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Sammanfattning 

Forskning bekräftar att ett gap mellan intention och handling finns. Denna studie belyser etiska 

konsumenter samt gapet mellan att vilja handla etiskt och hållbart men att inte alltid göra det. 

Fokus har legat på att ta reda på varför detta gap uppstår och att skapa en förståelse för de 

faktorer som påverkar konsumenters köpbeteenden. En avgränsning till klädbranschen har 

gjorts då det finns begränsat med forskning kring gapet inom detta område samt ett till synes 

begränsat utbud av etiska och hållbara kläder. Genom en kvalitativ metod har 37 

semistrukturerade intervjuer gjorts. Intervjuerna har ägt rum i två olika köpcentrum i Sverige. 

Resultatet visar att det finns respondenter som känner igen sig i det så kallade gapet och de 

främsta faktorerna respondenterna menar påverkar deras handlingar är pris, hållbara kläder 

ansågs dyra, informationsbrist, svårt att veta vad som är hållbart och inte samt bekvämlighet, 

orken att söka information på egen hand är begränsad. Det framkom även att en bristande tillit 

till det media och företag kommunicerar finns från konsumenternas sida och att detta kan vara 

en bidragande faktor till att gapet uppstår. Respondenter uttryckte att det aldrig finns några 

garantier för att de produkter som sägs vara tillverkade under bra förhållanden faktiskt är det. 

En slutsats om att det inom klädbranschen finns mycket för företag att arbeta med för att öka 

sin trovärdighet gentemot konsumenterna har kunnat dras. Det ligger dock även ett ansvar hos 

konsumenter att våga göra sin röst hörd samt att vara öppna för förändring. Det är en ömsesidig 

relation mellan företag, individer och samhälle. 

 

Nyckelord:    Attityd-beteende gap,    köpbeteende,    etiska konsumenter,    etisk 

klädindustri,    konsumenters tillit till företag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Consumers’ intentions don’t always result in actions. This study focuses on ethical consumers 

in order to investigate why a gap between intention and action occur. Based on this an improved 

understanding for the underlying factors that impact buying behaviour is created. A delimitation 

has been made to focus this study on retail apparel and ethical and sustainable clothes. Some 

factors have been seen to be of bigger importance to the gap than others, such as price, lack of 

information and convenience. The results also imply that there is a missing trust from the 

consumers’ point of view when it comes to trusting what is communicated about ethical and 

sustainable work within the clothing industry.   

 

Keywords:    Attitude-behaviour gap,    buying behaviour,    ethical consumers,    ethical 

clothing industry,    consumers trust in companies 
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund  

Ajzens (1991) The theory of planned behaviour behandlar relationen mellan tro, attityder, 

intentioner och beteenden. Teorin bygger på idén om att ett beteende kan förklaras genom 

attityder och personliga normer. En viktig beståndsdel i teorin är människans intention att 

uppträda enligt ett specifikt beteende. En intention fångar de motivationsfaktorer som påverkar 

ett beteende, de är anvisningar för hur villig en person är att försöka och hur mycket den vill 

anstränga sig för att utföra beteendet. Om avsikten att uppträda enligt ett specifikt beteende är 

stark finns större chans att lyckas.  

 

Creyer och Ross (1997-i Boulstridge & Carrigan, 2000) menar att konsumenter prioriterar, och 

är villiga, att spendera mer pengar på produkter från företag som uppträder etiskt. Enligt 

Pedersen (2015) finns ett litet men växande segment av konsumenter, de kallas etiska 

konsumenter. En etisk konsument fattar köpbeslut bortom egna intressen och eftersträvar att 

handla på ett sätt som sammanfaller med den moral konsumenten har. Avsikten med att handla 

etiskt syftar till att förbättra hållbarhet för framtida generationer (Pedersen, 2015). Dock anser 

Castaldo och Perrini (2004-i Castaldo, Perrini, Misani & Tencati., 2009) att det inte finns någon 

garanti för att konsumenter alltid väljer det mest etiskt korrekta företaget när de gör sina köp. 

En studie har av Papaoikonomou, Ginieis och Gerard (2011) utförts för att förklara varför etiskt 

tänkande konsumenter inte handlar etiskt. Resultaten som nåtts berör områden som begränsat 

utbud av etiska produkter, brist på information och att etiska produkter är kostsamma. Detta 

påvisar ett gap hos konsumenter mellan intention och handling, då de i vissa fall väljer att handla 

oetiska produkter trots deras intention att inte göra det 

 

Det är intressant både ur ett samhällsperspektiv och ett företagsperspektiv att undersöka det gap 

som finns mellan konsumenters intentioner och handlingar. Enligt Pedersen (2015) har 

konsumenter blivit mer angelägna att ta köpbeslut över sina egna intressen. De strävar efter att 

kunna konsumera på ett sätt som stämmer överens med deras moral och förbättrar hållbarhet 

för framtida generationer. Detta påvisar att det ur ett samhällsperspektiv är viktigt att intentioner 

leder till handlingar för att skapa en förbättrad framtida hållbarhet. Sett från ett 

företagsperspektiv är det viktigt att veta hur gapet skall hanteras eftersom konsumenter enligt 
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Boulstridge och Carrigan (2000) ofta uttrycker en vilja att handla etiskt men inte prioriterar 

etiska produkter vid köp. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Ajzens (1991) teori är lämplig för att studera problemet kring gapet mellan intention och 

handling hos etiska konsumenter. Detta eftersom teorin stöds på en grundläggande tanke om 

planerat beteende hos konsumenter som påverkas av attityder, tro, intentioner och beteenden. 

Newholm och Shaw (2007) menar att attityder är avgörande i teorier som behandlar 

konsumenters beslutsfattande. Särskilt när det handlar om ett försök att överbrygga det så 

kallade attityd-beteende gap som finns.  

 

Som i problembakgrunden poängterats finns det enligt Castaldo och Perrini (2004-i Castaldo et 

al., 2009) inte någon garanti för att konsumenter alltid väljer det mest etiskt korrekta företaget 

när de gör sina köp. Detta stärks av Boulstridge och Carrigan (2000) som menar att socialt 

ansvar skapar ett gap i konsumenters attityder och beteenden då de gärna uttrycker en villighet 

att handla etiskt men de prioriterar inte etiska produkter när de faktiskt handlar. I en studie av 

Cowe och Williams (2001) påvisas att marknadsandelarna för dessa produkter begränsas då 30 

% av konsumenterna hävdar att de köper etiska produkter men endast 3 % gör det. I en artikel 

av Frankfurt (1982) hävdas att bry sig om nödvändigtvis inte behöver speglas i handlingar och 

aktiviteter vilket Cowe och Williams (2001) resultat konstaterar. 

 

Problemet föreligger när en konsument utger sig för att tänka och agera på ett etiskt korrekt sätt 

men inte uppvisar detta vid faktiskt köp (Cowe & Williams, 2001). I en situation där en 

konsument utger sig för att handla etiskt och företag agerar på dessa intentioner skapas en 

orättfärdig grund i de fall en konsuments handlingar och intentioner inte sammanfaller. Ett 

scenario som kan uppstå och som inte är önskvärt är att företag satsar på etiska produkter och 

konsumenter sedan inte är villiga att betala ett högre pris eller välja bort mindre etiska produkter 

och varumärken. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förklara det gap som uppstår mellan konsumenters etiska 

köpintentioner och handlingar med fokus på klädbranschen, att ta reda på vad det är som skapar 

denna avvikelse hos konsumenter.  



3 
 

 

1.4 Problemformulering 

Forskningsfrågorna som ställs i detta sammanhang lyder:  

• Varför uppstår ett gap mellan intention och handling? 

• Vad är det som påverkar att konsumenter inte handlar etiskt? 

  

1.5 Avgränsning 

En avgränsning för detta arbete har gjorts där klädbranschen är det valda studieområdet. Ett 

företag som fått större uppmärksamhet i arbetet är H&M då vi finner dem intressanta och 

aktuella när det kommer till hållbarhetsarbete och etiska frågor. Det är intressant ur ett 

företagsperspektiv att undersöka hur etiska konsumenter ställer krav på klädbranschen då det 

enligt Murphy, Öberseder och Laczniak (2013) avslöjats en hel del missöden inom branschen 

under de senaste 20 åren. Dessa missöden menar Black 2008; Hethorn och Ulasewicz (2008-i 

Diddi & Niehm., 2016) har fått stor negativ spridning i media.  

 

I detta arbete kommer begreppen intention, avsikt och planerat beteende användas synonymt 

med varandra. En medvetenhet finns dock om att dessa begrepp inte alltid används som 

synonymer. 

 

2. Teoretisk referensram  

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen presenteras med innehåll av tidigare 

forskning som är av relevans för denna studie. Inledningsvis behandlas en teori som berör 

attityder och intentioner. Fortsättningsvis behandlas ämnena: konsumenters syn på företags 

samhälleliga ansvarstagande, gapet mellan konsumenters intentioner och handlingar, etiskt 

ansvarstagande och etiskt mode. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 

referensramen för att stärka kopplingen mellan referensramen och problemfrågorna.  

 

2.1 The theory of planned behaviour 

The theory of planned behaviour grupperar upplevd beteendekontroll i ett mer allmänt ramverk 

av relationerna mellan tro, attityder, intentioner och beteenden. Teorin säger att upplevd 

beteendekontroll tillsammans med beteendeintentioner kan förutsäga beteendeprestation. Om 
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två människor med samma förutsättningar har samma intention att lära sig något kommer den 

med självsäkerhet troligtvis lyckas bättre än den som ifrågasätter sin förmåga (Ajzen, 1991).  

 

Ajzens teori bygger på idén om att ett beteende kan förklaras genom attityder och personliga 

normer. En viktig beståndsdel i teorin är människans intention att uppträda enligt ett specifikt 

beteende. En intention fångar de motivationsfaktorer som påverkar ett beteende, de är 

anvisningar för hur villig en person är att försöka och hur mycket den vill anstränga sig för att 

utföra beteendet. Forskaren menar att om avsikten att uppträda enligt ett specifikt beteende är 

stark finns större chans att lyckas. Det finns enligt Ajzen beteenden som möter de avsikter en 

människa har men de flesta utföranden beror på en viss grad av omotiverande faktorer så som 

tid, pengar och färdigheter för att nämna några. Dessa faktorer representerar människors 

kontroll över sina beteenden och har en person de väsentliga möjligheterna och resurserna för 

att inte falla in i en omotiverande faktor kommer denne att lyckas uppträda enligt sitt avsiktliga 

beteende. Personliga normer är en social faktor som avser den press som bildas genom att 

uppträda eller inte uppträda enligt beteendet. Upplevd beteendekontroll hänvisar till hur 

beteendet uppfattas som enkelt eller svårt, att reflektera över erfarenheter, eller förvänta sig 

hinder. Figur 1 visar en illustration av Ajzens teori. 

 

 

 

Figur 1. Theory of planned behavior. Ajzen (1991)  
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2.2 Konsumenters syn på företags samhälleliga ansvarstagande  

Ett företag definieras enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) som en affärsdrivande 

verksamhet vars mål kan vara både av finansiell och icke-finansiell karaktär. Lönsamhet är ett 

exempel på ett finansiellt mål medan icke-finansiella mål kan innebära nöjda kunder eller 

förbättrad produktkvalitet. För att ett företag skall ses som samhälleligt ansvarstagande bör de 

enligt Pedersen (2015) engagera sig i miljömässiga och samhälleliga aktiviteter samt att deras 

produkter och tjänster tillverkas på ett sätt som inte skadar varken samhället eller miljön. I en 

artikel av Castaldo, Perrini, Misani och Tencati (2009) granskas relationen mellan 

konsumenters uppfattning av huruvida företag tar sitt sociala ansvar och konsumenters 

köpintention till företags marknadsförda produkter. Enligt Baines, Fill och Page (2011) är en 

konsument en person som inte endast köper en produkt utan även nyttjar den. Det finns olika 

typer av konsumenter och några av dessa är enligt Pedersen (2015) etiska, medvetna, hållbara 

och “gröna”. Av dessa typer inriktas fokus på den etiska konsumenten. Förväntningar på etiskt 

ansvarstagande gentemot företag har under de senaste årtiondena utvidgats avsevärt. Som ovan 

nämnt strävar konsumenter efter att konsumera på ett sätt som stämmer överens med deras 

moral och förbättrar hållbarhet för framtida generationer (Pedersen, 2015). Redan 1975 

presenterar Webster en grundläggande definition av den socialt medvetna konsumenten. 

Definitionen innebär att den socialt medvetna konsumenten är en konsument som tar hänsyn 

till de allmänna konsekvenser dennes privata konsumtion för med sig eller som eftersträvar att 

använda sin köpkraft för att åstadkomma social förändring. Castaldo et al. (2009) placerar 

företag i två kategorier, de som har ett gott rykte för att vara socialt ansvariga och de som inte 

har det. De bra företagen attraherar konsumenter medan de dåliga företagen straffas genom att 

konsumenter exempelvis utövar bojkott gentemot dem. Även Pedersen (2015) hävdar att etiska 

konsumenter kan utnyttja sina konsumtionsval för att belöna eller bestraffa företag. Enligt 

Friedman (1996-i Newholm & Shaw, 2007) har antalet bojkotts världen över under de senaste 

tio åren ökat. Genom att bojkotta ett företag tar konsumenten avstånd från deras produkter. 

Konsumenternas beteenden används som verktyg för att nå etiska mål. Connolly och Prothero 

(2003-i Newholm & Shaw, 2007) menar att konsumenter ställs i en maktposition gentemot 

företag genom att sprida budskap via sitt val att konsumera eller inte konsumera. Carrigan och 

Attalla (2001) skriver om den konflikt som uppstår när en konsument är benägen att stödja eller 

förkasta företag efter deras nivå av socialt ansvar. Forskning visar att negativ data om företag 

påverkar konsumenterna mer än positiv data. Detta innebär att konsumenter bojkottar företag 
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som inte handlar etiskt korrekt men det betyder inte att de kommer köpa produkter från företag 

som gör det. 

 

2.3 Gapet mellan konsumenters intentioner och handlingar 

Som Ajzens (1991) teori konstaterar är människans intention att uppträda enligt ett specifikt 

beteende en viktig beståndsdel. En intention är något en person vill och planerar för att göra 

(Intention, u.å.) och enligt Scheer (2006) härstammar intentioner från människors beslut, löften, 

planer och liknande. En handling är processen i att utföra något, framförallt med koppling till 

problem eller svårigheter (Action, u.å.). Smith (2003-i Castaldo et al., 2009) skriver att 

konsumenter många gånger hävdar att ett företags inställning till företagsansvar spelar en stor 

roll för vilket märke de väljer att köpa. Detta stödjs av Creyer och Ross (1997-i Boulstridge & 

Carrigan, 2000) som menar att konsumenter prioriterar att köpa produkter från socialt ansvariga 

företag, de skriver också att konsumenter förväntar sig att företag uppträder på ett etiskt sätt 

och är villiga att betala ett högre pris för den goda sakens skull. Resultat visar dock även att 

konsumenter fortfarande skulle köpa produkter från oetiska företag men endast till låga priser. 

Page och Fearn (2005-i Castaldo et al., 2009) belyser det faktum att konsumenter värdesätter 

frågor som berör dem själva. Forskarna gjorde en studie där majoriteten av respondenterna 

svarade att det är upp till företag att hitta en väg att producera varor på ett ansvarigt sätt utan 

att höja priserna. I artikeln av Boulstridge och Carrigan (2000) lyfts kvalitet, pris, bekvämlighet 

och varumärkeslojalitet fram som de viktigaste faktorerna i beslutsfattande och de prioriteras i 

många fall trots att konsumenten uttrycker en vilja att handla etiskt.  

 

Castaldo och Perrini (2004-i Castaldo et al., 2009) menar att det inte finns någon garanti för att 

konsumenter alltid väljer det mest etiskt korrekta företaget när de gör sina köp. Det finns fall 

där konsumenter inte är medvetna om det omoraliska sociala beteende som förekommer. Det 

finns också situationer där konsumenter känner till omständigheterna men väljer att ignorera 

dessa. Boulstridge och Carrigan (2000) beskriver yttranden från konsumenter som menar att 

socialt ansvar inte är en faktor när de fattar köpbeslut. Konsumenter köper för personliga skäl 

och inte sociala och i det fall produkten i fråga är omtyckt och köps ofta sågs inget skäl till att 

bojkotta den för bristande etik. Detta stärks av Carrigan och Attalla (2001) som lett en 

fokusgrupp där respondenterna svarat att de fortfarande skulle köpa skor från märket Nike trots 

kännedom om bristande etik hos företaget. Boulstridge och Carrigan (2000) menar att socialt 

ansvar skapar ett gap i konsumenters attityder och beteenden då de gärna uttrycker en vilja att 
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handla etiskt men de prioriterar inte etiska produkter när de faktiskt handlar. Som togs upp i 

problemdiskussionen gjordes en studie av Cowe och Williams (2001) som visar att 30 % av 

konsumenter hävdar att de köper etiska produkter men endast 3 % gör det, detta begränsar 

marknadsandelarna för produkter av detta slag. Frankfurt (1982) hävdar att bry sig om 

nödvändigtvis inte behöver speglas i handlingar och aktiviteter. Tronto (1993-i Shaw, 

Mcmaster & Newholm., 2016) menar att gapet mellan önskan och handling är kärnan i det 

attityd-beteende gap som förekommer hos etiska konsumenter. Noddings (2002-i Shaw et al., 

2016) stödjer detta påstående och menar att det inte finns tillräckligt med sympati hos 

konsumenter, vilket leder till ett gap mellan avsikt och handling. Att bry sig om är diffust och 

syftar snarare till situationer än enskilda personer. Vidare menar Noddings (2002-i Shaw et al., 

2016) att det är rimligt att bry sig om människor som arbetar med klädproduktion i dåliga 

fabriksförhållanden. Omtanke finns men inte i den utsträckning att det faktiskt utförs hjälpande 

handlingar gentemot människorna. 

 

Som togs upp i problembakgrunden har en studie av Papaoikonomou et al. (2011) utförts för 

att förklara varför etiskt tänkande konsumenter inte handlar etiskt. De resultat som framkommit 

behandlar bland annat områden som begränsat utbud av etiska produkter, brist på information 

och att etiska produkter är kostsamma. En stor del av respondenterna hävdade att en 

begränsning av etiska alternativ råder. Denna begränsning utgör ett hinder för de konsumenter 

som vill handla efter sina principer och i slutändan tvingar det dem att handla produkter som 

erbjuds men som kanske brister enligt deras egna etiska moral. Ett annat problem som kom upp 

var att även då produkter möter en konsuments etiska krav, uppfylls nödvändigtvis inte andra 

kriterier så som funktion och design. Andra svarande tryckte på svårigheten att införskaffa 

information om hur produkters produktionsprocesser ser ut, de fann det svårt att svara på frågor 

om hur produkter är gjorda och vart de kommer ifrån. Det fanns även de respondenter som 

upplever en överbelastning av information, som bidrar till förvirring och ifrågasättande om vad 

som är sanning. I båda fallen ligger problemet i att den tillgängliga information som finns 

kommer från opålitliga källor. En stor del av respondenterna uttalade sig också om att vissa 

etiska produkter och tjänster är för dyra för dem, att de har en begränsad budget att följa.  

 

2.4 Etiskt ansvarstagande  

Etiskt ansvarstagande menar Carroll (1979) är det beteende och de etiska normer som samhället 

förväntar sig att företag skall följa. Dessa förväntningar innebär beteende och handlingar som 
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sträcker sig bortom det som krävs enligt lag. Carroll påstår dock att etiskt ansvarstagande är ett 

fenomen som är dåligt definierat och är därför svårt för företag att hantera. Genom den tidigare 

nämnda mediala uppmärksamhet som företagsetik och etiskt beteende fått hävdar Dawkins och 

Lewis (2003) att corporate social responsibility (CSR) frågor, som berör företags sociala ansvar, 

blivit en större drivande faktor för allmänhetens åsikter. Det beror på att konsumenter besitter 

mer kunskap om de förhållanden som råder vid produktion och distribution av produkter. 

 

Emmelhainz och Adams (1999) skriver i sin artikel om ett fenomen som kallas för 

”Sweatshop”-arbete. Innebörden av detta fenomen är att arbetstagare arbetar under förhållanden 

som strider mot rättvisa arbetsförhållanden och där lönerna är mycket låga eller underskrider 

det som anses vara en levnadslön. Klädindustrin är enligt Emmelhainz och Adams den bransch 

som mottagit särskilt mycket kritik för missbruk av mänskliga rättigheter vid tillverkning och 

distribution av varor. Shen, Wang, Lo och Shum (2012) hävdar i en mer nyligen gjord studie 

att konsumenters ökade medvetenhet och uppkomsten av etiskt mode tog sin fart under 1980-

talet då det uppdagades att ”sweatshop”-arbete användes av stora och kända företag som Nike, 

Gap och Levi Strauss. Denna studie påvisar att det som Emmelhainz och Adams skrev 1999 

fortfarande är av relevans 13 år senare. H&M är en välkänd klädkedja som mottagit en del kritik 

från olika källor. I ett nyhetsinslag av TV4 (2015) visas att Kalla fakta undersökt och identifierat 

att H&M via mellanhänder köpt bomull från ett område i Etiopien där grova brott mot 

mänskliga rättigheter förekommer. Genom mediala spridningar likt detta har konsumenter tagit 

del av incidenterna vilket ger dem mer makt och kunskap att ställa krav på företag. 

 

I en studie av Diddi och Niehm (2016) påvisas att det finns behov för företag inom 

klädbranschen att på ett effektivt sätt ta itu med etiska frågor som finns i försörjningskedjan. 

Det beror på att konsumenter i allt högre grad kräver transparent kommunikation vad gäller 

etiska affärsmetoder. Studien belyser även vikten av medvetenhet från branschens sida om den 

konstanta information konsumenter kan ta del av i realtid. Internet, sociala medier och 

massmedia är exempel på källor som kan belysa konsumenter om globala etiska frågor som 

innebär en stärkande effekt och ökar deras krav på klädföretagen. Diddi och Niehms studie 

påvisar i relation till det ovan nämnda att konsumenters inneboende värden, moraliska normer 

och kunskap om etiska frågor är viktiga faktorer som innebär en ökad förväntning på etiskt 

beteende. De skapar även positiva attityder gentemot de företag i klädbranschen som engagerar 

sig i CSR-frågor. Dessa resultat påvisar vikten av att företag som är verksamma i denna bransch 

implementerar företagsansvar och etiska affärsmetoder i sin verksamhet. Dawkins och Lewis 
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(2003) hävdar dock att företag vid kommunikation av CSR-frågor, däribland etiska dilemman, 

upplever att allmänheten kan tolka frågorna som ett försök att utnyttja goda orsaker till förmån 

för finansiell tillväxt. Det försätter företag i en svår situation då konsumenter kräver transparent 

kommunikation samtidigt som företag känner en rädsla för att bli misstolkade och få en motsatt 

effekt än de önskar. 

 

2.5 Etiskt mode 

Shen et al. (2012) hävdar att konsumenter är en grupp vars intresse och medvetenhet kring 

kläder är ett växande fenomen. Detta innebär att konsumenter i allt större utsträckning tänker 

på det materiella innehåll kläderna har. Enligt Joergens (2006) är etiskt mode kläder som 

producerats under principer av rättvis handel där arbetsförhållandena är goda samt att åtgärder 

vidtagits för att minska den miljöpåverkan processen innebär. Vidare menar forskaren att etiskt 

mode även kan beskrivas som ”mode med ett samvete” eftersom det tar hänsyn till 

tillverkningsförhållanden och miljön. Etiskt mode är dock ett fenomen som enligt Joergens i 

vissa aspekter kan anses överstiga dess grundläggande funktion då det finns människor i dagens 

samhälle som kämpar med jämställdhet och hållbarhet i flertalet aspekter av livet. Detta genom 

att etiskt mode istället för att möta människors grundläggande fysiologiska behov inriktar sig 

på att möta konsumenters specifika psykologiska behov. 

 

Goworek (2011) menar att etiska produkter blivit allt viktigare för modebranschen som en följd 

av en ökad efterfrågan av produkter som tillverkats under förhållanden som respekterar 

arbetstagarnas rättigheter. Brown (2010-i Shen et al., 2012) indikerar att konsumenters oro 

agerar som en drivkraft för företag, att de inser vikten av att vara miljövänliga och socialt 

medvetna. I H&M:s årsredovisning (2015) kan utläsas att företaget är en av de butikskedjor 

inom klädbranschen som lanserat ekologiska och rättvisemärkta kollektioner. Produkterna i 

dessa kollektioner innehåller, enligt företaget, bland annat ekologisk bomull samt återvunnen 

polyester och ull. I deras årsredovisning (2015) hävdar de även att andelen produkter som 

innehåller dessa typer av hållbara material kommer att öka i H&M:s sortiment. 

 

Brosdahl (2007-i Shen et al., 2012) menar att konsumenter som köper etiskt mode i form av till 

exempel återvunna kläder har ett större etiskt förhållningssätt än de som inte gör det. Vidare 

påstår forskaren att varje beslut en konsument tar gällande ett köp agerar som en röst som 

indikerar stöttning eller brist på stöttning för hur företag gör affärer. Handlar konsumenten i en 
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butik vars etiska arbete är tvivelaktigt ger det en indikation om att intresset för hur företag sköter 

sitt etiska arbete inte har en signifikant betydelse för konsumentens köpbeslut. Detta kan 

förklaras genom de resultat Joergens (2006) fick fram i sin studie. Resultaten visar att bortsett 

från den etiska aspekten av produkter är även attribut som pris och tillgänglighet nyckelfaktorer 

när det kommer till konsumenters val av varumärke. Detta innebär att den etiska aspekten inte 

alltid är den avgörande faktorn. Enligt Paulins och Hillery (2009-i Shen et al., 2012) står 

konsumenter konstant inför uppgiften att balansera självcentrering och samhällscentrering där 

den självcentrerade sidan ofta har ett övertag. Studien utförd av Shen et al. (2012) påvisar att 

etisk konsumtion liksom miljömässigt och samhälleligt ansvarstagande kommer ha en stor 

betydelse för att åstadkomma en hållbar modeindustri. 

 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Det finns enligt Castaldo och Perrini (2004-i Castaldo et al., 2009) inte någon garanti för att det 

företag som är mest etiskt korrekt alltid väljs av konsumenterna. Boulstridge och Carrigan 

(2000) beskriver i sin studie yttranden som tyder på att socialt ansvar inte är en faktor vid beslut 

om köp. Vidare menar forskarna att socialt ansvar framkallar en avvikelse i konsumenters 

attityder och beteenden då de uttrycker en vilja att handla etiskt men inte prioriterar etiska 

produkter vid köp. Boulstridge och Carrigan hävdar att kvalitet, pris, bekvämlighet och 

varumärkeslojalitet är de viktigaste faktorerna i konsumenters beslutsfattande och prioriteras 

ofta framför en vilja att handa etiskt. Papaoikonomou et al. (2011) är ytterligare forskare som 

förklarar varför etiskt tänkande konsumenter inte handlar etiskt. Begränsat utbud av etiska 

produkter, brist på information och pris är de resultat som forskarnas studie presenterar. Ajzen 

(1991) beskriver i sin teori att en människas intentioner och utföranden påverkas i olika grad 

av omotiverande faktorer. Tid, pengar och färdigheter är exempel på omotiverande faktorer. 

Ajzen menar även att beroende på hur stark intentionen att utföra ett beteende är, desto större 

chans har personen att genomföra det planerade beteendet.   

 

Den forskning som presenterats i detta avsnitt tyder på att det finns ett gap hos konsumenter 

mellan deras intentioner och handlingar när det kommer till etiska och hållbara produkter. Detta 

stärker det faktum att denna studien är relevant att utföra då ämnet är aktuellt och vi upplever 

att det finns en brist på forskning om gapet inom klädbranschen. Den teoretiska referensramen 

agerade som grund för utformandet av den valda metoden där frågor ställdes för att prata med 

konsumenter om bland annat deras upplevelse av intentioner och vad som påverkar dem. 
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Referensramen verkade även som ett analysverktyg för att reflektera kring de svar 

undersökningen gav för att på bästa möjliga sätt besvara forskningsfrågorna. 

 

3. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod. Inledningsvis beskrivs val av metod följt av en 

diskussion av datainsamlingsmetoden. Därefter presenteras undersökningens läge, 

respondenter och målgrupper. Slutligen beskrivs genomförandet av datainsamling och 

dataanalys samt etiska principer, reliabilitet och generalisering.  

 

3.1 Val av metod 

Ett deduktivt tillvägagångssätt utgör grunden för detta arbete då en teoretisk referensram 

skapats för att sedan prövas i empirin (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Metoden som avses 

nyttjas är av kvalitativ art, för att forskningsfrågorna skall kunna besvaras på bästa sätt i relation 

till det deduktiva angreppssättet. Saunders et al. (2009) förklarar att det normalt sett är vanligare 

med ett induktivt angreppssätt när en kvalitativ metod nyttjas men under 2000-talet har 

användandet av ett deduktivt angreppssätt inom samhällsvetenskap blivit allt vanligare. 

Författarna skriver att deduktion är passande då intresse ligger i att förklara varför något händer 

snarare än vad som händer. Vid förklaring av vad som händer hade induktion varit mer 

passande. I detta arbete är syftet inte att ta reda på vad det är som händer då en avvikelse från 

konsumenters avsikter sker utan att förstå varför gapet mellan etiska konsumenters intentioner 

och handlingar uppstår. Därmed är nyttjandet av deduktion relevant. Creswell (2002-i Saunders 

et al., 2009) menar även att deduktion är lämpligt då det finns en större mängd litteratur att 

tillhandahålla för att bygga den teoretiska referensramen vilket det gör i detta fall. Anledningen 

till att en kvalitativ metod valts framför en kvantitativ beror på att arbetet innefattar en 

datainsamlingsteknik i form av intervjuer samt att den data som samlats in kategoriseras. Enligt 

Alvehus (2013) är en kvalitativ metod i form av intervjuer ofrånkomlig när syftet är att skaffa 

sig visshet om hur människor känner, tänker och handlar. En intention för oss är hur en 

människa tänker och känner kring dess avsikt att utföra ett visst beteende och hur den skall 

handla för att genomföra det. En kvantitativ datainsamlingsmetod innebär vanligtvis 

användande av enkäter som datainsamlingsteknik och dataanalysen görs med hjälp av grafer 

eller statistik som ger sifferuppgifter (Saunder et al., 2009). Denna typ av information är inte 

relevant för vår studie och kvantitativ metod har därför valts bort.  
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3.2 Datainsamlingsmetod och utveckling av metoden 

Enligt Alvehus (2013) kan intervjuer ses som ett effektivt verktyg som möjliggör för 

intervjuaren att genom interaktion med respondenterna ställa frågor angående deras känslor och 

motiv. I denna undersökning har semistrukturerade intervjuer gjorts vars syfte är att ställa frågor 

och skapa en insikt i vad det är som orsakar att konsumenters intentioner inte resulterar i 

handlingar. Dock menar Alvehus även att semistrukturerade intervjuer inte alltid är trovärdiga 

då respondenterna har större möjlighet att påverka innehållet i intervjun eftersom formuläret 

består av öppna frågor och/eller bredare teman. Det vi som intervjuare gjorde för att upprätthålla 

kontroll över intervjun var att vara vaksamma på vad respondenterna sa och styra dem i rätt 

riktning så de inte avvek från ämnet. Samtidigt är syftet med valet av semistrukturerade 

intervjuer att respondenterna i viss utsträckning skall få tala fritt för att vi skall kunna fånga 

deras tankar och avsikter. En annan faktor som enligt Easterby-Smith, Thorpe och Jackson 

(2008) kan leda till att innehållet påverkas är om intervjuaren lyckas få respondenternas 

förtroende. Författarna menar att vad respondenterna får för upplevelse av intervjuaren påverkar 

hur de agerar och vad de berättar. Sannolikheten för att få ärliga svar ökar om ett förtroende 

finns. Denna typ av intervju är dock meningsfull i detta arbetet då de lyfter frågor och svar med 

inriktning på varför konsumenter agerar som de gör.  

 

En intervjuguide bestående av flera breda teman med öppna frågor har skapats. Guiden 

skapades för att vi intervjuare skulle ha en mall att utgå från då intervjuerna genomfördes. Valet 

av att ha bredare teman och öppna frågor som en del av intervjuguiden grundades i att det är 

karaktärsdragen för en semistrukturerad intervju enligt Alvehus (2013). En intervjuguide skiljer 

sig från ett strukturerat intervjuschema på det sätt att det inte är lika specifikt. Guiden fungerar 

som en drivkraft för intervjun (Bryman & Bell, 2015). Som ovan nämnts bestod intervjun av 

teman och dessa teman agerade främst som en indikation för oss intervjuare, vad frågorna skulle 

handla om. Till varje tema fanns några förutbestämda öppna frågor som tillät respondenterna 

att utveckla sina egna svar vidare och baserat på de svar som gavs ställdes följdfrågor som 

anpassades efter detta. Ett exempel på ett tema är hållbart handlade där respondenterna 

tillfrågades om de handlar hållbara kläder i den bemärkelsen att de bland annat tänker på vart 

de kommer ifrån och vad de är gjorda av. Detta tema har skapats för att undersöka om 

respondenterna har som intention att handla hållbart. Ett beslut att kalla temat hållbart 

handlande togs då en tanke om att ordet etiskt kan vara laddat och ha en avskräckande effekt 
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på respondenterna fanns, men innebörden av hållbart är att handla etiskt korrekt. Detta 

förklarades för respondenten med andra ord än etiskt. Ett annat exempel är gap mellan intention 

och handling som ett tema och där handlade en av de förutbestämda frågorna om att ta reda på 

varför respondenterna tror att det finns ett gap mellan konsumenters intentioner och handlingar 

när det kommer till hållbart handlade. Frågorna som ställdes var både av personlig och allmän 

karaktär, detta för att fånga fler aspekter. De personliga frågorna behandlar respondenternas 

personliga köpbeteenden och avsikter medan de allmänna frågorna är till för att se vad deras 

allmänna uppfattning om en viss frågeställning är. Ett exempel på en sådan fråga är Varför tror 

du att konsumenter utger sig för att handla på ett visst sätt men sedan inte gör det?  

 

Den ursprungliga intervjuguiden testades på fyra personer för att se hur lång tid det tog att 

intervjua en respondent. Det visade sig ta cirka tio minuter. Intervjuguiden testades även för att 

se om frågorna var bra formulerade så respondenterna skulle uppfatta dem korrekt. Efter detta 

gjordes några mindre justeringar där någon fråga omformulerades, någon togs bort och någon 

lades till vilket skapade den slutgiltiga intervjuguiden. 

 

3.3 Läge, respondenter och målgrupper  

Intervjuerna ägde rum i två olika köpcentrum i olika städer, Commerce i Skövde och A6 i 

Jönköping. Dessa platser valdes för att få en så stor variation på människor som möjligt. 

Jönköping betraktas som en storstad i relation till Skövde. Tanken med att intervjua i 

köpcentrum var att det finns ett konstant flöde av människor samt att vi ville fånga 

respondenterna i en miljö där kläder är centralt. Eftersom arbetet har en inriktning mot 

klädbranschen är det relevant. En annan motivering till varför köpcentrum var platsen för 

intervjuerna var för att urvalet av respondenter skulle ske slumpmässigt. Urvalet skedde 

slumpmässigt för att minska risken för partiskhet då slumpmässigt urval enligt Easterby-Smith 

et al. (2008) innebär att alla har en lika stor chans att delta i undersökningen. 

 

De som tillfrågades var mellan 20–79 år gamla. Detta är något vi är väldigt nöjda med då en 

initial önskan om en stor åldersvariation fanns vilket vi anser lyckades uppnås. En ambition var 

att få ett jämnt antal kvinnor och män som deltog i undersökningen. Detta visade sig vara svårt 

då urvalet av respondenter skedde slumpmässigt. Det var flest kvinnor som rörde sig i 

köpcentrumen de tider vi var där och framförallt var det flest kvinnor som var villiga och hade 

tid att stanna och svara på intervjun. Detta resulterade i att våra respondenter var ungefär 
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dubbelt så många kvinnor som män. Utöver en önskan om stor åldersvariation samt jämn 

fördelning mellan könen var det även önskvärt att få respondenter med olika bakgrund både 

vad gäller utbildning och yrke. Här lyckades en variation åstadkommas med respondenter som 

endast läst grundskolan till de som vidareutbildat sig på högskola och allt däremellan så som 

gymnasieutbildning, enskilda kurser genom jobbet eller fristående kurser på högskola. Det 

framkom även att respondenterna arbetade med skilda yrken. Några av de yrken som nämndes 

var byggarbetare, förskollärare, butiksbiträde, sjuksköterska och egenföretagare.  

 

3.4 Genomförande av datainsamling och dataanalys 

Vår undersökning består av 37 semistrukturerade intervjuer. Vid utförandet erbjöds total 

frivillighet att delta och alla respondenter fick anonymitet. En av oss intervjuare fokuserade på 

att ställa frågor och följdfrågor medan den andre fokuserade på att anteckna svaren. Då 

intervjun genomförts fick respondenten uppläst en sammanfattning av svaren för att kunna 

godkänna att denne citerats korrekt. Därefter tackades respondenten för dess deltagande och då 

denne lämnat platsen fördes ett samtal mellan oss intervjuare om vad som sagts för att 

säkerställa att vi tolkat svaren på samma sätt.  

 

Då intervjuerna genomförts samlades alla svar ihop för att granskas och analyseras. Varje tema 

med dess tillhörande frågor bearbetades i tur och ordning, vilket innebar att alla 37 

respondenternas svar på en fråga sammanställdes innan nästa fråga hanterades. Inom varje fråga 

skapades även kategorier där respondenters svar av liknande karaktär placerades i samma 

kategori för att underlätta processen. Det räknades ihop hur många respondenter som fanns i 

varje kategori för att skapa en överblick av fördelningen. Diagram skapades till vissa frågor för 

att tydligt visa på skillnader i demografi, i detta fall ålder och kön, samt svarsfrekvens. 

 

3.5 Etiska principer 

Vid utförande av undersökningar har etiska dilemman en central roll. Syftet med en 

undersökning är att i största möjliga utsträckning kunna generalisera svaren, detta kan dock 

krocka med möjligheten för deltagarna att bibehålla sin integritet. Genom att använda sig av 

lämpliga etiska principer som autonomi och rättvisa kan denna typ av skada förhindras eller 

reduceras (Orb, Eisenhauer & Wynaden, 2000). Autonomi menar Capron (1989-i Orb et al., 

2000) handlar om självstyre och att vara oberoende. Enligt Orb et al. (2000) handlar principen 

om rättvisa om att forskaren skall vara ödmjuk gentemot deltagarna och inte missbruka sin 
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maktposition utan vara tacksam för deras vilja att ställa upp. Som nämns i rubrik 3.2 

Genomförande av datainsamling erbjöds alla respondenter vid utförandet av intervjuerna total 

frivillighet att delta samt att de fick anonymitet. På så sätt stred momentet inte mot etiska 

principer och respondenternas autonomitet samt rättvisa sattes i fokus. 

 

3.6 Reliabilitet  

Extern reliabilitet syftar till i vilken utsträckning det är möjligt att återskapa en undersökning. 

Detta menar LeCompte och Goetz (1982-i Bryman & Bell, 2015) är ett svårt kriterium att uppnå 

vid kvalitativa undersökningar eftersom det är omöjligt att framställa exakt samma sociala 

miljöer och omständigheter som rått vid utförandet av originalstudien. Extern reliabilitet är 

därför svårt att uppnå då respondenternas svar och agerande kommer vara annorlunda om 

studien skulle försöka återskapas. Intern reliabilitet syftar till vikten av att intervjuare kommer 

överens om vad de ser och hör då de är två eller fler som leder intervjun LeCompte och Goetz 

(1982-i Bryman & Bell, 2015). I vårt fall är vi två intervjuare vilket ökar vikten av intern 

reliabilitet. Intern reliabilitet uppnåddes genom att en dialog, kontinuerligt efter varje intervju, 

angående respondenternas svar fördes mellan oss. Det gjordes för att säkerställa att svaren 

tolkades likadant av båda parterna.  

 

3.7 Generalisering 

Generalisering av data syftar till att genom erhållen förståelse av en situation, kunna tillämpa 

denna i så många situationer som möjligt (Easterby-Smith et al., 2008). Law (1994-i Easterby-

Smith et al., 2008) tar upp olika krav som föreligger generalisering. Generalisering kan vara 

beskrivande där det finns en önskan om att visa att egenskaper i olika situationer liknar 

varandra. Den kan också vara teoretisk där syftet är att visa att utvecklade idéer i ett 

sammanhang kan användas i andra sammanhang som skiljer sig mycket från det första. 

Respondenterna önskades vara av olika kön, ålder, utbildningsnivå och yrkesgrupp för att få ett 

bredare spektrum som gav en bredare svarsvariation för större möjlighet till generalisering.  

 

4. Empiri 

I detta kapitel kommer varje tema som intervjun bestått av presenteras löpande tillsammans 

med de svar som respondenterna gett. Intervjun bestod av fyra olika teman som alla hade sin 

egen rubrik. För att ge en bild av hur många av respondenterna som angett ett visst svar kommer 
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detta visas genom antingen diagram eller siffror i texten. Det kommer även presenteras citat 

från respondenterna för att tydligt visa exakt vad som sagts. Av alla svar som respondenterna 

gett kunde ingen signifikant skillnad ses beroende på kön. Därför kommer det inte alltid nämnas 

om det var en man eller kvinna som svarade då det inte är av betydelse för resultatet. 

 

4.1 Demografisk information om respondenterna  

Undersökningen utgörs av 37 respondenter. Respondenterna är både män och kvinnor i åldrarna 

20–79 år. I nedanstående figur (se Figur 2) visas en sammanställning av de 37 respondenternas 

ålder och kön.  

 

 

Figur 2. Deltagarnas ålder och kön. På den lodräta axeln visas antalet respondenter och den 

vågräta axeln visar ålder. 

 

4.2 Viktiga faktorer vid köp av kläder 

Inledningsvis i intervjun ställdes en öppen fråga om vad som är viktigast när respondenterna 

handlar kläder, här fick de fritt nämna vilken eller vilka faktorer som styr deras köpbeteende. 

Syftet med frågan var dels att samla information om vilka faktorer som är av störst betydelse 

för dem och dels att få dem i rätt tankebana, att uppmärksamma att undersökningen handlar om 

kläder. Vi hade en föreställning om att många automatiskt kopplar hållbart handlande till mat 

och ville därför uppmärksamma att undersökningen handlar om kläder. Resultatet visar att de 
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mest styrande faktorerna för respondenterna i fallande ordning är utseende, pris, passform och 

kvalitet. Respondenterna begränsades inte till att endast uppge en faktor vilket gör att det finns 

fler svar än 37, vilket är antalet respondenter som deltog i undersökningen. Figur 3 nedan visar 

alla faktorer som nämndes av respondenterna samt hur många som nämnt varje faktor.  

 

 

Figur 3. De faktorer som nämndes samt hur många som nämnde varje faktor. Den lodräta axeln 

på vänster sida visar antalet respondenter och på den vågräta syns de faktorer som 

respondenterna nämnde. 

 

4.3 Hållbart handlande 

Det första temat som togs upp behandlar hållbart handlande där respondenterna tillfrågades om 

ifall de handlar hållbart. Syftet med temat är att fånga deras tankar när det kommer till att handla 

hållbart och ta reda på om respondenterna reflekterar kring ämnet samt om det är deras intention 

eller inte. När intervjuerna testades drogs en koppling av hållbart handlande till att kläder är 

slitstarka och håller länge. Därför gavs ett exempel på vad vi menar med hållbart handlande för 

att leda in respondenterna på rätt spår. Det exempel som gavs var om de tänker på vart kläderna 

de handlar kommer ifrån och är gjorda av. Trots detta fick vi 13 svar av den karaktären. I den 

första kategorin som kunde skapas baserat på respondenternas svar finns fem respondenter som 

uttryckte att de handlar hållbart med anledning av att värna om miljön och få slitstarka kläder 

som håller länge. En kvinna, 22 år, av dessa fem sa att hon inte vill bidra till merproduktion av 

kläder och väljer därför second hand. Två kvinnliga respondenter i åldrarna 49 och 67 år, gav 
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som svar att det inte känns rätt att handla kläder från Kina och Bangladesh då de dels 

transporteras långt, vilket påverkar klimatet och dels, enligt dem, innefattar barnarbete. 14 

respondenter svarade att de inte handlar hållbart. Det beror dels på att det inte är deras intention 

att handla hållbara produkter, de reflekterar inte kring det. En kvinnlig respondent, 36 år, av 

dessa 14 uttryckte att hon inte har råd och förknippar hållbarhet med dyrare produkter “...jag 

köper efter plånboken”. Tre personer svarade att konsumenter inte skall behöva reflektera, de 

skall kunna lita på att klädkedjorna tar sitt ansvar. Av de 14 respondenter som sa att de inte 

handlar hållbart var det sex personer som nämnde okunskap som en faktor, att inte veta vad 

som är hållbart och inte, vad är tillverkat under bra förhållanden och vad är inte? Dessa 

respondenter ansåg att det är svårt att hitta information. En kvinna, 38 år, uttryckte att hon gärna 

velat undvika plagg som är tillverkade under dåliga förhållanden om hon haft information om 

dem. Två respondenter, en kvinna och en man, båda 68 år, uttalade sig om svårigheter att lita 

på det företagen skriver. Även om det står att plagget är tillverkat under bra förhållanden kan 

konsumenterna aldrig vara helt säkra. 18 respondenter svarade att de handlar hållbart till viss 

del. Med till viss del menas att de handlar hållbart ibland, handlar inte så ofta och i den mån de 

hittar kläder som är hållbart producerade. 3 av 18 respondenter nämnde även i denna kategorin 

att de upplever informationsbrist och okunskap som en anledning till att de inte alltid kan handla 

hållbart, likt det som nämnts ovan. 4 av 18 respondenter sa att de inte har som intention att 

handla hållbart och att det är tillfälligheter om det sker. En av dessa fyra, en 25-årig man, 

reflekterade över sitt köpbeteende “jag tänker inte så mycket på att handla hållbart. Köper sällan 

något just för att det är ekologiskt men köper ibland ekologiska kläder utan att veta om det…”. 

I denna kategori fanns ytterligare 8 respondenter som förknippar hållbart handlande med att 

kläderna är slitstarka och håller länge, de nämnde att de handlar hållbart eftersom de ärver 

kläder eller handlar sällan, de bidrar inte till klädproduktionen. En 24-årig kvinnlig respondent 

tog även upp utbud som en faktor, att de butiker som erbjuder ett hållbart sortiment kan ha ett 

begränsat utbud vilket gör det svårt att hitta kläder som tilltalar henne i butiker av denna art. 

Kvinnan uttryckte sig på följande sätt “jag köper det som är snyggt och ibland råkar det vara 

ett hållbart plagg. Tycker även att sådana butiker som säljer hållbara kläder har begränsat utbud 

så det är svårt att hitta något där. Därför blir det att jag handlar kläder som inte är hållbara 

också”.  

 

Det var totalt nio respondenter som gav uttryck för informationsbrist som en utmaning när de 

tillfrågades om de handlar hållbart. Ytterligare elva respondenter nämnde det då en fråga 

ställdes om ifall de upplever att det finns tillräckligt med hållbara alternativ när de handlar 
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kläder. Totalt var det 20 respondenter som någon gång under intervjun indikerade att 

informationsbrist är ett dilemma. Dessa 20 respondenter tryckte på den faktor att det inte finns 

någon information om vad som är hållbart och inte i butikerna, det är inte synligt för dem. De 

var eniga om att företag bör satsa på att synliggöra i det fall de faktiskt har hållbara kollektioner, 

att en reflektion inte kan ske kring sådant som inte syns.  

 

13 av 37 respondenter som fick frågan om det finns ett utbud av hållbara produkter svarade ja. 

Två kvinnor, 59 och 66 år, sa att det finns men det handlar om att orka ta sig tiden att leta i olika 

butiker. Den 59-åriga kvinnan diskuterade kring om det finns utbud av hållbara produkter “ja 

jag tycker det, om man letar lite efter det samt att man har erfarenhet om vart man kan hitta 

hållbara plagg.” medan en jämngammal man istället sa att det är en fråga om pengar, att inte ha 

råd trots att viljan att köpa finns. En kvinnlig respondent, 21 år, gav uttryck för att hon upplever 

att det finns fler hållbara alternativ till barn än till vuxna. Å andra sidan tryckte en kvinna, 49 

år, på att det är svårt att hitta barnkläder som hon inte anser är tillverkade i länder som är 

förknippade med dåliga arbetsförhållanden, särskilt till lite högre åldrar “till vuxna ja men inte 

till barn. Svårt att hitta barnkläder i lite större åldrar som inte är tillverkade i Kina, Bangladesh 

eller Israel”.  

 

4.4 Gap mellan intention och handling  

Följande tema behandlar intentioner och handlingar, respondenterna tillfrågades om varför de 

tror att ett gap mellan intention och handling kan uppstå. Gapet syftar till varför konsumenter 

säger att de handlar etiskt och hållbart men sedan inte gör det. Syftet med frågan var att 

respondenterna dels ur ett allmänt perspektiv skulle beskriva faktorer som de tror orsakar en 

avvikelse i ett planerat beteende. En följdfråga om respondenterna känner igen sig i det de 

beskrev som orsak till gapet ställdes. På så sätt kunde vi få en indikation på om gapet verkligen 

finns i de fall respondenterna svarar att de känner igen sig i att ha en intention som inte alltid 

resulterar i en handling.  

 

Då de 37 respondenterna tillfrågades om varför de tror ett gap mellan intention och handling 

kan uppstå nämndes sju faktorer som ansågs vara styrande för att en intention inte följs upp i 

en handling. Samt att det var två kvinnliga respondenter, 67 och 70 år, som inte angav någon 

faktor då de inte visste vad gapet kunde bero på. I Figur 4 nedan visas vilka faktorer som 

nämndes samt antalet män och kvinnor som nämnde varje faktor. Respondenterna fick ingen 
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begränsning när det kom till hur många faktorer de ville nämna. En faktor som togs upp var 

pris, alla 17 respondenter som sa pris antydde att det är dyrt att handla hållbara produkter. 

Bekvämlighet nämndes också, en 25-årig kvinna sa att många vill ha produkter som finns 

snabbt, smidigt och nära medan en 32-årig kvinnlig respondent tryckte på att det är svårt att 

bryta vanemönster. Impulsköp var en annan faktor. En man, 59 år, beskrev hur impulsköp kan 

styra köpbeteende “...man strävar efter bra affärer men man handlar på impuls och reflekterar 

först efter köpet vad det är man gjort. Känner igen mig i detta då jag kan trilla dit på impuls. 

Var i Thailand nyligen och där säljer de fejk-märkessaker och man faller dit ibland och köper”. 

En annan man, 69 år, instämde “impulser styr. När man tycker om något glömmer man vad 

som är äkta och inte”. En fjärde faktor var informationsbrist vilket tre respondenter indikerade 

försvårar processen att handla hållbart. Det blir besvärligt att söka information. En av dessa 

tre, en 46-årig kvinna, reflekterade över den bristande informationen “...det är för krångligt att 

söka information om vad som är hållbart och inte. Känner igen mig i detta, vill men det är för 

svårt”. En annan kvinna, 67 år, bland de tre respondenterna uttalade sig om detta “brist på 

information, svårt att veta om produkterna verkligen är hållbara. När man inte hittar 

information om hållbara kollektioner får man köpa det man hittar”. En femte faktor var socialt 

tryck, det innebär att en vilja att uppfattas korrekt utåt finns. En kvinnlig respondent, 21 år, 

gav sin syn på ämnet “tror man vill låta bättre än man är, man målar upp en bild utåt och väljer 

ett billigare, sämre alternativ när ingen ser”. Ytterligare en faktor var utseende där fem 

respondenter sa att hållbara kläder inte alltid stämmer överens med deras personliga 

preferenser. Den sjunde och sista faktorn var utbud och nämndes av en man, 30 år, som menar 

att det inte finns så mycket att välja på när det kommer till hållbara kläder.    
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Figur 4. Faktorer som påverkar gapet. Den lodräta axeln visar antalet respondenter och 

faktorerna som nämndes visas på den vågräta axeln. 

 

4.5 Konsumenters upplevda möjligheter att ställa krav på företag 

Detta tema bygger på en vilja att samla information för att få kunskap om huruvida 

respondenterna känner att de som konsumenter kan ställa krav på företag och deras arbete. Vi 

var intresserade av att få reda på hur det är möjligt att ställa krav samt varför de som upplever 

att de inte kan ställa krav känner på detta sätt. Frågan ger dessutom en möjlighet att inte endast 

se svaren ur ett konsumentperspektiv utan även vända på det och se det ur ett företagsperspektiv. 

Svaren kan ge en indikation till hur konsumenter finner det lättast att framföra sina krav, i vilka 

kanaler de agerar samt att företagen kan få information om varför konsumenter upplever det 

svårt att nå fram och arbeta med detta för att skapa en mer positiv och öppen bild av företaget. 

 

Vid en första överblick av de 37 intervjuer som gjordes kunde vi se att 15 respondenter kände 

att de kan ställa krav, 10 stycken kände att de inte kan göra det, 7 stycken svarade att det säkert 

går men de vet ändå inte om det hjälper och 4 respondenter svarade att det inte är något de 

reflekterat över. Till de 15 som svarade ja på frågan ställdes en följdfråga som handlar om hur 

de kan uttrycka sina krav gentemot företagen. 8 av de 15 respondenter som svarade ja sa att de 

på något sätt skulle ta avstånd från företaget eller vissa produkter de säljer. En 54-årig kvinnlig 

respondent var en av de åtta som skulle agera “ja, genom att vara medveten och bojkotta det 

som inte är bra kan man påverka”. Det var dock inte självklart att bojkott utövades. Tre 
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respondenter sa att de skulle titta noggrannare på vart plaggen kom ifrån och göra mer 

efterforskning för att kunna undvika de plagg som inte stämmer överens med deras värderingar. 

4 av de 15 respondenter som kände att de kan ställa krav talade om vikten av att vara många 

för att skapa en effekt. De nämnde namnlistor, protester, att ansluta sig till grupper och 

organisationer samt sociala medier som verktyg för att flera människor skall kunna gå samman 

och skapa en stark röst som väcker företagens uppmärksamhet. Detta var något en kvinnlig 

respondent, 38 år, nämnde “...det krävs många människor för att påverka en hel industri…man 

kan skriva en namnlista till H&M vilket borde ge resultat”. En manlig respondent, 59 år, tog 

upp media som ett verktyg “ja idag går det på annat sätt så som genom sociala medier. Tror det 

är effektivt om man går ihop i grupp. Kan skapa uppmärksamhet själv om jag ställer mig utanför 

en butik med en stor skylt och demonstrerar men det kanske inte gör så stor nytta som om vi 

hade varit flera i en grupp”.   

 

7 av 37 respondenter sa att de kanske kan ställa krav på företag, att det finns en möjlighet men 

gemensamt för alla sju var att deras svar följdes av en känsla av uppgivenhet. Av dessa sju var 

det en man och en kvinna, båda 22 år, som gav uttryck för två av de verktyg som tidigare nämnts 

för att nå fram med sina krav och åsikter. Verktygen var att gå ihop i en grupp samt att skriva 

namnlistor. Den kvinnliga respondenten reflekterade kring möjligheten att ställa krav och ge 

uttryck för sina åsikter “till viss del men det är svårt med större företag. H&M hade någon lista 

eller något som man kunde skriva under men vad jag vet så hände det inte så mycket med den 

sen”. Den manliga respondenten reflekterade också kring möjligheten att ställa krav “... jag vet 

inte hur det skulle påverka företaget om jag som ensam person skulle ställa krav. Kanske att det 

får större effekt om man hade varit flera personer som förmedlat samma synpunkter men jag 

vet inte hur jag skulle gå tillväga eftersom det aldrig är något som jag gjort“.  

 

Som tidigare nämnts svarade tio respondenter att de inte alls känner att de kan ställa krav på 

företag. Till dessa tio personer ställdes en följdfråga om varför de känner så för att kunna ta 

reda på vad det beror på. Sex av tio sa att deras svar grundas i en känsla av att de som enskilda 

konsumenter inte kan skapa så stor påverkan att företagen faktiskt skulle reagera. De uttryckte 

även att de inte vet vem de skall vända sig till om de nu skulle vilja förmedla en åsikt. Att det 

är möjligt att nå fram till företag och ställa krav ställde en 67-årig kvinna sig tveksam till “nej, 

är svårt att nå fram. Det finns oftast ingen att fråga i butiken och hittar man någon så vet den 

ändå inget om det”. En 32-årig kvinna beskrev maktlösheten i att vara en privatperson ”...bara 

för att jag bojkottar H&M på grund av arbetare i Bangladesh kommer ändå miljoner andra att 
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handla där. En privatperson kommer aldrig kunna ändra det. Det måste ske på företagsnivå”. 1 

av 37 respondenter var en kvinna som själv arbetar i en klädbutik, som är del av en större 

klädkedja, och hon var en av de 10 respondenter som svarade nej på frågan. Kvinnan, som var 

46 år, uttryckte sig både från ett konsumentperspektiv, om varför det som konsument är svårt 

att ställa krav. Samt ur ett företagsperspektiv, varför det som säljare i en butik är svårt att 

förmedla informationen vidare så den hamnar på rätt ställe “...som kund tror jag man har lite 

att säga till om. Hjälper inte att kunderna kommer in till mig i kassan, man hade behövt kunna 

fylla i ett formulär eller liknande för att kunna nå direkt till kärnan och skapa mer tryck. Det är 

för många steg för säljaren att föra informationen vidare så det behövs direktkontakt med den 

som är berörd”.  

 

4.6 Negativ publicitet om företag inom klädbranschen 

Syftet med detta tema i intervjun var att ta reda på om respondenterna reagerar på negativ 

publicitet. Vidare var det av intresse att samla information kring hur de reagerar eller varför 

negativ publicitet inte påverkar dem samt om de varit med om en sådan situation. Det fanns 

även ett intresse av att se om respondenterna tror att konsumenter som en gång tagit avstånd 

från ett företag som mottagit negativ publicitet handlar där igen när en viss tid passerat. 

När frågan ställdes svarade majoriteten, 30 av 37, att de reagerar på negativ publicitet. 22 av de 

30 respondenter som svarade ja beskrev att de skulle reflektera kring vad det är de har läst och 

förmodligen ta avstånd från de företag som utsatts för negativ publicitet. 15 av 22 sa att de 

aldrig skulle handla från företagen igen och bojkotta dem. Resterande 7 av 22 svarade att de 

tillfälligt skulle ta avstånd men de kunde tänka sig att handla från företagen igen. En 61-årig 

man var en av de respondenter som helt tog avstånd i sådana frågor “ja, om jag hör att företag 

är involverade i barnarbete handlar jag inte där alls”. En 25-årig kvinna tillhörde de 

respondenter som tillfälligt tog avstånd “...om det kommer fram att ett företag gör något dåligt 

gällande arbetsvillkor och större miljöutsläpp till exempel vill man inte stödja dem. Jag 

avskräcks en tid efter publiciteten”. 15 respondenter av de 30 som sa ja tog upp barnarbete som 

ett exempel samt att det var deras första reaktion då negativ publicitet nämndes. Sju 

respondenter nämnde även dåliga arbetsförhållanden när frågan ställdes. En kvinna, 70 år, 

svarade att hon reagerar och agerar på negativ publicitet “...är det negativ publicitet vill jag inte 

handla, barnarbete till exempel är ett oerhört genomslag”. En 22-årig manlig respondent gav 

liknande svar “...skulle det komma fram att alla kläder, skor och annat på stadium produceras 

under dåliga förhållanden och med hjälp av barnarbete så skulle jag inte handla där...”. En tredje 
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respondent, en 79-årig kvinna, uttryckte sig enligt följande “...om jag skulle höra om barnarbete 

eller dåliga arbetsförhållanden sitter jag och grämer mig över att de kan vara så oförskämda. 

Alla är lika värda. Men jag gör inget åt det utan lider med dem i det tysta”. Nio respondenter 

drog kopplingar till företag som de tagit del av negativ publicitet om. Av de företag som nämnts 

i denna fråga var H&M det vanligaste då sju av nio som nämnde ett företag sa H&M. Tre av 

dessa sju förknippade företaget med barnarbete och dåliga arbetsförhållanden. En av dem var 

en 44-årig kvinna “jag kan bli lite anti det företaget. H&M är ett sådant företag då jag hört talas 

om att de använder barnarbete och arbetarna har dåliga löner”. En manlig respondent, 22 år, 

beskrev också H&M som ett företag han hört negativa saker om, bland annat barnarbete. Som 

tidigare nämnts svarade majoriteten, 30 stycken, av våra 37 respondenter ja. Men det fanns även 

de som svarade nej, fyra stycken. Två kvinnor, 46 och 49 år, av de fyra som svarade nej sa att 

negativ publicitet endast påverkar dem om det berör deras värderingar och dem personligen. En 

annan kvinna, 49 år, sa “jag går inte efter media, drar mina egna slutsatser”. Den fjärde och 

sista respondenten i denna kategori, en kvinna 24 år, sa att hon blir medveten genom det som 

står i media men det är inget som förändrar köpbeteendet, hon skulle inte bojkotta företaget.   

 

En fråga som handlar om ifall respondenterna tror att konsumenter kan tänka sig att handla från 

ett företag som tidigare fått negativ publicitet igen ställdes. Frågan ställdes inte för att få reda 

på hur många som skulle svara ja eller nej utan för att få reda på varför eller varför inte 

respondenterna tror att konsumenter vill gå tillbaka till ett sådant företag. 33 av 37 respondenter 

svarade ja och av dessa var det 25 respondenter som sa att det beror på att människor glömmer. 

De antydde att det ständigt dyker upp nya ting i media som fångar konsumenters 

uppmärksamhet och saker som tidigare uppmärksammats faller ur minnet. En 22-årig man 

reflekterade kring om nya ting får oss att glömma “ja det tror jag. Därför att det kommer massa 

artiklar och saker hela tiden vilket gör att man glömmer bort sådant som tidigare varit väldigt 

aktuellt så det känns som att man tänker på det mer just när det är som mest aktuellt och mest 

omtalat”. Även en kvinnlig respondent, 54 år, nämnde glömska som en faktor “...det kommer 

hela tiden upp nytt och då glömmer man”. 3 av 33 respondenter som svarade ja tryckte på att 

människor väljer att avstå så länge ämnet är aktuellt på grund av rädslan för vad omgivningen 

skall tycka. En kvinna, 21 år, var en av de respondenter som kände igen sig “... man vill inte 

handla just då på grund av att man skäms för vad andra skall tycka om en men när folk glömt 

tror jag man handlar igen”. Ytterligare tre respondenter talade om att det har att göra med att vi 

är vanemänniskor och att vi handlar på de ställen vi brukar, där priserna passar plånboken och 

stilen stämmer överens med personliga preferenser. “Ja, man är vanemänniska och glömmer” 
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sa en 46-årig kvinna. “Önskar att jag kunde säga nej men man glömmer, har sett det flera gånger 

om genom åren att skandaler dyker upp men sen glöms de bort och folk handlar som vanligt 

igen” förklarade en 47-årig man. Ytterligare en kvinna, 63 år, gav uttryck för glömska som en 

faktor “ja, för vi glömmer så lätt. Det är det mänskliga, vi ser till vårt eget, en produkt eller ett 

pris vi vill ha”. Om företaget efter negativ publicitet på något sätt påvisar att de gjort en positiv 

förändring kunde 8 av 37 respondenter tänka sig att både de och andra konsumenter kunde 

handla där igen. Sex av dessa åtta respondenter fann vi i den kategori där de svarat ja på den 

ursprungliga frågan. De andra två, en 59-årig man och en 49-årig kvinna, var respondenter som 

sagt nej men hade förändring som ett krav för att köp hos detta företaget skulle kunna ske igen. 

Mannen, som svarat nej, krävde prov på bättring för att kunna tänka sig att handla hos företaget 

igen “...men sånt är ofta svårt då det tar hårt på ett företag och det krävs otroliga ansträngningar 

att räta upp negativ publicitet”. Kvinnan svarade enligt följande “ja, företagen bättrar sig efter 

en skandal och då känns det okej att handla där igen”. En 24-årig man som var en av de sex 

respondenter som svarat ja förklarade varför han tror att konsumenter kan tänka sig att handla 

hos ett företag som fått negativ publicitet igen “jag tror det, för att man antar att företagen skärpt 

sig och börjat ta sitt ansvar”. 

 

4.7 Den uppfattade trovärdigheten på media och företags utlåtanden 

Att människor utsätts för mycket media är ingen nyhet men fokus låg här på att ta reda på vad 

respondenterna ansåg om trovärdigheten på det media skriver. Med media förklaras för 

respondenterna att det handlar om tv, tidningar, sociala medier och alla andra varianter på 

media. För att få ytterligare ett perspektiv ställdes även en fråga om hur de ställer sig till 

trovärdigheten på det som företagen själva skriver om sig och sitt arbete. 

 

Första frågan som ställdes till respondenterna handlade om vad de anser om trovärdigheten på 

det media skriver. Svaren som gavs kunde delas in i fyra olika kategorier som är: tror på, tror 

ej på, tror till viss del på och beror på. Indelningen av respondenterna visas i Figur 5. 
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Figur 5. Medias trovärdighet. Den lodräta axeln visar antalet respondenter och den vågräta 

visar de kategorier som respondenterna delades in i baserat på deras svar.  

 

I den första kategorin, tror på, befann sig 4 av 37 respondenter och det var de som kände att de 

helt och hållet kunde lita på det media skriver och säger och respondenterna gjorde ingen 

skillnad på vem det var som uttryckt sig. En 25-årig kvinnlig respondent sa att media är 

trovärdigt då det är till för att upplysa om saker som händer “...media är ju till för att ge en 

rättvisande bild”. En annan kvinna, 66 år, var också en respondent som litar på media “ja det 

måste man ju kunna göra, man kan inte gå runt och misstro allt och alla”. En 67-årig kvinna 

svarade att när det kommer till just situationer som handlar om arbetsförhållanden och liknande 

vill hon tro att de talar sanning. Den fjärde personen, en 21-årig respondent, också kvinna, 

beskrev sig själv som en människa som tror på det mesta av vad denne hör eller ser men nämnde 

ändå att det varit nyttigt att vara mer källkritisk i vissa situationer “jag är nog så dum att jag 

lyssnar på allt som sägs oavsett vem som säger det. Kanske borde bli mer källkritisk…”. Nästa 

kategori var de respondenter som sa att de inte alls kan tro på det media förmedlar, här fann vi 

sex personer. Gemensamt för alla sex är en åsikt om att media är duktiga på att vinkla 

information och ta det ett steg längre för att skapa dramatiska rubriker som lockar tittare och 

läsare. Dessa respondenter fann heller ingen skillnad i vem det var som skrivit eller sagt något 

baserat på de ovan nämnda faktorerna. “Alla vinklar till sin fördel oavsett om det är SVT eller 

expressen och olika journalister skriver olika” sa en manlig respondent, 68 år. “Tror inte alls 

speciellt mycket på media då man vill skapa rubriker. Ingen skillnad på SVT och aftonbladet 

eller liknande” förklarade en 47-årig man. Den tredje kategorin inkluderade åtta respondenter 
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som till viss del tror på det media tar upp. Med till viss del innebär det att respondenterna tar 

till sig av det media skriver men tar informationen med en nypa salt och försöker hålla en 

källkritisk ton då de är medvetna om att det inte alla gånger går att lita fullt ut på det media 

säger. En kvinna, 70 år, nämnde att hon upplever sig själv som källkritisk “man får sålla mycket 

själv, fingertoppskänsla, media vinklar”. En annan kvinna, 49 år, uttryckte sig enligt följande 

“man får ta det med en nypa salt oavsett vem det kommer från”. I den fjärde och sista kategorin 

som kunde skapas baserat på de svar vi fick har vi 17 respondenter som ansåg att trovärdigheten 

på det media framför varierar beroende på vem det är som gör utlåtandet. Utan undantag svarade 

respondenterna att när information genom media kommer från till exempel nyheterna eller tv-

dokumentärer upplevs den som mer trovärdig än om det varit en kvällstidning, här nämndes 

Aftonbladet och Expressen. “Det är stor skillnad på olika kanaler. SVT är trovärdigt och seriöst, 

de är inte ute efter att sälja på samma sätt som kvällstidningar. Expressen till exempel tar jag 

med en nypa salt, de vill sälja lösnummer” sa en man, 57 år. En 25-årig kvinna lyfte fram de 

statliga kanalerna som mer pålitliga “beror på vilken media. Aftonbladet eller sådant som delas 

på Facebook tycker jag inte är trovärdigt. Statliga kanaler tror jag mer på, de känns seriösa”. 

En man, 51 år, uttryckte det bra att media lyfter fram sådant som inte är bra hos företag, han 

betonade att program som uppdrag granskning och andra tv-dokumentärer är bra men tyckte 

sämre om tidningar. 

 

Som tidigare nämnts ställdes även en fråga om vad respondenterna anser om trovärdigheten på 

det företagen själva skriver om sig och sitt arbete. Detta val gjordes då även företag går ut med 

information, om sin verksamhet, genom olika media och för oss var det av intresse att även få 

respondenternas reaktion på denna typ av information. Likt frågan som ställdes om media kunde 

respondenternas svar delas in i 4 kategorier, de som tror på det företag säger, de som inte tror 

på företagen, de som tror till viss del och de som tycker det beror på situationen som råder då 

informationen sprids samt vilket syfte spridningen har. Indelningen av respondenterna visas i 

Figur 6. 
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Figur 6. Företags trovärdighet. Den lodräta axeln visar antalet respondenter och den vågräta 

visar de kategorier som respondenternas svar delas in i. 

 

Motiveringen från tre av de åtta respondenter som sa att de litar på det företag säger löd att i det 

fall företag går ut med falsk information och det senare kommer fram kommer de ta ordentlig 

skada. “Känns trovärdigt, de måste tala sanning annars sitter de i skiten om det sedan visar sig 

att det inte stämmer” sa en kvinna, 38 år. “...Det skadar företag med falsk marknadsföring” 

påstod en kvinna, 70 år. Raka motsatsen till dessa svar fann vi hos 11 av 14 respondenter som 

upplever att de inte alls kan lita på företag och deras utlåtanden. Här sa respondenterna att 

företag endast vill visa sin bästa sida, att informationen är vinklad till deras fördel, det är en 

form av säljteknik de utför och att företagen försöker dölja de dåliga sakerna genom att lyfta 

fram bra saker. “Tror inte på dem. Man tar fram de bra sakerna man gör och undanhåller mycket 

av det sämre” sa en kvinna, 32 år. “Företagen vill se bra ut vilket gör att det är svårt att lita på” 

sa en 68-årig respondent, också kvinna. En 68-årig man påstod att företagen vinklar mer än 

media. Detta leder oss vidare till de tio respondenter som kände att de till viss del kan lita på 

det företag säger och skriver. Med till viss del menar de att informationen får tas med en nypa 

salt, läsas mellan raderna och med en källkritisk syn. De tror inte på allt företag säger rakt av. 

Enligt fem av dessa tio var argumentet, likt när vi frågade om trovärdigheten på media, att det 

är viktigt att vara källkritisk angående det som skrivs och sägs samt att det är viktigt att ta 

informationen med en nypa salt. En 25-årig man uttryckte att det företag skriver är hyfsat 

trovärdigt “...men jag tror ändå de kan undanhålla saker så man får vara lite källkritisk även 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tror på Tror inte på Tror till viss del Beror på

Män Kvinnor



29 
 

här”. Fyra av tio respondenter nämnde några av de argument som tidigare togs upp, att det finns 

en risk för att företag är ute efter att framställa sig själva på ett så bra sätt som möjligt. 

Utlåtanden vars syfte är att motbevisa något negativt som media skrivit om företaget är något 

en manlig respondent, 22 år, av dessa tio ansåg påverkar trovärdigheten. Detta var något som 

stärktes av de fem som befann sig i den fjärde och sista kategorin. Dessa fem respondenter 

svarade på frågan att trovärdigheten varierar beroende på situation och utan undantag sa alla 

fem att trovärdigheten är lägre då uttalandet agerar som ett mothugg till media. “Beror på vad 

de skriver och av vilken anledning. Vill de visa sig bättre eller försvara sig? De tar ofta med 

positivt och glömmer negativt” sa en manlig respondent, 59 år. 

 

5. Analys 

I detta kapitel kommer resultaten som framkommit genom empirin att diskuteras och analyseras 

i relation till fakta och studier som tagits upp i kapitel 2, den teoretiska referensramen. Det 

kommer diskuteras kring de likheter och skillnader som finns mellan våra resultat och det som 

tidigare forskning presenterar samt vad detta kan bero på. Det kommer även reflekteras kring 

huruvida vi genom våra resultat kan bekräfta, vederlägga eller utveckla tidigare resultat. Likt 

den struktur som använts i empirin där intervjuns teman och frågor utgjorde rubrikerna och dess 

innehåll är analysen uppbyggd på ett liknande sätt. En del frågor och teman kan relateras till 

varandra och dessa har därför valts att analyseras tillsammans för att skapa en sammanhängande 

analys som är enkel att följa. 

 

5.1 Att handla hållbart  

Vi har kunnat se att de mest styrande faktorerna för respondenterna i fallande ordning när de 

handlar kläder är utseende, pris, passform och kvalitet. Detta indikerar att dessa faktorer 

prioriteras framför hållbarhet, i likhet med litteraturen där Boulstridge och Carrigan (2000) 

lyfter fram kvalitet och pris som två av de viktigaste faktorerna när konsumenter fattar beslut, 

trots att de säger sig vilja handla etiskt. När dessa faktorer nämndes av våra respondenter var 

det ingen som uttryckte en vilja att handla etiskt och hållbart. De gav heller inte uttryck för att 

en sådan vilja kompromissas av att den nämnda faktorn var viktigare än etiska produkter. Detta 

kan bero på att denna fråga var den allra första som ställdes och frågor som direkt berör hållbart 

handlade ställdes senare i intervjun. En reflektion kring etik och hållbarhet som viktiga faktorer 

kanske därför inte gjordes redan vid intervjuns början. Det indikerar dock att etiskt och hållbart 
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handlande inte var det första som de 37 respondenterna kom att tänka på då de tillfrågades om 

vad som är viktigast när de handlar kläder, det var inte deras intention. På så sätt antyds det, 

utifrån respondenternas svar, att andra faktorer prioriteras framför en vilja att handla etiskt och 

hållbart. Pris som en styrande faktor är också något Papaoikonomou et al. (2011) lyfter fram 

från sin studie. Detta stärker det faktum att pris är viktigt för konsumenter när de handlar kläder. 

Något som varken Boulstridge och Carrigan (2000) eller Papaoikonomou et al. (2011) nämner 

är att en produkts utseende har en betydande roll för konsumenters köpbeteende. Det skulle 

kunna tänkas bero på att de studier forskarna gjort inte berör områden där produktens utseende 

är av vidare vikt. Vår undersökning har fokuserat på klädbranschen och kläder är en produkt 

där utseendet kan spela en stor roll i konsumenters beslut om att köpa eller inte köpa. Forskarnas 

fakta kan därmed bekräftas genom de resultat vi fått men resultaten visar också att det finns 

behov av utveckling av vilka faktorer som är styrande samt att det antyder att olika faktorer 

prioriteras olika högt beroende på vad det är för produkt konsumenten har som intention att 

köpa.  

 

När respondenterna svarade på om de handlar hållbart i den bemärkelsen att de tänker på vart 

kläderna kommer ifrån och vad de är gjorda av, var det endast 5 av 37 respondenter som sa att 

de handlar hållbart. Att handla hållbart är enligt dessa respondenter en avsikt de är måna om att 

fullfölja. De väljer att handla hållbart för att värna om miljön och få slitstarka kläder som håller 

länge samt att inte stödja klädproduktion och barnarbete. 14 respondenter sa rakt ut att de inte 

handlar hållbart, detta är många fler än vi trott. Vi trodde inte respondenterna skulle vara så 

ärliga om sitt sätt att handla. Detta kan ge en antydan till att vi lyckats få respondenternas 

förtroende så som Easterby-Smith et al. (2008) menar. Författarna skriver att förtroende är en 

avgörande del för det som respondenterna väljer att dela med sig av till intervjuaren. De menar 

även att sannolikheten för att få ärliga svar ökar om ett förtroende finns. Anledningen som gavs 

till att respondenterna inte handlar hållbart var att det helt enkelt inte var deras intention att göra 

det, att det inte var något de reflekterade över samt att det också kunde bero på att det är för 

dyrt. Castaldo och Perrini (2004-i Castaldo et al., 2009) menar att det inte finns någon garanti 

för att konsumenter alltid väljer det mest etiskt korrekta företaget när de gör sina köp. 18 

respondenter svarade att de handlar hållbart till viss del, de handlar hållbart ibland, i den mån 

de hittar eller de handlar inte så ofta. Det fanns respondenter som uttryckte att de hade som 

avsikt att handla hållbart men inte alltid genomförde det planerade beteendet på grund av 

faktorer som informationsbrist. Det fanns även respondenter som svarade att de inte har som 

intention att handla hållbart men att det ibland sker utan eftertanke. Vi har sett tendenser på att 
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detta kan förekomma, en av våra respondenter, en 25-årig man, handlade en tröja på H&M och 

upptäckte vid ett senare tillfälle att den var gjord av ekologiskt odlad bomull. För denna 

respondent kändes det bra att ha handlat hållbart men det var inget som förändrade hans 

köpbeteende utan det var en tillfällighet. Mannen skulle inte undersöka sortiment av hållbara 

plagg vid nästa köptillfälle utan han noterade detta för att sedan gå vidare. Även om mannen 

nu är medveten om att det finns hållbara plagg och det är något han upplever som positivt finns 

inga garantier att han handlar så igen vilket stämmer överens med det som Perrini (2004-i 

Castaldo et al., 2009) säger. 

 

Goworek (2011) menar att etiska produkter blivit allt viktigare för modebranschen då 

konsumenter vill köpa kläder som är tillverkade under bra arbetsförhållanden. Många 

respondenter, totalt 20 av 37, tryckte under intervjuns gång på att det inte finns någon 

information om hållbara alternativ, att de helt enkelt inte vet vad som är bra och dåligt. En 

manlig respondent, 25 år, ifrågasatte vad som är så dåligt med kläder som inte är ekologiska. 

Vi har fått fram att informationsbristen många gånger gör att intentionen att handla hållbart inte 

följs upp i en handling. Konsumenter kan inte köpa det de inte ser och företag måste synliggöra 

det för konsumenterna eftersom många vill göra gott men känner att de inte vet skillnad mellan 

icke hållbara och hållbara produkter. I enlighet med det Goworek (2011) skriver kan vi se att 

det finns tendenser till att konsumenter skulle köpa hållbara produkter om de visste att de fanns. 

Respondenternas svar om att det finns brist på information säger inget om huruvida det blivit 

viktigare med etiska kläder men att det finns en marknad för det så länge det är synligt för dem 

vad som är ett etiskt och hållbart plagg eller inte. Det var många respondenter som indikerade 

att företag skall ta ansvar, både för miljön och de anställda. Det skall inte få förekomma 

barnarbete och bör minskas på överkonsumtion för att värna om miljön. Fem respondenter 

uttryckte att det är de stora företagen som producerar stor volym som kan göra skillnad för miljö 

och arbetsvillkor. Carroll (1979) menar att etiskt ansvarstagande är ett dåligt definierat begrepp 

som innebär att det är svårt för företag att hantera det. Denna studie gjordes år 1979 och vi har 

genom vår undersökning kunnat se indikationer på att det 38 år senare fortfarande är ett 

dilemma och att det till synes verkar som att företag fortfarande har svårt att hantera etiskt 

ansvarstagande. Om företagen hade lyckats bemästra etiskt ansvarstagande vid det här laget 

hade det troligtvis inte varit något respondenterna påpekat i lika stor utsträckning. Att försöka 

lösa detta dilemma, genom förtydligande av information som når ut till konsumenterna, har 

företag en stor del i ansvaret. Vad som bör tilläggas är att de konsumenter som verkligen vill 
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göra gott, som har ett brinnande intresse delar detta ansvar i viss mån, de kan leta mer på egen 

hand och inte förvänta sig att företag skall ge dem all information.  

 

Ajzens (1991) teori används för att få en förståelse för hur ett planerat beteende fungerar och 

vad som kan ändra det planerade beteendet. Ajzen skriver om motivationsfaktorer, så som tid, 

färdigheter och pengar, hur mycket en person är villig att anstränga sig för att utföra ett 

beteende. Vi har kunnat se att det finns ekonomiska hinder hos konsumenter. Intervjuerna pekar 

på att det i vissa fall finns en bristande motivation hos respondenterna, att pengar prioriteras 

framför ett högre värde. Även om en intention att handla hållbara produkter fanns var den 

omotiverande faktorn, priset, för hög att klättra över. En kvinna, 22 år, uttryckte att hon trots 

medvetenhet om att H&M egentligen inte är ett bra alternativ handlade där ändå eftersom hon 

som dåvarande student ansåg att företaget var mest prisvärt. Detta ger en indikation på att priset 

prioriteras framför ett etiskt hållbart köp och agerar på så sätt som en omotiverande faktor. Vår 

undersökning och de resultat vi fått har tydligt kunnat kopplas till Ajzens (1991) teori om att 

motivationsfaktorer är något som påverkar konsumenter och deras köpbeteende. Vi har kunnat 

se att detta fortfarande är aktuellt idag, 26 år efter att Ajzens studie gavs ut. 

 

Papaoikonomou et al. (2011) har som tidigare tagits upp utfört en studie som förklarar gapet 

hos etiska konsumenter med att begränsade etiska alternativ, att en bristande information råder 

och att dessa produkter är dyra. Vi frågade respondenterna om de upplever att det finns hållbara 

alternativ på marknaden och något som nämndes var att de butiker som erbjuder ett hållbart 

sortiment kan ha ett begränsat utbud produkter och att det kan vara svårt att hitta kläder som 

passar i smaken. Detta tar Papaoikonomou et al. (2011) upp i sin artikel. Ett begränsat utbud av 

produkter kan innebära att konsumenten köper det den hittar trots att det strider mot dennes 

moral och värderingar. Vi har genom vår undersökning sett indikationer på att detta kan vara 

ett problem, att även då produkter möter en konsuments etiska krav, uppfyller de nödvändigtvis 

inte andra kriterier så som funktion och design. En av respondenterna, en 49-årig kvinna, 

beskrev detta problem, hon upplever att det inte finns tillräckligt med hållbara alternativ när 

hon handlar till sina barn i ungdomsålder. Med tillräckligt menar hon att det finns en brist på 

kläder inom vissa kategorier, framförallt investeringskläder som jackor men även sportkläder. 

Kvinnan gav uttryck för att det är svårt att hitta kläder som inte är tillverkade i Kina eller 

Bangladesh som är länder hon förknippar med dåliga arbetsförhållanden. Respondenten är 

mycket noga med att följa sin intention att handla etiskt korrekt och upplever ett bristande i sin 

moral då hon blir tvungen att köpa det som finns trots att det är sämre alternativ. Enligt Pedersen 
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(2015) strävar etiska konsumenter efter att konsumera på ett sätt som stämmer överens med 

deras moral och förbättrar hållbarhet för framtida generationer. Ovan nämnd respondent fäste 

stor vikt vid att konsumera etiskt korrekt. Av övriga respondenter var det vissa som inte tänkte 

på att konsumera etiskt korrekt, men de som hade som avsikt att handla hållbart tänkte mycket 

på miljön vilket stödjer Pedersens fakta om att en person vill konsumera på ett sätt som 

förbättrar hållbarhet för framtidens generationer.  

 

5.2 Varför uppstår gapet?  

En studie gjord av Cowe och Williams (2001) visar att 30 % av konsumenter hävdar att de 

köper etiska produkter men endast 3 % gör det, detta begränsar marknadsandelarna för 

produkter av detta slag. Denna information kan vi inte stödja i vår empiri då vi inte fått fram 

några siffror likt dessa. Studien av Cowe och Williams (2001) är dock gjord för 16 år sedan när 

vår studie genomfördes, 2017, vilket innebär att hade ett försök att återskapa deras studie gjorts 

hade svaren med stor sannolikhet sett annorlunda ut då mycket händer på 16 år. Det är därför 

inte av så stor vikt att empirin i denna undersökning inte påvisar siffror likt deras. Vi har genom 

undersökningen tagit del av faktorer som respondenterna upplever orsakar att intentioner inte 

alltid sammanfaller med handlingar. De faktorer som nämndes är följande: det är för dyrt att 

handla hållbara produkter, det skall vara bekvämt, mycket sker på impulsköp och det är 

vanemönster som är svåra att bryta. 14 av de tillfrågade respondenterna kände igen sig i dessa 

faktorer. Ajzen (1991) nämner, som vi tidigare tagit upp under analysen: tid, pengar och 

färdigheter som omotiverande faktorer i ett köpbeslut. Pengar och färdigheter har redan 

diskuterats men tydliga bevis har även getts gällande tid som en omotiverande faktor. Av våra 

intervjuer att döma syntes det tydligt att konsumenter inte orkar leta efter hållbara produkter, 

de skall finnas tillgängliga och vara lätta att upptäcka. Det framfördes också att hållbara 

produkter skall fungera som en tankeställare då konsumenten kanske inte reflekterat över sitt 

handlande men ser att det finns bättre alternativ och blir medveten. Som tidigare nämnts lyfter 

Boulstridge och Carrigan (2000) i sin artikel fram kvalitet och pris som två av de viktigaste 

faktorerna vid beslutsfattande men de nämner även bekvämlighet och varumärkeslojalitet som 

två viktiga faktorer. Dessa fyra faktorer menar forskarna prioriteras i många fall trots att 

konsumenten uttrycker en vilja att handla etiskt. I enlighet med det forskarna skriver har vi 

genom vår undersökning kunnat se att kvalitet, pris och bekvämlighet är styrande när 

respondenterna handlar. Dessa faktorer har visat sig vara så starka och betydelsefulla att de kan 

prioriteras framför att handla etiska produkter. Likheterna mellan forskarnas artikel och vår 
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undersökning grundas i människors prioriteringar när det kommer till beslutsfattande. Den 

skillnad vi kan se mellan det Boulstridge och Carrigan (2000) nämner och våra resultat är att vi 

inte sett någon tendens till varumärkeslojalitet i den bemärkelsen att de alltid handlar sina kläder 

från ett och samma företag. Att det inte finns varumärkeslojalitet kan bero på att det finns många 

olika alternativ för konsumenter och att de inte behöver välja en enda butik att handla i. Detta 

var något våra respondenter nämnde, att de handlar i fler butiker än en. De var väldigt få som 

höll sig till endast en butik utan de flesta handlade efter vilka butiker som fanns där de befann 

sig och lät sortimentet styra.  

 

Som Ajzens (1991) teori konstaterar är människans intention att uppträda enligt ett specifikt 

beteende en viktig beståndsdel. Boulstridge och Carrigan (2000) menar att socialt ansvar skapar 

ett gap i konsumenters attityder och beteenden då de gärna uttrycker en vilja att handla etiskt 

men de prioriterar inte etiska produkter när de faktiskt handlar. Personliga normer är enligt 

Ajzen (1991) en social faktor som hänvisar till den press som bildas genom att uppträda eller 

inte uppträda enligt ett beteende. Likt det forskarna nämner sa fem av respondenterna att de tror 

ett gap mellan intention och handling kan uppstå för att det skall låta bra, en bild utåt målas upp 

och sedan väljs ett icke hållbart alternativ när ingen ser. Även social press från omgivningen 

kan vara styrande, att konsumenten förväntas handla hållbart och ekologiskt men inte är så 

insatt vilket resulterar i att den inte handlar som den säger. Ajzens teori hjälper oss att förstå 

hur faktorer kan spela in i konsumenters beslutsfattande och köpbeteende samt vad det är som 

gör att ett gap mellan intention och handling uppstår. Enligt Ajzen är en viktig beståndsdel i 

teorin människans intention att uppträda enligt ett specifikt beteende. Intervjuerna har visat att 

de 20 respondenter som inte känner igen sig i gapet var ungefär lika många som de som känner 

igen sig vilket var 14 respondenter. Resultatet är intressant då det visade sig endast vara sex 

respondenter som inte kände igen sig på grund av att de har intentionen att handla hållbart men 

också gör så. Majoriteten av svararna, 18 respondenter, handlar hållbart till viss del och 13 

respondenter sa att de inte handlar hållbart alls. Detta kan stödjas av Pedersen (2015) som menar 

att etiska konsumenter är ett litet men växande segment. Brosdahl (2007-i Shen et al., 2012) 

menar att konsumenter som köper etiskt mode i form av till exempel återvunna kläder har ett 

större etiskt förhållningssätt än de som inte gör det. Av intervjuerna att döma har vi inte fått 

fram att respondenterna köper återvunna kläder. Vi har heller inte kunnat se resultat som påvisar 

att de som köper etiska eller hållbara plagg har ett större etiskt förhållningssätt så som forskarna 

säger. Det upplevs som en svår bedömning att kunna avgöra vem som är mer etisk än den andre. 

För att få fram dessa resultat hade möjligtvis en annan typ av studie behövts göras som är ämnad 
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för att mäta graden av människors etiska förhållningssätt samt vad det är som skapar och 

påverkar det. En respondent, en 22-årig kvinna, uttalade sig om att det är lättare att hitta hållbara 

produkter på Second Hand men i regel har vi inte tillräckligt med fakta för att stödja Brosdahls 

påstående. 6 av de 37 tillfrågade respondenterna har ett etiskt förhållningssätt i den mening att 

de tänker på att inte bidra till överkonsumtion av kläder vilket får dem att handla sällan. De 

köper investeringskläder som håller längre och köper sådant som inte går ur tiden, baskläder 

som inte blir omoderna. 

 

5.3 Konsumenters maktposition 

Pedersen (2015) menar att konsumenters förväntningar på företags etiska ansvarstagande under 

de senaste årtiondena vuxit sig allt större. Författaren menar även att konsumtionsval är ett 

verktyg för konsumenter att belöna eller straffa företag baserat på deras etiska och sociala 

ansvarstagande. Detta är något Castaldo et al. (2009) också tar upp i sin artikel. De har gjort en 

indelning av företag i två kategorier utefter om de tar socialt ansvar eller inte. Precis som 

Pedersen (2015) menar Castaldo et al. (2009) att de företag som tar socialt ansvar attraherar 

konsumenter medan de företag som inte gör det straffas genom att konsumenter till exempel 

utövar bojkott. Vår undersökning har indikerat att alla konsumenter inte alltid prioriterar socialt 

ansvarstagande företag även om de är medvetna om att företaget är tvivelaktigt. 19 av 37 

respondenter nämnde vid något tillfälle under intervjun H&M som ett tvivelaktigt företag när 

det kommer till etiskt arbete, vilket indikerar på bristande socialt ansvar. 10 av dessa 19 

respondenter som i en negativ benämning nämnde H&M väljer att handla där ändå på grund av 

olika faktorer så som att det är en vana, det är billigt, bekvämt, de har snygga kläder etc. Detta 

gör det möjligt att ifrågasätta det som Smith (2003-i Castaldo et al., 2009) skriver, att 

konsumenter många gånger hävdar att ett företags inställning till företagsansvar spelar en stor 

roll för vilket märke de väljer att köpa. Det skall dock nämnas att Smith (2003-i Castaldo et al., 

2009) talar om att ta avstånd från olika märken som förknippas med bristande socialt ansvar. I 

vår undersökning har det diskuterats kring företag i sin helhet vilket kan innebära en skillnad i 

svaren som getts. Det kan antas att det är enklare för konsumenter att välja bort ett enda märke 

än att avstå från köp från ett helt företag då detta innebär att många produkter inte längre finns 

till deras förfogande. Frankfurt (1982) hävdar att bry sig om nödvändigtvis inte behöver speglas 

i handlingar och aktiviteter. Noddings (2002-i Shaw et al., 2016) stödjer detta påstående och 

menar att det inte finns tillräckligt med sympati hos konsumenter, vilket leder till ett gap mellan 

avsikt och handling. Att bry sig om är diffust och syftar snarare till situationer än enskilda 
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personer. En kvinna, 36 år, gav som svar att anledningen till att konsumenter inte lägger stor 

vikt vid att företag till exempel använder sig av barnarbete är för att det inte är deras egna barn 

vilket kan relateras till det forskarna ovan talar om. Det påvisar även att trots att forskningen är 

från både 1982 och 2002 finns dessa tankar kvar hos konsumenter även idag, 2017. Med tanke 

på de ovan nämnda faktorerna: vanebeteende, bekvämlighet, pris och utseende kan det 

diskuteras kring den indelning av företag som Castaldo et al. (2009) gör. Vi har kunnat se 

tendenser på att det inte alltid fungerar att dela in företag i två kategorier baserat på 

konsumenters agerande mot socialt ansvarstagande. Det är inte alltid så svart och vitt som 

forskarna säger, de menar på att det finns två alternativ endast medan det i praktiken är mer 

komplext än så. Även om ett företags sociala ansvarstagande är tvivelaktigt innebär inte detta 

alltid att de utsätts för bojkott eller på något annat sätt straffas av konsumenterna. Samtidigt 

finns det ingen garanti för att konsumenter väljer att handla från de socialt ansvarstagande 

företagen framför de som inte är det. Enligt Paulins och Hillery (2009-i Shen et al., 2012) står 

konsumenter konstant inför uppgiften att balansera självcentrering och samhällscentrering där 

den självcentrerade sidan ofta har ett övertag. Det är därför inte möjligt att göra en så tvär 

indelning av företag då det finns många fler faktorer som spelar in i en konsuments 

köpbeteende. Även om 15 av 37 respondenters svar hade kunnat användas för att kategorisera 

företag på det sätt som Castaldo et al. (2009) gör kan inte alla 37 respondenters svar göra det 

vilket ger belägg till att indelningen inte alltid kommer att fungera. Connolly och Prothero 

(2003-i Newholm & Shaw, 2007) hävdar att konsumenter, genom sitt val att konsumera eller 

inte konsumera, befinner sig i en maktposition gentemot företagen. I vår undersökning svarade 

15 av 37 respondenter att de känner att de kan ställa krav på företag men inte endast genom att 

avstå från köp eller utöva bojkott. De nämnde fler sätt för att kunna framföra sin åsikt, skapa 

namnlistor, protestera, utnyttja sociala medier och gå med i grupper eller organisationer som 

arbetar mot samma mål. Ovan nämnda forskare har alla gemensamt att de nämner bojkott eller 

att ta avstånd från köp som konsumenters verktyg för att markera sin ståndpunkt men i själva 

verket finns det mycket mer de kan göra och som de gör, vilket bör uppmärksammas.  

 

Brosdahl (2007-i Shen et al., 2012) påstår att varje beslut en konsument tar gällande ett köp 

agerar som en röst som indikerar stöttning eller brist på stöttning för hur företag gör affärer. 8 

av 37 respondenter i vår undersökning svarade att det kanske är möjligt att ställa krav på företag 

men de upplever att företagen inte skulle ta åt sig om de skulle försöka förmedla sin åsikt. Detta 

indikerar att det finns konsumenter som inte tror att deras röst kan påverka ett företags agerande 

och denna föreställning måste vara grundad i någon typ av tidigare erfarenhet eller kunskap. Vi 



37 
 

kan anta att dessa åtta respondenter antingen varit med om, läst eller hört om konsumenter som 

försöker ställa krav men som inte gett någon effekt. Svaren från de åtta respondenterna 

ifrågasätter även om företagen verkligen lägger vikt vid att en enda person slutar handla hos 

dem och tar det som en indikation på att den konsumenten inte längre stöttar företagen. 

Konklusionen i detta är att det som Brosdahl (2007-i Shen et al., 2012) skriver inte upplevs som 

troligt, att varje beslut en konsument tar påverkar företagen. Om så är fallet, att företagen agerar 

på detta sätt, behöver det förmedlas ut till konsumenterna på ett bättre sätt. Företagen måste låta 

dem veta att de alla hörs och syns och att deras åsikt är av betydelse då det i dagsläget inte är 

en självklarhet att konsumenterna känner så baserat på de svar vi fått. Det är dock inte endast 

upp till företagen, andra konsumenter som upplever att det går att ställa krav kan ge uttryck för 

hur de gör och bevisa för de som tvivlar att det är möjligt. Det har tidigare nämnts flertalet sätt 

för att göra sin röst hörd men som våra resultat visar är det är inte en självklarhet för alla 

konsumenter att det är möjligt att ställa krav. Den maktposition som Connolly och Prothero 

(2003-i Newholm & Shaw, 2007) skriver om är inget som går att generalisera då varje 

konsument har olika upplevelser om vad de har för möjligheter att ställa krav. 

 

5.4 Negativ publicitet och trovärdighet 

Under rubriken 2.4 Etiskt ansvarstagande tas Emmelhainz och Adams (1999) studie som berör 

begreppet “Sweatshop”-arbete upp. Det tas även upp en diskussion om klädbranschen och dess 

involvering i dåliga arbetsförhållanden. Sweatshop-arbete och dess påverkan på både 

konsumenter och klädbranschen är även något som Shen et al. (2012) i en nyligare gjord studie 

nämner. Forskarna hävdar, som tidigare nämnt, att konsumenters ökade medvetenhet och 

uppkomsten av etiskt mode tog sin fart under 1980-talet då det uppdagades att ”sweatshop”-

arbete användes av några stora och kända företag. Ytterligare forskare som diskuterar ämnet är 

Murphy et al. (2013) som menar att det avslöjats en hel del missöden inom branschen under de 

senaste 20 åren och dessa missöden har enligt Black 2008; Hethorn och Ulasewicz (2008-i 

Diddi & Niehm., 2016) fått stor negativ spridning i media. Dessa artiklar indikerar att det som 

skrevs av Emmelhainz och Adams redan 1999 fortfarande har relevans flera år senare och att 

klädbranschen ännu inte tagit sig ur blåsvädret.  

 

Respondenterna i vår undersökning tillfrågades om negativ publicitet, om det får dem att 

reagera och på vilket sätt. Av de svar vi fått finns inga bevis på när konsumenter började tänka 

mer på etiska klädesplagg, det var heller inget som tillfrågades, men H&M nämns av 
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respondenterna som ett företag som i media fått negativ publicitet i form av till exempel 

barnarbete och dåliga arbetsförhållanden. I enlighet med det Murphy et al. (2013) skriver om 

har svaren från våra respondenter visat prov på att det uppdagats en hel del missöden inom 

klädbranschen då 17 av 37 respondenter gav exempel på antingen ett specifikt företag de läst 

om eller negativa saker i allmänhet inom branschen. Attalla (2001) menar att forskning visar 

att negativ data om företag påverkar konsumenterna mer än positiv data. Detta är inget som kan 

fastställas här då en fråga om positiv data aldrig ställdes men vi såg tydliga bevis på att 

konsumenter påverkas av negativ publicitet och att missöden som uppdagas i media kan leda 

till att både långsiktig och kortsiktig bojkott utövas. Detta är dock inte något som gäller för alla. 

Åtta av respondenterna uttryckte en misstro gentemot media som innebär att de är källkritiska 

och vill förse sig med mer information på egen hand innan de fattar ett beslut samt att två 

respondenter valde att förbise det som togs upp om det inte var något som påverkade dem 

personligen. Det fanns de konsumenter som uttryckte en försiktighet i sina reaktioner och 

handlingar även om många sa sig bli påverkade av negativ data. 

 

Papaoikonomou et al. (2011) skriver i sin artikel att konsumenter kan uppleva en överbelastning 

av information vilket bidrar till förvirring och ifrågasättande om vad som är sanning. Forskarna 

menar att detta beror på att den tillgängliga information som finns kommer från opålitliga 

källor. Att informationen kommer från opålitliga källor var något som 23 av respondenterna 

gav uttryck för. Dessa 23 talade inte om att det innebär förvirring kring vad som är sant eller 

inte för dem utan de talade snarare om en medvetenhet. Om informationen kommer från en 

källa de anser som opålitlig tar de inte till sig av det källan förmedlar. Hade frågan ställts till 

respondenterna vid ett tillfälle då de utsatts för mycket mediala intryck kanske svaren varit 

annorlunda än i detta fall då de befinner sig i ett köpcentrum. Även om det finns mycket reklam 

runt dem i form av affischer och liknande är det inte media i den bemärkelsen att de måste ta 

ställning till om informationen är sann eller inte. 

 

I en studie av Diddi och Niehm (2016) hävdar forskarna att det finns behov för företag inom 

klädbranschen att på ett effektivt sätt ta itu med etiska frågor som finns i försörjningskedjan. 

Detta grundas i ett allt större behov från konsumenternas sida av transparent kommunikation 

från företagen. Studien belyser även vikten av medvetenhet från branschens sida om den 

konstanta information konsumenter kan ta del av i realtid genom till exempel sociala medier 

och massmedia. Dawkins och Lewis (2003) menar dock att det finns en baksida av att 
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kommunicera CSR-frågor, däribland etiska dilemman, då det finns en risk att allmänheten kan 

tolka frågorna som ett försök att utnyttja goda orsaker till förmån för finansiell tillväxt. Detta 

var något vi kunde se prov på då respondenterna tillfrågades om vad de anser om trovärdigheten 

på det företag skriver om sig och sitt arbete. Fyra respondenter svarade att de hoppas att de kan 

lita på vad företagen säger och tre andra respondenter sa att det vore dumt av företag att gå ut 

med falsk information då detta med största sannolikhet kommer straffa dem senare. SvD (2015) 

skrev en artikel om H&M som efter en olycka i en fabrik skrev under ett avtal som innebar 

förändringsarbete för att höja standarden i H&M:s fabriker. Olyckan krävde många liv och 

ledde till att dåliga arbetsförhållanden i flertalet textilfabriker i Bangladesh uppmärksammades. 

Två år senare gjordes en granskning som visade att ingen av H&M:s fabriker genomgått de 

förändringar avtalet innebar. H&M har alltså lovat att de skall bättra sig men undersökningar 

påvisade att så inte är fallet och att företaget fortfarande använder sig av fabriker vars 

arbetsförhållanden är under all kritik. “Klädjätten skriver själva i sin Sustainability Report 2014 

att de har följt upp läget i Bangladesh och gjort de åtgärder som krävs, men enligt Labor Rights 

Forum stämmer inte det” skriver SvD i artikeln. Detta är ett exempel på där ett företag gått ut 

med falsk information och det bevisar att det är något som sker, att det företag skriver om sitt 

arbete inte alltid är trovärdigt. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till det tvivel de sju 

respondenterna gav uttryck för när det kommer till företags trovärdighet. Alla sju sa att de som 

konsumenter aldrig kan känna sig helt säkra på att sanningsenlig information delges. 15 

respondenter var också misstänksamma då de svarade att de upplever att företag endast går ut 

med information som visar deras bästa sida samt att deras uttalande kan ha som syfte att agera 

som ett mothugg till media om något negativ skrivits om dem. H&M har i sin årsredovisning 

(2015) skrivit att de skall utöka andelen produkter i sitt sortiment som innehåller hållbara 

material så som ekologisk bomull samt återvunnen polyester och ull. Med tanke på det 

uppdagande om H&M:s falska agerande mot arbetsförhållanden i sina fabriker, som nämndes 

ovan i en artikel av SvD, kan det finnas en risk för att konsumenter inte litar på det företaget 

skriver i sin årsredovisning. Detta eftersom det finns en vetskap om att företaget ljugit tidigare, 

kanske är det något som skrivs för att sätta sig själv i positiv dager och dölja sådant som är 

mindre bra. Detta ger grund till både det Diddi och Niehm (2016) samt Dawkins och Lewis 

(2013) skriver då konsumenter har stor tillgång till olika typer av media och som diskuterats 

tidigare finns en viss grad av skepticism mot detta vilket innebär att även företags nyttjande av 

media ifrågasätts. Det skall dock nämnas att det fanns de respondenter som ansåg både media 

och företag som trovärdiga källor. Fyra respondenter fann media trovärdigt och åtta uttryckte 

att företag känns som trovärdiga källor. Sammanfattningsvis gav respondenterna en delad syn 

http://sustainability.hm.com/en/sustainability/commitments/choose-and-reward-responsible-partners/about.html
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på vad de anser om media och företags utlåtanden. Detta ger en indikation på att både företag 

och media har något att arbeta med för att vinna konsumenters förtroende men samtidigt kanske 

deras förändring mot ökad trovärdighet inte skapar någon skillnad. Om de skall lyckas innebär 

det att konsumenter måste ändra sin syn på vad de anser om trovärdigheten vilket kanske inte 

är det enklaste att lyckas med. Det är alltså inte endast upp till media och företag.    

 

6. Slutsats och diskussion 

I det avslutande kapitlet besvaras studiens syfte och problemformulering. Syftet med studien är 

att förklara det gap som uppstår mellan konsumenters etiska köpintentioner och handlingar med 

fokus på klädbranschen. Forskningsfrågorna som ställts är följande: Varför uppstår ett gap 

mellan intention och handling? Vad är det som påverkar att konsumenter inte handlar etiskt? 

Studiens slutsatser kommer att presenteras följt av en diskussion som innehåller praktiska 

rekommendationer, reflektioner samt förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Slutsats 

En del av slutsatsen är en insikt i varför respondenterna upplever att ett gap mellan intentioner 

och handlingar uppstår. Det finns en mängd omotiverande faktorer som kan styra konsumenter 

i en annan riktning. Det har under undersökningen framkommit sju olika faktorer som 

respondenterna upplever skapar ett gap mellan intention och handling. Dessa faktorer är pris, 

informationsbrist, bekvämlighet, impuls, utseende, socialt tryck och utbud. De faktorer som 

nämndes mest frekvent var pris, informationsbrist och bekvämlighet. Detta antyder att 

respondenterna i denna undersökning prioriterar faktorer som gynnar dem själva i första hand 

till skillnad från det som Pedersen (2015) beskriver är ett karaktärsdrag för etiska konsumenter, 

att handla bortom sina egna intressen. Vi har alltså inte kunnat se tydliga indikationer på att 

respondenterna vi tillfrågat skulle klassas som etiska konsumenter enligt Pedersens definition, 

då deras egna preferenser och behov är första prioritet.  

 

En annan del av slutsatsen som framkommit är att de mest styrande faktorerna för 

respondenterna när de handlar kläder är utseende, pris, passform och kvalitet. Detta ger en 

indikation om att etiskt handlande inte är en prioritet hos respondenterna då ovanstående 

faktorer är av större vikt för dem. Respondenternas svar ger även insikt i att tillförlit är ett 

dilemma som också påverkar dem i deras val att handla etiskt eller inte. Det finns situationer 
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där de indikerar att trovärdigheten brister hos företag och media. Respondenterna gav uttryck 

för att de inte litar på att de produkter som produceras verkligen är hållbara. Därmed får de en 

känsla av att det inte spelar någon roll vad de köper eftersom de upplever att det inte finns några 

garantier. Som Ajzen (1991) nämner har vi kunnat se att motivationsfaktorer är ett 

grundläggande fenomen då konsumenter inte gör en ansträngning om de inte vet att de kan lita 

på den information som faktiskt finns.  

 

Utöver de två frågeställningarna framkom det resultat som beskriver att respondenterna 

upplever svårigheter i att ställa krav och förmedla åsikter gentemot företag. Detta strider mot 

den maktposition Connolly och Prothero (2003-i Newholm & Shaw, 2007) beskriver att 

konsumenter besitter. Respondenterna framförde även att de företag som inte är etiskt 

ansvarstagande inte nödvändigtvis straffas då de kunde tänka sig att handla hos företag igen 

som är förknippade med bristande ansvarstagande. Två faktorer respondenterna nämnde för att 

återigen handla hos ett oetiskt företag var glömska och vanebeteende. 

 

Ur ett litteraturperspektiv har vi sett, specifikt gällande faktorerna som tagits upp, att faktan i 

vår teoretiska referensram stämmer överens med det vi studerat. När det gäller indelning av 

företag, socialt ansvariga eller inte, har vi kunnat se att det är en otydlig gräns, det är inte så 

svart och vitt som en del av vår fakta säger. Konsumenter bojkottar inte alltid så rakt av som 

fakta påvisar utan kan också ta avstånd ett tag tills stormen lagt sig. Att uttrycka sig i termer 

som att belöna och straffa företag är inte heller något vi sett under våra intervjuer. För 

litteraturen betyder detta att vi kunnat bekräfta att en del forskning fortfarande är aktuell men 

vi har även kunnat utveckla befintlig litteratur som varit för snäv 

  

6.2 Praktiska rekommendationer 

Från ett företagsperspektiv, både i offentliga sektorn och privata, betyder detta att krav ställs 

gällande förändringsarbete. Som tidigare nämnts är en faktor som orsakar ett gap 

informationsbrist där respondenterna menar att det är upp till företagen att göra det lättare för 

konsumenter att kunna se vart hållbara plagg finns då många inte orkar ta sig tiden att gå runt 

och leta. De kräver att företagen skall vara mer transparenta i sitt arbete så att det är lätt för 

konsumenterna att veta skillnad på hållbara och icke hållbara plagg samt vart de kan hitta dem. 

Respondenterna har, som ovan nämnt, i intervjuerna gett uttryck för att det finns tvivel gentemot 



42 
 

företagens utlåtanden i olika media. Här finns det mycket för företagen att arbeta med i form 

av att försöka vinna konsumenternas förtroende. Men å andra sidan är detta inte endast ett 

dilemma för företag. Ur ett samhällsperspektiv finns det även saker att arbeta med i samhället. 

Några respondenter talade om att gå ihop i grupper och använda sociala medier för att göra sin 

röst hörd och försöka skapa förändring. Konsumenter har redskap som de kan använda bara de 

tar sig tiden till det och orkar anstränga sig. Detta gäller även ur ett individperspektiv, man 

måste kunna tro på att det är möjligt att skapa förändring. Vissa respondenter uttryckte en känsla 

av betydelselöshet i den mening att de som ensamma individer är för små för att kunna påverka 

stora företag och organisationer. Både ur ett samhälls- och individperspektiv måste 

konsumenter våga lita på de förändringar företag och media gör för att försöka vinna 

konsumenternas förtroende. Om media och företag gör ansträngningar för att konsumenter skall 

kunna se dem som mer trovärdiga måste även konsumenter vara öppna för att förändra sin åsikt 

annars kommer ingenting att hända. Det är en ömsesidig relation mellan parterna som kräver 

ömsesidig tillit för att en förändring skall vara möjlig.  

 

6.3 Reflektioner om metodval  

En medvetenhet finns att vi inte kunnat studera människors faktiska köpbeteende och 

intentioner i och med valet att utföra intervjuer. Dock menar Alvehus (2013) att intervjuer är 

en lämplig metod när avsikten är att erhålla kunskap om hur människor känner, tänker och 

handlar. Genom semistrukturerade intervjuer har det varit möjligt för oss att ta del av 

respondenternas tankar och förklaringar till både varför de tror att ett gap uppstår samt varför 

de själva ibland kan uppleva svårigheter i att utföra sina intentioner. På så sätt har intervjuerna 

varit en hjälp för att samla information om respondenternas uttalade avsikter samt faktorer som 

de tror påverkar det planerade beteendet, intentionerna. Observationer hade kunnat utföras för 

att undersöka om de uttalade avsikterna och faktorerna respondenterna angav stämmer, för att 

fånga konsumenters faktiska beteenden. Genom att studera respondenternas faktiska beteenden 

kan den risk Easterby-Smith et al. (2008) skriver om, att respondenterna på grund av bristande 

förtroende för intervjuaren inte ger helt sanningsenliga svar, reduceras. Det är dock en 

tidskrävande process att både genomföra intervjuer och observationer samt att jämföra dessa 

metoder med varandra. I det fall mer tid funnits hade detta varit en intressant utveckling av 

undersökningen.  
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En reflektion kring utsatt tid för intervjun har gjorts. Till en början informerades respondenterna 

om att intervjun tar cirka 15 minuter. Längden visade sig vara en bristande faktor då deltagarna 

upplevde att 15 minuter var en lång tid för en intervju. Tiden fick många tillfrågade att ändra 

sig om att ställa upp. 15 minuter avsattes som tidsram för att helgardera oss om att inte gå över 

den tid som sagts men en medvetenhet hos oss fanns om att intervjun kanske snarare tog 10 

minuter. Fortsättningsvis informerades respondenterna om att intervjun tog 10 minuter. Efter 

detta kunde en markant skillnad i svarsfrekvensen ses. 

 

En annan faktor som påverkade mängden respondenter var att många försökte undvika att få 

kontakt med oss. Det syntes tydligt på en del människors kroppsspråk, de tittade ner eller drog 

sig till andra sidan i köpcentrumet när de såg oss. Från egna erfarenheter anser vi att försäljare 

och personer som ägnar sig åt undersökningar ofta befinner sig i köpcentrum vilket kan innebära 

att konsumenterna lärt sig att känna igen och undvika sådana personer. I och med att 

intervjuerna skulle ske slumpmässigt och i köpcentrum fanns en oro för bortfall hos oss, en oro 

för att ingen skulle stanna och delta samt hur vi skulle gå tillväga för att få dem att ställa upp. 

Det var som tidigare tagits upp konsumenter som ignorerade oss men det var samtidigt många 

konsumenter som ställde upp. En typ av bortfall skedde dock, en av de respondenter som deltog 

visade sig vara 14 år. Detta material valdes att ta bort då hon uttryckte att hon inte hade någon 

kunskap om frågorna som ställdes och därför inte kunde bidra till undersökningen. De svar som 

gavs var korta och saknade värdefullt innehåll för undersökningen. 

 

När det kommer till intervjuguiden var en del av frågorna som ställdes utformade på ett sådant 

sätt att det föll sig naturligt att respondenterna skulle svara ja eller nej. Trots att dessa frågor 

inte är ultimata att ställa valdes de för att sedan följas upp med en följdfråga som gav möjlighet 

att förstå varför respondenten svarade som den gjorde. Fokus låg inte på om svaret var ja eller 

nej utan varför. En annan fråga som ställdes var om respondenterna handlar hållbart. En tanke 

fanns om att frågan kunde vara känslig för respondenterna att besvara. Detta på grund av att det 

kan finnas en vilja för personer att utåt uppfattas som mer korrekta än de är. Frågan försökte 

därför avdramatiseras genom att få dem att känna att vilket svar som än gavs var okej och att 

de inte blir bedömda av oss intervjuare baserat på hur de svarar.  
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6.4 Förslag till framtida forskning 

För framtida forskning kan det rekommenderas att utveckla undersökningen med fler steg. Ett 

första steg hade kunnat vara att inleda med en kort intervju, cirka fem minuter, med endast 

allmänna frågor till respondenterna som inte syftar till en konsuments personliga köpbeteende. 

Ett andra steg i undersökningen kan då vara att utföra observationer för att fånga konsumenters 

faktiska beteende, som inte fångas upp genom de inledande intervjuerna. Det tredje steget skulle 

kunna vara att följa upp observationerna med intervjuer som ifrågasätter observanternas 

agerande. Detta tillvägagångssätt möjliggör att fånga fler aspekter av konsumenters 

köpbeteende, både vad de säger och vad de gör. En annan rekommendation, om undersökningen 

skulle prövas igen, är att försöka få en jämn fördelning mellan män och kvinnor för att se om 

det bristande antalet män i denna studie påverkat resultaten i någon mån.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Referensförteckning  

Action. (u.å.). In Cambridge Dictionary. Hämtad 25 februari, 2017, från  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/action  

 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational Behaviour and Human 

Decision Processes, 50, 179-211. 

 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok (Ed.). Stockholm: Liber 

AB. 

 

Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2009). Den nya ekonomistyrningen (4:e uppl./Red.). 

Malmö: Liber AB 

 

Baines, P., Fill, C. & Page, K. (2011). Marketing (2nd ed.). Oxford: Oxford university press. 

 

Boulstridge, E. & Carrigan, M. (2000). Do consumers really care about corporate 

responsibility? Highlighting the attitude-behaviour gap. Journal of Communication 

Management, 4(4), 355–368. doi:10.1108/eb023532 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business research methods (4th ed.). Oxford: Oxford university 

press. 

 

Carrigan, M. & Attalla, A. (2001). The myth of the ethical consumer: do ethics matter in 

purchase behaviour? Journal of Consumer Marketing, 18(7), 560- 578. 

doi:10.1108/07363760110410263 

 

Carroll, A.B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. The 

Academy of Management Review, 4(4), 497-505. 

 

Castaldo, S., Perrini, F., Misani, N. & Tencati, A. (2009). The Missing Link Between Corporate 

Social Responsibility and Consumer Trust: The Case of Fair Trade Products. Journal of 

Business Ethics, 84(1), 1-15. doi:10.1007/s10551-008-9669-4 

 

Cowe, R. & Williams, S. (2001) Who are the ethical consumers? [Citeseer]. Hämtad från  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/action
http://dx.doi.org/10.1108/07363760110410263


46 
 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.5207&rep=rep1&type=pdf 

 

Dawkins, J. & Lewis, S. (2003). CSR in stakeholder expectations: And their implication for 

company strategy, Journal of Business Ethics, 44(2-3), 185-193. 

 

Diddi, S. & Niehm, L.S. (2016). Corporate Social Responsibility in the Retail Apparel Context: 

Exploring Consumers' Personal and Normative Influences on Patronage Intentions. Journal of 

Marketing Channels, 23(1-2), 60-76. doi:10.1080/1046669X.2016.1147892 

 

Easterby-Smith, M., Thorpe, R. & Jackson, P.R. (2008). Management research (3th ed.). 

London: SAGE Publications Ltd.    

 

Emmelhainz, M.A. & Adams, R.J. (1999). The apparel industry response to ”sweatshop” 

concerns: A review and analysis of codes of conduct. Journal of Supply Chain Management, 

35(2), 51-57. doi:10.1111/j.1745-493X.1999.tb00062.x 

 

Frankfurt, H. (1982). The importance of what we care about. Synthese, 53, 257-272. 

doi:10.1007/BF00484902 

 

Goworek, H. (2011). Social and environmental sustainability in the clothing industry: A case 

study of a fair trade retailer. Social Responsibility Journal, 7(1), 74-86. 

doi:10.1108/17471111111114558 

 

H&M. (2015). Årsredovisning 2015. Hämtad från 

http://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/sv/Annual%20Report/Annua

l%20Report%202015_sv.pdf  

 

Intention. (u.å.). In Cambridge Dictionary. Hämtad 25 februari, 2017, från 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intention  

 

Joergens, C. (2006). Ethical fashion: Myth or future trend? Journal of Fashion Marketing and 

Management: An International Journal, 10(3). 360- 371. doi:10.1108/13612020610679321 

 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.5207&rep=rep1&type=pdf
http://dx.doi.org.login.libraryproxy.his.se/10.1080/1046669X.2016.1147892
http://dx.doi.org.login.libraryproxy.his.se/10.1080/1046669X.2016.1147892
http://search.proquest.com.login.libraryproxy.his.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Social+Responsibility+Journal/$N/1006426/DocView/1012156848/fulltext/40A57C6FC3444F1FPQ/1?accountid=13895
http://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/sv/Annual%20Report/Annual%20Report%202015_sv.pdf
http://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/sv/Annual%20Report/Annual%20Report%202015_sv.pdf
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intention


47 
 

Murphy, P.E., Öberseder, M. & Laczniak, G.R. (2013). Corporate social responsibility in 

marketing: normatively broadening the concept, AMS review, 3(2). 86-102. doi: 

10.1007/s13162-013-0046-9  

 

Newholm, T. & Shaw, D. (2007). Studying the ethical consumer: A review of research. Journal 

of Consumer Behaviour, 6(5), 253–270. 

 

Orb, A., Eisenhauer, L. & Wynaden, D. (2000). Ethics in qualitative research. Journal of 

Nursing Scholarship, 33(1), 93-96.   

 

Papaoikonomou, E., Ginieis, M. & Gerard, R. (2011). Towards a Holistic Approach of the 

Attitude Behaviour Gap in Ethical Consumer Behaviours: Empirical Evidence from Spain. 

International Atlantic Economic Society, 17, 77-88. doi:10.1007/s11294-010-9288-6 

 

Pedersen, G. (Red.). (2015). Corporate social responsibility. London: SAGE Publications Ltd. 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students 

[Ebrary Reader-version]. (5th ed.). Hämtad från  

https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/DLH105/Research%20Methods%20for%

20Business%20Students%2C%205th%20Edition.pdf  

 

Scheer, R. (2006). The Origin of Intentions. Philosophical Investigations, 29(4), 358-368. 

 

Shaw, D., Mcmaster, R. & Newholm, R. (2016). Care and Commitment in Ethical 

Consumption: An Exploration of the 'Attitude-Behaviour Gap'. Journal of Business Ethics, 136, 

251–265. 

 

Shen, B., Wang, Y., Lo, C.K. & Shum, M. (2012). The impact of ethical fashion on consumer 

purchase behavior. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 

16(2), 234-245. doi:10.1108/13612021211222842 

 

SvD. (2015). H&M-fabriker är fortfarande dödsfällor. Hämtad från  

https://www.svd.se/hm-fabriker-i-bangladesh-fortfarande-dodsfallor 

 

TV4. (2015). HM slutar köpa etiopisk bomull från Omo Valley. Hämtad från 

https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/DLH105/Research%20Methods%20for%20Business%20Students%2C%205th%20Edition.pdf
https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/DLH105/Research%20Methods%20for%20Business%20Students%2C%205th%20Edition.pdf
https://www.svd.se/hm-fabriker-i-bangladesh-fortfarande-dodsfallor


48 
 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/hm-slutar-k%C3%B6pa-etiopisk-bomull-fr%C3%A5n-

omo-valley-3050185  

 

Webster, F.E. (1975). Determining the Characteristics of the Socially Conscious Consumer.  

The Journal of Consumer Research, 2(3), 188-196. 

 

 

 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/hm-slutar-k%C3%B6pa-etiopisk-bomull-fr%C3%A5n-omo-valley-3050185
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/hm-slutar-k%C3%B6pa-etiopisk-bomull-fr%C3%A5n-omo-valley-3050185


49 
 

BILAGA 1 - Intervjuguide  

Våra namn är Emma och Linda och vi läser det sista året på butikschefsprogrammet här i 

Skövde och håller nu på med vårt examensarbete. Syftet med vårt arbete är att undersöka etiskt 

och hållbart handlande inom klädbranschen och studera ett så kallat gap som sägs finnas inom 

detta område. Intervjun som görs kommer därför bestå av frågor som handlar om köpbeteende 

både i allmänhet och mer personligt för dig som svarar just nu. 

 

1. Hållbart handlande 

• Vad är viktigt för dig när du handlar kläder? 

- Vart handlar du dina kläder? Varför då? 

• Handlar du hållbart? Förklaring till respondenterna: att handla hållbart kan innebära 

att du reflekterar över produkterna du handlar, vart de kommer ifrån, vad de är gjorda 

av etc. 

- Handlar ej hållbart: vad beror det på? 

- Handlar hållbart: vad tänker du i och med ditt val att handla hållbart? 

- Upplever du att det finns tillräckligt med hållbara alternativ? 

 

2. Gap mellan intentioner och handlingar 

• Det finns forskning som påvisar att konsumenter tänker att de skall handla hållbart men 

gör det inte. Vad tror du att det beror på? 

- Känner du igen dig i detta? 

- Har du någon gång upplevt att socialt tryck påverkar ditt köpbeteende? 

 

3. Konsumenters möjlighet att ställa krav 

• Känner du som konsument att du kan ställa krav på företag när det kommer till deras 

arbete? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? Förklaring till respondenterna: 

Sådant du tycker att företag skall jobba med eller som de jobbar med men behöver göra 

annorlunda. 

 

4. Negativ publicitet samt media och företags trovärdighet 

• Får negativ publicitet dig att reagera? Om ja, i vilka situationer och hur? Om nej, varför 

inte? 
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- Tror du att konsumenter efter ett tag kan tänka sig att handla där igen när stormen 

har lagt sig? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

- Har du varit med om något liknande? Hur lång tid tog det innan du handlade där 

igen? Handlar du fortfarande inte där? 

• Vad anser du om trovärdigheten på det som media skriver om företag?  

• Vad anser du om trovärdigheten på det som företaget själva skriver om sig och sitt 

arbete?  

 

• Ålder – hur gammal är du? 

 

• Yrke – vad arbetar du som? 

 

• Utbildning – vad har du för utbildning? 

 

 

 

 

 

 

 


