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Abstract 

 
Today, sustainability is a well-known, up to date subject. Currently, clothing consumption has 

a negative impact on the low-cost countries which produce the clothing. The textile industry 

can be hazardous and lacks the safety needed for the employees who meet the needs of the 

West. Consumers in the western world consume more clothes in a shorter amount of time and 

at lower costs. But the will to obtain socially sustainable products is increasing. "Sustainably 

produced products" means products manufactured under proper conditions where employees 

are not in danger. Therefore, the purpose of this study is to develop an understanding of 

Swedish consumers' attitudes and awareness of socially sustainable products in the clothing 

industry. Furthermore, the study aims to gain an understanding regarding whether or not 

sustainably produced products have an impact on consumption. 

 

There are many studies on this topic whose primary focus is on younger consumers. There are 

also studies describing the older generation's view of ethical consumption. Therefore, this 

qualitative case study consists of three focus groups each containing a different age category 

and made up of both men and women; 18-30, 31-50 and 51 years and older. The results of the 

study show that respondents of all ages are aware of socially sustainable clothing, although 

the degree of consciousness differs between the age groups. What is clear is that there is a gap 

between consumers attitude, motivation, and action in practice. This discrepancy is because 

respondents value other factors higher than socially sustainable clothing. Characterizing all 

age groups is the lack of information regarding which companies provide sustainably 

produced clothing. Several types of efforts are required to raise awareness among consumers 

according to age. Consumers are willing to change but lack the knowledge to do so. It will 

take a lot of consumers to improve the situation and make a difference. To be able to reverse 

the trend today of consumers devaluing social sustainability and ethical consumption will 

require companies taking the initiative to change consumer behavior. 
 

Key words: “consumers moral consciousness”, “Consumers care CSR”, “ethical trend or 

future”, “ethical fashion”, “ethical consumption” och “consumer behavior”.



 

Sammanfattning 

 
Hållbarhet är ett mycket aktuellt ämne i dagens samhälle. Klädkonsumtionen har idag 

negativa inverkningar på de lågkostnadsländer som producerar. Textilindustrin medför faror 

för de anställda som producerar kläder och tillgodoser västvärldens behov. Konsumenter i 

västvärlden konsumerar allt mer kläder under kortare tid och till lägre priser. Men viljan att 

konsumera socialt hållbart producerade produkter ökar. Med socialt hållbart producerade 

produkter menas produkter som är tillverkade under bra förhållanden där de anställda inte 

kommer till skada. Därför är syftet med denna studie att skapa en förståelse för svenska 

konsumenters attityd och medvetenhet till socialt hållbart producerade produkter inom 

klädbranschen. Vidare syftar studien att skapa en inblick i om social hållbarhet har en 

påverkan på konsumtionsmönster.  

 

Det finns många tidigare studier om ämnet där främst yngre konsumenterna är i fokus. Det 

finns även studier som beskriver den äldre generationens syn på etisk konsumtion. Denna 

studie inkluderar alla åldrar. Studien är en kvalitativ fallstudie. I studien genomfördes tre 

fokusgrupper där respektive grupp representerar en ålderskategori. De olika ålderskategorier 

som valdes var 18–30, 31–50 och 51 år och över. Varje ålderskategori innehåller både 

kvinnor och män. Resultatet från studien visar att respondenterna i alla åldrar är medvetna om 

socialt hållbart producerade kläder även om graden av medvetenhet skiljer sig mellan 

åldersgrupperna. Vad som tydligt framkommer är att det finns ett gap mellan respondenternas 

attityd, motivation och handlande i praktiken. Detta är på grund av att respondenterna 

värderar andra faktorer högre än socialt hållbart producerade kläder. Bristen på information 

om vilka kläder som är hållbart producerade och vilka företag som är hållbara genomsyrar 

samtliga åldersgrupper. Det blir vidare tydligt att olika typer av insatser krävs för att öka 

medvetenheten hos konsumenter beroende på ålder. Konsumenterna är villiga att förändras 

men saknar kunskap. Det kommer att krävas ett stort antal villiga konsumenter för att 

förändra situationen. För att vidare ändra trenden som är idag, det vill säga att konsumenter 

inte värdesätter social hållbarhet och etisk konsumtion, krävs ett ställningstagande och en 

insats av företagen för ett förändrat konsumtionsbeteende. 

 

Sökord: “consumers moral consciousness”, “Consumers care CSR”, “ethical trend or future”, 

“ethical fashion”, “ethical consumption” och “consumer behavior”.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
Varje dag surfar människor in på olika hemsidor för att hålla sig uppdaterade på senaste 

modet eller hitta information om en vara som vi är intresserade av (Statistiska Centralbyrån, 

2014). Vi ser allt från det senaste från runwayn till stora företag inom klädbranschen som 

precis fått in säsongens nya mode. Vid besök på H&Ms webbsida ser vi att de lanserat en 

hållbarare kollektion som de kallar Conscious (H&M, 2017). 162 produkter finns att välja på 

för den som värnar om hållbarhet. I många fall är det bara ett fint ord utan någon speciell 

innebörd. Ett ord som får oss att må lite bättre när vi köpt tröjan med den gröna etiketten. Men 

hur medvetna är egentligen konsumenter när det kommer till hållbarhet? 

 

Konsumenter konsumerar idag allt mer kläder under kortare tid till lägre priser (Jörgensen & 

Jensen, 2010, s. 166). Klädbranschen tillgodoser västvärldens behov av att konsumera. Till 

följd av olika EU direktiv och ett minskat antal barriärer har textilindustrin flyttats till länder 

som ligger utanför den Europeiska unionen (Brown, 2010; Battaglia, Testa, Bianhi, Iraldo & 

Fery, 2013). Dessa EU direktiv innefattar tekniker som förbjudits och inte längre får användas 

inom området. Klädindustrin är vidare riskfylld (Brown, 2010). De som får betala priset för 

denna konsumtionskultur är miljön och arbetarna som tar skada av långa arbetspass och låg 

lön (Morgan, 2006). Anställda uthärdar farliga kemiska ämnen som kan ge långvariga 

sjukdomar. Enbart jeansindustrin producerar omkring fem miljarder jeans per år vilket medför 

negativa inverkningar på de anställda. Dessa negativa inverkningar inkluderar kroniska 

funktionshinder och lungsjukdomar som kan leda till döden. På grund av påfrestande 

arbetsförhållanden och långa arbetsdagar förvärras sjukdomarna ofta fort (Brown, 2010).  

 

Textilindustrin medför inte endast sjukdomar utan också andra faror. Sedan 1990 har det varit 

33 omfattande bränder i Bangladesh som medfört över 400 dödsfall och 5000 allvarligt 

skadade anställda. Anledningarna till bränderna är välkända och uppstår som ett resultat av 

osunda arbetsförhållanden. Nyare och mer populära trender inom klädindustrin leder till 

billigare och mer riskfyllda tekniker. Detta i kombination med att industrin är lågavlönad 

medför att de anställda ofta är papperslösa, barn och människor från de lägre 

samhällsklasserna (Brown, 2010). Pugel (2011) menar att viljan att arbeta mot bättre miljö är 

svag när inkomsten för människor i de fattiga länderna är låg. Till en början accepterar 

låginkomstländerna att miljön får ta skada för att nå högre produktion och inkomst. Men ökad 

produktion leder till större skadeverkan på miljön. När inkomsterna når upp till önskad nivå 

börjar miljöfrågorna ta allt större plats. Tillslut tar lagar och regler över i landet. Skadorna på 

miljön sjunker fastän produktion och konsumtion fortsatt ökar (ibid). 

 

Hållbarhet introducerades först 1981 som begrepp, av miljövetaren Lester Brown (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Sedan dess har hållbarhetsbegreppet kommit att utökas 

och innefattar allt från ekonomiska, miljömässiga till sociala aspekter. Trots att 

hållbarhetsbegreppet introducerades för länge sedan och är välkänt idag har definitionen av 

den sociala aspekten av hållbarhet saknat en allmän definition. Detta på grund av att det ofta 

är den miljömässiga aspekten av hållbarhet som är i fokus. Definitionen av social hållbarhet 

har utvecklats och framkommit under de senaste åren. Trots detta är inte definitionen 

komplett utan lämnar utrymme för utveckling (Missimer, Robért & Broman, 2017). Enligt 

Missimer (2013) innehåller social hållbarhet fem viktiga aspekter. Dessa är integritet, 

inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsskapande. Denna definition kan hänvisas till 

både samhället och inom organisationer. Szczuka (2015) tar upp social hållbarhet i relation till 
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CSR-aktiviteter. Han menar att den sociala aspekten av hållbarhet inom organisationer 

relaterar till de anställdas rättigheter, arbetsplatsen, aktiemarknaden, det lokala samhället, 

verksamhetsstyrning och organisationsstrukturen.  

 

Företag använder sig ofta av Corporate Social Responsibility, CSR, för att tydliggöra sitt 

ansvarstagande och hållbarhetsarbete (ibid). Det är viktigt att informationen om ett företags 

CSR aktiviteter är lättillgänglig och tydlig. Det ska vara enkelt för konsumenten att ta reda på 

vart produkterna kommer från (Chan & Wong, 2012). Informationen bör även vara väsentlig 

och centrerad till företagets kärnverksamhet för att skapa trovärdighet och bärkraft hos 

konsumenten (Öberseder et al. 2011). Att konsumera hållbara produkter blir alltmer aktuellt 

(Maxwell & Van Der Vorst, 2003). Detta innebär att företagen måste se till att produkterna 

inte har en negativ inverkan på miljön, främjar social rättvisa och ekonomiskt välstånd. 

Samtidigt är det även viktigt för företagen att se till konsumenternas krav på bland annat 

kvalitet, funktion och pris (ibid). Hållbarhetsarbetet har stor inverkan på hur företaget 

uppfattas av bland annat kunder och media. Det skapar en image av att företaget tar ansvar 

och därigenom skapar värde som sträcker sig utanför de ekonomiska ramarna (Eriksson- 

Zetterquist et al. 2015). Även globalt sker det mycket arbete, världens ledare har gemensamt 

arbetat fram 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås innan 2030. Dessa mål inkluderar 

bland annat att bekämpa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, upprätta rimliga 

anställningsvillkor och att främja fred och rättvisa (UNDP, 2017). Samtidigt är flera 

branscher, inte minst modebranschen, ohållbar i längden sett ur ett hållbarhetsperspektiv 

(Fletcher, 2014, s. 168). 

 

Generellt går det dock att se en förändring i konsumenters köpbeteende där etisk konsumtion 

på senare år har ökat (Manchiraaju & Sadachar, 2014). Etisk konsumtion innebär konsumtion 

av produkter som är producerade under rättvisa förhållanden. Det innebär att produkterna är 

fair trade, miljövänliga, följer mänskliga rättigheter, anställda har rättvisa löner och hälsa 

främjas (ibid). Newholm och Shaw (2007, s. 254) menar att ökningen av etisk konsumtion till 

stor del beror på det mediala intresset, ökad information om varor till konsumenter och fler 

alternativa produkter. Den första kommersiella marknadsundersökningen om grön 

konsumtion kom redan på 1980 talet i Storbritannien. Den visade på en positiv inställning till 

etisk konsumtion. Dock kan responsen de får från konsumenter vid intervjuer skilja sig från 

verklighetens konsumtionsmönster. Människor tenderar att vilja framstå i bättre dager än vad 

som är fallet (ibid). Konsumenternas val är, till viss del, rationella vilket gör att 

beslutsmodeller kan användas för att studera konsumenters etiska val (Newholm & Shaw, 

2007). Konsumenter antas uppfatta ett behov och samlar då information om produkten varpå 

de skapar sig en uppfattning och därefter en attityd till produkten och dess sociala kontext. På 

detta sätt kan beteende och attitydförändringar studeras (ibid).  

 

Studien utgår ifrån att undersöka svenska konsumenters medvetenhet och attityder till social 

hållbarhet och etisk konsumtion. Vidare, med hjälp av tidigare forskning, förmedla om den 

etiska konsumtionen gör avtryck i konsumtionsmönster. Det har tidigare gjorts en hel del 

studier inom ämnet, etisk konsumtion, men få av dessa har inkluderat alla åldrar. Denna 

uppsats avser därmed att inkludera ett större åldersspann. Målet är att få en bredare inblick i 

de skiljaktigheter som kan råda mellan de olika åldrarna gällande vikten av social hållbarhet 

och etisk konsumtion i deras roll som konsument.  
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1.2 Problemformulering - gapet finns, medvetenhet och attityder ska genomsyra  
I takt med globaliseringens framväxt har avståndet mellan rika och fattiga länder ökat 

(Morgan, 2006). Multinationella företag utnyttjar fattiga länder i tredje världen genom 

exploatering av deras naturresurser och billig arbetskraft. Men åsikterna om företagens 

inverkan i mindre utvecklade länder går till viss del isär. Företagen ser det nödvändigtvis inte 

som ett utnyttjande utan anser ofta att de hjälper tredje världen genom att skapa arbete och 

införa ny teknologi. I takt med de multinationella företagens etablering blir de fattiga länderna 

alltmer beroende av dessa företag. Länder som är i stort behov av att odla mat och grödor på 

grund av svält blir istället tvingade att producera exempelvis bomull. Fattiga länder blir på 

detta vis helt utelämnade till västvärldens storföretag och deras pengar. Företagen har stor 

kontroll över resursflödet i de länder som exploateras och företagen tillför endast de resurser 

som är nödvändiga för att hålla produktionen flytande (ibid).  

 

Det har på senare år blivit mer aktuellt för företag att applicera CSR inom organisationen 

(Eriksson-Zetterquist et al. 2015). Brown (2010) menar dock att stora klädföretag brister i sitt 

hållbarhetsarbete genom distributionskedjan. Större klädföretag implementerar riktlinjer för 

hållbarhet men på grund av det producerande företagets finansiella ställning och tekniska 

resurser kan inte riktlinjerna efterföljas. För att uppnå hållbarhet inom företag krävs en hållbar 

distributionskedja (ibid). Modeföretaget H&M har på senare år blivit ett framträdande hållbart 

företag (Shen, 2014). Hållbarheten inom organisationen är ett resultat av utveckling av 

miljövänliga material, utbildningar i säkerhet och övervakning av produktionen. Dessa 

riktlinjer har sedan varit vägledande för andra företag (ibid).  

 

I Human Rights Watch:s publikation (2015) framgår dock hur det hos en av H&M:s 

underleverantörer råder osunda arbetsförhållanden.  Det framhävs hur arbetarna tvingas arbeta 

övertid utan ersättning och på lediga dagar. En arbetare beskriver att det förekommer 

barnarbete på fabriken vilka förväntas arbeta identiskt med de vuxna (ibid). Synen på 

barnarbete skiljer sig drastiskt mellan olika kulturer och geografiska områden (McGregor, 

2006). I lågkostnadsländerna är barnarbete vanligt förekommande då det bidrar till bättre 

förutsättningar och försörjning. Det är en svår balansgång och situation för konsumenten att ta 

ställning till (ibid). Många konsumenter kan uppleva det som att det inte finns andra alternativ 

då majoriteten av alla kläder tillverkas i lågkostnadsländer (Joergens, 2006).  

 

Konsumenternas konsumtionsmönster symboliseras idag av en undermålig och okontrollerad 

konsumtion (McGregor, 2006). Konsumtionen påverkar kommande generationer, människor 

på andra geografiska områden och miljön. Beteendet att konsumera ses som en kollektiv 

rättighet vilket gör den till en moralisk handling. Detta är oroande då de utmynnar i ett 

minskat personligt ansvar och en fortsatt konsumtion vilket liknas vid ett strukturellt våld. 

Denna liknelse syftar till att den ständiga konsumtionen bildar en ond cirkel. Konsumtionen 

påverkar människor på andra platser även om det är osynligt för den konsumerande 

konsumenten. Det är ett våld på en abstrakt nivå vilket gör det problematiskt då konsumenten 

inte kan se effekterna av sitt eget konsumtionbeteende (ibid).  

 

Hållbarheten inom klädindustrin blir viktigare i takt med att konsumenternas medvetenhet om 

industrin ökar (Shen, 2014). I många länder väljer fler konsumenter idag att konsumera 

miljömässigt och socialt hållbara produkter jämfört med tidigare (Freestrone & McGoldrick, 

2008, s. 445). Konsumenters vilja och motivation för etisk konsumtion ökar. Trots detta sker 

det i lägre grad i praktiken vilket skapar en lucka (Bray, Jones och Killburn, 2011, s. 597). 

Konsumenterna konsumerar inte etiskt i den utsträckningen som samhället kräver. Detta är på 

grund av att de inte är villiga att förändra sin livsstil eller val i vardagen (Thøgersen, 2005).  
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I Sverige finns en vision om att uppnå ett samhälle med medvetna och säkra konsumenter 

(Konsumentverket, 2016). Detta handlar bland annat om att konsumenter skall vara väl 

medvetna om konsumtionens konsekvenser. Samt att olika aktörer tar till åtgärder för att 

hjälpa konsumenten med deras behov, villkor och problem utifrån trovärdig och väsentlig 

kunskap (ibid). Det handlar om att inspirera till hållbar konsumtion med ambition att få ett 

ändrat konsumtionsbeteende. Idag påverkas konsumenten av olika vanor, ekonomiska 

faktorer, begränsad information och omgivningen. Det gör avtryck i konsumtionsmönstret och 

hindrar konsumenten från ett hållbart konsumerande (Regeringskansliet, 2017).  

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för svenska konsumenters attityd och 

medvetenhet till social hållbarhet och etisk konsumtion inom klädbranschen. Vidare ämnas 

studien skapa en förståelse för om den etiska konsumtionen påverkar konsumtionsmönster. 

 

1.4 Frågeställningar 
Hur skiljer sig svenska konsumenters attityder och medvetenhet till social hållbarhet och etisk 

konsumtion utifrån olika åldrar?  

Hur påverkar den etiska konsumtionen konsumtionsmönster? 

 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie är avgränsad till att enbart se till social hållbarhet och etisk konsumtion inom 

klädindustrin. Vidare är svenska konsumenter i två medelstora städer i fokus. Samtliga 

respondenter som deltog i studien är över 18 år och konsumerar kläder löpande under året. De 

respondenter som deltog i studien är indelade i olika ålderskategorier, 18–30, 31-50 och 51 

och över. 

 

1.6 Disposition 
I kapitel två presenteras studiens teoretiska ramverk som inkluderar tidigare forskning, 

teoretisk positionering och relevanta begrepp och teorier. Vidare i kapitel tre presenteras 

metodavsnittet med bland annat förklaringar till val av ansats, fokusgrupper, urval och etiska 

aspekter. Studiens resultat presenteras i kapitel fyra och analysen i kapitel fem. Studien 

avslutas med en slutsats och sammanfattning som finns i kapitel sex. I kapitel sju presenteras 

oväntade resultat och i kapitel 8 presenteras förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Kommande kapitel inleds med en presentation av tidigare forskning och en positionering av 

vår studie och dess originalitet. Därefter presenteras grundläggande begrepp och teorier 

inom hållbarhet, konsumentbeteende och etisk konsumtion vilket ämnar till att skapa en 

förståelse för ämnet och inför kommande empiri. 

 

2.1 Tidigare forskning  
Pris, kvalitet och tillgänglighet är de viktigaste faktorerna för konsumenter vid konsumtion i 

allmänhet (Roberts, 1996). Bray et al. (2011) menar att pris, personliga erfarenheter, etiska 

plikter, brist på information, kvalitet, företagslojalitet och ifrågasättande av företagens motiv 

kan vara förklaringar till luckan mellan konsumentens motivation och attityd och handlande i 

praktiken (ibid). Prisfrågan är en central aspekt mellan konsumenternas attityd och handling 

(Öberseder, Schlegelmilch och Gruber, 2011). Kotler (2011) beskriver hur konsumenter 

skulle välja att konsumera etiskt om priset var detsamma för hållbara och icke hållbara 

produkter. Vidare menar Bray et al. (2011) att människor är villiga att betala en mindre 

summa utöver orginalpriset vid etisk konsumtion. Samtidigt som det finns andra aspekter 

såsom inkomst och andra utgifter vilka hindrar konsumenter från etisk konsumtion. Detta 

styrks vidare av Öberseder et al. (2011) som menar att konsumentens inkomst har en 

betydande roll vid etisk konsumtion. Detta måste företagen förhålla sig till.  

 

Bray et al. (2011) beskriver vidare personliga erfarenheter som en viktig aspekt vid etisk 

konsumtion. Konsumenter påverkas till att konsumera etiskt när information om hållbarhet 

relaterade till företag framhävs. Negativ information har en större inverkan på konsumenterna 

men effekterna reduceras över tid. Freestone och McGoldrick (2008) menar att motivationen 

om att konsumera etiskt påverkas av vad konsumenten upplever som personliga fördelar och 

uppoffringar. Det påverkar sedan hur konsumenten väljer produkter. Vad som även 

framkommer är att många konsumenter saknar information för att kunna konsumera etiskt 

(ibid). Konsumenterna menade vidare att kvaliteten var sämre på fair trade produkter 

(Freestone & McGoldrick, 2008). Bray et al. (2011) beskriver att konsumenterna ifrågasätter 

deras individuella del i etisk konsumtion. Det upplevs svårt att se deras individuella 

handlande i slutändan innebära en förändring för de människor som far illa. Thøgersen (2005, 

s. 144) menar att den enskilda konsumenten inte kan göra tillräckligt stor nytta på egen hand 

utan det krävs ett stort antal konsumenter för förändring. Konsumenter i grupp beskrivs som 

en av tre viktiga aktörer som kan bidra till hållbar privat konsumtion. De övriga två aktörer 

som kan göra skillnad vid etisk konsumtion är företagen själva och regeringen (ibid).  

 

Företagslojalitet benämns vidare som en viktig del vid konsumtion. Konsumenter känner ofta 

samhörighet och trygghet med företag som de konsumerat ifrån under en längre tid vilket gör 

att de väljer bort andra företag. En annan viktig aspekt vid etisk konsumtion är ifrågasättande 

av företagens motiv till hållbart företagande. Konsumenterna menar att hållbarhet endast var 

en företagsstrategi och att etisk konsumtion inte skulle motsvara bättre förhållanden för de 

anställda (Bray et al. 2011).      

 

2.2 Etisk konsumtion, yngre och äldre konsumenter 
Studier om etisk konsumtion har ofta inriktat sig på den yngre konsumenten (Carrigan, 

Szmigin & Wright, 2004, s. 402). Men på senare år har den äldre konsumenten blivit alltmer 

intressant att studera. Äldre människor har traditionellt sett ansetts ha fasta principer, attityder 

och åsikter. Vilket kan vara en anledning till varför marknadsföring av produkter ofta inte 

inriktar sig till äldre (ibid). Roberts (1996) menar att kön, inkomst och ålder kan ha en 
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inverkan vid etisk konsumtion. Det har visat sig att den äldre konsumenten ofta konsumerar 

mer etiskt än andra konsumenter (Carrigan et al. 2004). Cowe och Williams (2001) menar att 

den etiska konsumenten troligen är i medelålder, 40-60 år. Men det innebär inte att alla 

konsumenter i medelåldern är den etiska konsumenten. Den etiska konsumenten kännetecknas 

av sin attityd till och handlande mot den etiska marknaden (ibid). Konsumenter som är över 

65 år är den största gruppen som gör vad de kan för en bättre värld. Många i den äldre 

åldersgruppen beskrivs även vara motiverade att agera mot ohållbara företag. Synen och 

motivationen för etisk konsumtion skiljer sig dock inom den äldre åldersgruppen. Många 

äldre saknar kunskap om etisk konsumtion. Informationen finns tillgänglig men är inte 

läsvänlig. Reaktioner på information om oetiska förhållanden skiljde sig då de äldre var 

kritiska till källorna av informationen. De blev mer påverkade av tidningsartiklar jämfört med 

mediainformation. Vidare blev de äldre konsumenterna mer påverkade av attityder om etisk 

konsumtion i deras omgivning (Carrigan et al. 2004). Detta styrks även av Freestone och 

McGoldrick (2008) som menar att den äldre konsumentens motivation i allmänhet påverkas 

mer av omgivningen jämfört med personliga drivkrafter.  

 

Det som är mest framträdande för den äldre konsumenten är moraliskt ansvar, omgivningens 

åsikter och tron på deras deltagande. Men även pris och kvalitet är viktiga faktorer som 

påverkar de äldre vid etisk konsumtion (Carrigan et al. 2004). Vidare är de äldre 

konsumenterna kritiskt inställda till barnarbete, minimilöner och oetisk affärsverksamhet. 

Problemet är dock att de har svårt att avgöra vilka företag som anses vara bra eller dåliga, 

vilka produkter som är etiska och oetiska samt om informationen om företagen är tillförlitlig 

eller otillförlitlig (ibid). 

 

2.3 Teoretisk positionering 
Ett fåtal studier har gjorts om etisk konsumtion som inriktas mot flera olika generationer. 

Carrigan et al. (2004) menar att mertalet studier fokuserar på att studera etisk konsumtion ur 

de yngre generationernas synvinkel då dessa konsumenter uppfattas som den optimala 

konsumenten. Samtidigt som andra studier enbart fokuserar på att beskriva etisk konsumtion 

ur den äldre generationens perspektiv. Det framkommer även att den äldre generationens 

konsumenter är angelägna om att konsumera etiskt för en bättre värld (ibid). Därför kommer 

denna studie bidra med att se till olika generationers syn på etisk konsumtion. Detta görs för 

att se om det finns några likheter eller skillnader mellan dessa åldersgrupper. Motivationen för 

etisk konsumtion har ökat (Manchiraju & Sadachar, 2014). Men frågan är om den 

motivationen till etisk konsumtion ökar i alla åldersgrupper eller om det här finns olika 

intressen.  

 

Genom att fokusera på flera generationer kan olika anledningar till varför 

konsumtionsmönster förändras möjligen framkomma. Information om olika åldersgrupper 

kan vara hjälpsamt för företag som ska utforma sin marknadsföring vid etisk konsumtion då 

studien kan ge möjliga indikationer på vad som konsumenterna kan motiveras av. Luchs och 

Mooradian (2012, s. 138) menar att de är viktigt att veta vad konsumenter motiveras av och 

inte vid etisk konsumtion. Det är även viktigt att förstå att konsumenter motiveras på olika 

sätt och varför det är så. Motivationen att konsumera etiskt har ökat både bland män och 

kvinnor (Paff Ogle, Hyllegard, Yan och Littrell, 2014). Kvinnor konsumerar etiskt i större 

utsträckning än män (Roberts,1996, s. 81). Kvinnor i allmänhet påverkas mer av 

konsekvenserna som den ohållbara konsumtionen medför (Luchs och Mooradian, 2012). 

Forskarna verkar vara överens om att kvinnor i större utsträckning konsumerar och tänker mer 

hållbart. Därför kommer denna studie i mindre utsträckning beskriva både kvinnor och mäns 

inställning till etisk konsumtion. Detta för att undersöka om kvinnor bryr sig mer om hållbara 
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produkter än män vilket faller sig naturligt då både män och kvinnor deltar i 

fokusgrupperna.     

 

2.4 Etisk konsumtion och den etiska konsumenten 
Etisk konsumtion innebär konsumtion av produkter som är producerade under rättvisa 

förhållanden. Rättvisa förhållanden inkluderar bland annat en produktion som främjar fair 

trade, mänskliga rättigheter, rättvisa löner, hälsa och miljövänlighet (Manchiraju & Sadachar, 

2014). Harrisson, Newholm och Shaw (2005) har en annan syn och menar att den etiska 

konsumenten väljer att konsumera en produkt med hänsyn till religiösa, miljömässiga, sociala, 

politiska eller spirituella drivkrafter (ibid). Den traditionella synen på etisk konsumtion har 

endast inkluderat den miljömässiga aspekten av hållbarhet (Cooper-Martin och Holbrook, 

1993). I dagens läge är viktigt att även inkludera fler aspekter. Etisk konsumtion skiljs genom 

en uppdelning i två delar. Den första delen handlar om utvecklingen från självisk till 

osjälvisk. Fokus är på om konsumenten konsumerar för eget tillfredsställande alternativt med 

självdisciplin och uppoffring. Den andra delen fokuserar på att gå från en passiv till en aktiv 

nivå av handlingskraft. Den passiva konsumenten konsumerar inte till förmån för andra och 

den aktiva konsumenten gör aktiva val för en bättre värld (ibid). Att konsumera etiskt har 

blivit mer aktuellt med åren (Domeisen, 2006). Trots att etisk konsumtion blir mer populärt så 

betyder det inte att konsumenterna handlar etiskt i praktiken (Carrigan et al. 2009). Doran 

(2009) menar att för att förstå luckan mellan förståelsen av etisk konsumtion och att applicera 

det i praktiken så krävs en förståelse för konsumenternas personliga värderingar. Etisk 

konsumtion uppstår när konsumenten är öppen och motiverad (Manchiraju & Sadachars, 

2014). Denna studie kommer utgå från Manchiraju och Sadachars (2014) definition av etisk 

konsumtion. 

 

2.5 Konsumenters medvetenhet och attityder 
Konsumenter idag har ett större intresse i vad företag gör och hur de handlar etiskt och 

socialt, något som i litteraturen benämns social hållbarhet (Kotler, 2011). Klädproduktionen 

är idag, till stor del, belägen i lågkostnadsländer med bristande arbetsförhållanden. Det har 

skett en ökad kunskap och medvetenhet bland konsumenterna om produktionen av kläder 

(Chan & Wong, 2012). Intresset för vart produkterna kommer ifrån har genererat högre krav 

på information. Det är inte bara den ekonomiska och miljömässiga aspekten som idag är 

engagerande (Öberseder et al. 2011). Det har vuxit fram en tredje dimension av 

konsumentmakt som syftar till företagens sociala ansvar. Detta har medfört krav på företagen 

att implementera en social hållbarhetsdimension för att förmedla ansvarstagande till 

konsumenten (Kotler, 2011). Här finns dock en paradox. Den handlar om att konsumenter 

värderar och kräver information om det sociala hållbarhetsarbetet samtidigt som forskningen 

visar en begränsad användning i praktiken Detta är en komplex process (Öberseder et al. 

2011). Människor har idag starka värderingar och vill konsumera hållbart men deras 

konsumtionsmönster förmedlar någonting helt annat. Det finns en skiljaktighet mellan 

konsumenters attityder och beteende (Joregens, 2006; Chan & Wong, 2012). I grund och 

botten handlar det om att undvika en personlig uppoffring. Uppoffringen kan till exempel 

handla om att betala ett högre pris med vetenskapen om att produkten är tillverkad under 

acceptabla förhållanden (Chan & Wong, 2012). Denna tvetydighet gällande konsumtionen av 

hållbart mode skapar en missbelåtenhet hos modeföretagen i deras arbete med social 

hållbarhet (ibid). Sammantaget är dock att konsumenter måste ta avstånd ifrån att tillgodose 

enbart sitt eget intresse. De behöver hjälp med att integreras i ett moraliskt 

konsumentbeteende på en global arena (McGregor, 2006).  
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Det är en stor utmaning för företag att nå utdelning för CSR arbetet då konsumenters 

medvetenhet om CSR aktiviteter anses låg (Du, Bhattacharya & Sen, 2010) Genom att öka 

konsumenternas kunskap kan det ses som ett steg till att öka positiva attityder mot företaget 

(Wigley, 2008). Det är inte bara pris och kvalitet som ligger till grund för konsumenterna i 

deras köpprocess. Konsumenter vill veta mer men de blir lätt misstänksamma och försiktiga 

när företag marknadsför sina CSR insatser (Du et al. 2010). Trots att konsumenten inte alltid 

handlar i enlighet med sina värderingar, främjas företagen av att förmedla arbetet om CSR 

aktiviteter (Wigley, 2008). Företagen har här en utmaning. Denna utmaning handlar om att 

minska skepticismen och öka medvetenheten hos konsumenter (Du et al. 2010).  

 

2.6 Konsumentbeteende  
ABC-modellen består av affect, behavior och cognition som tillsammans bildar en attityd 

(Solomon, 2011). Modellen är ett användbart hjälpmedel då man vill ta reda på kundens 

attityd till ett objekt vilket denna studie avser. Alla tre delarna måste vara kända för att 

modellen ska fungera. 

 

 
 
Figur 1. Egenkonstruerad ABC-modell (Solomon, 1996, s.161) 

 

Affect- Vad har kunden för känsla för objektet/ varan 

Behavior- Kundens avsikt att agera gällande objektet/ varan 

Cognition- Konsumentens uppfattning om objektet/ varan 

 

Dessa tre beståndsdelar kan tillsammans skapa olika vägar till en attityd på hierarkiska sätt. 

De vägar som Solomon (2011) tar upp är standardinlärningshierarkin, låg engagemang 

hierarkin och den experimentella hierarkin. Standardinlärningen handlar om att kunden först 

måste skapa sig en uppfattning om varan. Detta görs genom insamling av information som i 

sin tur ger kunden en känsla för produkten. Ett beslut tas om den ska inhandlas eller om 

kunden ska avstå köpet. I vårt fall handlar det om kläder och den sociala aspekten av 

hållbarhet kunden överväger. Är känslan de får efter informationsinsamlingen tillräcklig för 

att genomföra köpet. Kunden är i denna inlärning medveten om hur plagget producerats och 

dess för och nackdelar. Genomförs köpet blir kunden trogen det märket eller butikskedjan 

(ibid). 

 

Låg engagemangs hierarkin innebär att kunden köper klädesplagget utan att ha någon direkt 

uppfattning om dess produktion eller kvalitet. Känslan och kundens attityd för plagget 

kommer efter att det inhandlats. I detta fall är marknadsföring och reklam inte aktuellt då 
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kunden inte tar sig tid till att samla information. Det enda sättet att påverka kunden i butik är 

genom varuexponering på hyllorna och vad som syns mest (Solomon, 2011).  

 

Den tredje vägen är den experimentella. I denna hierarki går kundens känslor före allt annat. 

Kunden ser till exempel tröjan i butiken och inhandlar den utan kunskap om hur den 

producerats. Det centrala kan istället vara om det är ett känt varumärke eller att just det 

plagget exponerats i medier. Kundens uppfattning skapas efter att de inhandlat tröjan, medans 

kundens attityd till tröjan kan ha skapats en tid innan genom reklam. En kund som gillar mode 

och följer trenderna kan inhandla kläder impulsivt och även detta köpbeteende faller under 

den experimentella hierarkin (Solomon, 2011).  

 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för svenska konsumenters medvetenhet och 

attityder till social hållbarhet och etisk konsumtion inom klädbranschen. Tidigare forskning 

lyfter fram hur intresset för etisk konsumtion bland konsumenterna ökar samtidigt som det 

sker i lägre grad i praktiken (Bray et al. 2011). Det framgår hur det finns andra faktorer som 

konsumenten värdesätter mer. Dessa faktorer är viktiga att beakta för att förstå gapet mellan 

vad konsumenter uttrycker och deras handlande i praktiken. Solomons ABC modell bidrar 

med en förklaring till hur attityder skapas hos konsumenten. Studien avser studera ett större 

åldersspann till skillnad från tidigare studier där antingen den yngre eller äldre konsumenten 

varit i fokus. Det blir därmed relevant att se vad dessa studier resulterat i. Är den yngre 

generationen den optimala etiska konsumenten och är den äldre konsumenten mer benägen att 

handla för en bättre värld (Carrigan et al. 2004). Vilka likheter och skillnader återfinns i 

denna studie där flera åldrar finns representerade. Vidare ämnar studien bidra med en 

förståelse om hur etisk konsumtion påverkar konsumtionsmönster. Centralt här blir skillnaden 

i konsumentens värderingar och handlande i praktiken. Det kräver en förståelse för 

konsumentens personliga värderingar då öppenhet och motivation är viktigt för etisk 

konsumtion (Manchiraju & Sadachars, 2014).  
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3. Metod 
I kapitlet presenteras studiens design och tillvägagångssätt. Vidare redogörs det kortfattat om 

forskarnas påverkan vilket följs av en litteraturgenomgång, forskningsetiska principer och 

kritiska aspekter. 

 

3.1 Forskningsdesign 
Då studien bygger på tidigare teorier och eget insamlat material används en abduktiv ansats 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Den abduktiva ansatsen är en blandning av deduktiv och 

induktiv ansats. Det gör att empirin kan utvecklas under arbetets gång. Med det menas att 

teorin successivt utvecklas och anpassas för empirin (ibid). Denna ansats kommer underlätta 

arbetsprocessen då den inte låser oss vid specifika teorier utan tillåter mer rörlighet i studien. 

Genomgående i arbetet har samtliga av studiens delar utvecklats och anpassats under tiden.  

 

Typen av kunskap vi söker är förståelse och därför använder vi oss av ett tolkande teoretiskt 

ramverk (Bryman & Bell, 2013). Genom att anta en tolkande ansats påverkar det valet av 

metod. Denna studie har därför en kvalitativ ansats. Det kvalitativa tillvägagångssättet bygger 

på en grundlig förståelse. Här beaktas ofta färre enheter medan den kvantitativa processen 

omfattar flera enheter med mer övergripande information. Inom den kvalitativa processen är 

det viktigt att gå ner på djupet och hela tiden beakta hur, var och varför för att uppnå ett bra 

kvalitativt tillvägagångssätt. Det handlar om att tolka aktörens personliga värderingar (ibid). 

Den kvalitativa metoden anses även direkt tillämpbar när individers attityder är i fokus 

(Larsen, 2009). Inom den kvalitativa processen har arbetet med urval en betydande roll. Det 

är ett viktigt steg genom hela processen då det lätt blir överflödigt och oerhörda mängder med 

information vilket kan försvåra samt göra rapporten osammanhängande (Bryman & Bell, 

2013). Den kvalitativa forskningen är därför mer lämpad för denna studie då syftet inkluderar 

att få en djupare förståelse för svenska konsumenters medvetenhet och attityder till social 

hållbarhet. Den kvalitativa forskningen används även till att kunna se hur detta påverkar 

konsumtionsmönster.  

 

3.2 Fokusgrupper 
Fokusgrupper innehåller fler respondenter än en vid intervjutillfället (Bryman & Bell, 2013). 

Syftet med fokusgrupper är att fördjupa sig i ett specifikt tema och se hur temat diskuteras 

mellan respondenterna. En fokusgrupp består oftast av minst fyra personer där forskaren 

fördjupar sig i ett specifikt ämne. Denna studie består av tre fokusgrupper där varje grupp 

representerar en ålderskategori. Varje ålderskategori består av fyra till fem personer både 

kvinnor och män. Bryman och Bell (2013) menar det är viktigt att inte enbart använda sig av 

en fokusgrupp. Han menar vidare att gruppstorleken i fokusgrupper vanligtvis är 6-10 

personer men att mindre grupper även kan fylla sitt syfte. Vid mindre grupper har 

respondenterna möjlighet att säga mer om varje ämne (Morgan, 2016; Bryman & Bell, 2013). 

Anledningen till varför vi använde mindre grupper är för att varje respondent skulle ha 

möjlighet att förmedla sin uppfattning om frågorna. Att respondenterna har möjlighet att 

förmedla sin bild är viktigt vid känsliga ämnen. Mindre grupper möjliggjorde även att vi 

kunde se samspel och skiljaktigheter mellan de olika respondenterna. Vid användning av 

fokusgrupp intresserar sig forskaren för hur individerna reagerar på de andras svar och åsikter. 

Detta intervjusätt används oftast vid kvalitativ forskning och är bra att använda för att ta reda 

på attityder och uppfattning i ett specifikt ämne (Denscombe, 2014, s. 177). Fokusgrupper kan 

vidare ge en insikt i respondenternas perspektiv och synsätt vilket vidare är viktigt i kvalitativ 

forskning. Genom att använda fokusgrupper som metod kan individerna ibland möta motstånd 
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i deras åsikter. Detta kan leda till en diskussion där de måste reflektera och ibland ändra 

uppfattningar vilket blev extra intressant i denna studie.  

 

De nackdelar som finns med fokusgrupper är att forskaren har mindre kontroll över hur 

intervjun fortlöper även fast många forskare samtidigt ser det som en fördel. Detta 

motverkades genom att att se till att respondenterna höll sig till ämnet och inte svävade ut för 

mycket. Fokusgrupper är svåra att anordna, detta på grund av att det är svårt att få ihop ett 

tillfälle som passar samtliga respondenter. Det kan även förekomma respondenter som tar 

över intervjun och andra som inte kommer till tals. För att undvika detta var vi tydliga med att 

allas åsikter var av samma vikt samt ge respondenter i bakgrunden ordet. Vidare finns 

gruppeffekter vilket gör att respondenterna ofta kan utveckla en gemensam åsikt. Detta 

förekom även i denna studie. För att ta sig förbi detta analyserades materialet med större 

noggrannhet. Fokus ligger inte på enskilda ställningstaganden utan helhetsbilden som 

respondenterna förmedlade (Bryman & Bell, 2013).   

 

3.3 Urval 
För att undvika att sociodemografiska faktorer ska påverka resultatet, har fokusgrupperna 

delats in i olika åldrar (Bryman & Bell, 2013). Sociodemografiska faktorer syftar exempelvis 

till en respondents ålder, kön eller etnicitet (Denscombe, 2010). Vidare utgår studien från ett 

ändamålsenligt urval. Urvalet fokuserar på att finna respondenter som kan bidra med relevant 

information (Jupp, 2006, s. 244). Ändamålsenligt urval användes vid valen av respondenter 

till de olika åldersgrupperna samt att respondenterna konsumerar kläder löpande under året. 

Åldersgrupperna delades in i 18–30 år, 31-50 år och 51 år och över. Tanken med denna 

indelning är att det utgör olika faser i livet vilket i vår studie är aktuellt då den ämnar studera 

fler generationer. Fördelarna med ett ändamålsenligt urval är att forskaren kan få den 

information som är betydande för studien (Jupp, 2006). Ändamålsenligt urval är vanligt vid 

fokusgrupper då de bidrar med relevant information till studien (Denscombe, 2014, s. 356).  

 

För att sedan kunna genomföra studien användes bekvämlighetsurval för att finna 

respondenter inom varje ålderskategori. Bekvämlighetsurval används för att finna de 

respondenter som är villiga att delta och som är lättillgängliga. Urvalet är fördelaktigt vid 

mindre forskningsobjekt då forskaren har begränsad budget och tid (Denscombe, 2014). Valet 

av bekvämlighetsurval valdes också på grund av svårigheterna med att få ihop 

gruppmedlemmar (Bryman & Bell, 2013). Urvalsprocessen genomfördes genom att 

människor i våra respektive kontaktnät tillfrågades. Sedan valdes respondenter som var 

tillgängliga från allas respektive kontaktnät. Det var viktigt för oss att respondenterna inte 

innan hade en relation med varandra utan endast med någon av oss. Detta är för att nå ett 

större helhetsperspektiv. Vidare var ambitionen att finna respondenter inom varje 

ålderskategori som var i olika åldrar och hade olika bakgrund, vilket återkopplar till det 

ändamålsenliga urvalet. Anledningen till varför respondenterna som valdes ingår i vår 

omgivning är för att etisk konsumtion och social hållbarhet kan upplevas som ett känsligt 

ämne. Tidigare studier inom ämnet har visat att individer tenderar uttrycka sig på ett sätt 

vilket sen inte återspeglar sig i konsumtionsmönstret (Newholm & Shaw, 2007 s. 254). Vi 

anser att det är större möjlighet att få fram trovärdiga svar och större del av sanningen om 

respondenterna är bekväma i vårt sällskap. Denscombe (2010) menar att det är svårt att 

avgöra om respondenterna talar sanning. När vi har en relation med respondenterna kan de 

möjligen ge en större och mer korrekt bild av deras inställning till etisk konsumtion.  
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I följande tabell presenteras de respondenter som deltog i studien. Tabellen beskriver 

respondenternas ålder, kön, akademisk bakgrund och vilken yrkesgrupp de för tillfället 

tillhör.   

 

I följande tabell presenteras de respondenter som deltog i studien. Tabellen beskriver 

respondenternas ålder, kön, akademisk bakgrund och vilken yrkesgrupp de för tillfället tillhör.  

 

 Kön Ålder Akademisk Bakgrund Yrke 

A Kvinna 25 Eftergymnasial examen Studerande 

B Man 24 Gymnasieutbildning Säljare 

C Man  26 Gymnasieutbildning Studerande 

D Kvinna 22 Gymnasieutbildning Barnskötare 

E Kvinna 27 Magisterexamen Politiker 

F Man 48 Gymnasieutbildning Handels 

G Kvinna 50 Tvåårig gymnasieutbildning Assistent  

H Man 31 Gymnasieutbildning Projektledare 

I Kvinna 33 Gymnasieutbildning Ekonom 

J Kvinna 51 Gymnasieutbildning Vården och konferens 

K Man 54 Gymnasieutbildning Byggarbetare 

L Kvinna 68 Tvåårig gymnasieutbildning Pensionär, tidigare försäkringssekreterare 

M Man 72 Gymnasieutbildning Pensionär, tidigare inom Telecom 

 

Tabell 1. Urval. Beskriver respondenternas kön, ålder, akademisk bakgrund och yrke. 

 

3.4 Intervjuguide 
Intervjuguiden skapades med utgångspunkt för studiens syfte och frågeställningar samt med 

inspiration från den tidigare forskningen. I intervjuguiden medföljer även ett antal följdfrågor 

som syftar till att ge en djupare inblick i ämnet. Vi har själva arbetat fram frågor till 

intervjuguiden utifrån studiens syfte. Detta för att vara säkra på att frågorna är relevanta till 

vår studie. Frågorna är inte desamma som studiens syfte utan har tagits fram till ett mer 

vardagligt språk. Detta för att undvika feltolkningar från respondenterna. Frågorna är 

framtagna så att vi på ett naturligt sätt kan gå vidare från den ena frågan till den andra utan att 

respondenterna känner sig avbrutna i sina diskussioner. Frågorna är utformade på så sätt att 

vissa liknar varandra för att få fram respondenternas verkliga attityd och medvetenhet till 

etisk konsumtion. För att se fullständig intervjuguide se bilaga 1.  

 

Intervjuguiden omfattar öppna frågor men kan delvis uppfattas som slutna då de begränsas till 

den sociala aspekten och respondenternas inställning till just den etiska konsumtionen. Vissa 

frågor är utformade utifrån ja/ nej för att få fram ett ställningstagande. Dessa är exempelvis: 

Har ni någon gång köpt ett plagg enbart för att det var hållbart producerat? Har ni krav på hur 

era kläder ska ha producerats? Detta kompletteras sedan med följdfrågor på hur, var och 

varför med ambition att nå en djupare förståelse för respondenternas åsikter. En strukturerad 

intervjuguide hjälper forskaren att behandla resultatet. Den förenklar för forskaren att se 

samband och skiljaktigheter mellan de olika respondenterna. Den är fördelaktig i studier med 

begränsad tidsaspekt och där intervjuaren har limiterad erfarenhet. En nackdel är dock att man 

kan gå miste om information då frågorna är planerade i förväg (Larsen, 2009, s. 83-84). Då 

vår studie ämnar till att se skillnader och likheter mellan de olika åldersgrupperna anses en 
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strukturerad intervjuguide vara passande och fördelaktig. Den är även bra då vi har begränsat 

med tid och erfarenheter gällande genomförandet av intervjuer.  

 

3.5 Genomförandet av fokusgrupper 
Respondenterna som bekräftat att de ville delta i fokusgrupperna blev informerade om tid och 

plats där fokusgruppen skulle ta plats. Denscombe (2010) menar att detta är ett vanligt 

tillvägagångssätt vid intervjuer i allmänhet. Fokusgrupperna genomfördes vid tre olika 

tillfällen, där varje tillfälle representerade en av de respektive åldersgrupperna. Detta gjordes 

på grund av att se samspelet och diskussionerna mellan respondenterna som var i samma 

åldersspann. En viktig del med fokusgrupper är att diskussionen är baserad på respondenter 

som har liknande kunskap om ett angivet ämne. Genom att ha olika åldersgrupper kunde vi 

också se skillnader och likheter mellan respondenterna i varje enskild grupp. Fokusgrupper 

pågår vanligtvis i en till en och en halv timme när fokusgrupperna har en storlek mellan 6-10 

respondenter. Våra fokusgrupper pågick mellan 40 minuter och en timme på grund av att våra 

grupper hade ett färre antal respondenter. Det är viktigt att meddela respondenterna i förväg 

om hur lång tid ett intervjutillfälle kommer att pågå. Detta är på grund av att minska stress 

och skapa en trygg plats (ibid).  

 

Intervjuerna genomfördes i avskilda rum och i en hemmamiljö för att undvika avbrott utifrån 

och få respondenterna att känna sig bekväma. Denscombe (2010, s. 182) menar att det är 

viktigt att intervjuer genomförs på en plats där utomstående inte kan störa. Det är vidare 

viktigt att platsen är privat och skapar trygghet för respondenterna. Vi är medvetna om att en 

trygg miljö kan skilja sig respondenterna mellan. Vi har dock försökt få det så avslappnat som 

möjligt och vara öppna samt mottagliga för respondenternas åsikter. Respondenterna blev 

vidare tillfrågade om intervjuerna kunde genomföras i en hemmamiljö och om det skulle 

kännas bekvämt. Samtliga respondenter medgav att det kändes bra att genomföra intervjuerna 

där. Vi valde att placera respondenterna kring ett bord. Detta på grund av att de ska kunna 

skapa kontakt med samtliga deltagare. Denscombe (2010) menar att placeringen av 

respondenterna är viktig. Respondenterna ska kunna se alla deltagare och kunna skapa 

kontakt. Vidare beskrivs det att det är viktigt att respondenterna får en förståelse för ämnet 

som diskuterades för att det ska kunna bidra med relevanta svar (ibid). Utifrån detta 

diskuterades etisk konsumtion och social hållbarhet öppet i början av intervjun. Först fick 

respondenterna dela med sig av sin syn och efter det förklarades vilken tolkning av begreppen 

som denna studie utgick från. Fokusgrupperna spelades in och transkriberades.  

 

Transkriberingen gjordes på grund av att vi inte ville gå miste om viktig information samt för 

att kunna analysera texten och identifiera övergripande teman. Bryman och Bell (2013) menar 

att genom att transkribera kvalitativa intervjuer kan forskaren få fram vad och hur 

respondenterna framför genom sina svar. De beskriver vidare att transkribering är nödvändigt 

vid fokusgrupper. Fördelarna med att transkribera är att forskaren kan analysera materialet 

bättre, motverkar anklagelser mot forskarens individuella värderingar samt att forskaren flera 

gånger kan arbeta igenom materialet (ibid). Det är viktigt att hantera ljudinspelningar diskret 

och med försiktighet. Detta är för att respondenterna inte ska bli påtagligt påverkade av att de 

spelas in (Denscombe, 2014).        

         

3.6 Analys av data 
Vid analys av kvalitativa data handlar det om att utifrån en större mängd text reducera 

informationen till det som är relevant för studiens frågeställning (Larsen, 2009, s. 101–102).  

Det finns olika angreppssätt att genomföra kvalitativ dataanalys på. I vår studie används en 

innehållsanalys vilken syftar till att identifiera likheter och skillnader samt olika samband och 
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mönster (ibid). Första steget i analysen är att omvandla den insamlade datan till text vilket 

gjordes genom att vi transkriberade de inspelade materialet. Vid fokusgrupper är stora 

datamängder vanligt förekommande och de upplevs ofta svåra att analysera (Bryman & Bell, 

2013). Efter att transkriberingen var genomförd så analyserades materialet flertalet gånger. 

Där framkom ett antal framträdande teman. Dessa teman var ämnen som var återkommande 

genom alla fokusgrupper. Det framtagna resultatet analyserades sedan med tidigare forskning 

och teorier. Analysmodellen har underlättat studiens arbete med att ta fram väsentlig, relevant 

information och fått struktur utifrån det insamlade materialet. Då alla dessa teman inte direkt 

kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar har de presenterats under rubriken oväntat 

resultat. Det gjordes då vi ansåg materialet vara intressant och betydelsefullt för studien. Men 

även för att det inte ska uppstå några oklarheter mellan studiens syfte och slutsats.   

 

3.7 Forskarens påverkan 
Vid kvalitativ forskning är forskarens personliga påverkan mer påtaglig (Denscombe, 2014). 

Bakom varje studie återfinns olika värderingar, erfarenheter och attityder vilket gör avtryck i 

forskningen (Larsen, 2009). Detta påverkar forskarens syn och manér till problemet, hur 

frågorna ställs och på vilket sätt svaren tolkas. Subjektiviteten är ofrånkomlig, det går inte att 

utföra en kvalitativ studie som är helt objektiv (ibid). I denna studie är vi medvetna om att, vi 

som forskare, har en central roll. Studien utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt där 

intervjuguiden utgör en central del för empirin. Vi är medvetna om frågornas utformning och 

tolkningen av resultatet är färgade av våra egna erfarenheter och kunskaper inom ämnet. Detta 

då det kvalitativa tillvägagångssättet bygger på att komma nära och minimera klyftan mellan 

forskaren och studieobjektet (Bryman & Bell, 2013, s. 419-420). Det är en förutsättning för 

att sen kunna tolka och åstadkomma empiri utifrån respondenternas svar. För den kvalitativa 

forskaren handlar det om att sätta sig in i respondenternas perspektiv och se omgivningen 

utifrån deras ögon (ibid).    

 

Vidare kommer respondenternas svar vara beroende av hur de uppfattar intervjuaren utifrån 

olika sociodemografiska faktorer (Denscombe, 2010, s. 178; Larsen, 2009, s. 108). Hur 

mycket information och tillförlitligheten, i det som uttrycks, påverkas av forskarens 

personlighet och förtroendet respondenterna känner. Detta varierar dock i förhållande till 

graden av känslighet i frågorna. Är det frågor som kan anses känsliga är forskarens roll och 

personlighet av betydande vikt. Medan frågor som berör mer allmänna ting inte kräver lika 

mycket (ibid). Det kan även uppkomma frågor under intervjun där respondenten känner sig 

osäker eller generad av en specifik fråga. I den här situationen kan den svarande säga något 

som den tror forskaren vill höra vilket gör att undersökningen inte blir som den bör 

(Denscombe, 2010, s. 179). Forskaren kan förebygga detta genom att genomföra intervjuerna 

i en lämplig miljö och vara tillmötesgående mot respondenten för att skapa trygghet och få 

den svarande bekväm i situationen (ibid). Detta har vi tagit i beaktande när vi utformat och 

genomfört våra fokusgrupper. Det har varit väldigt viktigt att få respondenterna känna sig 

trygga och bekväma med situationen.  

 

3.8 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången syftar till få insikt och skapa sig en bild av vad som tidigare studerats 

på det aktuella området (Bryman & Bell, 2011, s. 111). Till litteraturgenomgången har 

sökbaserna Primo och Google Schoolar använts för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. 

Studien baseras på flertalet artiklar vilket skapar en bra genomgång av tidigare studier inom 

ämnet samt stärker studiens trovärdighet då kunskapen hos forskarna ökar (ibid). Andra källor 

som använts är sekundära i form av böcker. En del information har även erhållits via 

webbsidor, till exempel UNDP och Human Rights hemsida.  
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Sökord som använts i insamlandet av teorin är bland annat, “consumers moral 

consciousness”, “Kotler”, “Consumers care CSR”, “ethical trend or future”, “ethical fashion”, 

“ethical consumption” och “consumer behaviour”.  

 

Beroende på vilka sökord som används i en studie så kommer resultatet skilja sig. Sökorden 

som presenteras ovan har påverkat hur denna studie presenteras och vilken riktning den tagit. 

Hade andra sökord används kunde studien sett annorlunda ut och utformats på ett annat sätt. I 

arbetet används i vissa fall källor som kan uppfattas som daterade. De källor som kommer 

från 1990-talet är med för att de var vanligt förekommande i studier som gjordes senare. Det 

gör att de fortfarande kan anses vara aktuella. För att undvika sekundärkällor gick vi igenom 

källor som nämndes i senare studier vilket resulterade i att de källorna användes i denna 

studie.  

 

3.9 Forskningsetiska principer 
Etiska principer som används inom svensk forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar (Bryman 

& Bell, 2013). Informationskravet innebär att respondenterna i en studie ska delges 

information om studiens övergripande syfte och moment. Samtliga intervjuer inleddes genom 

att information förmedlades om vad studien handlar om. Enligt samtyckeskravet ska 

respondenterna vara medvetna om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. Detta 

uppnåddes genom att respondenterna först blev tillfrågade om de ville delta i studien. Vidare 

under intervjutillfället blev respondenterna informerade om att deras deltagande skulle vara 

frivilligt och att de kunde avbryta intervjun om de önskade. Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet innefattar att respondenterna ska vara anonyma och informationen som 

tillhandahålls genom intervjuerna ska behandlas med konfidentialitet och vara otillgänglig för 

utomstående. Under intervjutillfället beskrevs det att informationen som framkom vid detta 

tillfälle endast skulle användas i denna studie. Respondenterna ska vidare vara anonyma. Den 

information som erhålls genom intervjuerna får endast användas för det ursprungliga 

ändamålet enligt nyttjandekravet. Slutligen innebär falska förespeglingar att informationen 

som ges till respondenterna inte ska vara vilseledande eller felaktig (ibid). För att undvika att 

respondenterna fick en felaktig bild av vår studie informerade vi dem om studiens innehåll vid 

intervjutillfället samt att de fick ta del av studiens innehåll när den var färdigställd. 

 

3.10 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

Validitet och reliabilitet används främst i kvantitativ forskning men även inom den kvalitativa 

(Bryman & Bell, 2013). Många forskare anser att begreppen validitet och reliabilitet är 

relevant till kvalitativ forskning men att de måste anpassas. De menar att innebörden av 

validitet inte fullt ut kan användas till kvalitativ forskning då det mer syftar till mätningar. 

Forskare föreslår därför att kvalitativ forskning bedöms efter andra kriterier. Dessa är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Tillförlitlighet innebär att studien 

ska utformas i enlighet med de regler som finns och att studiens respondenter får ta del av 

resultatet för att säkerställa att det är deras uppfattningar som beskrivs överensstämmer med 

deras syn. Detta fick respondenterna i denna studie göra samt att de forskningsetiska 

principerna beaktades. Överförbarhet bedömer huruvida studiens resultat kan föras över till en 

annan social miljö. Inom kvalitativa studier fokuserar forskaren ofta på en specifik miljö eller 

specifik grupp av individer. Här är det viktigt med tydliga beskrivningar och riktlinjer för att 

andra personer ska kunna orientera sig och se hur resultatet går att relatera till andra miljöer. 

Tydlighet och följsamma redogörelser är något vi beaktat genomgående i studien. Pålitlighet 

är den kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabilitet. Det innefattar om studiens 
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tillvägagångssätt är väl beskrivet. Alla de val som tagits under studiens gång är beskrivet 

under metodavsnittet. I kvalitativa studier studeras ofta en social miljö då blir konfirmering 

intressant. Konfirmering innebär att forskaren är medveten om att han eller hennes egna 

värderingar och den teoretiska inriktning som valts i studien kommer färga de slutsatser som 

presenteras. Detta är vanligt men det är viktigt att forskaren agerar. Att studiens slutsatser 

färgas av de teoretiska val som presenteras är givet (ibid).  

3.11 Kritiska aspekter                                                                                                             
Det är vanligt att kvalitativa undersökningar kritiseras i avseendet att de är subjektiva. Det vill 

säga att resultatet är färgade av forskarens egna uppfattningar och centrerade kring vad 

forskaren uppfattar som värdefullt. Det kvalitativa tillvägagångssättet bygger på att komma 

när och minimera avståndet till det man studerar. Detta kan kritiseras då forskarens intima och 

nära relation till studieobjekten ger utrymme för subjektivitet. Då den kvalitativa 

undersökningen anses beroende av forskaren och dennes intressen kritiseras metoden för att 

vara svår att replikera. Studierna utförs ofta inom en specifik miljö med ett antal respondenter 

genom observationer eller intervjuer. Detta medför att studiens resultat blir svårt att applicera 

inom andra miljöer och med andra respondenter. Det är med andra ord svårt att generalisera 

och få representativa resultat som lämpar sig till flera miljöer än den faktiska miljön och de 

respondenter där undersökningen ägde rum (Bryman & Bell, 2013, s.416–417). Att istället 

använda sig av en alternativ metod så som en kvantitativ ansats kan också fylla ett syfte. Att 

kunna se till svenska konsumenters medvetenhet och attityder genom olika mätningar. Detta 

skulle innebära svar från fler respondenter och därför göra studien mer representativ och 

generaliserbar (Bryman & Bell, 2013). Däremot skulle den kvantitativa ansatsen innebära en 

modifiering av syfte och frågeställningar men ändå kunna följa ett liknande tema.    

Vid användandet av kvantitativa eller kvalitativa metoder finns alltid risken för felkällor. 

Dessa kan bland annat uppstå på grund av olika undersökningseffekter (Larsen 2009, s. 108). 

Frågeeffekten och “the interviewer effect” är exempel på två möjliga felkällor. Inom den 

första är det viktigt att reflektera över frågeformuleringen och undvika att ställa alltför 

ledande frågor. Detta då man vill undvika att påverka respondentens svar till en bestämd 

riktning (Larsen, 2009). Med “the interviewer effect” menas att forskaren ofta påverkar 

respondenterna vid intervjuer på grund av hur forskaren är och beter sig. Vid känsliga ämnen 

påverkas respondenterna allt mer av forskaren. Detta kan forskaren påverka genom att ingiva 

trovärdighet och en rofylld stämning. Trovärdighet och och en rofylld stämning uppnås 

genom att forskaren är punktlig, artig, neutral, passiv och mottaglig (Denscombe, 2010). 

Detta var något som applicerades vid genomförandet av intervjuerna. Vi var noga med att 

hålla oss neutrala och inte påverka respondenterna genom att reagera på vad de berättade. Vi 

var vidare noga med att inte kommentera på det som sades eller inflika med våra individuella 

värderingar. Kvalitativa intervjuer tar oftast lång tid att genomföra vilket kräver god tid då 

materialet sen ska analyseras och utmynna i ett användbart resultat (Bryman & Bell, 2013).  

 

Valet av bekvämlighetsurval kan göra så att studien inte anses vara representativ. Detta i 

jämförelse med exempelvis sannolikhetsurval där respondenter väljs slumpmässigt. 

Denscombe (2010) beskriver att sannolikhetsurval ofta anses som idealt för att få fram ett 

representativt resultat. Men samtidigt är studiens respondenter konsumenter som vilka andra 

och har sina åsikter om ämnet. I och med att respondenterna valdes utifrån tre skilda 

kontaktnät kan de samtidigt anses vara lämpliga för studiens syfte, då urvalet inte endast 

baseras på en begränsad grupp. Vidare får respondenterna ta del av det färdigställda materialet 

så att vår uppfattning av resultatet stämmer överens med deras. Denscombe (2010) beskriver 

vidare hur det inom kvalitativ forskning är vanligare med andra urvalsmetoder än 

sannolikhetsurval. Beroende på vad studiens syfte är kan andra urval vara att föredra. Vid 
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slumpmässigt urval är det vanligt att studiens resultat ska generaliseras. Vid andra typer av 

urval kan forskaren istället fokusera på att fördjupa sig i en angiven situation (ibid). Därför 

användes inte sannolikhetsurval i denna studie och ändamålsenligt och bekvämlighetsurval 

istället. Detta är på grund av studiens övergripande fokus är att få en djupare bild av 

motivation och attityder till social hållbarhet och etisk konsumtion.  
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras studiens resultat. En översikt av resultatet visas först i en tabell. 

Resultatet är uppdelat efter de ålderskategorier som identifierats. Respondent A-E motsvarar 

åldersgruppen 18–30, F-I motsvarar åldersgruppen 31–50 och respondent J-M representerar 

åldersgruppen 51 år och över. Dispositionen av resultatet följer samma schema. Resultatet är 

vidare uppdelat efter identifierade teman. Dessa teman är ”social hållbarhet och etisk 

konsumtion”, ”vikten av etiskt producerade kläder”, ”kunskap, information och krav”, ”göra 

en skillnad för omvärlden”, ”rangordning av faktorer” och “mottagliga för etisk 

konsumtion”.   
 

4.1 Översiktlig tabell  
 I följande tabell presenteras en översikt av respondenternas svar.  

GRUPP 

 

FRÅGOR 

 

18–30 år 

 

31–50 år 

 

51-år och över 

Är etisk konsumtion viktig 

för dig? 
 

Ja och nej, det är viktigt 

men inte tillräckligt viktigt 

för att de ska konsumera 

annorlunda. 

Ja och nej, det bör vara 

viktigare än vad det 

egentligen är för individen. 

Ja och nej, visst är det 

viktigt och man vill ta 

hänsyn men det blir oftast 

inte så. 
Påverkas du av etisk 

konsumtion när du 

konsumerar? 
  

Ja och nej, de flesta handlar 

inte så i praktiken. 
Nej. Nej, det finns andra 

faktorer som påverkar. 

Har ni krav på hur era 

kläder ska ha 

producerats? 
  

Ja, de ska produceras under 

bra arbetsförhållanden. 

Kraven tillämpas inte alltid 

i praktiken. Priset påverkar 

även konsumtionen. 

 

Nej, viljan finns att ha krav 

dock fungerar det inte i 

praktiken. Handlar alltid på 

samma ställe, priset 

påverkar. 

Nej, men ändå inte okej att 

utnyttja människor. Svårt 

att undvika, respondenterna 

handlar på de stora 

modeföretagen. 

Nämn 4 saker som 

påverkar ert beslut när ni 

handlar kläder? 
  

Pris, kvalitet, passform och 

utseende. 
Pris, kvalitet, passform, 

och välkänt märke. 
Pris, kvalitet, bekvämlighet 

och lätt att matcha till 

annat. 

Upplever ni att klädkedjor 

arbetar aktivt med att öka 

medvetenheten i 

hållbarhetsfrågor hos 

konsumenter? 
  

Både och, skenbar reklam. 

Lite information om 

hållbara produkter. 

Problematiskt att hitta 

information. Tydligare 

märkning i butik.  

 

Ja, genom media. Dock 

saknas intresse från 

konsumenternas sida. 

Krävs tydligare märkning i 

butik. 

Både och, svårt att urskilja 

vilka kläder som är hållbart 

producerade. Krävs mer 

kunskap hos personal och 

konsumenter. Tydligare 

märkning. 

Vad krävs för att ni ska 

köpa etiskt producerade 

kläder? 
  

Mer information, ingen 

personlig uppoffring. Ingen 

skillnad i utseende på 

hållbart producerade och 

vanliga kläder. 

Mer information, företagen 

mer öppna, tydlig 

redovisning öppen för alla. 

Mer information, intyg att 

kläderna är etiskt 

producerade, ingen 

märkbar prisskillnad.  

Tror ni att ni kan göra 

skillnad genom att handla 

hållbart producerade 

kläder? 
  

  

Ja, varje inköpt hållbart 

producerat plagg påverkar 

marknaden positivt. 

Kedjereaktion, börjar en 

följer andra efter. 

Nej, inte idag. I framtiden 

kanske om de kan bevisa 

att pengarna går till 

producenterna. 

Inte så stor skillnad som 

enskild konsument. Krävs 

att alla konsumerar i 

mindre utsträckning. 

Känner ni er mottagliga 

för etisk konsumtion? 
  

Ja, men behövs mer 

information och kunskap. 
Ja, försöker vara 

mottagliga saknar kunskap. 
Ja, mottagliga men saknar 

kunskap. 

Tabell 2. Beskriver övergripande studiens resultat. 
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4.2 Åldersgruppen 18–30 år.  
 

4.2.1 Social hållbarhet och etisk konsumtion 

Majoriteten av respondenterna menar att de har en någorlunda inblick i vad social hållbarhet 

och etisk konsumtion innebär. Etisk konsumtion beskrivs i relation till fair trade produkter 

och att konsumenterna konsumerar på ett moraliskt sätt. Med moraliskt sätt menar respondent 

A att varken planeten, människor, miljö eller andra levande varelser skadas vid konsumtion. 

Respondent D menar att hon inte har någon större inblick i vad social hållbarhet eller etisk 

konsumtion innebär. När det kommer till social hållbarhet är majoriteten mer osäker på vad 

det egentligen betyder. Majoriteten relaterar social hållbarhet till hur människor behandlas 

och då främst de anställda och barnarbete. E beskriver att hon är ganska insatt i ämnet och 

beskriver etisk konsumtion och social hållbarhet i relation till goda arbetsförhållanden, 

mänskliga rättigheter, organisationer där människor behandlas väl och där det inte 

förekommer barnarbete. 
 
Vid frågan om hur mycket respondenterna spenderar på kläder i snitt varje månad svarar 

männen att de i snitt konsumerar kläder för 1000 till 1500 kr i månaden. Respondent A och D 

uppger att de konsumerar upp till ca 2000 kr varje månad. Respondent E medger att hon 

konsumerar omkring 600 kr i månaden och betonar att hon inte vill överkonsumera. De 

faktorer som majoriteten av respondenterna upplevde som viktigast när de konsumerade 

kläder var pris, kvalitet, passform och utseende. Respondent C menar även att märket var 

viktigt när han konsumerade kläder då bra märke ofta medför bra kvalitet. Vidare menar 

respondent D att hon tidigare tänkte mycket på märke. Idag väljer hon dock billigare kläder 

till vardags med hänsyn till förslitningar. Respondent E håller med de övriga respondenterna 

men betonar också vikten av material och företagets rykte angående arbetsvillkor. Företaget 

rykte gällande arbetsvillkor anser hon är extra viktigt då det är en samvetsfråga och menar att 

det inte krävs mycket av varken konsumenten eller företaget prismässigt för att produktionen 

ska gå till på ett bättre sätt. 
 

4.2.2 Vikten av etiskt producerade kläder 

Vid frågan om etiskt producerade kläder var viktigt så uppger majoriteten att det var viktigt 

att kläder skulle produceras under sunda förhållanden. E poängterar att bra arbetsvillkor, inget 

barnarbete, lön och lagstadgad ledighet är det som hon anser är allra viktigast. Men samtidigt 

menar respondenterna att de fortfarande tycker att priset är viktigt när de konsumerar. A 

uppger att etisk konsumtion är mycket viktigt men samtidigt tydligen inte tillräckligt viktigt 

för att hon skulle göra det i praktiken. Respondent D sätter sig emot detta och menar att hon 

inte tycker att etisk konsumtion är viktigt. Hon skulle inte sluta köpa kläder från ett företag 

om de inte producerar kläder under sämre förhållanden. De kläder som passar henne 

utseendemässigt och trendmässigt kommer hon köpa ändå. Både respondent B och C menar 

att frågan om vikten av etisk konsumtion är viktig när det kommer på tal men att det ändå inte 

speglar hur de konsumerar i praktiken. Större klädföretag anses vara mer bekväma att 

konsumera ifrån då respondenterna vet vad de kan förvänta sig när de går in i deras butiker. E 

menar att hon inte alltid tar hänsyn till hur kläderna är producerade men försöker göra det så 

ofta hon kan. Vidare säger hon att,  
 
“Det egentligen inte spelar någon roll vad jag tycker utan hur jag agerar”.  
 
Respondenterna trycker vidare på att prisfrågan styr och om de hittar ett plagg som de vill ha 

och priset är rätt så kommer de köpa det ändå. Respondent B menar att när det kommer till att 
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konsumera kläder så är han lat och bekväm och väljer de återförsäljare som passar honom 

bäst prismässigt och smakmässigt.  
 
Genomgående beskriver respondenterna att de inte funderar över vilka kläder de konsumerar 

och vilka konsekvenser deras privata konsumtion kan innebära för övriga världen. A menar 

att om hon hade haft mer kunskap om vilka produkter som är hållbart producerade och om det 

fanns större tillgänglighet så hade hon gjort det. Respondenterna beskriver vidare att det är 

svårt att avgöra vilka kläder som är hållbart producerade. När de köper kläder så står det ofta i 

vilket land kläderna är producerade. Men de menar då att den informationen inte beskriver 

under vilka förhållanden som kläderna är producerade. Vidare beskrivs det att 

butikspersonalen i större kedjor inte hade någon kunskap på vilka produkter som är hållbart 

producerade. Respondenterna upplever att det skulle vara hjälpsamt om butikspersonalen 

kunde förmedla mer kunskap och information. De anser att större företag borde ta ansvar för 

att förmedla den kunskapen. Företagen har även ansvar för att se till att hela kedjan är hållbar 

om de gick ut med den informationen. A säger,  
 
“Jag kan ändå tycka att större företag borde ta ansvar för att de är ju så stora, de borde ju 

ha råd med en kontrollant som åker runt och kollar”.  
 
B menar då att företagen endast kunde höja priset en aning så kunde de ha råd med fler 

kontrollanter. Samtidigt när detta diskuterades så framgår det att respondenterna är 

ifrågasättande till företagen. C säger,  
 
“Ja men om det skulle kosta mer så skulle det ju inte gå till de som behöver det utan säkert till 

någon chef någonstans”.  
 
Majoriteten av respondenterna säger att de aldrig har konsumerat kläder på grund av att de var 

hållbart producerade. A beskriver att det inte intresserar henne och att det inte ligger henne 

varmt om hjärtat. E menar att hon inte endast har konsumerat ett plagg på grund av att det är 

hållbart producerat men att hon ofta väljer sådana plagg när hon har möjlighet. Majoriteten av 

respondenterna har svårigheter att avgöra vilka företag som producerar etiskt och vilka 

produkter som är socialt hållbara. Vidare när de väl är i butiken så menar A att det är helt 

omöjligt för henne att avgöra vilka kläder som är hållbara och inte. E beskriver vidare att det 

är svårt att avgöra om kläder är hållbart producerade men menade samtidigt att det inte är det 

viktigaste. Utan det viktigaste är att skapa debatt. Det kan finnas märkning på kläder som är 

hållbart producerade men människor måste börja att prata om problemet för att det ska få 

slagkraft. 

 

4.2.3 Kunskap, information och krav 

Det framkommer att majoriteten av respondenterna har begränsad kunskap om vilka företag 

som producerar hållbara produkter. D menar att hon inte har någon kunskap om ämnet och 

upplever inte heller att företag försöker förmedla kunskap och information. A menar att hon 

skulle önska att hon hade mer kunskap om ämnet och att företag skulle förmedla mer 

information om hur de producerar sina kläder. E tror att företagen skenbart arbetar med att 

öka medvetenheten i hållbarhetsfrågor. Hon menar vidare att när ett företag skyltar med att de 

har exempelvis en fair trade kollektion i deras sortiment så erkänner de samtidigt att deras 

övriga kollektioner inte är det. Företagen sänder ut olika signaler. Respondent C menar att 

informationen finns där ute men att det är omständigt och problematiskt att leta upp den själv. 

Informationssökandet beskrivs som problematiskt och ansträngande av övriga respondenter. 



21 

 

Detta är särskilt med betoning av att deras konsumtion i nuläget inte påverkar dem personligt 

utan att det är andra människor runt om i världen som påverkas. De beskriver vidare att de 

kan påverkas av negativ information som sprids om företag i allmänhet men att det inte leder 

till att de slutar konsumera från det företaget.  
 
Respondenterna är överens om att det borde finnas en plattform där all information finns 

tillgänglig. Den informationen ska komma från en utomstående part så att konsumenterna kan 

få större kunskap om vilka företag som agerar etiskt. De ställer sig vidare kritiskt till den 

information som företagen kan förmedla själva. Detta genom att företagen kan undvika att 

förmedla viktig information. Vidare menar det att det vore hjälpsamt om information om 

individuella plagg och dess ursprung skulle kunna återfinnas i butikerna. A anser att om hon 

fick mer information om vilka företag som producerade etiskt så skulle hon motiveras 

ytterligare att konsumera etiskt. Information är också det övervägande kravet för att flertalet 

av respondenterna ska börja konsumera etiskt. Majoriteten beskriver vidare att om de hade 

tillräckligt med information så skulle de utan problem kunna betala ett högre pris för hållbart 

producerade kläder. E ställer sig emot detta och menar att det viktiga inte är informationen 

utan ställningstagandet som människor gör. Information kan absolut hjälpa till ett förändrat 

ställningstagande men att människor i grunden är lata och bekväma. Prisskillnaden ska dock 

vara rimligt med hänsyn till utgångspriset. De är inte villiga att betala ett för högt pris. Detta 

är bortsett från respondent D som menar att plagget i stort sätt ska vara identiskt med andra 

plagg för att hon ska konsumera det hållbara alternativet. Då skulle hon kunna börja 

konsumera etiskt eftersom det inte skulle innebära en uppoffring. Respondenterna trycker 

vidare på att det är viktigt att de hållbara kläderna stil- och trendmässigt ska motsvara andra 

produkter på marknaden. 

 
4.2.4 Göra en skillnad för omvärlden. 

Respondent A, B, C och E är överens om att deras individuella etiska konsumtion skulle 

kunna bidra till skillnad och förändring. Respondent E säger,  
 
”För varje hållbart plagg jag väljer så stärker jag deras marknad”.  
 
Respondent D menar att hon inte tror att hon själv skulle göra tillräckligt stor skillnad för att 

det skulle märkas av omvärlden. Hon menar vidare att hon tycker om att konsumera kläder 

och att hon känner sig snygg när hon har nya kläder på sig. A påpekar att om fler 

konsumenter börjar förändra sitt konsumtionsmönster så skulle troligen fler följa efter. Vidare 

argumenterar respondenterna om tillräckligt många konsumenter skulle börja kräva hållbart 

producerade produkter så skulle företag behöva förändra sig. Respondent A gör en liknelse till 

köttkonsumtionen. Förut var det mer populärt att konsumera utländskt kött men i dagens läge 

så konsumerar fler svenskt kött för att gynna miljön och den lokala produktionen. För att 

uppnå en förändring måste fler konsumenter ha samma inställning. Viljan att göra en skillnad 

urskiljs av respondent A, B, C och E. A menar att inflytelserika och framgångsrika personer 

säkerligen skulle kunna ha en inverkan på yngre generationer som en alternativ typ av 

informationsspridning. Det skulle kunna innebära en omfattande skillnad. E trycker på att det 

måste finnas någon som kan måla upp en bild av situationen som alla kan förstå och relatera 

till. Vidare menar C att även om ett företag skulle börja producera hållbart och detta skulle 

leda till en förändring så skulle konsumenter sannolikt hitta andra alternativ. Det krävs att alla 

företag och konsumenter tar ställning i frågan och börjar agera för att det ska visa resultat. E 

menar att konsumera second hand är en bra början och det enklaste sättet att veta att 

produkterna som konsumeras är etiska. 
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4.2.5 Rangordning av faktorer 

Respondenterna rangordnade följande faktorer, barnarbete, fattigdom, osunda 

arbetsförhållanden och ojämlikhet. D menar att barnarbete var värst följt av fattigdom, osunda 

arbetsförhållanden och slutligen ojämlikhet mellan kvinnor och män. Respondenterna A och 

C menar likt respondent D att företag som hade barnarbete var värst och ojämlikhet kändes 

mindre viktigt i sammanhanget. Även respondent E tycker att barnarbete var viktigast och 

ojämlikhet mindre viktigt i relation till de andra. Men hon betonar vidare att hon aktivt väljer 

att undvika företag som väljer att förminska kvinnor, exempelvis American Apparel. 

Respondent D menar att osunda arbetsförhållanden var värst. Detta var på grund av att han 

anser att barnarbete var värre om det sker under osunda arbetsförhållanden jämfört med bättre 

arbetsförhållanden. Han menar att vidare att barnarbete kan fattigdom minska på grund av att 

barnen kunde arbeta och försörja sina familjer. Respondent A och C inflikade att även de 

håller med på denna punkt. Vidare är ämnet barnarbete omdiskuterat och flertalet 

respondenter menar att barnarbete i sig inte var positivt men att det kan finnas förmildrande 

omständigheter. Exempel på förmildrande omständigheter var om barnet var i tonåren och 

arbetade med enklare arbetsuppgifter ett kortare pass under dagen. Arbete ska inte stå i vägen 

för skolgång och andra viktigare åtaganden men om det är en viktig del för att familjen ska 

överleva så kan det i vissa fall vara acceptabelt. Vidare beskrivs svårigheterna med att olika 

värderingar kan finnas i andra länder jämfört med Sverige. I vissa länder kan barnarbete vara 

mer accepterat och anställda kan vara nöjda med att arbeta under sämre förhållanden på grund 

av att det är deras enda utväg. Av samtliga respondenter upplevdes ojämlikhet mellan kvinnor 

och män som den faktor som minst skulle påverka dem att konsumera etiskt. 

 

4.2.6 Mottagliga för etisk konsumtion 

I det stora hela upplever respondenterna att de är mottagliga för etisk konsumtion. Respondent 

A beskriver att hon är mottaglig för etisk konsumtion men att hon ändå inte konsumerar etiskt 

i praktiken. C menar att han troligen skulle börja konsumera etiskt mer än idag om det blev 

mer bekvämt att konsumera etiskt. Återkommande i diskussionen om medvetenhet är att om 

informationen fanns så skulle respondenterna bli mer mottagliga för etisk konsumtion. D 

medger att hon är mottaglig men att hon inte har någon aning om hon tidigare har konsumerat 

hållbart producerade kläder. Hon har svårt att avgöra vilka produkter och företag som arbetar 

etiskt och oetiskt. E menar att hon tycker att frågorna är viktiga och därför engagerar hon sig. 

Hon medger att hon har förstått att frågan om etisk konsumtion är viktig och förstår 

problembilden. 

 

4.3 Åldersgruppen 31–50 år  
 

4.3.1 Social hållbarhet och etisk konsumtion 

I denna åldersgrupp upplevs medvetenheten om social hållbarhet och etisk konsumtion lite 

tvetydig. Respondent F menar att han har en idé om att det handlar om moral och vart 

människor kommer ifrån. Detta instämmer de andra respondenterna i även om de är 

tveksamma. Respondent G fortsätter med att hon inte hade någon aning om vad social 

hållbarhet eller etisk konsumtion innebär men att hon känner igen begreppen. Alla 

respondenter är eniga om att moral och hur man handlar är centralt. En liknelse som 

respondent I gör är att handla ekologiskt. Social hållbarhet och etisk konsumtion diskuteras 

öppet. Efter diskussionen är samtliga respondenter överens om vad begreppen innebär. 

Respondenterna menar att de inte förstod begreppen lösryckta men kan nu förstå helheten.  
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Vid frågan om hur mycket de spenderar på kläder i månaden skiljer sig svaren markant. 

Respondent F säger att han, i genomsnitt, inhandlar kläder för 100 kronor i månaden förutom 

någon gång då han är tvungen att köpa en ny jacka. H konsumerar kläder i genomsnitt för 

1500 kronor i månaden medan respondenterna G och I konsumerar för cirka 700 kronor. 

Vidare fick respondenterna redogöra för fyra faktorer som påverkar deras beslut när de 

handlar kläder. F och G har båda gemensamma faktorer som är passform, priset, trevligt 

bemötande av personalen och att kläderna klarar av slitage. H och I är mer uppmärksamma på 

kvalitet och att kläderna är av rätt märke. Båda håller med om att de sällan handlar det dyraste 

men inte heller det billigaste plagget. Det får gärna vara en välkänd affär med trevliga säljare 

och kvalitet till lagom pris. 
 

4.3.2 Vikten av etiskt producerade kläder 

Samtliga respondenter menar att de aldrig har köpt ett plagg enbart för att det är hållbart 

producerat. De anser att marknadsföringen butikerna gör för hållbart producerade kläder inte 

överensstämmer med verkligheten. De menar att förhållandena människor arbetar under oftast 

är väldigt svåra även i de fall företagen påstår att deras produkter är hållbart producerade. 

Respondenterna nämner hur liknande arbetsförhållanden i Sverige skulle leda till att ingen 

arbetar där. Vidare säger respondenterna hur det inte spelar någon roll om ett plagg är hållbart 

producerat om de stod och valde mellan två likvärdiga. De anser att de som producerat 

kläderna fortfarande skulle leva i misär även om de köpte hållbart producerat. Hade det dock 

funnits intyg eller framgått att plagget var 100 % hållbart producerat så skulle de kunna köpa 

plagget. Men på grund av att flertalet program i tv har visat att det inte fungerar som det ska 

väljer de att inte ta produktionen i beaktning. På frågan om de undviker någon butik enbart för 

att den fått dålig reklam eller publicitet svarar samtliga respondenter att sådant inte är fallet. 

Det är mer en prisfråga samt hur gärna man vill ha plagget, oberoende på hur företaget 

framställs. Respondent G svarar att hon enbart undviker en butik om personalen är dålig, men 

inte på grund av dålig publicitet. A menar att man blir mer medveten om något negativt tas 

upp i media men att det inte påverkar honom när han väl konsumerar. Det är priset som spelar 

roll var jag handlar mina kläder, inte media. 
 

4.3.3 Kunskap, information och krav 

Respondenterna beskriver att de har någorlunda lika syn när det kommer till vilka krav som 

produkterna de konsumerar är tillverkande under. H menar att det beror på vad det är för 

kläder. De ska vara snygga med bra passform. Respondent I instämmer med H:s åsikt och 

tillägger att kläderna ska sitta skönt. F menar att man teoretiskt vill ha krav på hur kläderna 

produceras men att det tyvärr inte avspeglas i praktiken. Han säger,   
 

“De stora klädföretagen har långa kedjor innan de har ett färdigt plagg i butik och 

någonstans under vägen tappar de kontrollen. De blir lovade att produktionen kommer skötas 

under bra omständigheter, men tyvärr är det inte så”.  
 
Vidare tillägger han hur de inte har någon koll på hur verkligheten ser ut. Därför anser F att 

han inte har krav på hur hans kläder har producerats. H önskar att han brydde sig mer men det 

gör han inte. Efter en bra diskussion får de frågan hur de märker att ett plagg är hållbart 

producerat. F svarar snabbt att han faktiskt sett ett par jeans en gång som var hållbart 

producerat. Företaget hade använt mindre vatten i tillverkningen. Detta kollade F upp och det 

visade sig att det går åt väldigt mycket vatten när de producerar jeans, även i de fall företagen 

går ut med att mindre vatten använts. F menar att det såg bra ut i butik men i verkligheten är 

de tyvärr inte så bra som de vill framstå. G anser att hon inte märkt att ett plagg varit hållbart 

producerat. Respondent I fortsätter diskussionen då hon kommer på att hon sett gröna lappar 



24 

 

på vissa kläder. Dock poängterar hon att det var en ren tillfällighet att hon såg dem och att de 

inte gav någon direkt information om betydelsen varför de var gröna.  
 
Vidare diskuteras om klädkedjor arbetar aktivt med att öka medvetenheten inom 

hållbarhetsfrågor hos konsumenter. Respondenterna är överens om att det är svårt för 

konsumenter att se vad företagen gör för att öka medvetenheten. F svarar att han tror att de 

försöker genom media men att det glöms bort då det inte finns tillräckligt intresse. H menar 

att det är väldigt svårt att se om de arbetar aktivt med att öka medvetenheten hos 

konsumenter. Respondent I håller med tidigare talare om och att de försöker men att det inte 

riktigt når fram. Respondent F anser att det skulle behövas mer redovisning där alla lätt kan se 

vad de gör för att producera hållbart och vara ärliga i sin redovisning. Det handlar om att ta 

ansvar från första början. Han anser även att konsumenter lättare ska kunna skapa sig en 

uppfattning om hur väl företagen sköter hållbarheten inom produktionen. Det skulle dock 

behövas ett stort intresse från konsumentens sida om de skulle orka gå in och läsa flera sidor i 

deras redovisning avslutar F. Respondent G håller med F och tillägger att om de marknadsför 

sig i rätt kanaler skulle de få större genomslagskraft. Respondenterna är överens om vikten av 

att det ska finnas en egen hörna med bra producerade kläder.  
 

4.3.4 Göra en skillnad för omvärlden.            

Samtliga respondenter är överens om att det i dagsläget inte gör någon skillnad genom hur de 

konsumerar. F menar att det förhoppningsvis skulle hjälpa de som arbetar i första ledet. 

Tyvärr försvinner allting i mellanhänder tillslut vilket är samma situation beträffande 

elektronik. Respondent H tror inte på att regler om hur vinsten fördelas skulle följas även om 

det klart och tydligt stod att produktionen skulle få en stor del. Han menar på att,  
 
“Det finns alltid någon som kringgår reglerna”.  
 
Därför tror han inte att det hjälper att handla etiskt. H håller med ovanstående om att det i 

slutändan blir för lite över till producenterna oavsett hur vi gör. De får frågan om vad som 

krävs för att de ska köpa etiskt producerade kläder. Samtliga håller med F då han svarar att 

man verkligen måste tro på att det är etiskt producerat. Då skulle han även kunna tänka sig att 

betala extra för klädesplagget. Men då med kravet att företaget kunde visa vart pengarna tar 

vägen. Att de går till de behövande som gjort det tyngsta arbetet. H håller inte med i detta 

resonemang fullt ut. Han menar att han inte är villig att betala extra. Det finns inte plats i 

ekonomin för att ge en tjuga extra för en tröja som kostar tvåhundra kronor. Alla här vill ha 

bil, hus och en dyr fritid så att lägga extra på kläder är han inte villig att göra. G svarar att om 

man verkligen visste att det pengarna kom till sin rätt, då skulle hon kunna tänka sig att köpa 

lite dyrare kläder. Hon tillägger dock att det är en lång väg dit, det finns ingen butik idag som 

hon har det förtroendet för.  
 

4.3.5 Rangordning av faktorer 

Respondenterna får sedan svara på vilka faktorer som påverkar dem mest till att inte köpa 

produkter från ett företag. Dessa faktorer är: barnarbete, osunda arbetsförhållanden, fattigdom 

och ojämlikhet. Det alla är överens om är att barnarbete är det som påverkar dem mest till att 

inte handla från ett företag. Dock erkänner G att hon handlat i en butik som hade varit med i 

tv där barnarbete skett. Respondent F anser att fattigdom också ligger i samma nivå som 

barnarbete. Respondent H menar att det fanns faktorer som gör att barnarbete i vissa fall är 

acceptabelt. Han anser att man är tvungen att se till barnets levnadsförhållanden. Har barnet 

väldigt sjuka föräldrar som inte kan arbeta och att det står mellan liv och död för familjen 
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beroende på om barnet tog arbete tycker H att det är förmildrande faktorer och att barnarbete 

är legitimt. Dock måste barnet vara över tio år tillägger han. Respondent I anser att fattigdom 

är en av de viktigaste faktorerna. Hon menar att om de inte får tillräcklig lön har de ingen 

chans att överleva. Men får de en bra lön finns det chans till ett bättre liv för familjen och mat 

på bordet vilket leder till bättre ork och välmående. Samtliga är överens om att ojämlikhet var 

den minst viktiga faktorn. 

 

4.3.6 Mottagliga för etisk konsumtion  

De flesta i gruppen vill vara mottagliga men att de i praktiken inte tänker på att konsumera 

etiskt. Respondent F svarar att han inte tänker på det när han handlar utan att det blir som det 

blir. Kravet är att det passar och att priset är bra. Men skulle det stå mellan två likvärdiga 

tröjor så kan F tänka sig betala 10% mer om det var hållbart producerat. G håller i slutet av 

denna intervju med F att även hon skulle kunna tänka sig att betala lite extra. H skulle också 

kunna betala mer men just nu finns det inte någon butik som uppfyller hans krav på hållbarhet 

så idag är H inte villig att betala extra. Han säger,  
 
“Man kan inte handla det dyraste i allting hela tiden. Det ska handlas allt från ekologisk mat 

till hållbara kläder. Det får räcka någonstans”.  
 
G avslutar intervjun med att hon vill ha mer ärlighet och öppenhet från klädkedjorna. 

 

4.4 Åldersgruppen 51 år och över  
 

4.4.1 Social hållbarhet och etisk konsumtion  

Samtliga respondenter har en övergripande kännedom gällande innebörden av social 

hållbarhet och etisk konsumtion. De är införstådda med att det handlar om vart produkter 

kommer ifrån. Barnarbete, osunda villkor och att handla ekologiskt lyfts fram. De är 

medvetna om att hållbarhetsarbetet idag innefattar fler aspekter än miljön, vilket visar att 

medvetenhet om etisk konsumtion även finns bland de äldre konsumenterna. På frågan hur 

mycket de spenderar på kläder i snitt varje månad är svaren rätt lika. Alla respondenter anser 

sin klädkonsumtion kosta mellan 300-500 kr per månad.  
  
Alla respondenter är eniga om att pris, kvalitet, det vill säga att plagget är bekvämt samt 

vikten av att plagget är användbart och går att matcha till mycket är värdefulla faktorer. 

Respondent L beskriver även färg och passform vara viktigt vilket J instämmer med. J 

tillägger även att hon förr kunde konsumera utan att tänka efter så mycket men idag har hon 

ett annat tänk. Vid följdfrågan om det påverkas mycket av media och reklam när det gäller 

köp av kläder svarar alla att de inte är något, i stor utsträckning, de längre påverkas av. 

Respondenten M medger att det var något man kunde påverkas av förr, då var det mycket 

märkeskläder men numer handlar han efter behov. Detta överensstämmer med resterande 

respondenter. Vidare uttrycker M följande,  
 
“Hur det handlar om en prioriteringsfråga, vad du vill lägga pengarna på. Är det 

restaurangbesök, klädkonsumtion, systembolaget eller annat. Det är upp till var och en”.  
  

4.4.2 Vikten av etiskt producerade kläder 

Ingen av respondenterna har någon gång köpt ett plagg enbart för att det är hållbart 

producerat. På följdfrågan varför det är så svarar respondent L att hon saknar kunskap inom 

ämnet. M nämner att han är medveten om att det finns butiker som säljer hållbart producerade 
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kläder. Han säger att han har svårt att lita på det där med fair trade, vidare menar han att det 

inom området finns mycket frågor. Han drar även en parallell till konsumtion av livsmedel 

där han säger,  
 
“Vi har till exempel en del svenskt när det gäller frukt och grönt i butiken men istället köper 

vi argentinsk som fraktats hit då den är billigare. Kan man där prata om hållbarhet?”.  
  
På frågan om de anser det vara viktigt med social hållbarhet när de konsumerar, svarar J att 

det är viktigt och man skulle vilja handla i enlighet med det. Hon säger att hon ibland kollar 

plaggets etikett där det framgår vart produkten är tillverkad. Dock ger den inte så mycket mer 

information och det finns samtidigt andra faktorer som spelar in i köpprocessen. Respondent 

K uppger att han inte reflekterat så mycket över etisk konsumtion. Respondent M fortsätter 

och säger att det är svårt då majoriteten av alla kläder tillverkas i lågkostnadsländer, till 

exempel H&M som har tillverknings fabriker i Bangladesh. Hur de skriver avtal med 

leverantörer då det är städat och fint när de kommer dit. Sen åker de hem och följer man inte 

avtalet så gör man inte det, vilket många gånger troligen är fallet. Respondenten J tillägger 

problematiken kring de långa kedjorna vilket gör det svårt att övervaka samt för konsument 

att enkelt få kännedom om tillverkningsförhållanden bakom klädproduktionen. L medger att 

hon reflekterat över när hon köpt billiga kläder om vem som kan ha behövt tillverka dessa. 

Samtidigt har hon köpt den ändå då hon behöver det specifika plagget och inte hittat något 

bättre. Respondent M tillägger hur det handlar om attityder hos folk i deras konsumtion, det 

krävs en attitydförändring för att uppnå en mer etisk konsumtion.  
  
Ingen av respondenterna har några direkta krav på hur kläderna tillverkas. Alla anser att det 

inte är acceptabelt med utnyttjande av människor för att tillfredsställa konsumtionsbehovet. 

Samtidigt är det svårt att komma åt problemet och alla respondenter handlar i de vanliga, stora 

modeföretagen. Alla anser det svårt att veta om ett plagg är hållbart producerat. Respondent 

M ger följande svar,  
 
”Ja, hur ska man veta det? Alla kläder kommer från lågprisländer och personalen är i många 

fall okunniga”.  
 
Vidare tillägger J att man kan se det om plagget till exempel är märkt med något. Men å andra 

sidan säger hon att man idag inte vet trovärdigheten i märkningen efter att det under senare år 

varit en del skandaler. L menar vidare på att företagen gör väl det de kan för att marknadsföra 

sig och nå ut till kunder och deras efterfrågan vilket K håller med om.  

  

4.4.3 Kunskap, information och krav 

Studiens äldre generation uppfattar inte att företagen arbetar aktivt med att nå en ökad 

medvetenhet hos konsumenter inom hållbarhetsfrågor. Den enda som J nämner är att det 

börjat ta betalt för plastpåsar vilket ur miljöaspekter är positivt. M tillägger dock att det inte 

var en proaktiv handling från företagen utan ett beslut som kom högre uppifrån. På 

följdfrågan om företagen skulle kunna göra något annorlunda för att fånga ditt intresse som 

konsument var utbildning ett ledord. Respondent M lägger stor vikt vid utbildning hos 

personalen. Han menar att idag är kunskapen hos dem bristfällig. Frågar han personalen om 

hur plagget producerats skulle svaret sannolikt bli tvetydigt. Vill han senare prata med chefen 

skulle hen troligen inte finnas tillgänglig på plats. Även respondent J och K anser att om de 

varit kunniga hade det varit enklare. En ökad uppmärksamhet och kunskap måste 

implementeras inom företagen och till personalen för att sen förmedla ett budskap till 



27 

 

konsumenterna. L håller med om detta men medger att hon inte tänkt och fördjupat sig så 

mycket i det. M tar även upp ett exempel hur restaurangerna i Danmark tilldelas glada och 

ledsna gubbar av inspektörerna utifrån deras upplevelser. Dessa sätts sedan på restaurangernas 

skyltfönster så det ska vara synligt för kunderna. Dock kan såklart tillförlitligheten i detta 

diskuteras vidare. Det behövs tydligare riktlinjer, bli enkelt och lättillgängligt för kunder att 

välja socialt hållbara alternativ gällande deras klädkonsumtion. 
 
Vid frågan om de skulle kunna betala ett högre pris för hållbart producerade kläder svarar 

respondenten L att hon inte är beredd att göra det. M anser att han idag inte skulle göra det, i 

så fall skulle det krävas tydligare intyg på att det verkligen är socialt hållbart producerat. 

Respondent J håller med och anser att det behövs en ökad medvetenhet och ett mer proaktivt 

arbete mot problemet. K tillägger att som konsument har man vanor och rutiner vilket gör att 

man konsumerar som man alltid gjort. L tillägger att man inte får några upplysningar heller 

om något annat. Hon säger även att, 
 
 “Jag absolut inte vill köpa kläder där de håller arbetarna ”låsta” till produktionen men 

samtidigt är det så långt bort och inget som man vet tillräckligt mycket om”. 
 

4.4.4 Göra en skillnad för omvärlden. 

Följande stycke berör deras roll som enskilda konsumenter. Vilken skillnad de kan bidra med 

genom att handla hållbart producerat. Här svarar respondent M att det gör väldigt lite skillnad. 

Det är svårt för konsumenten att se den individuella, etisk konsumtion göra tillräckligt stor 

skillnad. Respondent M menar på att det viktiga handlar om att inte konsumera mer än vad du 

behöver. Det är den onödiga och ständiga konsumtionen som är boven i det hela. J menar att 

det handlar om att få ner konsumtionen och produktionen. Hon säger, “Det krävs en 

attitydförändring”. M tillägger att det är ”masskonsumtionsmönstret” som måste förändras. L 

menar med på att man många gånger inte behöver allt man handlar. K menar på att det måste 

komma från högre instanser. Han säger, 
 
 “Även om jag som enskild konsument ändrar mitt beteende kommer fortfarande de andra 

“ohållbart” producerade kläderna fortsätta tillverkas”.  
 
Vidare nämner J hur hennes övergång till lite mer second hand har en omtanke gällande 

hållbarhetsaspekter. Hon menar på hur mycket vatten går det inte åt till ett par jeans? Alla 

menar på att de handlar efter behov och inte i onödan bara för handlandets skull. Hon tillägger 

vidare,  
 
“Jag tror det har med åldern att göra, kläder är inte lika viktigt längre”.  
 
Vidare säger L hur kläderna är en del av garderoben och använder plaggen långsiktigt. Inte 

bara något man har en kort tid för att sen ersätta med nytt. M anser den avtagande 

konsumtionen även bero på att man inte är, som han beskriver det, i ”vimlet” lika mycket. 

Alla är eniga om att kläder tidigare spelat en större roll än vad det gör idag. 
 
Respondenterna förespråkar utbildning hos personal som en viktig faktor till ett ändrat 

konsumentbeteende. Vidare nämns att det inte får vara märkbara prisskillnader då alla är 

eniga om att pris aspekten är central. M vill även se tydliga tecken på att produkterna 

verkligen är etiskt producerade som de framstår vara. Respondent J tillägger dock att märkta 

kläder med hållbarhetsmärkning kan avgöra hennes köp. Det krävs dock att plagget är mjukt 
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och bekvämt samt att priset är relationellt med det icke märkta plagget. De är alla eniga om att 

det finns en del att arbeta med för att ändra konsumentbeteenden. 
  

4.4.5 Rangordning av faktorer 

Vid rangordningen av följande faktorer, barnarbete, fattigdom, osunda arbetsförhållanden och 

ojämlikhet ger respondenterna följande svar. Respondent K anser att fattigdom är viktigast 

följt av osunda arbetsförhållanden, barnarbete och det minst viktiga är icke jämställdhet. 

Respondent L anser barnarbete vara viktigast samtidigt som hon med ansåg jämställdhet som 

minst viktigt. Hon menar på att jämställdhet inte existerar på samma sätt som här i Sverige. J 

lyfter även fram användningen av kemikalier och att det är något som påverkar henne i 

köpprocessen. M menar att man inte kan jämföra Europa mot Asien och lågkostnadsländer. 

Det skiljer sig helt politiskt och i vissa lågkostnadsländer där unga arbetar bidrar det till deras 

försörjning. Man kan se det som en björntjänst genom att undvika köpa kläder där. Samtidigt 

så får inte personen de där pengarna som bidrar till försörjning. Det är lite dubbelt där. J 

menar att om någon skandal blåser upp kanske man undviker det en liten stund men sen slutar 

det med att man är tillbaka som kund hos företaget. Konsumenter glömmer väldigt fort. 

 

4.4.6 Mottagliga för etisk konsumtion  

Respondent L anser sig mottaglig för etisk konsumtion men samtidigt innehar hon för lite 

kunskap. K håller med om att det saknas kunskap och kommunikation till konsumenter om 

ämnet. Vilket gör att man har svårt att ta det till sig. L tillägger hur hon tänker på det om de 

kommer ut i tidningen men inget man påverkas av när man väl är i butikerna. J håller med och 

tillägger att det måste till större kampanjer för att verkligen göra avtryck hos folk. De måste in 

och bli en naturlig del av vardagen. Vidare menar M att det inte är journalistiskt intressant att 

skriva om klädbranschen. Me Too kommer upp som exempel vilket tidningarna älskar att 

skriva och något som de lever på nu. De har spritts enormt, men om några månader kommer 

det upp något annat och det tidigare glöms bort. J håller med om detta, skandaler uppdagas 

och människor reagerar men sen glöms det bort. Alla är eniga om att företagen måste bli 

bättre på att kommunicera och arbeta med etisk konsumtion. Det behövs mer information, 

ärlighet och transparens från företagens sida för att nå fram till den slutliga konsumenten.   
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5. Analys och diskussion 

I följande kapitel presenteras studiens analys och diskussion. Analysen och diskussionen är 

uppdelad efter olika teman. Dessa teman är “medvetenhet”, “krav”, “lyckan mellan attityd 

och handling”, “information och kunskap”, “rangordning av faktorer”, “skillnad för 

omvärlden”, “skillnader mellan kvinnor och män” och “mottaglighet vid etisk konsumtion 

och hur konsumenter kan nås”. 

 

5.1 Medvetenhet 
Medvetenheten och kunskapen om social hållbarhet har under de senaste åren expanderat. 

Dagens konsumenter har ett större intresse för företagens arbete med social hållbarhet och 

etisk konsumtion. Detta har lett till att konsumenter kräver mer information vilket skapat en 

ny form av konsumentmakt (Se avsnitt 2.5). Utifrån studiens empiri kan slutsatsen dras om att 

medvetenheten om social hållbarhet och etisk konsumtion finns i de olika åldersgrupperna. 

Majoriteten av den yngre generationen visar en förståelse av begreppen. De redogör för fair 

traide, ett moraliskt förhållningssätt och vikten av sunda arbetsförhållanden. Den äldre 

generationen positionerar sig på ett mer övergripande plan, de lyfte fram osunda 

arbetsförhållanden, barnarbete och att handla ekologiskt men ingen djupare redogörelse 

framgick. De som hade svårast för en beskrivning av begreppen var konsumenter mellan 31–

50 år. De hade svårt att komma fram till något enbart av att höra social hållbarhet och etisk 

konsumtion. De lyfte dock fram moral, människors geografiska position och handla 

ekologiskt. Medvetenheten finns alltså men på olika nivåer. Å andra sidan kan kunskapen om 

social hållbarhet och etisk konsumtion ifrågasättas. Tidigare studier lyfter fram hur det skett 

en ökad kunskap medan respondenterna i denna studie beskriver brist på information och 

kunskap vara en faktor bakom konsumenters val till att inte konsumera etiskt. Att 

konsumenter saknar kunskap är en medverkande kraft som påverkar och hindrar konsumenten 

från att konsumera etiskt. I Sverige finns det en målsättning om att skapa ett samhälle med 

säkra och medvetna konsumenter (Se avsnitt 1.2). Här krävs det ett aktivt arbete från högre 

instanser och företag för att nå ut till den slutliga konsumenten.  

 

Utifrån den här studien kan slutsatsen dras om att den yngre generationen tenderar vara mest 

insatta i ämnet. Att den etiska konsumenten troligen är i medelåldern och att konsumenter 

över 65 år handlar för en bättre värld överensstämmer inte med denna studies resultat. 

Konsumenter över 30 lyfter fram att de aldrig köpt ett plagg enbart för att de är hållbart 

producerat. Tillförlitligheten till klädbranschen är i denna åldersgrupp svag. De är kritiskt 

inställda till marknadsföringen som sker av hållbart producerade kläder då de anser att det inte 

finns tillräckligt med intyg. Att den äldre generationen, det vill säga konsumenter över 51, gör 

vad de kan för en bättre värld är inte heller helt korrekt. De äldre ser problemet utifrån en 

annan synvinkel då företagens CSR aktiviteter idag inte kan styrkas och intygas till 100 % 

och att personalen innehar bristande kunskap. Det är alltså inte förhållandena bakom 

produktionen som är det största problemet utan det är individers masskonsumtionsbeteende 

som inte är acceptabelt enligt de äldre. Det är den ständiga och undermåliga konsumtionen 

som behöver förändras. Dagens konsumenter konsumerar enorma mängder kläder till låga 

priser. Utifrån de olika åldersgrupperna kan man se att det är den yngre generationen som står 

för den största klädkonsumtionen. Samtidigt är de dessa respondenter som visar störst 

kunskap och beskriver etisk konsumtion som någonting betydelsefullt och viktigt även om det 

inte tenderar handla så i praktiken. Den finns även i den yngre generationen andra faktorer 

som spelar in i form av pris, varumärke och kvalitet.  

 

Bilden av att den äldre konsumenten konsumerar etiskt i större utsträckning jämfört med 

andra konsumenter är inget denna studie styrker. Av de äldre tillfrågade var det endast J som 
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svarade att en hållbar märkning kan avgöra vilket plagg hon ska köpa i valet av två liknande 

dock krävs det att plaggen inte har en märkbar prisskillnad. Den äldre generationen 

konsumerar visserligen mindre kläder men vikten ligger inte vid vad som är etiskt och oetiskt. 

De menar att majoriteten av alla kläder kommer från lågkostnadsländerna vilket gör de svårt 

att veta hur produktionen verkligen gått till. Därmed kan inga slutsatser dras om att de äldre 

skulle vara mer etiska konsumenter. En förklaring till detta är bristen på kunskap, de beskriver 

svårigheten i att veta om ett plagg är etiskt eller oetiskt producerat. Det framför även att det är 

svårt att veta om informationen företagen förmedlar är tillförlitlig eller otillförlitlig. Detta 

stämmer bra överens med tidigare studier inom ämnet gällande den äldre generationen (Se 

avsnitt 2.2).  

 

5.2 Krav 
Kraven som respondenterna ställer skiljer sig mellan åldrarna. Den yngre generationen 

beskriver att bristande information förhindrar dem från att konsumera etiskt. De trycker 

vidare på att tillgänglighet av etiskt producerade kläder måste öka. Den tidigare forskningen 

beskriver likt respondenterna att pris, kvalitet och tillgänglighet är viktiga faktorer vid 

konsumtion. Priset är en central faktor för respondenterna när de konsumerar kläder. Den 

yngre åldersgruppen är villiga att betala ett lågt tilläggspris om det tydligt säkerställdes att 

kläderna de konsumerade är hållbart producerade. Vilket styrks av den tidigare forskningen. 

Detta skiljer sig dock från åldersgruppen 51 och över där de idag är mer kritiskt inställda till 

företagen. Om priset däremot skulle vara det samma för hållbara och icke hållbara produkter 

så kan det urskiljas att motivationen att konsumera etiskt skulle öka (Se avsnitt 2.1). Detta är 

tydligt gällande Respondent D som beskriver att om priset var detsamma och kläderna var 

identiska så skulle hon välja det hållbara alternativet. 

  

Priset är inte den enda avgörande faktorn. Faktorer såsom utseende, kvalitet och passform ska 

överensstämma med andra kläder för att respondenterna ska välja det hållbara alternativet. 

Åldersgruppen 18–31 menar även att utseende på kläder är viktig. Det som tilläggs av 

åldersgruppen 31–50 är att märke spelar roll och den äldre åldersgruppen menar att funktion 

och mångsidighet är viktigt. Det kan även tydas att respondenterna, främst i den äldre 

åldersgruppen, i denna studie väljer aktivt att inte överkonsumera kläder. Åldersgruppen 31–

50 beskriver att andra utgifter påverkar dem att inte konsumera etiskt. Det handlar om 

prioriteringar. Att konsumenter ofta måste prioritera andra utgifter före hållbart producerade 

produkter framgår även i den tidigare forskningen (Se avsnitt 2.1). I de övriga 

åldersgrupperna är även priset centralt vilket gör att inkomst och andra utgifter kan vara en 

möjlig anledning till varför respondenterna inte väljer att konsumera hållbart producerade 

kläder. Respondenterna i den yngre åldersgruppen väljer billigare alternativ och den äldsta 

åldersgruppen har en förhållandevis låg konsumtion av kläder varje månad där 

överkonsumtion är en anledning. 

  

Åldersgruppen 51 och över menar att i dagens läge så skulle de inte konsumera etiskt för att 

det inte är säkerställt att de hållbart producerade produkter som finns på marknaden verkligen 

är hållbart producerade. Detta ifrågasättande av företagens motiv och hur de agerar genom 

distributionskedjan är även något annat som framkommer i de andra åldersgrupperna. 

Åldersgruppen 31–50 instämmer vid detta och menar att när företag har så långa 

distributionskedjor så tappar de kontrollen över hur produkterna tillverkas. För att uppnå 

hållbara produkter krävs att samtliga företag genom distributionskedjan agerar hållbart. 

Respondenterna i åldersgruppen 31–50 menar att någonstans i ledet kommer det inte gå rätt 

till. Ifrågasättandet av företagen skiljer sig i denna studie. Respondenterna nämner inte 

marknadsföring för hållbara produkter som en strategi. Men samtidigt menar Respondent E 
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att när företag presenterar en fair trade kollektion så medger de samtidigt att deras övriga 

kollektioner är det. Att företag presenterar en fair trade kollektion skulle kunna ses som en 

strategi för att fånga hållbart inriktade konsumenter. För företag är det viktigt att veta vad 

konsumenterna motiveras av och vilka krav de har. Företagen har ett ansvar att tillgodose 

konsumenternas krav samtidigt som de främjar deras hållbarhetsarbete (Se avsnitt 1.1). 

 

5.3 Luckan mellan attityd och handling 
Genomgående i alla åldrar återfinns det ett tydligt mönster. Vissa respondenter har påtagliga 

krav på hur kläder ska produceras. Andra har det inte. Men vad som är tydligt är att trots att 

respondenterna har teoretiska krav på hur kläder ska produceras så appliceras detta inte i 

praktiken. Attityder, vilja och motivation gör alltså inte att etisk konsumtion ökar i praktiken. 

Att etisk konsumtion blir mer populärt och samtidigt har ökat de senaste åren blir tydligt 

genom flera forskare. Men det beskrivs samtidigt att etisk konsumtion inte sker i den 

utsträckning som samhället kräver (Se avsnitt 1.1, 2.1 och 2.4). Det är tydligt att etisk 

konsumtion i allmänhet vill beaktas av respondenterna men det finns många faktorer som 

enligt dem förhindrar detta. Det är exempelvis som nämnt kunskap, ifrågasättande av 

företagens motiv och prisfrågan. Många av respondenterna menar att det är viktigt att kläder 

produceras under goda förhållanden men samtidigt leder detta inte till handling. Det gör att 

den etiska konsumtionen inte sker i den utsträckning som den skulle kunna göra. Om attityd 

inte leder till handling så förbättrar det inte situationen. Som respondent E säger ” det viktiga 

är inte vad jag tycker utan det jag gör”. Skillnaden mellan den tidigare forskningen och 

resultatet i denna studie är att respondenterna är medvetna om att de inte handlar i enlighet 

med deras attityder. Genom att respondenterna är medvetna om att de bidrar till ett gap mellan 

attityd och handling kan det möjliggöra att gemensamt arbeta fram åtgärder som kan bidra till 

ökad etisk konsumtion.  

  

Genom att se till den tidigare forskningen så ges förklaringar på varför det finns ett gap 

mellan attityd och handling. Människor vill i största mån undvika personliga 

uppoffringar.  Detta skulle kunna förklaras i denna studie genom att respondenterna aktivt 

väljer vissa klädkedjor för att de är tillgängliga, har rätt typ av kläder gällande utseende och 

passform och att de är prisvärda. Konsumenten påverkas av vanor, ekonomiska faktorer, 

begränsad information och omgivningen vilket även respondenterna i denna studie gör.  

 

När respondenterna i denna studie aktivt väljer att konsumera kläder från butiker som säljer 

kläder som är producerade under sämre förhållanden så tar de ett tydligt ställningstagande. 

Konsumenten blir trogen företaget när de aktivt väljer att konsumera deras produkter. Då 

spelar det alltså ingen roll om konsumenter är medvetna om ohållbara förhållanden eller om 

de egentligen skulle vilja konsumera etiskt producerade kläder. Detta kan kopplas ihop med 

Holbrooks syn på etisk konsumtion (Se avsnitt 2.4). Där den etiska konsumenten går från 

självisk till osjälvisk. Respondenterna i studien kan därför antas vara kvar i den själviska 

dimensionen med undantag för respondent E som ser etisk konsumtion som mer självklart. 

Det är vidare tydligt att respondenterna faller in som passiva konsumenter då de aktivt väljer 

att konsumera ohållbara kläder. Människor vill ofta framställas bättre än vad de är. Det 

stämmer inte in i denna studie då respondenterna tydligt förklarar att de inte konsumerar etiskt 

i praktiken även fast de anser att det är viktigt teoretiskt sätt. Men samtidigt beskriver 

samtliga respondenter olika anledningar, ursäkter och förklaringar till varför de i nuläget inte 

väljer att konsumera etiskt. Det skulle kunna ses som en försvarsmekanism för att rättfärdiga 

deras handlande.  
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5.4 Information och kunskap 
Något som respondenterna påpekade genomgående under intervjuerna var att de saknar 

kunskap om etisk konsumtion. De saknar även information från företagen som arbetar med 

social hållbarhet. Överlag ansåg respondenterna att företagets information inte är tillförlitlig. 

Vi har tidigare tagit upp detta dilemma som konsumenter står inför och att de anser att 

hållbarhet endast är en företagsstrategi som företagen använder sig av (Se avsnitt 2.1). Den 

etiska konsumtionen skulle inte göra någon förbättring för de anställda. Konsumenterna 

ifrågasätter företagens motiv vilket även visade sig i intervjuerna. Den äldre generationen 

ansåg att det var svårt att skaffa information och kunskap om ämnet hållbarhet. Att företag 

arbetar med CSR information är viktigt, de har också ett ansvar att göra det. Informationen 

ska vara tydlig, väsentlig och lättillgänglig. Det ska vidare vara enkelt för konsumenten att ta 

reda på vart produkten kommer ifrån. Information om CSR är viktigt för att öka 

trovärdigheten hos företagen (Se avsnitt 2.5). Tidigare forskning menar att det finns ett 

kunskapsgap mellan den äldre och den yngre generationen och att de äldre vill veta att 

informationen kommer från säkra källor. Den äldre generationen har svårare att nå 

information då den oftast visas i mediala forum och är då inte läsvänlig för de äldre. Denna 

studie visade att även den yngre generationen ansåg att det var svårt även för dem att hitta 

information. Studien visar även att den mellan och äldre åldersgruppen är mer kritiska till 

information om etisk konsumtion.  

 

I Solomons ABC- modell beskrivs hur konsumenten inom standardinlärning först måste skapa 

sig en uppfattning av varan (Se avsnitt 2.7). För att göra detta behöver konsumenten samla in 

information som ger en känsla för produkten. Utifrån denna studie går det att urskilja hur det 

brister i informationsinsamlingen. Den äldre konsumenten tar sig inte tid att skapa sig en 

uppfattning om plagget då det är för svårt att hitta information. Den yngre generationen 

samlar information och har möjlighet att skapa sig en uppfattning av produkten. Även de 

anser att insamlandet är svårt. Då konsumenten vet hur produkten är producerad vägs för och 

nackdelar mot varandra. Det som försvårar beslutet ytterligare är att konsumenter inte litar på 

informationen. Utifrån låg engagemangs hierarkin där konsumentens medvetenhet sker efter 

att plagget har inhandlats blir reklam i butik viktig. En av respondenterna i den äldre 

generationen ansåg att personalen i butiken bör utbildas inom hållbarhetsfrågor. Att 

kunskapen hos personalen är bristfällig håller flera med om. Detta försvårar konsumenternas 

informationssökande i butik då de inte kan få svar på vad begreppet innebär samt hur 

produktionen har gått till. Överlag är den största osäkerhetsfaktorn inom etisk konsumtion att 

konsumenter genomgående i alla åldrar inte litar på företagen och dess information.  

 

5.5 Rangordning av faktorer 
Då respondenterna skulle rangordna faktorer ansåg den yngre och mellangruppen att 

barnarbete var värst. Tidigare nämnde vi att företag upplever att de hjälper utsatta människor 

genom att skapa arbete och införa ny teknologi. Detta kan ses som ett utnyttjande av utsatta 

områden men ser vi till studien pekar den åt samma riktning. Flera av respondenterna ansåg 

att det kan vara godtagbart med barnarbete i de fall arbetet bidrog till bättre förutsättningar. 

Dessa förutsättningar kunde vara att barnets arbete bidrar till att de har råd att gå i skolan eller 

skapa sig ett bättre liv. Respondenterna mellan 18–50 år ansåg att det även att det fanns 

förmildrande omständigheter beträffande barnarbete vilket styrker tidigare forskning. Dessa 

omständigheter kan vara att barnet arbetar med lättare uppgifter som inte inskränker på 

skolgång, eller att det har en betydande roll för familjens fortsatta överlevnad. I den äldsta 

åldersgruppen var rangordningen av faktorer otydlig då de inte var helt överens. Barnarbete 

var viktigast för en och för de andra kom andra faktorer före. Detta strider mot tidigare 

forskning som ansåg att den äldre generationen ska vara den som är mest kritiskt inställda till 



33 

 

barnarbete. Samtliga respondenter var sedan överens om att fattigdom och osunda 

arbetsförhållanden även de var viktiga. Den faktorn de ansåg vara minst viktig var ojämlikhet 

i samtliga grupper. Enligt den äldre gruppen berodde detta på att de i andra länder inte har 

liknande syn på jämställdhet som Sverige.  

 

5.6 Skillnad för omvärlden 
I den tidigare forskningen beskrivs den äldre generationens tro på att deras individuella etiska 

konsumtion kan bidra till skillnad för omvärlden. Detta strider delvis mot åldersgruppen 51 år 

och över i denna studie. Flertalet respondenter i den åldersgruppen menar att deras enskilda 

del inte kommer göra någon stor skillnad i det hela. Åldersgruppen 31–50 är helt överens om 

att deras individuella etiska konsumtion inte skulle bidra till skillnad och förändring. Däremot 

skiljer sig åldersgruppen 18–30 som istället menar att deras individuella insats för etisk 

konsumtion bidrar till skillnad. De menar vidare för att få större resultat så krävs en 

kedjeeffekt. I den tidigare forskningen beskrivs att enskilda konsumenter inte kan bidra till en 

omfattande förändring själva. Utan det krävs många konsumenter för att göra skillnad. För att 

se förändring och förbättring behövs givetvis många konsumenter men samtidigt så kan det 

anses vara viktigt att varje konsument ser sin del i förändringen. Utan tron på sin roll i 

sammanhanget finns risken för att motivationen att konsumera etiskt minskar. Däremot lyfts 

konsumenter i kombination med företag och regeringen vilka gemensamt eller enskilt kan 

bidra till skillnad för omvärlden. Att många människor krävs för att det ska ske en förbättring 

för de anställda som producerar de kläder som människor använder och konsumerar varje dag 

är ett faktum. Konsumenter, företag och regeringen måste enskilt och tillsammans ta sitt 

ansvar för situationen för att det ska ske förbättring.  

 

5.7 Skillnader mellan kvinnor och män 
Kön, inkomst och ålder kan ha en inverkan på etisk konsumtion. I studien framgick en 

marginell skillnad gällande att kvinnor konsumerar mer etiskt än män. Forskarna är överens 

om att kvinnor konsumerar och tänker mer hållbart än män. Att det skulle vara ett stort gap 

mellan kvinnor och män är inte något denna studie visat. Däremot finns det en liten skillnad i 

respondenternas svar beträffande synen på etisk konsumtion könen emellan. I åldersgruppen 

18–30 framgick detta tydligare än i de andra två fokusgrupperna då kvinnorna svarade att de 

tänker på etisk konsumtion. I gruppen där respondenterna var 31-50 år svarade både 

kvinnorna och männen att de inte handlar etiskt. En av männen var dock villigare än övriga 

att konsumera mer etiskt. I den äldre gruppen fanns det en antydan till att kvinnorna var mer 

uppmärksamma då en av dem ibland läste på etiketterna. Hon uppmärksammade även att 

klädkedjor börjat ta betalt för påsar i kassan. Genomgående i samtliga grupper var de överens 

om att de vill konsumera etiskt men saknar kunskap oberoende om de var kvinnor eller män. 

Att studien inte fullt ut överensstämmer med tidigare forskning kan bero på att vi använde ett 

relativt litet antal respondenter som inte kan representera hur det ser ut överlag. Det går inte 

att bortse från att resultatet kunde sett annorlunda ut om vi använt oss av fler respondenter. En 

annan anledning kan vara att vi blandade både män och kvinnor i fokusgrupperna vilket kan 

ha resulterat i att de påverkades av varandras åsikter.  

 

5.8 Mottaglighet för etisk konsumtion och hur konsumenter kan nås 
I åldersgruppen 18–30 upplever respondenterna att de är mottagliga för etisk konsumtion. 

Dock menar de vidare att de skulle kunna vara mer mottagliga om det fanns mer information 

om etisk konsumtion och om det var mer tillgängligt och bekvämt att konsumera etiskt. 

Åldersgruppen 31–50 upplever likt den yngre åldersgruppen att de är mottagliga för etisk 

konsumtion men samtidigt att de inte handlar i likhet med det i praktiken. Även den äldsta 

åldersgruppen har liknande respons. Att det uppstår en lucka mellan attityd, motivation, 
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mottaglighet och handlande i praktiken är centralt i denna studie i likhet med tidigare 

studier.  Konsumtion av hållbara produkter blir allt viktigare och västvärldens konsumtion har 

negativa inverkningar på människor i andra länder. Dagens konsumenter konsumerar 

samtidigt allt mer kläder under kortare tid vilket ytterligare ökar påfrestningarna på de 

anställda. Kort sagt är vårt sätt att konsumera ett problem. Trots detta upplever samtliga 

respondenter att företagen inte bidrar till att göra dem mer medvetna om hur situationen ser 

ut. Detta är ett problem med tanke på att hållbarhetsarbetet idag är viktigt. Är det så att 

företagen inte arbetar tillräckligt aktivt med att göra deras konsumenter medvetna om deras 

hållbarhetsarbete eller är det så att de i nuläget inte arbetar på rätt sätt? Respondenterna 

saknar information och någon som tar ett faktiskt ansvar för situationen. Respondenterna i 

denna studie upplever att de inte kan bidra till övergripande förändring på egen hand. Därför 

krävs det att företag och regeringen tar tag i problemet. De kan vidare påverka konsumenterna 

i rätt riktning.  

 

Utifrån studien kan det även urskiljas att de olika åldersgrupperna upplever att de kan 

motiveras till förändring på olika sätt. Åldersgruppen 18–30 menar att inflytelserika personer 

skulle kunna bidra till förändring. Särskilt i deras ålderskategori. Respondenterna som är 51 år 

och över menar samtidigt att de inte litar på media. När det gäller att negativ information har 

större inverkan på konsumenter jämfört med positiv information i hållbarhetsfrågor styrks inte 

av studien. Åldersgruppen 18–30 menade att de kan påverkas om de ser negativa reportage på 

nyheterna men att det samtidigt inte leder till något när de väl konsumerar.  

 

Det kan tydas att olika typer av insatser behövs för att främja etisk konsumtion beroende på 

ålderskategori. För att nå förändring krävs många konsumenter. Därför krävs det att företagen 

tar sitt ansvar. Vilket även är något som respondenterna i allmänhet tycker att företagen ska 

göra. När företagen kan tillfredsställa konsumenternas krav och samtidigt arbeta aktivt med 

hållbarhet så kan det stärka företagets image och skapa värde. Företagen har ett ansvar att 

förmedla lättillgänglig och tydlig information till konsumenterna. Information och kunskap är 

något som samtliga respondenter menar att de saknar vilket gör att företagens 

hållbarhetsarbete brister. Den yngre åldersgruppen föreslår en samlad bank för information 

där informationen inte framställs av företagen själva utan det skulle behöva vara en extern 

part.  Vilket även kopplas ihop med respondenternas kritiska inställning till företagen. 

Samtliga respondenter vill ha tydligare märkning på de kläder som är hållbart producerade. 

Det kan kopplas ihop med låg engagemang hierarkin där varuexponering på hyllor är ett 

möjligt alternativ för att konsumenter ska välja hållbara produkter (Se avsnitt 2.7).  
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6. Sammanfattning och slutsats 
I följande kapitel presenteras studiens sammanfattning och slutsats. 

 

Studiens syfte var att skapa en förståelse för svenska konsumenters attityd och medvetenhet 

till social hållbarhet och etisk konsumtion inom klädbranschen. Vidare ämnade studien skapa 

en förståelse för om etisk konsumtion påverkade konsumtionsmönster. Detta utmynnade i 

följande frågeställningar, 

  

Hur skiljer sig svenska konsumenters attityder och medvetenhet till social hållbarhet och etisk 

konsumtion utifrån olika åldrar? 

  

 Hur påverkar den etiska konsumtionen konsumtionsmönster? 

  

Studien visar att medvetenheten om social hållbarhet och etisk konsumtion existerar 

oberoende av ålder. Dock återfinns en viss variation i medvetenheten mellan de olika 

åldersgrupperna. Till skillnad från tidigare studier på ämnet kan antagandet om att den etiska 

konsumenten troligen är medelålders diskuteras. Denna studie visar att den yngre 

generationen är de med störst inblick och vilja för etisk konsumtion medan de äldre har en 

mer övergripande förståelse för ämnet. Medvetenheten hos åldersgruppen 31-50 är likt den 

äldre åldersgruppen något lägre i jämförelse med den yngre åldersgruppen. Studien styrker 

tidigare resonemang om det existerande gapet mellan vad konsumenter uttrycker och hur de 

sedan handlar i praktiken. Det som skiljer sig är att respondenterna i denna studie är medvetna 

om att de bidrar till gapet mellan attityd och handling. Den etiska konsumtionens påverkan på 

konsumtionsmönster är minimal. Detta är ett resultat av bristfällig information och utbildning 

inom ämnet. Bristande information är det som kännetecknar den yngre åldersgruppen mest. 

Åldersgruppen 31–50 menar att de inte litar på den information som kommer från företagen 

samt att det handlar om prioriteringar. Där andra prioriteringar kommer före etisk 

konsumtion. Även åldersgruppen 51 och över upplever att de har andra prioriteringar som går 

före samt att de saknar information och kunskap. Social hållbarhet och etisk konsumtion 

upplevs inte som tillräckligt viktigt. Konsumenter värderar idag andra faktorer högre vilket 

även denna studie, i enlighet med tidigare studier, förmedlar.   

 

Idag är inte social hållbarhet och etisk konsumtion ting som konsumenter tenderar att 

värdesätta. Som uppsatsens titel säger, ”Det är viktigt men tydligen inte tillräckligt viktigt”. 

Många konsumenter vill men det saknas kunskap och utbildning vilket gör att 

konsumtionsmönster förblir oförändrade.  

 

  



36 

 

7. Oväntade resultat 
I följande kapitel presenteras de oväntade resultat som uppkom genom arbetets gång och som 

ligger utanför studiens syfte.  

 

Under arbetets gång uppkom en del sidospår i resultatet som i sig är intressanta men som inte 

inkluderats i studiens syfte. Tre framträdande sidospår är skillnader mellan kvinnor och män 

när det gäller etisk konsumtion, respondenternas diskussioner om barnarbete och hur gapet 

mellan attityd och handling i praktiken möjligtvis kan förminskas.  
 
Resultatet ger inga stora indikationer på att etisk konsumtion skiljer sig mellan män och 

kvinnor. Kvinnorna i studien tenderar att värdesätta och belysa vikten av den sociala 

hållbarhetsaspekten lite mer men det är inget som i stort påverkar deras konsumtionsmönster. 

Detta kan därmed anses skilja sig mot tidigare studier där det framgått att kvinnor konsumerar 

etiskt i högre grad än män, då denna studies skillnad är marginell. Den marginella skillnaden 

kan förklaras av att urvalet är litet och att respondenterna kan ha påverkats av varandras 

åsikter. Barnarbete var vidare omdiskuterat. Många respondenter upplever att barnarbete är 

hemskt men samtidigt att det kan finnas förmildrande omständigheter. Den tidigare 

forskningen beskriver att företag upplever att de hjälper familjer när de tillåter barnarbete. I 

andra länder finns annorlunda normer för barnarbete än här i Sverige. Men samtidigt kan 

dessa normer urskiljas även i resultatet. Om det beror på att respondenterna vill rättfärdiga sitt 

beteende eller att det finns andra bakomliggande förklaringar kan vara svårt att säga. Men det 

är fortsatt en aspekt som bör studeras vidare och som kan vara en bakomliggande faktor i 

strävandet efter ökad etisk konsumtion.  
 
Det som även framkom genomgående i studien är att många respondenter är villiga att 

förändra deras beteende men att det finns aspekter som förhindrar ökad etisk konsumtion. 

Exempelvis menar respondenter att företagen har ett ansvar att förmedla information om deras 

hållbarhetsarbete. Detta är något som saknas i dagens läge. Studien förmedlar vidare vikten av 

hur företagen måste bemöta konsumenterna olika beroende av åldersgrupp. Detta då de olika 

åldersgrupperna uppmuntras till förändring på skilda sätt. Den yngre generationen lyfter fram 

inflytelserika människor inom sociala media som kan bidra till positiv förändring. Samtidigt 

anser studiens äldre generation att tillförlitligheten till media är svag. De menar på att det 

krävs en förändring från högre instanser för att det ska implementeras i vardagen. Detta 

kräver mer arbete från företagen för att nå ut till den slutliga konsumenten och uppnå ett 

förändrat konsumtionsbeteende. Det blir även tydligt att företagen i samspel med 

konsumenter och regeringen gemensamt kan bidra till förändrat konsumtionsbeteende.  
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8. Vidare forskning 
I följande kapitel presenteras inspiration för vidare forskning inom området.  

 

Under denna studie har flertalet sidospår uppstått som vi önskat fortsätta studera på. Till att 

börja med hade det varit intressant att identifiera faktorer som kan övervinna gapet mellan 

attityd och handling där alla ålderskategorier inkluderats. Detta då vi gärna hade sett en 

lösning på problemet som denna studie resulterade i. Det vill säga identifiera faktorer som kan 

öka konsumenters vilja att konsumera etiskt. Även identifiera varför vissa konsumenter 

medvetet väljer att avstå etisk konsumtion och vad som kan göras för en förändrad attityd. 

Detta är viktigt i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Annan vidare forskning som hade varit 

relevant inom detta ämne är att jämföra strategier mellan företag som konsumenter uppfattar 

som tillförlitliga och de som anses vara opålitliga. En intressant vinkling på vår studie hade 

varit att dela upp män och kvinnor var för sig i fokusgrupperna för att se om respondenternas 

åsikter skiljer sig åt från de svar vi fick. Slutligen hade det varit intressant att göra denna 

studie på en större urvalsgrupp för att kunna säkerställa vårt resultat som visade att det finns 

ett gap mellan attityd och handling inom etisk konsumtion.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide 
 

Respondenterna får uppge sin ålder, akademisk bakgrund, yrke och kön. 

Vad vet ni om social hållbarhet och etisk konsumtion? 

                  Ge inblick i vår tolkning av social hållbarhet och etisk konsumtion. 

 

Hur mycket spenderar ni på kläder i snitt varje månad? 

 

Nämn 4 saker som påverkar ert beslut när ni handlar kläder? 

 

Har ni någon gång köpt ett plagg enbart för att det var hållbart producerat? 

                  Om ja/nej, varför då? 

 

Är det viktigt med social hållbarhet när du konsumerar? 

 

                  Varför tycker ni att det är viktigt respektive oviktigt? 

 

Har ni krav på hur era kläder ska ha producerats? 

                  Vilka typer av krav ställer ni och varför just dessa? 

 

Undviker ni att handla i vissa butiker på grund av hur produktion har gått till?    

                  Varför undviker ni eller inte undviker vissa butiker? 

 

Hur märker ni att ett plagg är hållbart producerat? 

 

Upplever ni att klädkedjor arbetar aktivt med att öka medvetenheten i hållbarhetsfrågor hos 

konsumenter? 

                  Om ja, på vilket sätt upplever ni att företag arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Om nej, Skulle de kunna göra på ett annorlunda sätt för att fånga ditt intresse 

som konsument? 

 

Vad tror ni att ni kan göra för skillnad genom att handla hållbart producerade kläder? 

 

Vad krävs för att ni ska köpa etiskt producerade kläder? 

                  Skulle ni exempelvis kunna betala ett högre pris för hållbart producerade kläder. 

Om så är fallet hur mycket skulle ni vara villiga att betala? 

 

Vilka av följande faktorer påverkar dig mest till att köpa/inte köpa produkter från ett företag? 

Ojämlikhet, barnarbete, osunda arbetsförhållanden, fattigdom. 

 

Skulle någon av dessa faktorer kunna bidra till att du inte handlar från ett visst företag? 

 

Känner ni er mottagliga för etisk konsumtion? Eller är det en uppoffring som ni inte anser er 

beredda att göra? 

 

Slutligen är det något annat som ni vill tillägga? 


