och studier visar att pris och kvalité fortsätter vara de 

viktigaste kriterierna vid köpbeslut. Det är ganska uppenbart att konsumenter allt mer börjar 

lägga märke till hur tillverkare och detaljister sköter sina affärer (Kozsewska 2011).  

Fördelarna som ekologiska produkter ger är enbart intressant om dessa är lika bra som de 

övriga sortimentet. Konsumenterna värderar, mer eller mindre medvetet, kostnaderna och 

fördelarna hos en produkt. Dock har de ekologiska produkterna, hos många, en negativ 

stämpel av att ha egenskaper som att vara form- och färglösa samt dyra (Meyer 2001). 

2.2.3 Beslutsprocess vid klädinköp 

Konsumenters generella beslutsprocess vid klädinköp följer en specifik ordning. Till en 

början tar konsumenter produkter i övervägandet som de föredrar på grund av utseende d.v.s. 

färg, modell och stil. Genom att välja produkter från butiken granskar de känseln på plagget. 

Därefter prövar de produkten för att kolla passform och kollar sedan priset i förhållande till 

förväntning som avses (Meyer 2001).  

I termer av kostnader och fördelar är de viktigaste kriterierna utseende, funktion och pris. 

Dock varierar produktens relativa betydelse beroende av hur modeorienterad konsumenten är. 

Modeorienterade konsumenter föredrar att bli inspirerad av vissa produkter via reklam och 

dylikt och undervärderar därmed funktion och pris jämfört med utseende (Meyer 2001). 

Det är viktigt att komma ihåg att konsumenters behov och värderingar har förändrats och 

kommer fortsätta göra det framöver. Attityder genererar behov som i sin tur formar 

köpbeteende. I utvecklingsländerna finns det ett växande kund segment som är välbärgade 

nog att oroa sig över mer än det som karakteriserar en basprodukt. De faktorer som kan läggas 

större tonvikt på är följande: kvalité, aktualitet, hållbarhet och de sociala dimensionerna av 

produktprocesserna (Kozsevska 2011). 
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2.2.4 Attityder som visar sig i beteende 

Forskning inom konsumentbeteende har bl.a. använt sig av en “Multiattribute attitude model” 

i många år. Denna modell har dock en fallgrop i och med att i många fall är attityder 

oförutsägbara för en persons beteende. I en klassisk demonstration av "gör som jag säger, inte 

som jag gör", har många studier fått en mycket låg korrelation mellan en persons redovisade 

inställning till något och hans eller hennes faktiska beteende till det (Solomon & Rabolt 

2009). 

Många av dagens konsumenter verkar ha antagit en positiv inställning till miljöfrågor och 

uttrycker en vilja att införliva miljöaspekten i sina konsumtionsbeslut. Det är viktigt att ta 

hänsyn till att konsumenter inte alltid beter sig i enlighet med sina attityder. 

Miljömedvetenhet leder nödvändigtvis inte till ett miljövänligt beteende och positiva attityder 

till gröna produkter kan varken beskriva eller förutse verkliga konsumentbeteenden (Pedersen 

& Neergaard 2006). 

Trots ökad medvetenhet kring etiska frågor fortsätter produktionen av billiga kläder med hög 

trendfaktor öka, likaså ohållbara konsumtionsmönster. Detta är delvis en förklaring till den 

luckan som finns mellan attityd och beteende gällande konsumtion av ekologiska produkter 

(Niinimäki 2010). 

2.3 Butikskommunikation 

Butikskommunikation betonar butikens image tillsammans med varorna som erbjuds. 

Skyltning och butikskommunikation visar upp varor och koncept på bästa sätt, med syftet att 

sälja. I själva verket säljs inte alltid objektet eller idén som visas upp, dock lyckas man 

övertyga konsumenten om värdet av objektet, vare sig om det är butiken som visar upp 

objektet eller organisationen som ligger bakom konceptet. Butikskommunikation ger ett 

intryck till betraktaren vilket kan påverka försäljningen i framtiden (Pegler 2006). 

Enligt Petty och Cacioppo (1986 se Nordfält & Offesson 2007, s.172) visar studier kring 

butiksskyltning på att tillskott av fler argument ökar trovärdigheten. Forskning styrker detta i 

dagsläget som visar att människor har ett större förtroende för budskap ju mer detaljerad 

informationen är. Annan forskning visar att då viljan samt möjligheten att analysera ett 

budskap är låg, tjänar budskapet på att ha fler argument (Nordfält & Offesson 2007).  

Ur ett psykologiskt perspektiv kan man säga att sortimentet har tre syften att uppfylla. Det 

första syftet är som påminnare, vilket innebär att konsumenten åtminstone ska komma hem 

med den varan de tänkt sig. Presentationen av sortimentet ska även påminna konsumenten om 

det som de brukar köpa, även om de inte tänkt handla det den gången. Sortimentet som 
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påverkare syftar till att detaljisten placerar varorna på så sätt att kunden väljer ett visst 

varumärke. Det kan vara ett märke som förmedlar butikens image eller ett varumärke de 

tjänar mer pengar på. Till sist kan sortimentet fungera som inspiration genom att presentation 

av sortimentet gör att konsumenten köper kompletterande produkter (Nordfält & Offesson 

2007). 

3 Avgränsningar 
I denna studie har en avgränsning främst varit till fast fashion företag. Då fokus har legat på 

hur konsumenter uppfattar det ekologiska sortimentet, är detta också en avgränsning i sig. En 

precisering kan vara lämplig, med tanke på forskningsfrågornas konsumentperspektiv, på så 

sätt att det empiriska materialet endast rör konsumenter i fast fashion företag. Det är fysiska 

butiker som studien inriktar sig på och som därmed undersöks i studien.  

4 Metod 

4.1 Informationssökning 

Vetenskapliga artiklar har varit ett hjälpmedel till den teoretiska referensramen. Tidigare 

forskning inom ämnet redovisas i studien som primärdata för att ge läsaren en förförståelse 

kring ekologiska produkter och dess svårigheter vid implementeringen. Kurslitteratur inom 

konsumentbeteende, marknadsföring och butikskommunikation ingår bl.a. i den teoretiska 

referensramen. Detta har sedan analyserats utifrån det empiriska material som framkommit 

från undersökningarna. Utöver detta har material samlats in från elektroniska källor, men 

också annan litteratur som varit relevant att utgå ifrån. 

4.2 Kvantitativ metod 

4.2.1 Enkätundersökning 

För att undersöka konsumenters attityder till ekologiska produkter inom fast fashion företag är 

den ena metoden som valts en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning (Harboe 

2013). Harboe (2013) nämner att kvantitativa metoder används för att få en överblick kring ett 

problems generalitet. Det kan även ge insikt om vilka variabler som kan finnas inom ett 

undersökningsfält. I utförandet av en kvantitativ metod är det viktigt att författarna har en 

detaljerad överblick över hela undersökningen innan den sätts igång. Eftersom 

undersökningens resultat inte kan anpassas i efterhand är det av stor betydelse att frågorna 
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formuleras väl. Frågorna ska vara genomtänkta och i relation till studiens syfte, det är viktigt 

att forskningsfrågorna genomsyras (Harboe 2013). Två av forskningsfrågorna ligger till 

grunden för en mer detaljerad frågelista med variabler som är relaterade till 

forskningsfrågorna. Dessa är följande: Vilka attityder har konsumenter till ekologiska 

produkter?  Hur uppfattar konsumenterna ekologiska produkter med tanke på pris, design och 

kvalité? Detta gjordes därmed för att kunna mäta olika variabler av de två övergripande 

frågorna. 

4.2.2 Urval 

Kvinnor mellan 15 - 60 år är de respondenter som valts ut till undersökningen. Därmed är det 

ett icke slumpmässigt urval eftersom det på förhand valts ut en särskild kategori av 

respondenter (Harboe 2013). Studien utgick från fast fashion företag därför blev urvalet 

självklart eftersom klädkedjorna vänder sig till olika åldrar, som därmed blev respektive 

respondenter. T.ex. har Gina tricot en yngre målgrupp som de vänder sig till jämfört med 

KappAhl och Lindex som riktar sig till en äldre målgrupp. Eftersom det är tänkt att 

generalisera fast fashion konsumenter vilket nämns i syftet, är det av betydelse med ett brett 

åldersspann som täcker in klädkedjornas målgrupp.  Enligt Harboe (2013) är det viktigt att 

komplettera enkäten med ett följebrev (bilaga 1). Det är kunder till kedjorna Lindex, H & M, 

Gina tricot och KappAhl som nämns i följebrevet. En kund kan möjligtvis handla på alla 

dessa företag men de olika kedjorna har fokus på olika åldrar.  

4.2.3 Datainsamling 

Undersökningen till studien gjordes via en kvantitativ metod i form av en survey (Harboe 

2013). För att nå ut till så många som möjligt har författarna valt att samla data via nätet. 

Enkäten bestod av tio frågor inklusive ålder. Till en början fick respondenterna rangordna de 

faktorer de prioriterade högst bland pris, kvalité, design och ekologiskt framställt vid 

klädinköp (bilaga 2). Enkäten bestod av slutna frågor där alla respondenter fick samma frågor 

och samma svarsmöjligheter därmed behövde de varken kommentera eller motivera sina svar 

(Harboe 2013). Enkäten delades ut på författarnas facebook via en statusuppdatering, därmed 

kunde fler i sin tur dela och delta i undersökningen. Harboe (2013) betonar att det är viktigt 

att ta hänsyn till bortfall i en undersökning eftersom man sällan får respons från hela urvalet. 

Enkäten till undersökningen var öppen för allmän publik, dock är det svårt att mäta hur 

effektivt den spreds. För att få fler respondenter att delta till undersökningen och minska 

bortfallet la vi upp enkäten via en statusuppdatering fler än en gång. 
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4.3 Kvalitativ metod 

4.3.1 Klädbutiken 

Klädkedjan är ett stort företag med butiker i hela Sverige, för att anonymisera respondenterna 

så gott det går nämns inte i vilken stad undersökningen utförts. Detta görs därmed för att 

kunna ha minimal spårbarhet på respondenterna och för att det inte var av någon större 

betydelse vilka deltagarna var. Butiken som observationen utförts på befinner sig i en tätort i 

Västra Götaland län. Klädbutiken finns i en galleria och är en tvåplansbutik. Skyltfönstren 

syns väl från gångstråket som är utanför gallerian och har därmed ett bra läge. 

Förbipasserande kan se direkt in i butiken då stora glasfönster möjliggör detta, butiken ligger i 

direkt anslutning till en av ingångarna i gallerian. Butiken tillhör en välkänd klädkedja. Deras 

målgrupp har på senare år omdefinierats en aning, för att specificera detta riktar de in sig till 

kvinnor som är intresserade av mode. De har ett brett sortiment med damkläder, underkläder 

och kosmetik för att nämna några varugrupper. Kedjan har också ekologiska produkter i sitt 

sortiment. 

4.3.2 Aktiv deltagande observation 

Den andra metoden som har använts är en aktiv deltagande observation. Forskningsfrågan 

som undersöktes i observationen var vilka attityder konsumenter har till ekologiska 

produkter? När forskare vill bedöma kunders attityder är detta mycket komplext. Det är ofta 

inte tillräckligt att exempelvis fråga rakt på sak hur känner du för ekologiska produkter? Ett 

problem är att en produkt har många kvalitéer eller attribut, av vilka en del är mer viktigt än 

andra för vissa (Solomon et al 2013). Av detta skäl har vi valt att komplettera 

enkätundersökningen med en aktiv deltagande observation. Detta innebär att observatören 

påverkar undersökningsmiljön till att gå i bestämda riktningar, där eventuella effekter sedan 

analyseras (Harboe 2013).  

 

Undersökningen utfördes av Elvira som jobbar på klädkedjan som säljare och är respektive 

författare. Observationen skedde under en vanlig arbetsdag, där observationsobjekt valdes ut 

slumpmässigt. De konsumenter som steg in i butiken den dagen var observationsobjekt. 

Eftersom det är konsumenters attityder till ekologiska produkter som undersöktes var det av 

stor betydelse att syftet var dolt. Mötet mellan säljare och kund är en naturlighet i sig, det var 

därför viktigt att mötet förblev så utifrån syftet. De attityder och reaktioner som framkom blev 

på så sätt inte framtvingade. Därmed var det viktigt att de inte ändrade sina attityder enbart på 
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grund av att de var medvetna om sitt deltagande i en undersökning. Det kan uppstå en 

kontrolleffekt som innebär att ett fenomen påverkas av att vara föremål för en undersökning. 

Erfarenhet visar dock att kontrolleffekten försvagas om undersökningen sträcker sig över 

längre tid (Harboe 2013). Eftersom undersökningen inte sträckte sig över en längre tid var 

detta ytterligare ett skäl till att det var viktigt att undersökningen var dold. Huruvida en dold 

metod är etiskt försvarbart är något som bör övervägas (Harboe 2013). Det finns en 

medvetenhet kring detta från författarnas sida. Därmed uppges inte vilken klädkedja som 

undersökningen utförs på. 

 

Observationen gick till på så sätt att säljaren, som är en av forskarna i denna studie, tog 

initiativ till att skapa interaktion med konsumenten. Först ställde säljaren standard fraserna 

som är följande, är du ute efter något speciellt? Kan jag hjälpa till med något? eller hittar du 

vad du söker? Om kunden sedan var mottaglig för säljarens hjälp kunde ekologiska produkter 

rekommenderas därefter. Eftersom syftet var att se vilken attityd konsumenterna hade till de 

ekologiska produkterna behövdes inte frågorna ställas utifrån ett säljperspektiv. Säljaren som 

utförde den aktiva observationen argumenterade även för fördelarna som de ekologiska 

produkterna har. Utefter det kunde den respons som gavs analyseras för att kunna tolka 

attityder. Tanken var att skapa en diskussion kring ämnet beroende på hur villig konsumenten 

var att prata om det. Det som var väsentligt att se var om det överhuvudtaget fanns någon 

medvetenhet hos konsumenter i kedjeföretagen.  

 

Deltagande i det löpande arbetet innebär att man får avstå från gängse metoder för 

dokumentation via dator, bandspelare, kamera eller att föra tillfälliga noteringar. Detta skulle 

inverka störande för kunder och personal. Om man arbetar “på golvet” i en butik har man 

heller inte tillgång till att föra anteckningar på en enskild plats (Tullberg 2014). Lösningen på 

dokumentationsproblemet blev därför att vid rasten och vid slutet av arbetsdagen föra 

utförliga anteckningar i direkt anslutning till undersökningen. Saetbyoel som är den andra 

författaren i studien var med under dagen, men höll sig på avstånd. Elvira förmedlade sina 

erfarenheter från observationen under dagen och Saetbyoel antecknade en del av 

erfarenheterna. 

4.3.3 Passiv observation 
En icke deltagande observation har utförts vilket beskrivs som en analytisk och registrerande 

åskådare. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att undvika att påverka det objekt som 
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undersöks. Dessutom fokuserar observatören på att registrera eller iaktta vissa särskilda 

fenomen därmed förbises andra fenomen antingen medvetet eller omedvetet (Harboe 2013). 

Den icke deltagande observationen utfördes på samma klädkedja som beskrivs i avsnittet 

ovan i den aktiva deltagande observationen. Elvira som är den ena författaren jobbar i butiken 

som hålls anonym i studien. Butikskommunikation är något som därmed är välbekant 

eftersom skyltning och exponering av produkterna ingår i arbetsuppgifterna. Trots detta 

ägnades det en dag åt att specifikt kolla efter hur de ekologiska produkterna kommuniceras. 

Det som undersöktes i den icke deltagande observationen var på vilket sätt klädkedjan 

kommunicerar sitt ekologiska sortiment? Genom att ha kollat på olika skyltmaterial och 

exponering för att se hur detta förmedlas ut till konsument. Hur mycket utrymme fick det 

ekologiska plaggen i butik och var det något särskilt mönster man kunde se utifrån 

exponeringen? 

5 Metodkritik 
Validitet och reliabilitet har en stor betydelse för studiens kvalité. Med validitet menas 

giltighet därmed skall instrumentet eller frågan mäta det den är avsedd att mäta (Trost 2007). 

Begreppet validitet handlar också om att det ska finnas en “röd tråd” genom hela uppsatsen 

med relevans och giltighet i undersökningen (Harboe 2013). Den kvantitativa metod som har 

använts fokuserade bland annat på konsumenternas attityder, vilket är svårt att mäta med hård 

data i form av siffror. Därmed blir validiteten inte den högsta därför kompletteras enkäten 

med en kvalitativ metod i form av en aktiv deltagande observation, vilket syftar till att ge 

högre validitet i undersökningen. För att besvara uppsatsens tredje forskningsfråga har 

ytterligare en kvalitativ metod använts. 

 

Reliabilitet är det andra kvalitetsbegreppet som symboliserar uppsatsens tillförlitlighet 

(Harboe 2013). Enligt Trost (2007) bör krångliga ord eller ordvändningar undvikas eftersom 

det kan leda till att de som svarar på enkäten missuppfattar frågan vilket ger en låg grad av 

reliabilitet. Därmed har vi strävat efter att använda oss av vanliga ord som syftar till att 

frågorna skall vara begripliga vilket därmed ger hög reliabilitet.  För att ytterligare stärka 

reliabiliteten har undersökningen kompletterats med en aktivt deltagande observation, för att 

få en kvalitativ belysning av enkätens två första frågor. En kritisk aspekt är att författarna här 

själva är aktiva och i hög grad påverkar resultatet av den deltagande observationen men att 

detta också sker medvetet för att fokusera på det tänkta motsatsförhållandet mellan hållbarhet 

och fast fashion. 
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I enkätundersökningen tillfrågades respondenterna om ålder. Dock visade de olika 

åldersgrupperna på en ganska ojämn fördelning av respondenterna, där vissa ålderskategorier 

dominerade i svaren. Detta innebar att det blev en slagsida åt en viss ålderskategori vilket man 

måste vara medveten om då resultatet sammanställs och tolkas.  

6 Resultat 

6.1 Enkätundersökning 

Följande resultatredovisning utgår från samtliga 67 respondenter som deltagit i 

enkätundersökningen. Diagrammen nedan visar svaren från de olika ålderskategorierna som 

sammanställts. Vidare representerar diagrammen de svarsalternativen som valts från en 

majoritet av respondenterna, inom de olika ålderskategorierna. För en mer utförlig 

sammanställning gällande hur de olika ålderskategorierna svarat (se bilaga 3).  

 
Diagrammen ovan visar de faktorer respondenterna prioriterade högst respektive lägst vid 

klädinköp, där de har rangordnat variablerna från 1-4. Utifrån diagrammen kan man läsa av 

vad respondenterna främst prioriterade vid klädinköp. 44 % av respondenterna har valt design 

som första alternativ, vidare har 25 % av respondenterna valt kvalité som första alternativ. 

Dessutom var det 22 % av respondenterna som prioriterade pris högst upp på listan och enbart 
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10 % av respondenterna som valde ekologiskt framställt som främsta alternativ. Utifrån 

diagrammen kan man läsa av att faktorn ekologiskt framställt, var det som prioriterades sist av 

fler än hälften vilket motsvarade 67 %. Därmed prioriterade respondenterna andra faktorer 

före ekologiskt framställt eftersom de hos en majoritet hamnade längst ned vid rangordningen 

av faktorerna. 

 

 
Fråga 1 och 2 ställdes för att kolla av konsumenters attityder till ekologiska produkter. Första 

frågan löd följande, hur viktigt är det för dig att en butik har ekologiska kläder i sitt 

sortiment? Utifrån diagrammen kan man läsa av att 28 % ansåg det vara viktigt och 19 % 

mycket viktigt. Om man sammanställer dessa två svarsalternativ visar 47 % av 

respondenterna på en hyfsat positiv inställning. 36 % ansåg det dock vara mindre viktigt 

medan 17 % inte alls tyckte det var viktigt. Detta visade på att de som tyckte det var mindre 

viktigt och inte alls viktigt var 53 % av respondenterna, som därmed inte ansåg att det var av 

någon större betydelse med ekologiska produkter. 

I fråga om konsumenterna aktivt letar efter ekologiska kläder när de handlar hos 

kedjeföretagen, visade svaren följande. 58 % av respondenterna svarade stämmer inte alls, 

och 34 % av respondenterna svarade stämmer delvis. Det var enbart 8 % som svarade 

stämmer helt och aktivt letar efter ekologiska plagg. 
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Fråga 3 och 4 syftade till att se hur konsumenterna upplevde designen på de ekologiska 

plaggen. Första frågan löd följande, hur uppfattar du designen på ekologiska kläder? 63 % av 

respondenterna tyckte att designen var bra och 6 % mycket bra. Därmed visade 69 % att dem 

upplevade designen som relativt positivt. 25 % tyckte dock designen var mindre bra och 6 % 

inte alls bra. 

Fråga 4 syftade till att se om de ansåg det vara någon skillnad i designen mellan ekologiska 

plagg och övriga kläder. Här visade resultatet relativt jämna siffror då 52 % av respondenterna 

ansåg det vara det medan 48 % inte tyckte det var någon skillnad. 

 

 
Fråga 5 och 6 tog fasta på konsumenternas inställning till kvalité i kedjeföretagen kopplat till 

de ekologiska produkterna. Första frågan om kvalité löd följande, hur bra kvalité tycker du 

kedjeföretagen allmänt har på sitt sortiment? 57 % av respondenterna ansåg att kvalitén var 

helt okej, medan 2 % tyckte kvalitén var mycket bra. 37 % ansåg kvalitén var mindre bra 

medan 4 % inte alls tyckte den var bra. Överlag var det fler som ansåg att kvalitén var bra. 

Fråga 6 var formulerad på följande sätt, upplever du att ekologiska produkter har bättre 

kvalité? Här visade svaren likaså en jämn fördelning där 52 % inte tyckte det, medan 48 % 

ansåg det vara det. 
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Slutligen handlade fråga 7 och 8 om hur konsumenterna upplevde priset på de ekologiska 

kläderna. Första frågan kring pris ställdes på följande sätt, upplever du ekologiska kläder som 

dyra? Diagrammet visar på en väldigt jämn fördelning där 51 % inte upplever det som dyra 

medan 49 % tyckte tvärtom. 

För att vinkla frågan en aning ställdes frågan, anser du att det är någon prisskillnad på 

ekologiska kläder och det övriga sortimentet? När frågan formulerades på så sätt ansåg fler än 

majoriteten alltså hela 72 % att det fanns en prisskillnad mellan ekologiska produkter och det 

övriga sortimentet. 28 % av respondenterna tyckte dock inte det. 

6.2 Observation av konsumentattityder till ekologiska produkter 

Den aktiva deltagande observationen ägde rum 2015-05-06 och pågick i fem timmar från 

klockan 10:00-16:00 med en timmes paus. Det var enbart butikens damsortiment som 

undersökningen utfördes på. 

 

Det kom fram en del kunder som ville ha hjälp med att hitta specifika kläder som de var ute 

efter. Därefter presenterades kläder som liknade deras beskrivning varav de gick in och 

provade vissa av plaggen. De kläder som inte hade en ekologisk hangtag på vilket visade att 

det var ekologiskt framställt kändes väldigt onaturligt att skapa en diskussion kring. Eftersom 

huvuddelen av kläderna inte var ekologiska var det svårt att få in den ekologiska aspekten i 

kundmötet. Utifrån det gjordes ett aktivt val mot att enbart fråga konsumenter som håller i 

plagg med en ekologisk hangtag. Det kändes även mer naturligt att fråga konsumenter vad de 

tyckte om att det var ekologiskt framställt, när de väl bestämt sig och kom fram till kassan för 

att köpa plagget/plaggen. 
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Första respondenten var en kvinna i 50 års ålder. Efter att ha hjälpt konsumenten med ett par 

byxor tillfrågades konsumenten om det var av någon betydelse för henne att det var 

ekologiskt framställt varav hon svarade 

”Det är väl bra” och gick sedan sin väg. 

Nästa respondent var en kvinna som stod och kollade på basplagg. Det såg ut som att hon 

kollade på den ekologiska hangtagen som hängde ihop med prislappen. Därmed blev hon 

tillfrågad ifall hon hittade det hon sökte varav hon svarade. 

”Ja dessa linnen är väldigt härliga i kvalitén” 

Då passade jag (säljare och respektive författare) på att lägga till dessutom är det ekologisk 

bomull är det något du brukar leta efter. 

”Nej, inte direkt jag såg plagget och kände på det. De är väldigt härliga i kvalitén, så jag testar 

nog tre olika färger. Det kanske kan bero på att det är ekologiska”  

Sedan fortsatte hon med att säga att det inte var något hon brukade kollade efter.    

En annan konsument ville köpa en tröja som var på REA då passade jag på att säga. Dessutom 

är plagget ekologiskt framställt varav hon svarade 

”Ja, det är ju bra med ekologiskt” 

Då fortsatte jag med att ställa frågan, är det något du brukar kolla efter? Hon svarade då 

”Nja, det är nog andra faktorer man kollar på som hur det ser ut och kvalitén på det.” 

En annan konsument som sökte upp mig var ute efter ett par specifika byxor. Då visade jag ett 

par som jag tyckte passade hennes beskrivning. Hon blev väldigt förtjust i dem och sa att de 

var väldigt fina och att det var något som hon skulle kunna tänka sig köpa. Jag visste också att 

de var ekologiska, så därför nämnde jag att de dessutom är 100 % ekologisk bomull varav hon 

svarade 

”Javisst.” 

Sen var det inget mer med det, inga följdfrågor eller dylikt utan det var mer designen på 

plagget som fångade hennes uppmärksamhet, att det var ekologiskt framställt fick jag ingen 

större reaktion på. 

Vid nästa respondent hade en konsument bestämt sig för att köpa plagget och även det var 

ekologiskt framställt. Jag fortsatte vidare med att säga att det var ekologisk bomull samt ifall 

det var något hon brukade lägga märke till. 

”Helst ska det vara det. Jag försöker kolla efter det, eftersom det känns skönare och att det är 

bättre kvalité, fast det kanske bara är något som sitter i hjärnan.” 

Jag sade då, att det är alltid bra med ekologiskt eftersom det inte är några tillsatta kemikalier 

eller liknande. 
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”Ja, man gör ju vad man kan” 

En annan kund stod och kollade på ett plagg som jag visste var ekologiskt och materialet var 

lyocell som är en regenatfibrer av viskos. Jag sade att plagget var väldigt fint varav hon 

svarade 

”Ja, visst är det ” 

Sedan frågade hon vad det var för kvalité och att det kändes väldigt skönt. Jag sade då att det 

är ekologiskt framställt av lyocell som kommer från viskos. 

”Jaha, ja viskos är ju väldigt skönt ” 

När jag sa att det var ekologiskt framställt sade hon ja, men det är ju ett extra stort plus och 

gav tummen upp. Sedan gick jag vidare för att låta konsumenten överväga informationen i 

lugn och ro. 

En annan kund kom fram med ett plagg till kassan som hon hade bestämt sig för att köpa. Jag 

ställde återigen frågan: vet du om att det är ekologiskt framställt? 

”Jaha, nej det tänkte jag faktiskt inte på. Men det är ju bra, det är inte så ofta man tänker på 

det där egentligen fast att man borde ” 

Jag svarade ja, det blir ju lätt så att när man väl ska köpa ett plagg brukar tänka på annat. 

”Ja, tyvärr så är det ju” sade hon då. 

6.3 Kommunikation av ekologiska plagg i ett fast fashion företag 

Den passiva observationen ägde rum 2015-05-04 och det var damsortimentet för klädkedjan 

som undersöktes. 

 

De ekologiska produkterna hade ingen särskild skyltning. Det enda man kunde se var en skylt 

längst bak i butiken som hängde på ett ställ med baskläder. Ovanför prisskylten var det en 

symbol som visade att det var ekologiskt framställt och skylten var ungefär lika stor som ett 

A4 papper. Förövrigt hängde de ekologiska plaggen utspridda i hela butiken blandat med 

övriga plagg. Det som utmärkte de ekologiska plaggen var att de hade en hangtag där det stod 

att de var ekologiskt framställda av antingen bomull, lyocell, lin eller dessa material blandade. 

Det kunde till exempel innehålla 50 % ekologiskt bomull på ett plagg medan det på ett annat 

plagg innehöll 100 % ekologisk bomull. 

 

Det fanns även en hänvisning på hangtagen till klädkedjans hemsida för mer information. 

Trots att en aktiv sökning gjordes efter någon slags skyltning eller mönster kring 

exponeringen av det ekologiska sortimentet, gick det inte att se något. Efter ett kort samtal 
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med en ansvarsperson för kedjan konstaterade hon att det inte fanns någon speciell skyltning 

eller exponering av de ekologiska produkterna utan att de hängde utspritt och blandat i hela 

butiken. Det enda som var utmärkande för de ekologiska produkterna var hangtagen. Hon 

poängterade att de annars är duktiga på att priskommunicera, dock var det inte detta som var 

det väsentliga för studien. En del basplagg hängde samlade på ett ställ och de flesta 

basplaggen i sortimentet var ekologiskt framställda. Detta var dock inget som skyltades 

tydligt mer än hangtagen på plaggen. 
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7 Analys 

7.1 Vilka attityder har konsumenter till ekologiska produkter? 

Enligt Kozsewska (2011) har en allt större medvetenhet kring hållbarhet vuxit fram på senare 

år vilket lett till att konsumenter uppmanats till att handla mer ekologiskt. Frågan som 

handlade om hur viktigt det var för konsumenterna att en butik hade ekologiska kläder i sitt 

sortiment visade följande. 47 % av respondenterna hade en hyfsat positiv inställning, å andra 

sidan var det 53 % av respondenterna som ansåg det vara mindre viktigt med ekologiska 

produkter. Detta tolkas som att drygt hälften av respondenterna inte hade några förväntningar 

på att butiken bör erbjuda ekologiska produkter. Samtidigt som närmare hälften av 

respondenterna tyckte det var viktigt att butiken erbjöd ekologiska produkter i sortimentet. 

Hernant och Boström (2010) hävdar att när kundernas förväntan och faktiska erbjudande 

skiljs åt, kan det leda till att den förväntan man har inte uppfylls vilket leder till en negativ 

korrelation mellan förväntan och upplevelse. Om konsumenters medvetenhet och 

förväntningar kring ekologiska produkter hos fast fashion företag växer, innebär det att 

företagen måste jobba mer aktivt för att uppfylla deras förväntningar. 

 

I fråga om konsumenterna aktivt letade efter ekologiska kläder när de handlade hos 

kedjeföretagen, visade resultatet att 58 % av respondenterna inte aktivt gjorde detta. 34 % av 

respondenterna svarade att det delvis stämde. Det var enbart 8 % som svarade stämmer helt 

och aktivt letade efter ekologiska plagg. Enligt den teoretiska modellen (figur.1 tolkning av 

kunders förväntningar, attityder och image mot företag och produkt) kan resultatet tolkas som 

att majoriteten som inte aktivt letade efter ekologiska kläder hos kedjeföretagen inte heller 

hade förväntningar till att kedjeföretagen ska/bör erbjuda det. Förväntningar är en viktig 

komponent i inköpssituationen och företagen strävar efter att uppfylla kundernas 

förväntningar för att undvika missnöjdhet hos kunderna (Hernant & Boström 2010).  

 

Samtidigt visade undersökningen från den passiva observationen att de ekologiska 

produkterna inte exponerades särskilt tydligt, detta kan därmed innebära att de är sparsamma 

med butikskommunikationen av det ekologiska sortimentet. Väljer de att kommunicera och 

exponera sig med ett tydligt fokus inom hållbarhet, kan det leda till att konsumenterna får 

högre förväntningar vilket kedjeföretagen i dagsläget möjligtvis inte kan uppfylla. 
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 Samtidigt visade den aktiva deltagande observationen att konsumenterna specifikt inte letade 

efter ekologiska produkter. Det var många som betonade att det var positivt med ekologiskt 

framställt, dock bekräftar undersökningarna att det var andra faktorer som prioriterades före. 

Dock behöver inte de innebära att konsumenter har en negativ inställning till miljöfrågor. 

Enligt Pedersen & Neergaard (2006) uttrycker många konsumenter en vilja att införliva 

miljöaspekten i sina konsumtionsbeslut. Dock beter sig inte konsumenter alltid i enlighet med 

sina attityder. Miljömedvetenhet leder nödvändigtvis inte till ett miljövänligt beteende och 

positiva attityder till gröna produkter kan varken beskriva eller förutse verkliga 

konsumentbeteenden (Pedersen & Neergaard 2006). Detta är något som bör tas hänsyn till i 

och med att konsumenterna tyckte det var positivt med ekologiska produkter, dock betydde 

inte det att de handlade därefter.  

 

Frågan som uppstår då är varför konsumenter inte specifikt letade efter ekologiska produkter 

trots att de hade en positiv attityd till det. En synpunkt kan vara att vid köp av produkter 

handlar man ofta utan att reflektera speciellt mycket över det, på så sätt att det går via rutin. 

”Practice theory” kan även bidra till vår förståelse av varför det är så pass svårt att ändra 

människors konsumentbeteenden till mer hållbara val (Solomon et al. 2014). Mycket beror på 

att vår dagliga ohållbara konsumtion verkar vara inbäddat i praktiker istället för avsiktliga val. 

Därmed gör man helt enkelt som man alltid har gjort, eftersom det funkar och inte är lika 

tidskrävande.  

 

7.2 Hur uppfattar konsumenterna ekologiska produkter med tanke 
på pris, design och kvalité? 

Meyer (2001) hävdar att konsumenter vanligen inte helt avvisar gröna produkter. Ett 

köpbeslut är mer komplext än så, genom att det är flertalet faktorer som vägs in och påverkar. 

Utifrån undersökningsresultatet gick det att se ett mönster på hur flertalet av respondenterna 

rangordnat faktorerna pris, kvalité, design och ekologiskt framställt. Resultaten visade att 

designen på plagget var det som prioriterades högst vilket motsvarade 44 % av 

respondenterna. En stor del av respondenterna valde som andra alternativ faktorn pris med 40 

%. Faktorn kvalité var hos 41 % av respondenterna ett tredje alternativ i rangordningen. Det 

som var värt att reflektera över var faktorn ekologiskt framställt, som prioriterades sist av fler 

än hälften med hela 67 %. Resultaten kan tolkas som att konsumenter hos fast fashion företag 

främst prioriterade de andra faktorerna före ekologiskt framställt vilka var design, pris och 



 

23 

kvalité. Det man kan tolka utifrån detta är att kunden måste uppfatta produktattributen design, 

pris och kvalité som goda för att ekologiskt framställt skall ha någon betydelse (Meyer 2001). 

 

Enligt Meyer (2001) har följande faktorer för gröna produkter varit karaktäristiska drag, högre 

produktionskostnad som leder till dyrare plagg ut mot konsument, få alternativ att välja 

mellan samt estetiska nackdelar. Utifrån vår undersökning var det ungefär hälften som ansåg 

det vara en skillnad mellan ekologiska produkter och övriga sortimentet i fråga om pris. 

Medan den andra hälften inte ansåg det vara någon prisskillnad. Däremot upplevde 72 % av 

respondenterna de ekologiska kläderna som dyra. Resultatet från undersökningen visade att i 

fråga om pris ansåg en större majoritet att ekologiska produkter var dyra. Därmed kan det 

vara så att i kunders medvetande uppfattar de ekologiska produkter som dyra eftersom de 

historiskt sätt varit så (Meyer 2001).  

 

Genom att utgå från enkätundersökningen kan man se att designen upplevdes som positiv. Det 

är tillsammans 69 % som visade på en positiv inställning. Detta kan tolkas som att designen 

på ekologiska kläder fått sig ett rejält uppsving. Enligt Meyer (2001) har estetiska nackdelar 

varit ett karaktäristiskt drag för ekologiska produkter, resultatet visade på en positiv 

utveckling genom att en hel del upplevde designen på ekologiska produkter som bra. Det kan 

möjligtvis vara så att företagen lyckats förbättra designen på plaggen eller att konsumenters 

inställning är annorlunda. Vad det än kan bero på är inget som ges svar på i denna studie. 

 

Kvalité som är en variabel i forskningsfrågan undersöktes likaså via enkätundersökningen. 

Frågan som ställdes var ifall konsumenterna upplevde att ekologiska produkter hade bättre 

kvalité. Ungefär hälften ansåg att kvalitén var bättre medan den andra hälften inte tyckte 

detta. Å andra sidan visade resultaten från den aktiva deltagande observationen att många 

kunder relaterade ekologiska produkter med just kvalitén. Trots att frågorna inte var styrda 

mot att undersöka hur konsumenterna uppfattade kvalitén på ekologiska kläder var det ändå 

något som flera utav kunderna såg en koppling till. 

 

7.3 Hur kommunicerar visuellt ett fast fashion företag ekologiska 
plagg i butik? 

Utifrån den passiva observationen i kedjeföretaget, gick det att se att det inte fanns någon 

speciell skyltning eller exponering av de ekologiska produkterna. De hängde utspritt och det 
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som utmärkte de ekologiska plaggen var en speciell hangtag. Genom att utgå från den 

teoretiska referensramen hävdar Petty och Cacioppo (1986 se Nordfält & Offesson 2007, 

s.172) att butiksskyltning visar på att tillskott av fler argument ökar trovärdigheten. Annan 

forskning stödjer detta genom att människor har ett större förtroende för budskap ju mer 

detaljerad informationen är. Om man utgår från detta visar det vilken betydelse skyltning har, 

kopplar man det till ekologiska produkter kan ökad skyltning leda till att konsumenter har ett 

större förtroende samt en ökad trovärdighet för dessa produkter. I och med att de ekologiska 

plaggen inte exponerades på något särskilt sätt, kan de missa poängen som sortimentet ska 

uppfylla.  

 

Enligt Nordfält och Offesson (2007) hade sortimentet tre syften att uppfylla. Varav dessa var 

sortimentet som påminnare, påverkare samt att fungera som inspiration. Genom att specifikt 

titta på sortimentet som påverkare innebar det bland annat att detaljisten placerade ett märke 

eller en vara som förmedlade butikens image. Eftersom de ekologiska produkterna inte 

exponerades på något särskilt sätt, innebar detta till en viss del att detta inte är något butiken 

vill skylta med. Detta kan därmed innebära att kunden inte uppfattar att butiken arbetar med 

hållbarhet eftersom detta inte förmedlades.  

 

Enligt Hernant och Boström (2010) måste butiken i sin kommunikation se till att de 

förväntningar som skapas av löften som ges av butiken i sin tur också kan uppfyllas. 

Paradoxalt nog kommer kundens förväntningar att bli högre ju mer kundens förväntningar 

uppfylls därmed kräver det ännu mer av butiken.  
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8 Avslutande diskussion 
Genom att använda tre olika undersökningar via både kvantitativ och kvalitativ metod har de 

hjälpt oss att uppnå syftet och i sin tur forskningsfrågorna. Vid utförandet av 

undersökningarna har vi stött på en del svårigheter. Den aktiva deltagande observationen gick 

relativt bra. Dock var det svårt att få ut mer av samtalen med konsumenterna vid invändningar 

mot ekologiska produkter. I och med att konsumenterna inte visade något större engagemang 

vid mötet. Det var därmed svårt att få ut mer utförliga svar kring vad attityden bottnade i. 

Detta visade också på hur svårt det är att som säljare komma in på hållbarhetsämnet om 

kunden inte är mottaglig för detta. Speciellt om säljaren är ovan och inte gjort det tidigare 

blev det en lite märklig situation.  

 

Forskningsfrågan hur konsumenter uppfattade ekologiska produkter gällande pris, kvalité och 

design besvarades via enkätundersökningen. Det vi hade velat justera i efterhand är just att i 

början på enkäten kolla av respondenternas kännedom kring ekologiska produkter. Eftersom 

det ledde till att det var svårt att skilja mellan de som hade god kännedom kring ekologiska 

produkter och de som inte hade någon aning. Lösningen på detta blev att tolka deras 

inställning till ekologiska produkter utifrån deras svar.  

 

Ett annat hinder vi stötte på vid sammanställningen av enkätsvaren var att det blev en slagsida 

åt en viss ålderskategori, vilket vi tog hänsyn till när vi sammanställde och tolkade resultaten. 

Slagsidan åt en viss ålderskategori kan bero på att de flesta som deltog i enkätundersökningen 

var i samma ålder som författarna själva i och med att den delades ut via en statusuppdatering 

på författarnas facebook. Huruvida detta var lämpligt kan diskuteras dock gick det att hitta en 

lösning för att kunna besvara syftet. I och med att forskningsfrågan syftade till att besvara hur 

konsumenterna generellt uppfattade pris, kvalité och design. 

 

Den sista forskningsfrågan utgick från författarnas uppfattningar kring hur ett fast fashion 

företag visuellt kommunicerar ekologiska plagg i butik. Frågan besvarades via den passiva 

observationen som var ett lämpligt tillvägagångssätt. Genom att undersöka fler kedjeföretag 

hade man kunnat få högre reliabilitet eftersom undersökningen fokuserade på ett kedjeföretag. 

Dock var det tillräckligt med de två andra undersökningarna som har utförts, därmed gjordes 

ett aktivt val.  
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Ett alternativt metodval var en intervju i form av en ytterligare kvalitativ metod. Det var 

därmed tänkt att intervjua butikspersonal för kedjeföretaget som den aktiva deltagande 

observationen utfördes på. Detta hade kunnat ge en ytterligare aspekt genom att kolla av hur 

personalen upplever konsumenters efterfrågan gällande ekologiska produkter. Dock uteslöt vi 

det alternativet eftersom vi hade en unik ingångkälla till att kolla av konsumenters attityder 

via en aktiv deltagande observation. 

 

Konsumenterna har förväntningar på snabbt, billigt och trendigt mode hos fast fashion 

företagen eftersom det är de som kommuniceras ut mot kund. Slutsatsen som dras är att 

konsumenter inom fast fashion företag inte värderar ekologiska kläder speciellt högt vid 

klädinköp. D.v.s. faktorerna pris, design och kvalité hade större betydelse vid klädinköp. 

Detta kan tolkas som att kunder hos kedjeföretagen inte hade någon större efterfrågan på 

ekologiska produkter. Trots detta anammar kedjeföretagen ett hållbarhetsperspektiv genom att 

försöka producera mer hållbart. Eftersom det finns påtryckningar mot företagen att bli mer 

hållbara, samtidigt som olika aktörer granskar deras hållbarhetsarbete. Detta kan tolkas som 

att kedjeföretagens implementering av ekologiska produkter till stor del styrs av just andra 

faktorer än konsumenters efterfrågan på det.(Rawet et al. 2002; Blach 2013; Kozsewska 2011; 

Niinimäki 2010; Meyer 2001). Samtidigt kommunicerades inte de ekologiska produkterna på 

något speciellt sätt. Därmed blir själva hållbarhetsaspekten i fast fashion företag en komplex 

situation som kan visa på ett imageproblem. I och med att de ekologiska produkterna inte 

kommunicerades samt att en stor andel av konsumenterna inte hade några speciella 

förväntningar på ekologiska produkter. 
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10 Framtida forskning 
Den teoretiska modell som använts i uppsatsen förklarar hur komponenterna förväntningar, 

attityd och image fungerar som viktiga utgångspunkter för konsumenter när de ska välja en 

butik att handla i (Hernant & Boström 2010). Med hjälp av vår studie som underlag samt den 

teoretiska modellen som använts, kan man forska vidare inom ämnet.  

 

Enligt Hernant och Boström (2010) är förväntningar och image svåra att mäta. Ett förslag är 

att genom ett antal intervjuer i form av en kvalitativ metod undersöka konsumenters 

förväntningar och image till fast fashion företag kring ekologiska produkter. Eftersom vi i vår 

studie främst fokuserat på komponenten attityd, kan framtida forskning fokusera på hur 

konsumenterna uppfattar komponenterna image och förväntningar. Därmed kan man gå in 

mer på djupet för att se konsumenters uppfattningar till ekologiska produkter i fast fashion 

företag. För att bl.a. besvara varför konsumenterna, trots positiva attityder till ekologiska 

produkter, inte aktivt letade efter detta. Man hade även kunnat intervjua folk inom ledningen 

hos fast fashion företag för att se om det finns någon brist mellan identitet och image. Alltså 

hur kedjeföretagen ser på sitt hållbarhetsarbete samt hur konsumenter upplever detta. 
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marknadsföring, kundernas beteende och lokal konkurrens. 2010. 1. uppl., Malmö: Liber 
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12 Bilaga 

12.1 Bilaga 1. Följebrev 

Du som är tjej/kvinna och brukar handla på kedjeföretagen Gina tricot, Lindex, H & M och 

KappAhl för att nämna några. Svara gärna på vår enkätundersökning som MAX tar några 

minuter. Vi håller just nu på med vår kandidatuppsats och hade varit jätte tacksamma om ni 

vill delta i vår undersökning. Det är helt frivilligt och ni är anonyma. Om ni har några frågor 

kring frågeformuläret skriv i meddelande. Ni kommer kunna ta del av undersökningen någon 

gång i juni. Ni hittar den på BADA genom att söka på hur konsumenter uppfattar ekologiska 

produkter i fast fashion företag. 

12.2 Bilaga 2. Frågor till enkätundersökningen 

I denna undersökning vänder vi oss till kvinnor som handlar på kedjeföretagen H & M, 

Lindex, Gina tricot och KappAhl för att nämna några. Syftet med enkäten är att se hur du som 

kund hos kedjeföretagen uppfattar det ekologiska klädsortimentet. 

 

Välj enbart ett svar på varje fråga som du tycker passar bäst in på dig! 

Ålder: 15-20, 21-25, 26-35, 36-45, 46+ 

 

Ange på en skala från 1-4 vad du värderar högst och lägst vid klädinköp. 

Pris – Kvalité – Design – Ekologiskt framställt 

 

Ringa enbart in ett svar på varje fråga som du tycker stämmer bäst in på dig! 

 

1. Hur viktigt är det för dig att en butik har ekologiska kläder i sitt sortiment? 

Mycket viktigt - Viktigt - Inte alls viktigt 

 

2. Letar du aktivt efter ekologiska kläder när du handlar hos kedjeföretagen? 

Stämmer helt - Stämmer delvis - Stämmer inte alls 

 

3. Hur uppfattar du designen på ekologiska kläder? 

Mycket bra- Bra-Mindre bra- Inte alls bra 
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4. Anser du det vara någon skillnad i designen på ekologiska produkter gentemot övriga 

kläder? 

Ja-Nej 

 

5. Hur bra kvalité tycker du kedjeföretagen allmänt har på sitt sortiment? 

Mycket bra- Bra- Mindre bra- Inte alls bra 

 

6. Upplever du att ekologiska produkter har bättre kvalité? 

Ja- Nej 

 

7. Upplever du ekologiska kläder som dyra? 

Ja- Nej 

 

8. Anser du att det är någon prisskillnad på ekologiska kläder och det övriga sortimentet? 

Ja-Nej 
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12.3 Bilaga 3. Enkätresultat fördelat i ålderskategori 

 

67 respondenter har valt att delta i 

enkätundersökningen, vidare följer ett diagram 

på åldersfördelningen av respondenterna. 

Dessutom anges antalet respondenter inom varje 

ålderskategori.  

 

 

F1. Hur viktigt är det för dig att en butik har ekologiska kläder i sitt sortiment? 

F2. Letar du aktivt efter ekologiska kläder när du handlar hos kedjeföretagen? 

 
F3. Hur uppfattar du designen på ekologiska kläder?   

 
F4. Anser du det vara någon skillnad i designen på ekologiska produkter gentemot övriga 

kläder? 
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F5. Hur bra kvalité tycker du kedjeföretagen allmänt har på sitt sortiment? 

 
F6. Upplever du att ekologiska produkter har bättre kvalité? 

 
F7. Upplever du ekologiska kläder som dyra? 

 
F8. Anser du att det är någon prisskillnad på ekologiska kläder och det övriga sortimentet? 
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