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Sammanfattning 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur kunders attityder kring internetbaserad handel 

kopplat till corporate social responsibility (CSR) ser ut vid konsumtion av textil- och 

konfektionsvaror. Uppsatsen bygger på följande tre frågeställningar: Hur upplever 

konsumenterna de internetbaserade företagens arbete med CSR-frågor? Efterfrågas extern 

kommunikation gällande CSR-arbete samt transparens från konsumenterna? Finns det någon 

skillnad mellan olika konsumentgruppers åsikter och attityder beroende på tidigare 

erfarenheter och kunskapsgrad gällande CSR och hållbar utveckling? 

 

Teorierna som använts behandlar transparens, intressenters påverkan och konsumtion. 

Undersökningen baseras på en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer. De fyra fokusgrupperna delades in i två kategorier; studenter som 

studerar hållbar utveckling eller miljö, respektive studenter med övrig studieinriktning.   

 

Resultaten av undersökningen tyder på att det finns en skillnad mellan olika 

konsumentgruppers åsikter och attityder gällande företagens arbete med ansvarsfullt 

företagande. Konsumenterna värdesätter i de flesta fall företagens corporate abilities högre än 

dess arbete med CSR. Enligt våra resultat efterfrågar konsumenterna dessutom en högre grad 

transparens och ett CSR-arbete som integreras i hela företagets verksamhet. Respondenterna 

ser CSR som ett sätt för företagen att vinna marknadsandelar snarare än arbete för hållbar 

utveckling. Resultaten visar också att ju högre kunskaps- och intressegrad konsumenten 

uppvisar gällande CSR-frågor, desto större chans att konsumtionsmönstret förändras i och 

med information om företagens arbete med dessa frågor.  

 

Nyckelord: Corporate social responsibility, konsumtionsmönster, corporate abilities, hållbar 

utveckling, transparens  

 

 

 

 

 

 



	  

Abstract 

Title: ”A more humane and equal world” A consumers view on corporate social 

responsibility and the internet based apparel commerce. 

Author: Fanny Bergström & Isabelle Blanc  

Mentor: Emma Svensson  

Purpose: The purpose of this thesis was to examine the attitudes and experiences of 

consumers in relation to Internet based commerce and corporate social responsibility. The 

study is based on the following questions; 1. How do costumers perceive Internet based 

companies and their work with CSR-questions? 2. Is external communications, particularly 

social and environmental responsibility and transparency something that costumer’s request? 

And 3. Are there any differences between the different consumer groups’ opinions and 

attitudes on corporate social responsibility and sustainable development depending on their 

earlier experiences and understandings?  

Method/ Material: The results are based on a qualitative study built on four different focus 

group interviews. Each focus group consisted of five students studying at Uppsala University 

with either a main focus in sustainable development or any other subject. The interviews were 

constructed with the help of Krueger’s 1998 interview guide model and later vertically and 

horizontally analyzed.  

Main Results: The main results demonstrate that the interviewed consumers do not 

perceive that Internet based companies work with corporate social responsibility towards their 

costumers. Furthermore the results show that work with CSR is something that the 

participants find should be available for costumers, although other factors are of more value, 

for example price and product quality. The main results moreover demonstrate that there are 

significant differences between the two groups studied, where students with more knowledge 

about corporate social responsibility valued companies external communication on CSR 

more than students that did not have any previous knowledge.  
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1. INLEDNING 

I detta kapitel introduceras uppsatsämnet följt av problemformulering, syfte och frågeställning. Vi redogör sedan 

för uppsatsens avgränsningar samt uppsatsens disposition. Därefter följer relevant bakgrundsinformation, 

inklusive introduktion till för uppsatsen relevanta begrepp. 

 

1.1 Introduktion 

Tiden har kommit för regeringar, företag, investerare, civilsamhälle, universitet och andliga/kulturella 

gemenskaper att arbeta nära tillsammans. I den sammanflätade världen har ingen monopol på lösningar. Att 

bygga ömsesidig tillit och att förändra vårt sätt att arbeta är vårt gemensamma ansvar. Genom att arbeta 

tillsammans kan vi säkerställa en mer human och hållbar värld för nu levande och framtida generationer. 

 

      (csrsweden, 2010) 

 

Klädindustrin har under de senaste åren drabbats av flera skandaler i produktionskedjan. 

Media har rapporterat om dåliga arbetsförhållanden, djurplågeri och miljögifter om 

vartannat. Bara under den senaste tiden har det framkommit information om djurplågeri för 

att framställa angoraull (Angora stoppas efter plågerilarm, SvD 2013) samt rapporterats om den 

farliga miljö som arbetstagare i skinnfabriker i Bangladesh dagligen utsätts för (De arbetar bland 

livsfarliga kemikalier, SVT 2013). Trots detta redovisar handeln ökade försäljningssiffror nästan 

årligen. Dagens informationssamhälle, och sociala mediers stora spridning, bidrar till att vi tar 

del av en stor mängd information som förväntas påverka vår konsumtion. Men hur mycket av 

all denna information tar vi egentligen in, och påverkar det märkbart vårt 

konsumtionsmönster? 

 

Tack vare den tekniska utvecklingen har en ny typ av konsumtion vuxit fram, nämligen den 

nätbaserade. Företag kan idag vara helt nätbaserade, vilket innebär att produkterna 

presenteras på företagets hemsida och levereras hem till konsumenterna. Exempel på större 

nätbaserade modeföretag är Nelly, Bubbleroom och Zalando. Idag har dessutom flertalet av 

de större butiksbaserade modekedjorna väl utvecklade internetbutiker som komplement till de 

fysiska butikerna. Den nätbaserade detaljhandeln har ökat kraftigt under de senaste tio åren, 

och numera har många av oss någon gång handlat kläder via nätbaserade företag. Tack vare 

ökad användning av exempelvis smartphones och surfplattor kan man vara uppkopplad i allt 
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större utsträckning, och i förlängningen finns möjligheten till konsumtion dygnet runt. De 

nätbaserade företagen konkurrerar med lägre priser bland annat tack vare lägre 

personalkostnader och lagerhållning på mindre kostsamma platser, och konsumenterna 

uppger pris och tillgänglighet som de ledande anledningarna till att de väljer att handla via 

internet (Så handlar vi på nätet, Svensk Handel, 2010).  

 

Allt fler företag väljer att arbeta med så kallat ansvarsfullt företagande, ofta kallat corporate social 

responsibility (CSR).  Att kommunicera sitt ansvarstagande till konsumenten förväntas fungera 

som konkurrensmedel, med utgångspunkt i att allt fler konsumenter antas efterfråga 

transparens och ansvarsfullt företagande för att konsumera. Klädkonsumtionen via internet 

har fortsatt öka, samtidigt som konsumenter och företag blir alltmer medvetna om den 

negativa effekt konsumtionen kan ha. Den icke nätbaserade detaljhandeln erbjuder i allt större 

utsträckning information om sitt aktiva arbete för ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt 

ansvarstagande (Blom, Arnberg och Gustafsson, 2013) men hur förhåller det sig egentligen 

med den nätbaserade detaljhandeln?  

 

Intresset för de frågor som behandlas i denna uppsats väcktes i samband med 

medierapportering om klädindustrins bristfälliga produktionskedjekontroll, kopplat till den 

ökade nätföretagsbaserade konsumtionen. En snabb undersökning gjordes på de större 

internetbaserade företagens hemsidor, för att om möjligt hitta information om deras arbete 

med frågor som kan sägas ingå i CSR-begreppet, ofta refererat till som ansvarsfullt företagande. 

Resultatet blev ungefär detsamma för dessa företag; det fanns ingen eller mycket knapphändig 

och vag information kring dessa frågor. Vidare undersökningar på de butiksbaserade 

företagens hemsidor visade att större kedjor som H&M, Lindex och Åhléns däremot erbjöd 

relativt mycket information om sitt arbete med ansvarsfullt företagande, och att CSR används 

som en kommunikativ strategi i allra högsta grad.  CSR-begreppet är sprunget ur strategisk 

kommunikation inom medie- och kommunikationsvetenskapen och ingår som del av företags- 

och organisationers externa kommunikation med dess intressenter, i denna uppsats med fokus 

på intressentgruppen konsumenter (Cornelissen, 2011). 

 

Den forskning som behandlat konsumenters uppfattning av CSR och dess påverkan på 

konsumtionsmönstret har inte varit samstämmig. Olika forskningsstudier tillskriver CSR-

arbete olika hög påverkansgrad på konsumtionsmönstret. Denna studies inriktning på 

internetbaserad konsumtion är inom forskningen ett relativt nytt forskningsområde, inte minst 
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beroende på att näthandeln på kort tid ökat sin omsättning och att allt fler handlar via 

nätbaserade butiker. Detta i kombination med att undersökningen baseras på (kvalitativa) 

fokusgruppsintervjuer och att fokus ligger på olika konsumentgruppers attityder gör att studiet 

av CSR får en ny utgångspunkt. Undersökningen kombinerar därigenom internetkonsumtion 

kopplat till CSR med konsumenternas kunskapsnivå gällande ansvarstagande företagande.  

 

1.2 Problemformulering  

CSR påstås ofta vara av stor vikt i både läroböcker som används vid studier i exempelvis 

ekonomi- och kommunikation, samt ute på marknaden genom företagens strategiska 

kommunikation. Dessutom omtalas CSR, ofta oemotsagt, som något som påverkar företag 

positivt genom exempelvis ökad försäljning och högre konsumentförtroende (Grafström m.fl. 

2008). På företagsnätverk som csrsweden.se och regeringsanknutna CSR-kompassen kan man läsa 

om vikten av ansvarsfullt företagande, ett synsätt som enligt Grafström m.fl.(2008) dykt upp i 

kölvattnet av de etiska företagsskandaler som uppmärksammades under framförallt 90-talet. 

De hemsidor och den litteratur som förespråkar CSR ställer sig dock sällan kritisk till företags 

arbete med dessa frågor kopplat till faktisk konsumentpåverkan, och få studier har gjorts för 

att undersöka hur konsumenterna uppfattar CSR. Den bristande informationen kring CSR på 

de nätbaserade klädföretagen vi snabbt undersökte inför studiens början gjorde att vi ställde 

oss frågan huruvida dessa nätbaserade företag hade missat något, enligt många, väldigt 

viktigt? Pudelns kärna verkade vara konsumenterna. Efterfrågar konsumenterna ansvarsfullt 

företagande och arbete med CSR-frågor, och i så fall finns det någon skillnad mellan olika 

konsumentgrupper beroende på kunskapsnivå? Vad har konsumenterna för attityd gentemot 

företagens samhällsansvar? Hur upplever konsumenterna företagens kommunikation gällande 

ansvarsfullt företagande?  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur kunders attityder kring internetbaserad handel kopplat till 

CSR ser ut vid konsumtion av textil- och konfektionsvaror.  

De frågeställningar undersökningen utgår från är: 

1. Hur upplever konsumenterna de internetbaserade företagens arbete med CSR-frågor? 

2. Efterfrågas extern kommunikation gällande CSR-arbete samt transparens från 
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konsumenterna? 

3. Finns det någon skillnad mellan olika konsumentgruppers åsikter och attityder beroende på 

tidigare erfarenheter och kunskapsgrad gällande CSR och hållbar utveckling? 

1.4 Avgränsningar  

Denna studie syftar till att undersöka konsumenters upplevelse av internetbaserade företags 

arbete med CSR. Detta innebär att undersökningen avgränsas till företagens intressenter i 

form av konsumenter, och inte företagens eget arbete med CSR-frågor.  Deltagarna i 

fokusgruppsintervjuerna är alla studenter; den ena urvalsgruppen inom hållbar utveckling 

eller miljöstudier och den andra inom övriga studieinriktningar.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel (1) ger en introduktion till ämnet samt relevant bakgrund till de 

begrepp som används i undersökningen. I detta kapitel presenteras även uppsatsens syfte och 

ledande frågeställningar. Efter detta följer det kapitel (2) där de teorier som används i 

undersökningens analys presenteras.  I efterföljande kapitel (3) presenteras valet av metod 

inklusive urvalsprocess, genomförande och analysmodell. I nästa kapitel (4) presenteras 

undersökningens resultat samt analysen av detsamma med hjälp av tidigare presenterade 

teorier. I det sista kapitlet (5) presenteras slutdiskussion och sammanfattning av 

undersökningens resultat.  

 

1.6 Ämnesbakgrund och centrala begrepp 

Dagens globaliserade samhälle har bidragit till en ökad samhällsmedvetenhet, och det blir allt 

lättare för konsumenter att medverka och engagera sig i ett företags ansvar. I och med denna 

ökning har det skett en noggrannare granskning av hur företag handlar och agerar, vilket har 

bidragit till en ökad press på internationella företag (Kline, 2005). En global samhällsdebatt 

har trätt fram där företag hålls ansvariga för att följa etiska normer och har ett ansvar bortom 

det som lagen kräver för att bredda och stärka sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande.  

 

1.6.1 Corporate Social Responsibility 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) nämns ofta i samband med strategisk 

kommunikation, men den exakta definitionen av CSR är ännu inte självklar.  Man brukar dra 
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paralleller till det svenska uttrycket ”företagens sociala ansvar” eller ”företagens samhällsansvar” 

(Borglund m.fl., 2012). Begreppet utvecklas hela tiden och det blir allt svårare att definiera. 

2011 definierade EU-kommissionen CSR som ”…the responsibility of enterprises for their impacts on 

society” (EU-kommissionen, 2011). Denna definition fokuserar på företagens ansvar men det 

tydliggörs inte vad detta ansvar faktiskt innebär. Genom EU:s definition och arbete med 

begreppet kan det förstås som dels företagens arbete internt och dels externt gentemot 

intressenter i dess omgivning. Även om EU:s definition ofta används som grund finns en 

mängd olika tolkningar (Grafström m.fl., 2008). Ytterligare kan företag välja att enbart 

använda sig av förkortningen CR (corporate responsibility) eller SR (social responsibility); CR 

betonar att det inte bara är ett socialt ansvarstagande utan att företagets engagemang rör alla 

former av ansvar medan SR markerar att samhällsansvaret rör alla former av organisationer 

(Borglund m.fl., 2012).  

 

Uppsatsens definition av CSR baseras på Grankvists (2009) resonemang. Grankvist menar att 

begreppet CSR inkluderar olika aspekter och delas in i tre huvudområden; ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt ansvarstagande, vilket även kallas the tripple bottom line. Ekonomiskt 

ansvarstagande riktar sig främst till aktieägarna och handlar om att säkerställa företagets 

finansiella ställning, tjäna pengar och ge avkastning på investerat kapital. Socialt ansvar 

innebär företagets roll att ta hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande med 

fokus på kunder, leverantörer och anställda. Miljömässigt ansvar fokuserar på frågor om hur 

verksamheten bedrivs utan att påverka jorden och dess naturresurser på ett negativt sätt 

(Grankvist, 2009). Enligt Grankvist är det genom en kombination av dessa tre delar som 

kraven på företags ansvarstagande uppfylls. Definitionen som tagits fram för att användas i 

denna uppsats lyder:  

 

CSR är ett frivilligt åtagande där målet är att ta ansvar för hur man påverkar samhället och 

sina intressenter ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.  

 

           (Grankvist, 2009, Borglund m.fl., 2012) 

 

1.6.2 Historisk bakgrund till begreppet CSR 

Begreppet CSR började användas på femtiotalet men fick sitt riktiga genomslag på slutet av 

sjuttiotalet då flera forskare och praktiker diskuterade företagens sociala ansvar (Borglund 
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m.fl., 2012). Det var en period då företag gick från att enbart fokusera på socialt 

ansvarstagande till en diskurs kring socialt, ekonomiskt samt miljömässigt ansvarstagande, 

vilken fortsätter än idag (Egels, 2005).   

 

Ekonomen Milton Friedman har riktat kritik mot denna diskurs genom att bland annat uttala 

sig om företagens sociala ansvarstagande: 

 

Företag har ett och endast ett socialt ansvar: att använda resurser och engagera sig i aktiviteter 

som syftar till att öka företagets vinst inom spelets regler. Det vill säga att företaget ingår i en 

öppen och fri konkurrens utan villfarelse eller bedrägeri.  

 

(Friedman, 1970)  

 

Friedman menar att företag bidrar på bästa sätt till samhällets utveckling genom att gå med 

vinst och säkra ekonomisk tillväxt snarare än att involvera sig i filantropisk verksamhet. Är det 

så som Friedman resonerar eller lönar det sig för företag att vara involverade socialt och 

miljömässigt? Tre av fyra företag inom handeln arbetar idag med frågor rörande CSR, vilket 

enligt Svensk handel bör stärka företagens varumärke (Blom, Arnberg och Gustafsson, 2013). 

Göthberg (2011), till skillnad från Friedman, menar att det är nödvändigt för företag att säkra 

sin långsiktiga överlevnad genom att anpassa sig till sociala och miljömässiga förväntningar. 

Att företag bör vilja rätta sig efter samhällets normer och värderingar, samt skaffa sig 

legitimitet. Legitimitet definieras som, ”a generalized perception or assumption that the actions of an entity 

are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs and 

definitions” (Suchman, 1995). Men frågan är om det är så gynnande?  

 

1.6.3 Medier och CSR   

Varför har CSR det senaste tio åren bidragit till en sådan samhällsdebatt? En förklaring ges 

genom den ökade läs- och skrivkunnigheten, vilket även har gynnat den massmediala 

explosionen som utvecklats det senaste århundradet. Medier har etablerats som den främsta 

kanalen till information för samhället och brukar ibland kallas ”den tredje statsmakten” 

(Silverstone, 2007). Media påverkar hur vi ser på världen, vilka referensramar vi använder och 

vilka nyheter vi tycker är viktigast. Detta har bidragit till ökad exponering av egna åsikter, 

förändringar i synsätt men framförallt den mediala supermakten. En växande debatt i media 
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har etablerats som diskuterar och presenterar företagens sociala och miljömässiga ansvar 

samtidigt som synen på företagens skyldigheter och förpliktelser gentemot det samhälle de 

verkar i har förändrats. Att media satt ansvarsfullt företagande på agendan kan till viss del 

förklara att aktiviteten kring denna fråga ökat de senaste åren. Bevakningen i media har gått 

från ett mer kritiskt förhållningssätt till att koppla CSR till ökad lönsamhet för företag 

(Grafstöm m.fl., 2008). Även om den mediala bilden är en aning fragmenterad så visar 

tidigare forskning att mediernas sätt att beskriva och skildra verkligheten också får 

konsekvenser genom att de bidrar till att forma åsikter, idéer och uppfattningar om hur 

företag bör agera (Pollock och Rindova, 2003; Carrol och McCombs, 2003). Medierna har 

alltså en möjlighet att sätta agendan för vad som är väsentligt och ansvarsfullt respektive 

betydelselöst och oansvarigt. Ytterligare är medierna en arena för många andra aktörer att 

göra sina röster hörda. Som konsument finns det möjlighet att uttrycka sina åsikter och 

konstruera bilder av vad företags sociala och miljömässiga ansvar egentligen handlar om 

(Borglund m.fl., 2012). Detta är viktigt då det är konsumenterna som undersöks i denna studie 

och deras uppfattning om hur CSR används och bör användas.  

 

1.6.4 Intressentmodellen   

Intressentmodellen används för att visa sambandet mellan intressent och företag, vilket är 

centralt för att förstå intervjusubjektens relation till näthandelsföretagen. Intressenter eller 

aktörer är det svenska begreppet för stakeholders, vilket är ett centralt begrepp inom CSR och 

finns i och runt om företag. Stakeholder definieras som;  

 

… any group or individual who can affect, or is affected by, the achievement of a corporation’s 

purpose. Stakeholders include employees, customers, suppliers, stockholders, banks, 

enviromentalists, government and other groups who can help or hurt the corporation… 

 

(Freeman, 1968) 

 

Intressenter är definitionsmässigt en aktör som antingen berörs av en verksamhet eller kan 

påverka företag att ta ansvar för det samhälle de verkar i (Löhman och Steinholtz, 2003). 

Huruvida man kan avgöra vilken påverkan en intressent har på en organisation beror, enligt 

Friedman och Miles (2002), på vilken typ av relation intressenten har till organisationen. 

Exempelvis kommer de relationer som är nödvändiga och förenliga med organisationen att ha 
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större inflytande över dess handlingar, detta då båda parter förlorar på om inte relationen 

fungerar effektivt. Anställda kallas ibland för primära intressenter medan de övriga kallas 

sekundära intressenter (Mitchell m.fl., 1997). Genom intressenternas försök att ställa krav på 

företag till ett ökat ansvarstagande bidrar de också till konstruktionen av vad CSR handlar 

om, och vilka ansvarsfrågor företag därmed bör ta sig an och engagera sig i (Borglund m.fl., 

2012). Figur 1 nedan visar den klassiska intressentmodellen; verksamheten i centrum och 

dess identifierade intressenter runt om. 

 

 

 

Figur 1: Intressentmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Freeman, 1984.  I: Borglund m.fl., 2012) 

 

Den amerikanska professorn Edward Freeman anses vara den som på 1980-talet 

introducerade intressentmodellen i samband med företagens samhällsansvar. Samtidigt som 

den svenske företagsekonomen Eric Rehnman resonerade i liknande tankegångar på 1960-

talet (Freeman 1984, Stymne, 1995). Under senare år har det blivit allt vanligare att avbilda 

intressentmodellen i form av ett spindelnät, se figur 2 nedan.  
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Figur 2: Utvecklad Intressentmodell 

 

               (Borglund m.fl., 2012) 

 

Verksamheten ligger fortfarande i centrum, med ekrar som strålar ut radiellt. Skillnaden i 

Figur 2 jämfört med Figur 1 är att det inte bara är relationen mellan företaget och dess 

intressenter som demonstreras utan också förbindelserna mellan intressenterna, vilket kan 

vara viktigt att uppmärksamma. Löhman och Steinholtz (2003) menar att intressentgrupper 

ofta har en indirekt påverkan på organisationen i form av ett större inflytande på andra 

intressentgrupper. Exempelvis har media inte en direkt påverkan på företaget i en viss fråga, 

men kan ändå påverka kundernas eller konsumenternas uppfattning, som i sin tur påverkar 

företaget. 

 

1.6.5 Konsumtion och ansvar 

Konsumtion är ett begrepp som är centralt i studien eftersom det finns anledning att anta att 

det finns ett samband mellan hur man som konsument konsumerar och hur man tänker kring 

CSR (Solér, 1997).   

 

Ett konsumtionssamhälle utmärks av att människor i länder, liksom Sverige, inte längre 

konsumerar varor och tjänster enbart för att tillfredsställa materiella behov.  Konsumtionen 

kan istället vara något som representerar livsstil och status och kan på så sätt, genom 

produkterna, symbolisera konsumentens normer och värderingar (Borglund, 2012).  I dagens 

globaliserade värld bidrar organisationer och konsumenter både positivt och negativt genom 
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sin produktion och konsumtion av varor och tjänster. Men det är framförallt de negativa 

aspekterna som har varit i fokus det senaste decenniet. Nason (2006) diskuterar i sin artikel The 

Micromarketing Mosaic det ohållbara i att individer och länder kan fortsätta att konsumerar på 

samma nivå som G-7-läderna tillåtits göra. När cirka 16 procent av världens länder, alltså 

höginkomstländerna, står för 80 procent av den privata världskonsumtionen, vad kommer då 

hända när nästa grupp av 16 procent vill konsumera på samma nivå som de första 16 

procenten (Mock, 2000)? Poängen är inte att bevisa att världen försämras av den stora 

mängden föroreningar eller att efterfrågan för nyckelråvaror närmar sig försörjningsgränsen, 

utan att G-7 konsumtionen inte kommer vara möjlig för de flesta andra av jordens befolkning 

när konsumtionsmönstren så småningom förändras i takt med teknisk utveckling och 

globalisering (Nason, 2006).  

 

Många av de mest kritiserade industrierna är de som valt att kommunicera sitt ansvarstagande 

externt allt mer. Detaljhandeln kan räknas som en av dessa industrier, och företag som Nike 

och Levi Strauss är exempel på företag som efter uppmärksammade produktionsskandaler 

satsat på extern kommunikation gällande CSR. I flera fall berodde detta ökade fokus på 

ansvarsfullt företagande på påtryckningar från konsumenter och intressegrupper i form av 

bojkotter. En högre grad kontroll av leverantörsleden inom detaljhandeln kan alltså sägas vara 

följden av påtryckningar från konsumenterna (Grafström m.fl., 2008).  
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2. TEORETISK RAM & TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som uppsatsen är baserad på. Kapitlet är uppdelat i 

fyra delar; del ett redogör intressentrelationens betydelse gällande företags engagemang i CSR-frågan och del två 

beskriver konsumtion och dess koppling till intressenters köpbeteende.  Slutligen syftar del tre till att beskriva 

transparensteorin och dess betydelse för CSR och del fyra redogör för tidigare forskning. 

 

2.1 Intressenters påverkan  

Wood och Jones (1995) anser att intressenter är involverade i ett företags verksamhet på 

många olika sätt genom att inneha ett flertal olika kritiska roller. Denna teori anses central för 

studiens syfte genom att belysa vikten av företags intressenter. Enligt Wood och Jones finns det 

minst tre sätt som intressenters relation till organisationen påverkar ett företags sociala ansvar: 

 

1. Intressenter skapar förväntningarna om vad som definieras som önskvärt 

respektive icke önskvärt i fråga om företagets beteende och sociala ansvar.  

2. Intressenter upplever effekten av företagens beteende, det vill säga de är 

mottagare till företagshändelser och produktion.  

3. Intressenter utvärderar hur väl företag har mött allmänhetens förväntningar, 

samt hur företagens beteende har påverkat de organisationer och grupper i deras 

miljö.  

 

(Wood & Jones, 1995) 

 

Reputation mangagement är en teori som behandlar ett företags tidigare åtgärder och 

framtidsutsikter i förhållande till företagets huvudsakliga intressenter (Christensen, 2008). Det 

är en övergripande bild av hur bland annat kunder, medarbetare, leverantörer och 

branschkamratgrupper uppfattar ett företag kopplat till deras normer, agerande och 

ställningstagande genom extern kommunikation. Reputation påverkar hur aktörer beter sig mot 

en organisation och Charles Fombrun och Cees van Riel (1997) hävdar att ett gott rykte leder 

till tillväxt, högt marknadsvärde och höga resultat, vilket kan locka och påverka alla 

organisatoriska intressenter. Fombrun och Riel menar även att människor är mer benägna att 

uppskatta, respektera och hantera organisationer som de kommer ihåg och känner igen. 

Nedanför presenteras fem förslag för att bygga och underhålla ett starkt corporate reputation:  
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 1. vara synlig  

2. vara särskiljande  

3. vara giltig  

4. vara transparent  

5. vara konsekvent  

 

         (Christensen, 2008)  

 

Helm, Liehr-Gobbers och Stork (2011) anser att corporate reputation går hand i hand med 

begreppet corporate image och används omväxlande. Corporate image behandlar intressenters syn 

och uppfattning av företag genom påverkan av externa faktorer, exempelvis media, 

konkurrensstrategier och personliga preferenser. Även om corporate image kan skapas relativt 

snabbt genom kommunikations- eller förändringsprogram, så skapas reputation med hjälp av 

intressenter över en längre tid, genom konsekventa bilder och upplevelser (Melewar, 2003). 

Reputation är alltså ett mer långsiktigt perspektiv som syftar till tolkningen av det 

organisatoriska beteende under en tidsperiod (Chun, 2005). Denna teori är väsentlig för 

studiens undersökning för att granska om corporate reputation faktiskt är lika viktigt som dessa 

forskare anser att det är. Hur stor påverkan har de internetbaserade klädföretagens corporate 

reputation på konsumenternas konsumtionsmönster?	  	  

 

 

2.2 Konsumtion  

Det teoretiska synsättet på konsumtion är väsentligt för att undersöka hur konsumenter väljer 

att agera och handla beroende på vad företag har för värderingar. Samtidigt som kritiken mot 

företagens bristande ansvarstagande vid produktionen av varor vuxit fram, har 

konsumenternas roll också uppmärksammats. Det är konsumentens uppgift att uttala sig om 

vad- och hur hon väljer att konsumera samt betona konsumenters krav på ansvarstagande 

riktat mot det marknadsförande företaget och dess produkter. Begreppen bojkottning och 

buycotting, uttrycker en individs politiska, etiska eller miljömässiga hållning. Buycotting innebär 

att konsumenten väljer att köpa produkter från företag som uppfyller de etiska eller sociala 

krav som konsumenten ställer medan bojkotting innebär att en konsument eller grupp av 

konsumenter avstår från att köpa en produkt från ett företag som anses bryta mot 

ansvarstagandet (Micheletti 2003; 2005).    
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Det var först under 1990-talet som konsumenterna sattes i fokus och forskning om 

konsumenter och deras förhållande till miljörelaterade produkter tog fart. Ett exempel är 

Cecilia Solér (1997) som undersökte sambanden mellan konsumenters attityder, värderingar 

och köpbeteenden. Solérs forskning visade ett starkt stöd för att konsumenter värderade 

ansvarstagande om miljön högt. Vidare delades resultatet in i tre olika perspektiv. De tre 

perspektiven syftade till att beskriva skillnaden mellan de undersökta konsumenterna; 

konsumenter som präglades av misstro mot miljövänliga produkter, konsumenter som ville 

hjälpa till att lösa miljöproblemen genom köp av miljövänliga produkter samt konsumenter 

som såg sig själva vara en del av naturen (Solér, 1997).  Det var inte bara Solérs forskning 

utan även Peattie & Collins (2009) och Thøgersen & Schraders (2012) forskning som visade 

tydliga samband mellan konsumenter och deras värderingar av miljön, däremot kan man 

ifrågasätta varför försäljningen av miljömärkta produkter inte ökade under denna tid. Bryr 

konsumenten sig på riktigt? Vad är det som krävs för att konsumenten ska agera miljövänligt 

och inte bara värdera det som viktigt?  

 

Forskare menar att utbudet under 90-talet inte var lika brett som det är idag och det var först 

efter millennieskiftet som CSR verkligen fick sitt riktiga genomslag (Borglund m.fl, 2012). 

Utbudet överensstämde inte alltid med de krav som konsumenterna ställde på produkten och 

ju större avvikelse i produktattribut, pris eller kringtjänster som produkterna uppvisade, desto 

svårare var det att få konsumenterna att välja produkterna. Detta kan vidare kopplas till 

begreppet corporate abilities (CA) som syftar till företagets kompetens att producera och leverera 

produkter och tjänster (Brown och Dacin, 1997). Olika attribut i ett företag kan vara 

tillverkningsexpertis, produktkvalitet, företagets kundorientering, innovationskraft, ett företags 

forskning och utveckling, medarbetarnas kompetens och service (Gupta, 2002). I detta fall har 

företaget producerat produkter som inte överensstämde med vad kunden faktiskt ville ha, 

vilket i förlängningen ledde till att dessa produkter inte valdes.  

 

Ytterligare anledningar till gapet mellan attityder och köpbeteende kan förklaras genom 

konsumenters köpvanor, graden av kompromisser samt livssituation. Med köpvanor åsyftas att 

konsumenter oftast köper av vana och att det kan vara svårt att få konsumenter att överväga 

andra alternativ. Vidare kan detta kopplas till den kognitiva kapaciteten, vilken är begränsad 

när det gäller att ta in ny information, värdera olika alternativ samt ta beslut i en köpprocess. 

Detta förhöjs ytterligare om det handlar om icke utforskade variabler, som exempelvis 



	  

	   14	  

miljöpåverkan och relationen till produkten (Borglund 2012). Andra anledningen som kan 

förklara gapet mellan attityder och köpbeteende är graden av kompromisser konsumenten 

behöver göra för att köpa produkten. Kompromissen kan gälla både produkten och den 

sociala kontext som konsumenten befinner sig i. Den sociala påverkan kan komma från 

normer, attityder eller den identitet som kopplas till en viss individ och vidare till en produkt. 

En individs sociala kretslopp kan påverka ett köpbeslut så mycket att man avstår eller inte kan 

avstå från att köpa produkten för att det strider mot de egna värderingarna, eller umgängets 

värderingar.  Den sista anledningen förklaras genom konsumentens livssituation, och med 

denna sammanlänkade värderingar. Grupper som har svårt att få ekonomi, vardagsliv och 

omsorg om miljö och samhälle att gå ihop tenderar att behöva kompromissa och välja det 

som stämmer bäst överens mest med deras livssituation. Ett exempel på detta kan exempelvis 

vara studenter med mindre ekonomiska möjligheter som vill handla och agera på ett annat 

sätt (Belz och Peattie, 2009). 

  

2.3 Transparensteorin  

Transparensteorin är väsentlig för studien då den ifrågasätter vikten av transparens för ett 

företag, vilket författarna anser vara en viktig del i tolkandet av konsumenters syn på CSR. En 

konsekvens av företags jakt på legitimitet är behovet av öppenhet för insyn i verksamheten, 

samt huruvida förväntningar och företagens faktiska sysslor stämmer överens. På grund av ett 

växelverkande beroende mellan intressenter och företag har en norm om transparens vuxit 

fram (Power, 2007).  

 

Transparensteorin behandlar framväxten av nya intressenter och deras växande intresse av att 

undersöka och ifrågasätta organisatoriska produkter, normer och beteenden. Idag är det allt 

vanligare att organisationer utsätts för allmänhetens medvetenhet och skepsis, och det är så 

denna teori har fått sin framväxt (Christensen, Morsing och Cheney, 2008). Den förväntade 

transparensen från företagens sida handlar om att dela med sig, med hjälp av 

kommunikationskanaler, av relevant information till möjliga intressenter. Idag tvingas 

organisationer lämna ut information om sina åtgärder och planer med anledning av legala 

restriktioner. Utöver detta förväntas interna och externa intressenter få obegränsat tillträde till 

företagsinformation för att vidare betona det öppna sambandet mellan företag och intressent. 

Idag rekommenderas organisationer att tillhandahålla samhället information om produkters 

kvalitet och innehåll (van Riel, 2000).  
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Det finns en växande exponering av företagen som öppnar för kritiska röster, och den stora 

tillgången på företagsinformation gör det möjligt att påstå att organisationer har blivit alltmer 

öppna, och därmed utsatta, i förhållande till sin omgivning. Däremot kan man ifrågasätta om 

denna öppenhet bidrar till att organisationer kan anses transparenta, eftersom den 

information som erbjuds distribueras från och genom företagens egna kanaler. Christensen 

m.fl. (2006) menar att det finns ett vanligt antagande att transparens efterfrågas, eller snarare 

krävs av allmänheten, men frågan är om det faktiskt är så. Som konsument vill man vara 

”duktig” och visa att man bryr sig om vad företagen bakom produkterna eller märkena man 

köper agerar ansvarsfullt. Däremot, när transparens sedan översatts till frågan om information 

så inkluderar detta antagande en allmän strävan efter mer information. Det är här det blir 

problem; allmänheten och organisationer är normalt sett mindre intresserade av information 

än vad som påstås (Thompson och Wildavsky, 1986, Feldman och March, 1981). Detta med 

undantag av vissa professionella grupper som exempelvis påtryckningsgrupper, vilka kräver 

insyn i organisationers handlingar och agerande (Christensen och Cheney, 2000).  

 

Lättillgänglig information är något som ses som en självklarhet för företag, men detta betyder 

inte att företagen per se är transparenta för allmänheten. Christensen menar att transparens 

inte bara är ett externt tillstånd som organisationer försöker anpassa sig till, utan snarare en 

uttalad strategi som föreskriver insyn i företagskommunikationen. Företagen väljer själva vilka 

plan de ska visa öppenhet på; genom att tillgängliggöra viss information så undanhåller de 

samtidigt information som de inte vill att allmänheten ska ta del av. Även om transparens kan 

vara en nödvändig strategi för att hantera nyfikna intressenter, kommer dess innebörd 

förändras genom företagens kommunikatörer som försöker omvandla det från ett 

marknadsvillkor till en uttalad affärsstrategi (Christensen m.fl., 2008). Vad kommer hända när 

konsumenter förstår att transparens bara är en specifik form av kommunikation som faktiskt 

gynnar företaget? Branding är något som går hand i hand med transparens och utvecklades 

inte bara för att skapa insikt och kunskap för konsumenter, utan syftet med branding är att 

minska transparens. Det kan handla om att dölja det som organisationer inte vill ska komma 

ut, exempelvis att ett miljömässigt ansvarsfullt företag tillverkar sina kläder på samma fabrik 

som ett mindre ansvarsfullt företag. Branding och transparens skulle exempelvis försöka dölja 

processen bakom produkten genom att lägga fram immateriella dimensioner som skymmer 

det faktum att produkter, och i själva verket organisationer, är allt mer lika än vad som visas 

(Christensen m.fl., 2008).  
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2.4 Tidigare forskning 

Detta avsnitt tar upp exempel på tidigare studier i ämnet samt ger en övergripande bild av resultat av tidigare 

studier. Avsnittet är uppdelat i två delar; den första delen diskuterar forskning gällande CSR, och den andra 

delen behandlar forskning kring konsumentpåverkan. 

 

IKT- samhället (information, kommunikation och teknik) har bidragit till en snabbare 

spridning av information, vilket gör att konsumenter idag har möjlighet att ta del av en större 

mängd information gällande företagens förehavanden än tidigare. Detta sätter större press på 

företagens kommunikatörer och de kommunikativa strategier som används för att nå valda 

segment. CSR spelar inom detta område en allt större roll, och är ett begrepp som blivit allt 

vanligare både inom företagsvärlden och strategiska utbildningar. 

2.4.1 CSR 

Tidigare forskning gällande corporate social responsibilitiy (CSR) och dess effekt på 

konsumtionsmönstret är inte entydig. Att koppla CSR till konsumtion är en relativt ny 

utgångspunkt, vilket gör att överensstämmande resultat är svåra att finna. Ansvaret för 

företagens arbete med ansvarsfullt företagande ligger på olika avdelningar, vanligt är dock att 

det återfinns på informations- eller personalavdelningen. Enligt Grafström m.fl.(2008) arbetar 

företagen på olika sätt för ansvarstagande, men argumenten för detta arbete är liknande; 

nämligen att de arbetar med CSR för att det ökar lönsamheten och tilltalar arbetstagarna. 

1998 sändes dokumentären Senaste mode- till vilket pris? På SVT, vilket ledde till att betydande 

politiker annonserade att de hade för avsikt att bojkotta H&Ms produkter. Detta ledde till att 

företaget i högre grad började arbeta med ansvarsfullt företagande, och idag arbetar ett tiotal 

personer med dessa frågor på heltid. Kommunikationen kring socialt- och miljömässigt 

ansvarstagande har intensifierats och en högre grad kontroll av leverantörsleden har införts 

(Grafström m.fl., 2008). H&M och dess utveckling mot att kommunicera sitt arbete med CSR-

frågor på det sätt som görs idag visar på medias betydelse, i det här fallet i kombination med 

framträdande politikers åsikter.  

 

Vissa forskare hävdar att det finns ett samband mellan företagets arbete med CSR och 

konsumenters val av just det företaget och produkten (Bhattacharya och Sen, 2004), medan 

andra hävdar att konsumenterna inte tänker på dessa frågor, utan fokuserar på pris och 

kvalitet när de konsumerar konfektionsvaror (Carrigan och Attalla, 2001). Enligt dessa 
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forskare kan det som först antas bero på företagens arbete med CSR-frågor egentligen handla 

om helt andra produktegenskaper som konsumenterna efterfrågar. Förespråkare för CSR 

hävdar att företag som arbetar med strategier kopplade till detsamma vinner konsumenternas 

förtroende och ökar företagets trovärdighet. Det kan också bidra till ökad marknadsföring via 

word-of-mouth till följd av konsumenters positiva reaktioner på företagens arbete med CSR-

frågor. Feldman och Vasquez-Parraga (2013) har undersökt huruvida konsumenters vilja att 

betala för en produkt (willingness to pay, WTP) kan kopplas till corporate abilities och corporate social 

responsibilities. De har också tittat på CSR och CA kopplat till consumer social responses (CnSR), 

alltså konsumenternas åsikter och värderingar kopplat till företagens arbete med CSR och CA 

i USA respektive Peru. De kommer fram till att huruvida CSR ger stor effekt på CnSR beror 

på bland annat landets utvecklingsnivå, där CSR ger större effekt i det i högre grad utvecklade 

USA än i Peru. Andra variabler som tas upp som effektgenererande är ålder och kön. 

Forskningsartikelns resultat visar på att CSR-initiativ inte ensamt ökar WTP, utan måste 

samverka med andra faktorer för att ge effekt (Feldman och Vasquez-Parraga, 2013).  

2.4.2 Konsumentpåverkan 

Forskning i ämnet försöker ofta bena ut huruvida det är corporate social responsibilities (CSR) eller 

corporate abilities (CA) som påverkar Consumer Social Responses (CnSR), och i vilken utsträckning 

de samverkar (se figur 3 nedan). Forskningen visar att konsumenter uppskattar att företagen 

arbetar med CSR-frågor, men inte till vilket pris som helst. För många grupper av 

konsumenter är CA-egenskaper som pris och kvalitet fortfarande det mest avgörande. 

Företagens arbete med CSR-frågor bidrar dock enligt flera forskare till ökat förtroende och 

ökade incitament att konsumera en viss vara framför en annan (Feldman, Vasquez-Parraga, 

2013; Carrigan, Attalla, 2001).  
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Figur 3: Consumer social response 

 

(Feldman och Vasquez-Parraga, 2013) 

 

Cowart och Goldsmith (2007) har i sin forskning också försökt ta reda på vilken typ av 

konsument som handlar på internet, och visat på att den mer impulsive konsumenten som 

uppvisar hög grad av tillfredsställelse efter ett köp är den mest frekvente internetkonsumenten. 

De har också kommit fram till att samma känsla kan uppnås efter ett köp på internet som efter 

ett köp i butik. Deras forskning kopplar internetkonsumtion till livsstilsförändringar som ökat 

tempo och behov av snabbare tillfredsställelse, samt det generellt sett ökade 

internetanvändandet (Cowart och Goldsmith 2007).  

 

Kozar och Connell (2012), som undersökt CSR-frågor kopplat till konsumtion av kläder, har 

kommit fram till att det krävs att konsumenterna har kunskap om CSR-frågor för att det ska 

påverka konsumtionen märkbart, och att det finns en koppling mellan att konsumenter kan 

anses väl insatta i ämnet och uppfattningen att det påverkar det egna konsumtionsmönstret. 

Kozar och Connell (2012) har presenterat en kvantitativ undersökning med syfte att ta reda 

på om kunskap om- och intresse för miljöfrågor och sociala frågor påverkar 

konsumtionsmönstret. De kommer fram till att det finns tydliga kopplingar mellan kunskap 

och åsikter kring dessa frågor och hur man väljer att konsumera konfektionsvaror såsom 

kläder.  

 

 

Consumer	  
social	  

response	  
(CnSR)	  

Corporate	  social	  
responsibility	  (CSR)	  

-‐	  Company's	  environmental	  
commitment	  

-‐	  Corporate	  giving	  to	  
worthy	  causes	  

-‐	  Good	  labour	  practices	  

Corporate	  abilities	  (CA)	  
-‐	  Leadership	  in	  the	  industry	  
-‐	  Technological	  innovation	  

-‐	  Product	  quality	  
-‐	  Price	  
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3. METOD OCH MATERIAL 

I detta kapitel presenteras valet av metod, urvalsprocessen, genomförandet inklusive tillvägagångssättet under 

intervjutillfällena, samt den analysmodell som används för att bearbeta resultatet senare i undersökningen. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar undersökningens reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur nätkonsumenters attityder till corporate 

social responsibility (CSR) ser ut, vilket görs med hjälp av så kallade fokusgruppsintervjuer. 

Fokusgruppsintervjuer är en kvalitativ forskningsmetod som ger djupgående analysmaterial 

om en specifik grupps åsikter. Denna metod valdes eftersom den lämpar sig väl för att 

undersöka människors handlande och vad som motiverar till dessa handlingar. 

Fokusgruppsintervjuer kan också bidra till att förklara hur och varför människor tänker kring 

ett visst fenomen, vilket kan anses vara huvudsyftet med undersökningen. Intervjuerna kan 

också ge en inblick i ett visst fenomen och fungera som informationskälla inför ytterligare 

studier, vilket kan vara av intresse vid studier inom ett relativt oupptäckt område (Wibeck, 

2010), likt vårt. 

 

3.2 Urval 

Att studenter valdes som urvalsgrupp för undersökningen berodde dels på det faktum att 

studenter kan anses ligga i framkant vad gäller kunskap om kommunikationsteknik och 

användandet därav. Dessutom utgjorde uppdelningen av studenter efter studieinriktning ett 

tydligt sätt att särskilja förväntat högre kunskapsgrad (studenter inom hållbar utveckling- och 

miljö), från förväntat lägre kunskapsgrad (studenter inom övriga ämnen) gällande CSR-frågor.  

Urvalskriterierna som ställdes upp var för de första två fokusgrupperna var att deltagarna 

skulle: 

1. Vara studenter 

2. Ej studerade hållbar utveckling och/eller miljö 

3. Ha handlat kläder på internet minst tre gånger 

 

Förutsättningarna för deltagande var i fallet med de två senare fokusgrupperna desamma som 

ovan med förändring i punkt två, som istället blev: 

2. Studerade hållbar utveckling och/eller miljö 
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För rekrytering av deltagare har forskningsteamet använt sig av en kombination av 

rekryteringsstrategier. Till de fokusgrupper innehållande studenter med enda krav att de inte 

studerade miljö- och hållbar utveckling sattes ett anslag upp i anslutning till lokalen där 

fokusgruppsintervjuerna ägde rum, Stockholms nation, alltså en så kallad öppen ansökan 

(Wibeck, 2010). Forskningsteamet rekryterade också personer på plats genom att ställa enkla 

frågor gällande tidigare erfarenheter av internetkonsumtion för att avgöra om de kunde anses 

lämpade att deltaga, av Wibeck definierat som uppsnappningsmetoden. Efter svar på den öppna 

ansökan och uppsnappningen ombads de svarande rekrytera ytterligare respondenter, alltså ett så 

kallat snöbollsurval (Wibeck, 2010). Detta sammantaget gjorde att två fokusgruppsintervjuer 

med fem respondenter i vardera grupp sammansattes. 

 

För de andra två fokusgrupperna började rekryteringen med att forskarteamet kontaktade 

institutionen för hållbar utveckling i Uppsala. Därefter skickades med hjälp av ansvariga 

lärare ett mail ut till studenter med den eftersökta studieinriktningen innehållandes 

information om undersökningen och kontaktuppgifter till forskarteamet. Här använde sig 

forskarteamet av vad Wibeck definierar som existerande listor. Detta är en lämplig metod när det 

finns samlad information om en tänkt målgrupp, vilket en specifik studieinriktningsgrupp kan 

anses vara. Utöver detta närvarade forskarteamet vid en föreläsning i hållbar utveckling och 

presenterade undersökningen, samt bad närvarande studenter att fylla i sina kontaktuppgifter 

vid intresse av att delta i studien. Forskarteamet kontaktade sedan de studenter som visat 

intresse och bad i sin tur dessa att tipsa om eventuella lämpliga kandidater för 

undersökningen, alltså användes även här det så kallade snöbollsurvalet (Wibeck, 2010).  

 

Undersökningen omfattar fyra fokusgruppsundersökningar. Två av grupperna tillhör 

kategorin studenter som studerar miljö- och/eller hållbar utveckling, medan de andra två 

grupperna tillhör kategorin övriga studieinriktningar. Anledningen till att denna uppdelning 

gjordes var för att undersöka om det var någon skillnad i attityder kring CSR-frågor beroende 

på om studieinriktningen fokuserade på miljöfrågor och hållbar utveckling, vilka kan anses 

vara en betydande del av CSR-begreppet, eller ej. Urvalet kan sägas vara strategiskt, eftersom  

syftet med undersökningen är att ta reda på vissa specifika grupper internetkonsumenters 

attityder kring näthandel och CSR (Morgan, 1998). Genom fokusgruppsintervjuerna får vi 

alltså en djupgående förståelse för dessa mindre gruppers åsikter i frågan. Grupperna kan 

inbördes anses vara homogena, vilket är eftersträvansvärt när undersökningen syftar till att 
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jämföra attityder mellan olika grupper enligt förklaringen ovan (Bülow, 1998). Genom att 

grupperna är relativt homogena känner sig deltagarna tryggare och det blir enklare att 

jämföra grupperna med varandra. Valet av studenter som deltagare i samtliga fokusgrupper 

beror utöver det som nämnts tidigare på den nära kopplingen till forskargruppen, samt ansågs 

vara en lämplig urvalsgrupp med hänsyn till tidsramarna för undersökningen. Beslutet kring 

antalet grupper, fyra stycken, baserades dels på undersökningens syfte och dels på dess 

tidsramar (Morgan, 1998). 

 

3.2.1 Deltagare 

I varje grupp deltog fem personer, alltså ett totalt antal av tjugo respondenter. Enligt Wibeck 

(2010) är ett lämpligt antal deltagare mellan fyra till sex personer, baserat på den psykologiska 

interaktionen mellan deltagarna i grupper av den storleken. Blir grupperna mindre än fyra 

personer finns risk för att en medlingssituation skapas (Simmel, 1964), och blir grupperna 

större kan deltagarna bli ängsliga eller bilda subgrupper (Korolija, 1995). Inför varje 

fokusgruppsintervju rekryterades fem till sex personer för att det vid varje tillfälle skulle finnas 

en person som kunde kontaktas vid eventuellt avhopp. 

 

3.3 Genomförande 

Fokusgruppsintervjuerna byggdes upp utifrån en semistrukturerad modell, vilket innebär att 

en intervjuguide användes som riktlinje för de frågor som ställdes. Spontana samtal och 

interaktion mellan gruppdeltagarna uppmuntrades dock genom en mer passiv moderatorsroll 

än i en alltigenom strukturerad modell. Anledningen till att en semistrukturerad modell valdes 

var främst för att forskarteamet ville försäkra sig om att eventuella nya infallsvinklar från 

fokusgruppens sida skulle få utrymme, samtidigt som moderatorn hade möjlighet att styra in 

diskussionen på de frågor som var av störst intresse för undersökningen (Wibeck, 2010). 

 

3.3.1 Materialframställan 

Inför fokusgruppsintervjuerna sammanställdes en intervjuguide utifrån Kreugers (1998a) 

modell. Intervjuguiden baserades alltså på en strukturerad modell med fem huvudkategorier 

för frågorna. Öppningsfrågor syftar till att alla i gruppen ska få komma till tals redan från början 

och känna sig trygga och delaktiga genom korta och enkla frågor och svar. Efter dessa frågor 

följer introduktionsfrågor, vilka ställdes för att introducera ämnet och ge deltagarna möjlighet att 
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redogöra för egna upplevelser och erfarenheter. Dessa frågor syftade främst till fria 

associationer kring ämnet och fortsatt interaktion mellan deltagarna. Efter dessa ställdes så 

kallade övergångsfrågor, vilkas syfte var att föra in diskussionen djupare på ämnet för 

undersökningen och närmare nyckelfrågorna för analysen. Efter dessa följde nyckelfrågorna, 

vilka behandlade kärnan i undersökningen och är grunden till större delen av analysen. Dessa 

baserades i allra högsta grad på undersökningens frågeställning och upptog merparten av 

intervjutiden. De avslutande frågorna lyfte sedan upp diskussionen på en mer allmän nivå med 

utrymme för avslutande reflektioner och åsikter. Deltagarna uppmuntrades också genom den 

sista frågan att ta upp sådant som de kommit att tänka på under intervjun och ville lyfta fram, 

eller ställa frågor till forskarna (Kreuger, 1998a). Genom hela intervjuguiden lades stor vikt 

vid att ställa öppna frågor för att främja diskuterande svar och djupare analys från 

fokusgruppsdeltagarna. Syftet med intervjuguidens struktur var att närma sig problemet enligt 

en så kallad trattmodell, där man börjar med breda allmänna frågor för att sedan närma sig 

kärnfrågorna. Forskarteamet valde att inte presentera något stimulusmaterial inför 

fokusgruppsintervjuerna eftersom man ville att diskussionen skulle vara så fri och öppen som 

möjligt, och med tanke på att en del av undersökningen syftade till att ta reda på huruvida 

undersökningsobjekten hade några egna förkunskaper om ämnet eller ej. Däremot 

presenterade forskningsteamet i inledningsstadiet av intervjun en sammanfattad 

begreppsapparat för att förklara den betydelse av CSR man valt att använda, så att alla 

gruppdiskussioner utgick från en och samma begreppsapparat. Denna och intervjuguiden i sin 

helhet går att finna som bilaga. 

 

3.3.2 Intervjuprocess 

Under intervjuerna fungerade samma person ur forskarteamet som moderator vid samtliga 

intervjutillfällen, medan den andre agerade observatör och sekreterare. Detta eftersom 

forskarteamet ville skapa så likartade förutsättningar som möjligt vid varje fokusgruppstillfälle 

och öka reliabiliteten (Albrecht m.fl.,1993). Eftersom intervjuerna genomfördes enligt 

semistrukturerad modell blev moderatorns roll en blandning av den klassiska intervjuarens, 

och en mer avvaktande och lyssnande. Moderatorn följde intervjuguidens struktur, men 

uppmuntrade spontana diskussioner och ämnen som initierades av gruppdeltagarna själva. 

Observatören antecknade under intervjuernas gång vem som talade, samt om deltagarnas 

rörelsemönster avvek från det normala vid något tillfälle. Detta med syfte att kunna markera 

om deltagarna uppvisade tecken på att samtalsämnet var särskilt känsligt eller om det uppstod 
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en obehaglig tystnad. Observatören satt i närheten av cirkeln med deltagare och moderator, 

men utan att tala eller kommunicera via kroppsspråk (Kreuger 1998b).  

 

Dokumentationen skedde med hjälp av ljudinspelning, och observatören antecknade vilka 

som talade när, för att vid transkriberingen kunna särskilja rösterna. Varje intervju var mellan 

45 och 60 minuter lång, utan paus.  

 

Ersättningen som utgick för deltagande var fika vid tiden för intervjun samt en lunchkupong 

motsvarande en lunch på Stockholms nation, där fokusgruppsintervjuerna genomfördes. 

Detta ansågs vara en rimlig ersättning för den tid respondenterna la ner på undersökningen, 

cirka 45 minuter. Ersättningen ansågs lämplig tack vare närheten till intervjuplatsen och att 

den inte kan ha ansetts locka respondenter enbart av ekonomiska skäl, vilket kan hota 

undersökningskvaliteten (Kreuger, 1993).     

 

Eftersom fokus för undersökningen är konsumenternas attityder lades större vikt vid vad 

deltagarna sade, snarare än hur det sades. Transkriberingarna gjordes därför till största del 

skriftspråksanpassade, med undantag för former som ”mej”, ”å” och så vidare. Pauser 

markerades med en eller flera punkter beroende på huruvida de var korta eller långa, men 

ingen exakt tid mättes. Även instämmande- eller avvikande åsiktsljud som ”hm” och ”mm” 

transkriberades.  

 

Etiska överväganden ledde fram till beslut om att samtliga deltagare i studien skulle vara 

anonyma, varför namnen bytts ut i transkriptionen och deltagarna informerades om detta 

inför varje gruppdiskussion.  

 

3.4 Analysmodell 

Det första steget i analysen var klipp- och klistratekniken. Denna går ut på att materialet läses 

noggrant för att sedan delas in efter övergripande teman och kategorier. Därefter markeras de 

olika delarna som är av intresse i transkriberingen efter vilket tema eller vilken kategori de 

passar in i med hjälp av färgkodning. När denna kategorisering är gjord klipps de olika 

delarna ut och sätts in under den rubrik temat eller kategorin fått enligt kodningsschemat. 

Längden på det som färgmarkeras och klipps ut kan variera från korta meningar och fraser till 

längre dialoger och stycken. Denna del av analysen utfördes av båda forskarna för att få två 
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skilda analyser, vilket ökar reliabiliteten och minskar risken för alltför subjektiv tolkning 

(Stewart m.fl., 2007). När materialet kodats och sorterats låg fokus på att hitta mönster i det 

insamlade materialet. Forskateamet undersökte här insamlad data utifrån hur ofta något tema 

eller något ämne diskuterades, hur mycket som sades om olika teman och ämnen av hur många 

samt med vilken intensitet teman och ämnen diskuterades. Temana fastställdes utifrån den 

intervjuguide som legat till grund för diskussionerna i fokusgrupperna, samt vad forskarteamet 

ansåg vara mest relevant för att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med 

undersökningen. 

 

För undersökningen ansågs innehållsanalysen bäst lämpad, eftersom fokusgruppsdeltagarnas 

åsikter, erfarenheter och attityder stod i fokus. Analysen av transkriptionerna utgick från givna 

teman byggda på frågorna i intervjuguiden, men även teman som togs upp spontant av 

deltagarna under intervjutillfällena. Forskarteamet använde sig av en kombination av 

horisontell- och vertikal analys; de fyra intervjuerna delades upp i två separata grupper utifrån 

studieinriktningsförutsättningarna för den första delen av analysen, och sedan redovisades 

återkommande teman och ämnen i de båda fokusgruppsintervjuerna som undersöktes. 

Därefter diskuterades varje grupps resultat separat, det vill säga studenter som studerade miljö 

och/eller hållbar utveckling för sig och övriga studenter för sig. Slutligen jämfördes likheter 

och skillnader grupperna mellan. För att illustrera resultaten valdes delar av den så kallade 

rådatan ut, alltså det transkriberade materialet från fokusgruppsundersökningarna (Rausch, 

1998).  

 

Utöver detta fokuserade analysarbetet på de aktörer som togs upp av deltagarna under 

intervjuerna. Här låg fokus på att reda ut vilka aktörer deltagarna lyfte fram och vilken makt 

dessa tillskrevs i form av förändrings- och påverkansmöjligheter. En särskiljning gjordes 

mellan konkreta och abstrakta aktörer, och sedan jämfördes fokusgruppernas syn på och 

åsikter om dessa utifrån vad som diskuterats under intervjuerna. Till detta hör även gruppens 

syn på sin egen maktposition och påverkansgrad. Detta ansågs relevant för analysen eftersom 

konsumenternas syn på sin egen makt i form av påverkansmöjlighet var av intresse, samt 

vilken påverkansmöjlighet de tillskrev företag och andra aktörer på marknaden (Wibeck, 

2010).  
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Genom att båda parter i forskarteamet transkriberade materialet vid olika tidpunkter ökar 

reliabiliteten, förutsatt att resultaten överensstämmer. Forskarteamet valde också, av 

reliabilitetsskäl, att använda en och samma moderator vid alla fyra intervjutillfällen. Genom 

att samma person leder alla intervjuer följer de i högre grad samma mönster och ger samma 

påverkan på deltagarna. Kodningen av materialet gjordes liksom transkriptionen av båda 

forskarna, för att sedan jämföras utifrån det kodningsschema med kategorier och teman som 

förutbestämts. Detta gör att resultatet kan tillskrivas högre reliabilitet (Wibeck, 2010).  

 

Validiteten i undersökningen blir i denna typ av fokusgruppsbaserat material en i mångt och 

mycket subjektiv bedömning baserad på forskarnas upplevelse av gruppdynamik och 

avslappningsgrad i samtalet mellan deltagarna. Man kan också tala om hög grad av ekologisk 

validitet, vilket är ett validitetsbegrepp som kopplas till diskussioner mellan människor med 

syfte att uttrycka subjektiva åsikter (Wibeck, 2010). 

 

Eftersom undersökningen genomförts och författats av två personer är det viktigt att 

poängtera att arbetet med texterna skett med jämn arbetsfördelning. När skrivarbetet delats 

upp har detta gjorts i konsensus och med gemensam bearbetning av samtliga texter. Detta bör 

ha bidragit till ett samstämmigt språkbruk och genomarbetat material.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat, samt analysen av detsamma. Resultat och analys 

presenteras utifrån fyra teman enligt rubrikerna nedan, där varje tema inleds med presentation av resultatet, 

vilket följs av analysdelen där empiri och teori vävs samman. 

 

Enligt tidigare presenterad analysmodell skrevs transkriberingarna ut för att sedan 

kategoriseras efter givna teman. Resultat och analys vävs ihop eftersom den kvalitativa studien 

syftar till att tolka deltagarnas attityder och åsikter. Utifrån sammanfattningar av gruppernas 

kommentarer och utvalda citat presenteras fokusgruppernas åsikter som sedan kopplas till 

relevant teori och tidigare forskningsresultat. De fyra teman som valdes ut var: 

 

1. Konsumtionsmönster och vanor 

Baserat på följande frågor ur intervjuguiden: 

• Hur ser era konsumtionsmönster ut?  Hur mkt, var, när, vad? 

• Funderar du/ni på CSR när ni handlar konfektionsvaror? I så fall på vilket 

sätt? 

 

2. Internethandel 

Baserat på följande frågor ur intervjuguiden: 

• Vad finns det för positiva aspekter med e-handel enligt dig?  

• Vad finns det för negativa aspekter med e-handel enligt dig?  

• Vad tycker du/ni är viktigt när ni handlar konfektionsvaror på internet?  

 

3. Medvetna konsumenter; hur man ser på den egna konsumtionen samt sin egen- och andra aktörers 

påverkansgrad 

Baserat på följande frågor ur intervjuguiden: 

• Anser du/ni er vara ”medvetna” konsumenter? 

• Kan du/ni se någon koppling mellan era personliga värderingar och ert 

konsumtionsmönster? (Slänga kläder, second hand mm.) 

• Tycker du/ni att det är viktigt att företagen erbjuder information kring CSR? 

 

4. CSR och dess betydelse för den egna konsumtionen  

Baserat på följande frågor ur intervjuguiden: 
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• Finns det någon av dessa aspekter du/ni anser vara viktigare än de andra; ex. 

miljöarbete, jämställdhet, rättvisa arbetsförhållanden osv.? 

• Är CSR mer eller mindre viktigt för er beroende på var ni konsumerar (fysisk 

vs. internetbaserad butik)? 

• Skulle information om hur företaget aktivt arbetar med CSR-frågor göra att 

du/ni valde det företaget framför ett annat? 

• Vad skulle du som konsument vilja ha för information kring företagets arbete 

med CSR? 

• Skulle du kunna tänka dig att betala mer för en vara om du fick information 

om att företaget arbetade aktivt med denna typ av frågor? 

 

4.1 Konsumtionsmönster och vanor 

4.1.1 Resultat 

Analysen påbörjas med att granska uppsatsens första tema; Konsumtion och vanor. I detta 

inkluderas två frågor och svar från de transkriberade fokusgruppsintervjuerna. Svaren 

behandlar generella konsumtionsmönster, shoppingvanor samt intervjuobjektens funderingar 

kring CSR i förhållande till deras shoppingvanor. 

 

 De deltagare som inte studerar hållbar utveckling (övriga studenter, ÖS), diskuterade tre olika 

typer av shoppingmönster. Alla respondenter var eniga om att deras konsumtionsmönster 

varierade beroende på tillfälle, tid och ekonomi. En av deltagarna beskriver hur hennes 

konsumtionsvanor gått från att vara impulsiva och mer frekventa till att i dagsläget vara mer 

planerade beroende på den ekonomiska förändring det inneburit att börja studera. Detta 

skiljer sig från en annan respondent i samma grupp som beskriver sitt konsumtionsmönster 

som impulsivt och oftast onödigt. ”Alltså jag handlar rätt impulsivt; att jag råkar klicka förbi och så 

köper jag det i onödan” (Respondent från grupp ÖS).  

 

De studenter som studerar hållbar utveckling (HUS) hade liknande konsumtionsvanor, då alla 

gruppdeltagare konsumerade ungefär lika frekvent varje månad. Ungefär hälften av 

respondenterna valde att handla mer sällan men spenderade pengar på lite dyrare plagg eller 

second-handvaror, medan de andra deltagarna handlade något mer och i billigare butiker. 
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Till skillnad från grupp ÖS diskuterades inte ekonomi i lika stor utsträckning i grupp HUSs 

samtal, då försök till-, och svårigheter med, miljömässigt ansvarstagande diskuterades istället.  

 

Jag tror också några gånger i månaden. Jag handlar väl det mesta på Tradera. Begagnat då 

alltså, eller inte alltid använt men i andra hand. Så det blir ju lite annorlunda då för det blir ju 

inte lika dyrt.  

 

Respondent från grupp HUS 

 

En av respondenterna som studerar hållbar utveckling berättade om förändringar i sitt 

konsumtionsmönster efter deltagarens påbörjade studietid, ”…efter denna kurs shoppar jag inte lika 

mycket” (Respondent från grupp HUS). Vidare berättade respondenten även att hon försöker 

avstå från att handla på nätet, eftersom det oftast blir impulsivt. Personen hävdade att den vid 

nätkonsumtion frångår sina normer och värderingar gällande miljömässigt- och socialt 

ansvarsfull konsumtion och lägger större fokus på pris och smidighet.  

 

När frågan gällande anledningar till konsumtion introducerades diskuterades detta mer i 

grupp ÖS jämfört med grupp HUS. Grupp ÖS beskrev hur de konsumerar både spontant 

och för specifika tillfällen, exempelvis en fest eller ny säsong. Respondenterna i grupp HUS 

fokuserar mindre på trender och säsongskonsumtion, utan väljer att hellre lägga pengarna på 

mat, resor och basplagg av högre kvalitet. De respondenter i grupp HUS som tycker om att 

shoppa konfektionsvaror föredrog dock att handla en mindre mängd kläder av dyrare och 

bättre kvalitet. Detta skiljer sig från respondenterna i grupp ÖS, vilka betonade prisets och 

trendfaktorns betydelse för konsumtionen. En av respondenterna i grupp ÖS förklarade hur 

hennes konsumtionsvanor ser ut idag och hur de har förändrats i och med att hon började 

studera;  

 

Ja det är rätt basic att man inför varje säsong utökar sin garderob lite men det är framförallt 

runt den 25e. Alltså NU har jag inga pengar, rå pank, jag skulle aldrig få för mig att gå och 

shoppa. För det går liksom inte, men alltså, det är väl bara för att jag är student.  

 

Respondent från grupp ÖS 
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Värt att notera är att det inte är på grund av miljömässigt ansvarstagande som respondenten 

konsumerar mindre, utan anledningen till detta är att hon är student och har mindre pengar. 

Resten av deltagarna i grupp ÖS håller med och kopplar resonemanget till att man kanske 

inte handlar mindre utan snarare fokuserar på de billigare alternativen.  

 

Gällande huruvida konsumenterna funderar kring CSR när de handlar, var båda grupperna 

mer eller mindre överens. Flera av deltagarna i de båda grupperna reflekterade inte över 

ansvarsfullt företagande när de shoppade. Majoriteten av deltagarna i grupp ÖS 

argumenterade för att socialt- och miljömässigt ansvarstagande ses som något positivt, dock 

anses pris samt hemsidans layout och funktion viktigare.  

 

Alltså jag tycker att man ändå reagerar på det (socialt och miljömässigt ansvarstagande), det 

har ju varit rätt mycket i media och sånt. Att H&M har haft dålig produktion och lalala men i 

slutändan så blir det kanske det billigare ändå... tyvärr... men alltså som student har jag inte 

möjlighet att köpa det dyraste plagget bara för att det är närproducerat och ekologiskt.  

 

Respondent från grupp ÖS 

 

Till skillnad från grupp ÖS finns det tendenser till ett mer medvetet konsumerande i grupp 

HUS.  

 

Dels så brukar jag aldrig handla av företag som säljer äkta päls till exempel. Det finns ju listor 

på pälsfria företag och jag försöker väl alltid att undvika dem. Alltså jag skulle ju aldrig handla 

päls i sig men jag försöker att inte heller handla från företag som har päls i sitt utbud. Sedan 

finns det ju nu andra saker som till exempel nu med angora, det är väl någonting som jag också 

borde fundera över ifall man vill stödja dem företagen. Det är väl... men sen när de gäller i 

övrigt så känns det väl som åtminstone de svenska kedjorna... det är väl mer om det har kommit 

fram någon skandal som man drar sig för att handla där.  

 

                                                            Respondent från grupp HUS               

 

Till skillnad från denna deltagares starka engagemang kring företagens sociala- och 

miljömässiga ansvarstagande har resten av gruppen en mer kritisk inställning till sin egen 

möjlighet att konsumera medvetet. Respondenterna hävdar att de är intresserade av att 
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företagen arbetar ansvarsfullt, men hävdar att man inte har den tid och engagemang som 

krävs för att kontrollera detta.    

 

Det är ju sällen man egentligen gör något aktivt själv liksom någon research innan. Alltså jag 

tror det är få som är så pass engagerade och liksom orkar göra den ansträngningen. Om man 

inte är väldigt intresserad så klart.   

 

Respondent från grupp HUS  

 

Sammanfattningsvis har grupp ÖS liknande konsumtionsvanor då samtliga deltagare anser att 

deras konsumtion har minskat på grund av sämre ekonomi efter påbörjade studier. 

Deltagarna fokuserade på shopping vid specifika tillfällen, exempelvis fest, ny säsong eller vid 

rea. Vidare funderade inte grupp ÖS på företags sociala- och miljömässiga ansvarstagande 

under tiden de shoppar. Likt grupp ÖS har grupp HUS även minskat deras konsumtion efter 

påbörjad studietid, dock anser deltagarna att detta beror på deras studier inom hållbar 

utveckling. Vissa av deltagarna i grupp HUS anser att de tänker på företags CSR-arbete när 

de shoppar, vilket visar i deras konsumtion av second-handvaror och att de konsumerar 

mindre. I följande del analyseras materialet som ovan presenterats.  

 

4.1.2 Tolkning och Analys  

Resultatet ovan visar tydliga indikationer på att deltagarna i grupp HUS agerar och 

konsumerar annorlunda efter att deras studier inom hållbar utveckling påbörjades, tack vare 

större kunskap i ämnet. Kozar och Connell (2012) menar att det finns ett samband mellan 

kunskap och hur man väljer att konsumera konfektionsvaror, vilket överensstämmer med 

resultaten i denna undersökning. Respondenternas svar tyder på att mer kunskap har lett till 

att vissa av deltagarna har börjat handla begagnade kläder, både för att det är billigare samt 

för att öka sitt sociala- och miljömässiga ansvarstagande.  

 

Gällande huruvida företagens arbete med socialt- och miljömässigt ansvarstagande är viktigt 

eller ej svarar grupp ÖS att det har viss betydelse, men att pris och hemsidans funktion och 

layout prioriteras. Pris och kvalitet är två egenskaper som definierar corporate abilities och som 

Brown och Dacin (1997) skriver ansågs detta för vissa konsumentgrupper viktigare än 

företagets arbete med CSR. Detta överensstämmer med denna studies resultat då deltagarna i 
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grupp ÖS la mer vikt på pris och kvalitet än företagets miljömässiga ansvarstagande. Detta 

skulle kunna tolkas som att företagens arbete med CSR-frågor inte genererar önskade resultat, 

eftersom eventuell påverkan på konsumtionsmönstret endast uppnås om konsumenten besitter 

viss förkunskap och engagemang i ämnet. Detta tyder på att företagens kommunikation 

gällande ansvarsfullt företagande skulle behöva förändras för att nå hela segmentet unga 

studerande. Enligt resultaten efterfrågas information som påverkar konsumenterna mer direkt, 

allmän samhällelig påverkan tycks inte räcka för att påverka konsumtionsmönstret.  

 

Resultatet visar att deltagarna i grupp HUS i högre grad påverkas av företagens CSR-arbete 

kopplat till deras konsumtion. De tillgodogör sig i högre grad företagens information och 

väljer vilka produkter de konsumerar efter de förväntningar och värderingar denna 

information skapar. Ytterligare kan detta kopplas till Wood och Jones (1995) tre sätt som 

intressenter påverkar ett företags sociala ansvar. I resultatet av denna undersökning är det 

bland annat päls som anses oetiskt och strider mot en av respondenternas värderingar, vilket 

kan ha en direkt och aktiv påverkan på företag som säljer päls, vilket vidare försvagar 

företagets corporate reputation. Vidare kan man fråga sig huruvida företag påverkas av denna 

icke-konsumtion, eller bojkott, och gör förändringar i produktionskedjan för att möta 

konsumenternas vilja eller ej. Troligtvis krävs att ett flertal konsumenter gör samma 

ställningstagande för att det ska få någon effekt på företagens produktion.  

 

4.2 Internethandel 

4.2.1 Resultat 

Detta tema ger en bild av deltagarnas syn på internethandel som sådan. Genom att ge dem 

möjlighet att presentera sin bild av hur internetbutikerna fungerar, samt vilka positiva och 

negativa aspekter de kan identifiera, kommer vi närmare svaret på vilka kvaliteter som 

eftersöks av konsumenterna. Temat ger också en kompletterande bild av skillnaderna i 

konsumtionsmönster och åsikter kring internethandel mellan de båda grupperna, vilket är av 

intresse för analysen kring huruvida tidigare kunskap och åsikter påverkar konsumtion och 

preferenser.  

 

Grupp ÖS identifierade samstämmiga positiva- respektive negativa egenskaper med 

internethandeln, där den första positiva egenskapen som togs upp var att det kan anses vara 

smidigt. Deltagarna menade på att det primära när de valde att handla på internet var att det 
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skulle går snabbt och smidigt, samt vara tidssparande i förhållande till att handla 

konfektionsvaror i butik. Båda grupperna tog också upp tillgängligheten, alltså det faktum att 

man kan handla 24 timmar om dygnet, som mycket positivt. Grupp ÖS tog upp att många 

produkter är billigare om man handlar dem på internet, och att man i många fall kan tjäna på 

att prova det man är intresserad av att köpa i butik för att sedan leta upp samma vara på 

någon av internetbutikerna.  

 

Och hitta billigare alternativ… De gånger jag har handlat på internet, eller i alla fall hälften 

kanske, har jag ändå testat saken i butik och gått tillbaka för att det kanske inte fanns i den 

färgen eller storleken eller vad som helst för att sen köpa på nätet. Så jag vet ändå att det 

kommer bli rätt. 

 

    Respondent från grupp ÖS 

 

Respondenterna i grupp HUS ansåg även de att internethandel kan anses vara smidigt, men 

hävdade också att en stor anledning till att de internetshoppade var det ökade utbudet. Båda 

grupperna tog upp det begränsade butiksutbudet i Uppsala som anledning till att leta efter de 

eftersökta produkterna på internet. Grupp HUS tog också upp att det är enklare att hitta 

second-handvaror eftersom man kan söka på kategorier på många internetsidor, vilket kan 

vara svårt i mindre välsorterade fysiska second-handbutiker.  

 

Det är smidigt. Framförallt när man vill hitta begagnade grejer, för jag tycker att det är svårt att 

hitta i fysiska butiker. Men här kan du liksom hitta precis vad du vill ha och vad du vet passar 

ungefär. Så att det är väl de som är den största skillnaden för mig, just när de gäller begagnat. 

Sen också att det är väldigt mycket som inte finns, speciellt utländska nätbutiker såklart.  

     

Respondent från grupp HUS 

 

Vad gäller de negativa aspekterna av internethandel var båda grupper mer eller mindre 

överens om att det viktigaste i denna kategori är att man inte kan prova eller känna på 

kläderna innan köpet. Flera av deltagarna i de två grupperna tog upp att de ibland känt sig 

lurade av bilderna på internetbutikernas hemsidor, eftersom produkterna vid leverans inte 

levde upp till förväntningarna gällande material, modell och färg. Båda grupperna tog också 
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upp att det är krångligt att lämna tillbaka plagg som man inte vill behålla, samt att det är dyrt 

med fraktkostnader och kostnader för returer.  

 

… Visst det är väl skönt, typ som när vi köpte balklänningar till Gåsbalen på nätet, men jag 

tycker om det här att man går till en butik och tittar och känner och testar massa olika grejer. 

 

    Respondent från grupp HUS  

 

Grupp ÖS identifierar företagens hemsidor som mycket viktiga vid internetkonsumtion. 

Hemsidans utformning och möjligheten att studera plagget på nära håll och i rörelse pekas ut 

som viktiga komponenter vid val av nätföretag. Respondenterna diskuterar också att de 

eftersöker en viss känsla och upplevelse, utöver att titta på klädutbudet, när de surfar runt på 

olika internetföretags hemsidor. Ett ord som grupp ÖS tar upp är ”inspiration”; flera 

gruppdeltagare uttrycker en önskan att hitta inspiration i bilder och presentationer av de 

kläder som finns till försäljning. Samtliga grupper tycker att det är viktigt att allting fungerar 

enkelt och smidigt, från beställning till leverans.  

 

Grupp HUS uttrycker liknande åsikter som grupp ÖS gällande vad de anser är viktigt när de 

handlar på internet, men tar dessutom upp betalning och produktinformation. 

Gruppdeltagarna understryker vikten av att hemsidan erbjuder betalningsmetoder som känns 

säkra, och att de känner tillräckligt stort förtroende för företaget för att lämna ut sina 

kortuppgifter. Ett par av gruppdeltagarna efterfrågar också utökad produktinformation i form 

av skötselråd och materialbeskrivning. Denna information är ingenting som deltagarna i 

grupp ÖS tagit upp, vilket indikerar att deltagarna i grupp HUS innehållandes studenter som 

studerar miljö eller hållbar utveckling har något högre ställda produktinformationskrav.  

 

Förutom snabb leverans och så, så också att det är tydligt med köpevillkoren och rejält med 

information om produkten på själva sidan. Alltså dels kanske många bilder och sen även så här 

tydligt material och skötselråd och sådär, så att man vet innan. För jag vet att på vissa sidor är 

det ju ganska dåligt, det står i princip bara namnet på det du köper och då blir man ju lite…  

Man vill ju gärna ha material och den biten också… 

 

    Respondent från grupp HUS 
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Sammanfattningsvis visar resultatet att grupp HUS och grupp ÖS har liknande åsikter om 

internethandelns positiva och negativa egenskaper. Samtliga deltagare ansåg att smidighet, 

tillgänglighet och de billiga produkterna var det positiva med att handla från internet. De 

negativa aspekterna ansågs vara att man som konsument inte kan känna och prova 

produkterna innan man köper dem, samt att det är krångligt att lämna tillbaka kläder man är 

missnöjd med. Utöver detta ansåg grupp ÖS att hemsidans layout var en viktig komponent 

medan grupp HUS ansåg att produktinformation var viktigt. I nästa del kommer detta resultat 

analyseras och jämföras med undersökningens teorier.  

 

4.2.2 Tolkning och analys 

Resultaten tyder på att det finns en tydlig skillnad i konsumtionsmönstret mellan de olika 

grupperna, i ÖS-gruppen togs second-handbegreppet inte upp över huvud taget, medan det i 

grupp HUS upptog en stor del av diskussionen.  Detta tyder på att konsumtionsmönstren 

skiljer sig mellan de två grupperna på så sätt att grupp HUS i högre grad ser second-

handkonsumtion som något som stämmer överens med deras normer och värderingar, vilket 

kan kopplas till teorin om buycotting. Genom att aktivt välja att konsumera second-handkläder, 

istället för att konsumera nyproducerade kläder, gör man ett ställningstagande (Borglund 

m.fl., 2012). Internetbutikerna som erbjuder nyproducerade kläder ställs här inför 

utmaningen att nå ut med information om sitt arbete med CSR-frågor till denna mer 

”medvetna” konsument, förutsatt att företaget vill nå även detta segment. Det här tyder i så 

fall på att internetbutikerna behöver utveckla sitt arbete med CSR-frågor och genom extern 

kommunikation påvisa att denna typ av konsumtion kan vara förenlig med denna konsuments 

normer och värderingar.  

 

Fokusgruppsdeltagarna lade stor vikt vid produktegenskaper när de diskuterade 

internethandeln, medan CSR eller ansvarsfullt företagande inte nämndes som anledning till 

konsumtion över huvud taget. Detta kan tolkas som att andra egenskaper är av större intresse 

vid konsumtion på internet. I förlängningen kan detta kopplas till vad Feldman och Vasquez-

Parraga (2013) visar i tidigare presenterade forskning, nämligen att CA (corporate abilities) ofta 

har ett högre värde för konsumenten än CSR. Det här kan tolkas som att ansvarsfullt 

företagande inte efterfrågas eller påverkar konsumtionen märkbart, till skillnad från vad 

redogörelsen för litteratur den mediabevakning som presenterats tidigare i studien gör 

gällande.  
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Grupp HUS tog också upp att det kan vara beroendeframkallande och att man inte får 

samma nöjesupplevelse som när man handlar i fysiska butiker. Att det sistnämnda togs upp av 

gruppen visar på att gruppdeltagarnas konsumtion, i enlighet med vad Borglund m.fl., (2012) 

påstår, handlar om mer än att bara tillfredsställa sina materiella behov. Förutom 

tillfredsställandet av dessa kopplar gruppdeltagarna sin konsumtion till känsloupplevelser som 

avkoppling och glädje. 

 

Värt att notera är att ingen av grupperna spontant tog upp ansvarsfullt företagande eller CSR 

i diskussionen. Att företagen arbetar med dessa frågor var ingenting som respondenterna 

valde att föra på tal när de fick frågan om vad som är viktigt för dem när de handlar kläder 

via internetbaserade företag. Utifrån de svar vi fick fram under denna del av intervjuerna 

verkar det råda samstämmighet mellan grupperna om att smidighet, tidssparande och ökat 

utbud är de främsta anledningarna till internetbaserad konsumtion. Även om grupp HUS tog 

upp aspekter som i viss mån pekade på en högre grad medvetenhet gällande material, 

produktion och betalningsmetoder var skillnaderna små mellan båda grupperna. De verkar, 

med undantag av vissa skillnader, ha en relativt enhetlig bild av vad de upplever som positivt 

respektive negativt med internetbaserad konsumtion av kläder, samt vilka karaktäristika som 

efterfrågas på företagens webbplatser.  

 

4.3 Medvetna konsumenter; hur man ser på den egna konsumtionen 

samt sin egen- och andra aktörers påverkansgrad  

4.3.1 Resultat 

Det tredje temat i analysen behandlar deltagarnas attityder och åsikter kring deras 

konsumtion och hur detta kan kopplas till deras personliga värderingar. Vidare avslutas denna 

del med att beskriva deltagarnas åsikter kring vikten av att företag erbjuder information kring 

CSR, vilket är av intresse för att besvara studiens frågeställningar.  

 

Grupp ÖS jämfört med grupp HUS visade tydliga skillnader i fråga om att vara ”medvetna” 

konsumenter.  Att konsumera medvetet syftar i denna studie till att konsumera med ett socialt- 

och miljömässigt ansvarstagande och att som konsument fundera och agera med detta i 

åtanke. Alla i grupp ÖS var eniga om att de inte var medvetna konsumenter, utan snarare att 

de var ”medvetna om att de var omedvetna” (Transkribering från grupp ÖS). En av deltagarna 

ansåg även att det är dubbelmoral att säga att hon är medveten, vilket resten av gruppen 
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instämde i. Vidare diskuterar grupp ÖS att medveten konsumtion i dagsläget är enklare vid 

inköp av matvaror än konfektionsvaror, eftersom information och produktutbud gällande 

livsmedel är mer utvecklade. Detta tror grupp ÖS beror på att det vid klädkonsumtion 

fortfarande är plånboken som styr. Att konsumera konfektionsvaror medvetet anser 

respondentgruppen känns ”dyrare” än att konsumera medvetet i livsmedelsbutiken, på grund 

av stora prisskillnader. En respondent resonerar att det är självklart att man som konsument 

tycker att det är bra att butiker har specifika miljövänliga kampanjer, exempelvis kollektioner 

gjorda på återvunnet material, men att det fortfarande är plånboken som styr.  

 

Om det är en vanlig vit ekologisk bomulls t-shirt som kostar 400 kr och så kan jag köpa den i 

samma butik för 59 kr, då kommer jag köpa den för 59 kr även om jag tycker det är jäkligt bra 

att de har det men det är den ekonomiska biten som styr egentligen. 

 

                                                                                      Respondent från grupp ÖS 

 

Grupp HUS respondenter var mer splittrade gällande huruvida de ansåg sig vara medvetna 

konsumenter, vilket skiljer sig från grupp ÖS. Vissa respondenter i grupp HUS ansåg sig vara 

mindre medvetna medan andra ansåg sig vara väl medvetna konsumenter. De respondenter 

som ansåg sig själva vara mindre medvetna tog upp flera anledningar till att de kategoriserade 

sig själva som just detta. En respondent menade att hon hade haft dåliga erfarenheter av 

ekologiska och rättvisemärkta kläder, speciellt ekologiskt bomull, och att hon inte längre orkar 

lägga ner pengar på något som tappar formen efter en tvätt. Vidare berättar hon att när hon 

har studerat klart och har råd att köpa kläder av bättre kvalitet kommer hon att göra det. 

Ytterligare en anledning som nämndes från en av de respondenter som klassificerade sig som 

”mindre medveten” var den stora mängd information som media tillhandahåller. Denna 

respondent menade att den stora mängden input gör det svårt att sålla och tillgodogöra sig det 

som kan anses viktigt. Även om en viss del av denna information skulle kunna påverka 

konsumtionsmönstret når den alltså inte fram i bruset.   

 

Nästa grupp av HUS-respondenter ansåg sig själva vara relativt medvetna. Respondenterna 

menade att det hade skett en förändring i deras konsumtionsmönster efter det att de började 

studera hållbar utveckling. En av dem skildrar hur hon skrev ett projekt om klädindustrin och 

att hon inte var medveten om hur mycket kemikalier det kan finnas i kläder. Vidare beskriver 

respondenten att hon inte hade tänkt på att det fanns ekologiska kläder innan kursen men att 
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detta nu har påverkat hur hon konsumerar. En annan deltagare berättar att efter kursen 

Hållbar utveckling A så har hon börjat tänka mer på hur hon konsumerar, vilket har resulterat i 

att respondenten har börjat handla mindre över lag, och på second-hand.  

 

De resterande deltagarna av grupp HUS anser sig själva vara medvetna konsumenter. De 

beskriver hur de aktivt tar avstånd från budgetkedjorna då det strider mot deras värderingar, 

men att det inte alltid är så lätt. En av deltagarna tar detta ytterligare en nivå och berättar att 

om hon måste köpa nyproducerade kläder så köper hon helst ekologiska kläder och från de 

”bättre” märkena.  Vidare argumenterar hon för att i och med att man lever på en 

studentbudget är detta inte alltid lätt och att hon därför väljer att handla kläder via sajten 

Tradera.com, vilken är en internetbutik för second-handprodukter. Likt grupp ÖS tar även 

denna grupp upp det ekonomiska som en negativ aspekt av att vara student. Respondenten 

betonar att när hon sedan får en inkomst så kommer hon att tänka mer på miljön när hon 

handlar nyproducerat, vilket resten av gruppen håller med om. En av respondenterna i grupp 

HUS som också kallar sig själv medveten diskuterar att även om man avstår från att handla 

från budgetkedjorna så vet man heller inte vad de dyrare märkena gör med pengarna. 

Respondenten menar alltså att informationen gällande de mer exklusiva märkenas 

produktionskedja även den är bristfällig, och att man inte kan vara säker på att det dyrare 

priset är tack vare en högre grad ansvarstagande.  

 

Gällande huruvida det finns en koppling mellan respondenternas personliga värderingar och 

deras konsumtionsmönster var båda grupperna överens och hade liknande svar oberoende av 

vilken utbildning de hade. Det första som togs upp av båda grupperna var att deras föräldrar 

har påverkat skapandet av deras personliga värderingar. En konsument i grupp HUS 

berättade att hon aldrig slänger kläder, utan istället skänker kläder till behövande. Hon var 

noga att poängtera att hon inte väljer att donera kläder till exempelvis Myrorna utan istället 

direkt till länder som behöver det. En av respondenterna i grupp HUS hävdar dock att hon 

inte tror att hennes föräldrar har haft någon påverkan på hennes personliga värderingar då 

respondenten inte anser att de är medvetna konsumenter. Däremot lägger hon senare till, 

efter en annans respondents resonemang kring tidigare generationer;  
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Deras uppväxt var väl lite så här att man lagade kläder och ärvde kläder. Så det är klart att det 

har jag nog ändå fått med mig från mina föräldrar och inte den här hetskonsumtionen ”ut med 

de gamla och in med de nya”  

 

   Respondent från grupp HUS  

 

Ovanstående citat indikerar att respondenten, även om hon inte trodde det, har påverkats av 

sina föräldrar, då hon själv avstår från att slänga kläder för att istället laga dem. 

Respondenterna i grupp HUS anser dock att deras handlingar inte alltid är tillräckliga och att 

de inte fullt ut lever upp till sina normer och värderingar.  

 

Ja skulle vilja leva på ett mer hållbart sätt, så där går mina personliga värderingar kanske inte 

ihop med mitt konsumtionsmönster. Man lever inte som man lär. Jag skiter i om den här tröjan 

inte är ekologisk för den är bara skitsnygg och jag måste ha den. 

 

    Respondent från grupp HUS  

 

Respondenten beskriver att det i vissa situationer inte går att konsumera hållbart för att man 

bara ”måste ha”, vilket en annan respondent instämmer i. Denna respondent beskriver att 

ibland när hon inte har något att ha på sig till ett speciellt tillfälle kan hon känna att hon 

struntar fullständigt i allt det hon ”borde tänka på”. ”Det är bara så här; ser jag det så tar jag det, och 

då skiter jag fullständigt i något sammanhang. Man är ju så förstörd av det här konsumtionssamhället” 

(Respondent från grupp HUS). Respondenten talar i termer av ”konsumtionssamhälle” och beskriver 

sedan att hon försöker att undvika exempelvis modebloggar, då dessa bara får henne att vilja 

handla mer.  

 

En annan respondent i grupp HUS skildrar sina personliga värderingar och menar att hälften 

kommer från hennes bakgrund medan resten har bildats under hennes vuxna liv. Vidare 

beskriver deltagaren att hennes föräldrar alltid förespråkat kvalitet istället för, som hon kallar 

det ”slit och släng” (respondent från grupp HUS) men menar att hon fått information om och 

kring CSR-begreppet först i vuxen ålder. Deltagaren anser sig själv ha kommit väldigt långt i 

sin ansvarstagande konsumtion då hon handlar begagnat, använder saker tills de är uttjänta, 

försöker att inte köpa så mycket, satsar på kvalitet samt handlar ekologiskt. En av deltagarna i 
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grupp ÖS påstår sig anse att om man ska vara engagerad då ska man vara det fullt ut och inte 

på grund av modets nycker.  

 

Men sedan kan jag tycka att för att det inte ska bli dubbelmoral så kanske man ska gå ’all in’ 

om man ändå ska göra det. Jag har en tjejkompis som uppriktigt skällde ut mig för att jag inte 

tog ekologiska matvaror för att hon tänker på miljön och att det ska vara bra och att man ska, 

just det här med köttproduktion att det ska vara… att de ska gå fria och så men sedan glider 

hon runt med en minkpäls på vintern och då känns det lite så… jag vet inte… men ska man 

göra det ska man nog göra det fullt ut!  

 

    Respondent från grupp ÖS 

 

Denna deltagare nämner även att hon det senaste året har börjat handla second-handvaror, 

men inte för att det är bra för miljön utan för att det är roligt, vilket resten av gruppen 

instämmer i. De nämner det faktum att det är blivit ”coolt och trendigt” att köpa begagnat och 

att det är därför man gör det.  

 

Gällande om deltagarna tycker att det är viktigt att information om CSR erbjuds från 

företagen svarar samtliga grupper att det är det. Alla grupper beskrev det som att 

informationen ska finnas tillgänglig om man som konsument vill veta vad företaget tar för 

miljömässigt- och socialt ansvar. Respondenterna diskuterade att den upplevda bristen på 

CSR-information på de större nätbutikernas hemsidor kan bero på att de inte arbetar med 

dessa frågor. En av respondenterna menade att det kan finnas en anledning till att de inte har 

någon information om ämnet utan istället undviker det. Detta går vidare in på nästa 

deltagares resonemang om vikten av transparens i ett företag;  

 

Jag tror att det är väldigt viktigt att företag är transparanta mot sina kunder eller media eller 

granskning över huvud taget. Just för deras egen lönsamhet och ja.. jag tror att det är bra att 

vara öppen med saker, och gör man något bra så kan man ju lika gärna visa det.  

 

    Respondent från grupp ÖS  

 

Till skillnad från denna deltagares resonemang om att ett företag ska visa om de har gjort 

något bra har grupp HUS gått vidare in på detta ämne och diskuterat skepticismen till 
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informationen. ”Så länge det är helhjärtat och inte bara för att de ska, för då känns det ju värdelöst” 

(Respondent från grupp HUS). Gruppen diskuterar vidare att det alltid är svårt att veta vad 

som faktiskt är sant och vad som är falskt. En annan deltagare håller med och påpekar att 

man aldrig kan veta säkert vad företaget egentligen gör och hur ”ekologiskt” produkterna 

framställs. Vidare väljer en deltagare i grupp ÖS att ta upp en annan vinkel av ämnet, då hon 

påpekar att det är viktigt att företagen erbjuder information om CSR eftersom detta kan bidra 

till att företaget når en annan målgrupp som är mer insatt och intresserad av ämnet. ”Så länge 

man breddar sin målgrupp kan man tjäna mer pengar i slutändan” (Respondent från grupp ÖS). 

Respondenten menar alltså att information bör finnas tillgänglig, även om hon inte anser sig 

själv tillhöra målgruppen för densamma. 

 

Sammantaget visar deltagarna från grupp ÖS att de inte känner sig som medvetna 

konsumenter medan i grupp HUS finns det en spridning mellan mindre till väl medvetna 

konsumenter. De deltagare som känner sig väl medvetna i grupp HUS avstår från att handla 

nyproducerade kläder och istället handlar second hand. Flera av de andra deltagarna känner 

att deras konsumtion har förändras efter påbörjade kurser. Samtliga respondenter från båda 

grupperna anser att vissa personliga värderingar, exempelvis att inte slänga kläder, återspeglas 

på deras konsumtion genom att de avstår från att göra detta. Däremot anser vissa av grupp 

HUS deltagare att det är svårt att alltid konsumera efter sina värderingar, i och med dagens 

konsumtionssamhälle. Information om företags CSR-arbete borde vara tillgänglig för 

intressenter, även om deltagarna inte nödvändigtvis ansåg sig vara intresserade av denna 

information. Detta resultat analyseras i delen nedanför.  

 

4.3.2 Tolkning och Analys 

Resultatet gällande medvetna konsumenter visar att det finns en skillnad mellan den grupp 

som studerar hållbar utveckling och den grupp som inte studerar hållbar utveckling. 

Resultatet ovan visar att deltagarna i grupp ÖS ser sig själva som omedvetna konsumenter 

medan deltagarna i grupp HUS anser sig vara mindre medvetna- till medvetna konsumenter. 

Grupp ÖS var enig om att det var lättare att välja ekologiska produkter i mataffären jämfört 

med när man konsumerar textil- och konfektionsvaror, då detta inte var något man funderade 

över i samma utsträckning gällande konfektionsvaror. Detta kan bero på att det finns brist på 

kunskap gällande miljövänliga kläder och företags arbete med CSR, vilket blev tydligt när 

grupp ÖS skulle definiera begreppet CSR. Kunskapen om CSR och dess betydelse kan anses 
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bristfällig, då endast två av tio respondenter hade hört talas om begreppet. Detta kan påstås 

stärka teorin om parallellen mellan kunskap och medveten konsumtion. Kozar och Connell 

(2012) menar att det finns en koppling mellan hur man konsumerar kläder och konsumenters 

kunskap om CSR-frågor. Grupp ÖS bristfälliga kunskap om CSR avspeglas i deras attityder 

till konsumtion. Förutom kunskapsbrist kan man också fråga sig om det beror på ett bristande 

intresse för sociala aspekter och miljöfrågor? Ett starkt intresse och engagemang för dessa kan 

påverka det egna konsumtionsmönster positivt genom en högre grad ansvarstagande (Kozar 

och Connell, 2012). Ett möjligt antagande är att om det fanns mer intresse för ämnet skulle 

studenterna försöka att konsumera mer ansvarstagande, vilket styrks genom grupp HUSs 

resultat.   

 

Studenterna från grupp HUS visar en högre grad kunskap och engagemang kring miljöfrågor, 

vilket sedan avspeglas i deras agerande. Resultatet visar dock på skillnader i gruppen, då det 

finns studenter som anser sig själv vara omedvetna, ganska medvetna eller väl medvetna. 

Vidare visar resultaten att ju mer personen kände sig medveten desto längre hade personen 

studerat miljö eller hållbar utveckling, vilket återigen stärker Kozar och Connells (2012) 

forskning gällande sambandet mellan kunskap och konsumtion. Respondenten som studerar 

masterprogrammet i Hållbar utveckling uppvisade starka åsikter och engagemang i 

miljöfrågor och har exempelvis tagit ett aktivt val att bojkotta de större budgetkedjorna. Som 

Micheletti (2005) hävdar så är det konsumentens uppgift att uttala sig om hur hon väljer att 

konsumera och ställa krav på företagen och dess produkter, vilket denna respondent, liksom 

flera andra respondenter i HUS-gruppen nogsamt gör. Till skillnad från denna respondent, 

var grupp ÖS enig om att det var ekonomin som styrde. ”…vi får liksom ingenting. Vi har inga 

pengar och vi har inte, även om man kanske vilja så har man inte möjlighet att vara så medveten..” 

(Respondent från grupp ÖS). Även om de båda grupperna har liknande ekonomiska 

förutsättningar är det enbart grupp ÖS som anser att det inte går att vara medveten som 

student, vilket kan kopplas till vad Belz och Peatties (2009) understryker om gapet mellan 

attityd och köpbeteende. Konsumentens livssituation kan begränsa möjligheterna till ett 

miljömässigt agerande och istället behöver konsumenten kompromissa och värdesätta det 

viktigaste, och i detta fall är det priset på produkten.   

 

Genom resultatet kan man se att det finns tydliga kopplingar mellan respondenternas 

personliga värderingar och deras konsumtionsmönster. De deltagare som beskrev vad deras 

föräldrar hade lärt dem i barndomen är saker som deltagarna fortfarande värderar högt, 
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exempelvis att inte slänga kläder. Detta är något som deltagarna lärde sig som barn och man 

skulle kunna argumentera för att det är vid tidig ålder människan skapar sina åsikter och 

värderingar (Berger och Luckmann, 1967). Information om CSR-frågor redan i tidig ålder 

skulle troligtvis påverka konsumtionen av konfektionsvaror, vilket respondenterna också 

påpekar.  

 

Vidare visar resultatet att vissa deltagare i HUS-gruppen anser att det finns en stor 

konsumtionshets i samhället vilken hindrar deltagarna från att konsumera så socialt- och 

miljömässigt ansvarstagande som de önskar. Graden av kompromisser i den sociala kontexten 

är för stor för att motstå shopping i vissa lägen. Deltagarna beskriver det som att det bara 

”måste ha den”, vilket kan tolkas som att det kan finnas en social påverkan från vänskapskretsen, 

men även hela samhället. Belz och Peattie (2009) anser att det är vissa normer, attityder och 

identiteter som kan påverka en människas köpbeteende och vidare miljömässigt- och socialt 

ansvar. En individs sociala kretslopp kan påverka ett köpbeslut så mycket att man själv inte 

kan avstå från att köpa produkten även om det kan strida mot de egna värderingarna, vilket 

tydliggörs i grupp HUS beskrivning av konsumtion vid speciella tillfällen. Media är något som 

också har en indirekt påverkan på konsumenten, och är företagets kanske viktigaste intressent 

på så sätt att de illustrerar vad som är inne, ute, hur man ska se ut, hur man inte ska se ut, hur 

man ska klä sig och inte klä sig.  Resultatet visar också tendenser på att media står mellan 

konsumenten och dess ansvarstagande, då en respondent beskriver exempelvis bloggar som 

något som hon försöker undvika på grund av hur det påverkar hennes köpbeteende. 

Modebloggar är speciella på så sätt att det oftast är privatpersoner som skriver om deras 

livsstil samt trender, men de kan även anses fungera som reklam för företag och butiker. Det 

som bloggare visar är inne, kommer många konsumenter att klä sig i även om det är från 

budgetkedjor med dåliga produktionsförhållanden. Grunden till att vi lever som vi gör är 

kanske att gapet mellan våra handlingar och köpbeteende är helt enkelt för stort och det är 

kanske därför respondenterna inte anser att de kan konsumera socialt- och miljömässigt 

ansvarstagande även om de faktiskt vill.  

 

Samtliga deltagare anser att det är viktigt att information om CSR ska vara tillgänglig för 

intressenter på klädkedjornas hemsidor. Däremot så visar inte resultatet att konsumentens 

köpbeteende skulle ändras märkbart tack vare information om CSR, utan enbart att 

informationen borde finnas tillgänglig om man vill ta del av den. Som Christensen (2008) 

nämner så vill konsumenten å ena sidan känna sig ”duktig” och visa att hon bryr sig om att 
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företagen agerar ansvarsfullt, å andra sidan betyder detta inte att mer information efterfrågas, 

vilket överensstämmer med undersökningens resultat. Samtliga deltagare i grupp ÖS verkade 

själva ointresserade av informationen om CSR men de tyckte att det var viktigt med 

information för de som sökte efter den. Företagens corporate reputation är till viss del viktigt då 

information och ett gott rykte höjer företagens legitimitet, däremot visar resultatet att 

företagens image eller personliga konsumtionsvanor spelar högre roll än företagens reputation. 

Resultatet visar därmed att man ska vara kritisk mot vad Fombrun och van Riel (1997) skriver 

om corporate reputation, och att legitmitet, transparens och reputation kanske inte alls är lika viktigt 

som dessa forskare faktiskt anser. 

 

Deltagarna ansåg att det var viktigt för ett företag att vara transparanta mot media, kunder 

samt granskning men att de samtidigt också var skeptiska till transparens.  Detta visar, liksom 

Christensen skriver, att konsumenter vill ta en större del i företagens agerande och veta vad 

som händer. Deltagarnas skepsism till transparens visar att de också förstår att det kanske inte 

alltid är "helhjärtat" utan kanske bara något som stärker företagets reputation. Christensen menar 

att transparens enbart är en kommunikationsstrategi som företag använder för att dölja 

information som de inte vill att allmänheten ska ta del av genom att visa öppenhet på andra 

plan (Christensen, 2008).  

4.4 CSR och dess betydelse för den egna konsumtionen 

4.4.1 Resultat 

Detta tema syftade till att få en förståelse för konsumentgruppernas syn på CSR och dess 

påverkan på det egna konsumtionsmönstret. 

 

Den första gruppen (ÖS) diskuterade utförligt sin syn på CSR, och huruvida de ansåg 

företagens arbete med detta verkansfullt kopplat till den egna konsumtionen. 

Gruppdeltagarna var överens om att det råder viss skepticism mot företagens arbete med 

ansvarstagande; flera av gruppdeltagarna talade om CSR i termer av ”kommunikativ strategi” 

och ”PR-kupp”, i negativ bemärkelse.  
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Det svåra är ju att veta vilka företag som bara marknadsför sig och vilka som är på riktigt. Det 

är väl där det svåra ligger också, att man egentligen inte riktigt vet vad de egentligen gör. Och det 

är ingen som kan bevisa det heller. 

 

   Respondent från grupp ÖS 

 

Sedan kan man se det som… Jag vet inte, men som jag sa tidigare tycker jag det kan leda till 

något negativt, men typ att de bara ska visa att ”vi är duktiga”. Egentligen ska man inte behöva 

visa att man tar ett ansvar över sina arbetare som sitter i fabrikerna, egentligen ska det ju vara 

en självklarhet att förhållandena ska vara bra. Och att då dra ut en vinning på det i form av att 

visa att man är jävligt duktig tycker jag kan bli negativt.  

 

    Respondent från grupp ÖS 

 

Den första gruppen hävdar alltså att företagens arbete med CSR-frågor inte har någon större 

påverkan på deras konsumtion, utan att andra faktorer är avgörande. Deltagarna tog upp pris, 

tillgänglighet, kundservice, produktkvalitet och webbsidornas utseende som de främsta 

kriterierna vid konsumtion. Flera av deltagarna var positiva till information om- och arbete 

med CSR, men endast som komplement till nyss nämnda kriterier. I enlighet med vad som 

tidigare påpekats efterfrågar konsumenterna också en högre grad transparens för att CSR-

arbetet ska få någon effekt på konsumtionsmönstret.  

 

Respondenterna i HUS-gruppen har en mer positiv syn på företagens arbete med CSR-

frågor, även om de diskuterar samma problematik som den tidigare gruppen gällande 

transparens. Den stora skillnaden mellan den första och den andra gruppen är att de flesta 

respondenterna uttrycker att de försöker ta CSR-frågor i beaktning, trots den enligt dem 

själva begränsade möjligheten, på grund av dålig ekonomi som studerande. De uttrycker att 

det under senare tid skett en förändring åt det bättre, och att det nu för tiden är ”trendigt” för 

företag att arbeta med CSR-frågor.  

 

Det är viktigt att de känns transparenta, för man märker skillnad på de som är ärliga i det, och 

de som försöker ”greenwasha” eller sådär. De som har integrerat CSR gör det ganska 

transparent och de välkomnar granskning och kritik och tar åt sig. Medan vissa snarare bara är 

något slags varumärke, att de helst inte vill granskas och försöker dölja saker och sådär. Det går 
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jag ganska mycket efter. Märker jag att de är öppna och transparenta då tar jag till mig ännu 

mer av det. Det första steget är väl att de kan göra det lätt; om man nu vill veta så ska de finnas 

lättillgängligt. Informationssamhället och sociala medier har haft en jättestor påverkan. Just för 

transparens, kommunikation och varumärken och sådär. 

 

    Respondent från grupp HUS 

 

Respondenten som citeras ovan hävdar att hon aktivt försöker undersöka huruvida det 

ansvarstagande arbetet är något som återspeglas i hela organisationen, och inte bara som 

kommunikationsmedel. Hon använder här termen ”greenwashing”; ett begrepp som innebär att 

företagen försöker framstå som mer miljövänliga än vad de faktiskt är med hjälp av 

marknadsföring. Ett ökat intresse för miljöfrågor har lett till att detta begrepp myntats, där det 

hävdas att företagen försöker utnyttja det faktum att konsumenterna blir mer och mer 

intresserade av att handla ”gröna” produkter (Greenwash fact sheet, 2001). Hon tar också upp 

sociala medier som en möjlighet att ytterligare sprida och införskaffa information.  

 

Men jag skulle nog säga att handlar jag en tröja för 100 kr så kanske jag tänker att ”ah men 

det här är säkert ett barn som har gjort”. Eller det känns som att man ändå vet då att det inte 

är värsta ekologiska bomullen som är gjort på ett schysst sätt, och då får man nästan räkna lite 

med det… 

 

   Respondent från grupp ÖS 

 

Uttalandet från respondenten i grupp ÖS exemplifierar diskussionerna som fördes i gruppen 

om att priset har stor betydelse för köpet, och att man inte har den tid och energi som krävs 

för att undersöka företagens produktionskedja. Detta skiljer sig från resultatet i grupp HUS, 

där man trots en viss misstro ändå hävdade att man tog företagens arbete med CSR-frågor i 

beaktning vid konsumtion i viss mån.  

 

Respondenterna i HUS-gruppen skiljer sig även från ÖS-gruppen vad gäller synen på sin 

egen påverkan som konsumenter. De har överlag en mer positiv bild av förmågan att göra 

skillnad genom den egna konsumtionen, och verkar göra mer aktiva val vad gäller vilka 

företag de väljer vid konsumtion, både i fysiska- och nätbaserade butiker. De anser dock, 

precis som respondenterna i ÖS-gruppen, att ekonomisk begränsning är en viktig faktor som i 
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allra högsta grad påverkar i vilken utsträckning man tar hänsyn till företagens arbete med 

CSR. De flesta av respondenterna i båda grupper anser att deras ekonomi påverkar deras syn 

på företagens arbete med CSR kopplat till deras konsumtionsmönster, och uttrycker att de 

troligtvis kommer att ändra dessa mot en mer medveten konsumtion om den ekonomiska 

situationen efter avslutade studier blir bättre. Framförallt handlar det här om en önskan att 

konsumera kläder av högre kvalitet med längre livslängd. 

 

Jag skulle ju också gärna handla en annan typ av märken helst när jag handlar nyproducerat, 

men det är därför jag handlar så mycket begagnat och från Tradera och sådär, för då kan man 

ofta köpa den typen av plagg som är av bättre kvalitet som man kanske inte har råd med för jag 

försöker väl tänka ur den aspekten också att inte konsumera för mycket. Och då är det ju bättre 

med kvalitetsplagg, men köper man nya så blir de ofta ganska dyrt. 

 

   Respondent från grupp HUS 

 

Jag tycker att man tänker lite såhär ”så länge jag är student så kan jag inte tänka så mycket på 

miljö och mänskliga rättigheter”, det kan man tänka på sedan när man har en lön och har råd 

att lägga lite extra pengar. 

    

   Respondent från grupp ÖS 

 

Båda grupperna diskuterade medias delaktighet i debatten, och vilken påverkan deras 

rapportering har på konsumtionsmönstret. Liksom de flesta av de teman som tagits upp skiljde 

sig synen på medias påverkansgrad åt något mellan de båda grupperna. ÖS-gruppen ansåg att 

de påverkas till viss del av medierapporteringen, men att minnet är relativt kort vad gäller 

skandaler inom klädbranschen. Som argument för att rapporter om sociala- eller miljömässiga 

missförhållanden i produktion inte ger full verkan på konsumtionen tog deltagarna i gruppen 

upp klädkedjornas storlek; de hävdar att man inte slutar handla på exempelvis H&M på 

grund av dessa rapporter eftersom företaget är så pass stort, och etablerat i så många länder. 

Gruppdeltagarna tog också upp att klädernas pris gör att man bortser från de ”skandaler” 

som media rapporterat om, plånboken är helt enkelt till stor del styrande enligt 

respondenterna.  
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Ja men sedan tycker jag att det verkligen går i vågor… typ när det var den här grejen om 

H&M eller Zara eller vad det var, någonting om barnarbete och blablabla… Då tycker man 

ju verkligen att det är jättedåligt men sedan så går man ju verkligen till H&M dagen efter och 

shoppar, alltså det är ju så. 

  

   Respondent från grupp ÖS 

 

HUS-gruppen resonerade på ett liknande sätt genom att vara enig om att det är svårt, oavsett 

skandalrapportering från media, att välja bort de stora klädkedjorna helt på grund av det 

fördelaktiga priset de erbjuder. Deras diskussion behandlade dock i större utsträckning 

medierapporter om skandaler såsom djurplågeri vid angoraullframställning, barnarbete samt 

stora mängder kemikalier i kläder. Diskussionerna som fördes kring dessa exempel klargjorde 

att flera av respondenterna gjort vissa förändringar i sitt konsumtionsmönster till följd av 

medierapporteringen.  

 

Man märker ju på TV att CSR börjar bli allt viktigare som den här angora- grejen senast, då 

stoppade ju alla de här billiga kedjorna sin produktion och så. Jag började köpa dyrare grejer 

när det här med arbetsvillkor kom fram och att de får pisslön och så. 

 

   Respondent från grupp HUS 

 

Sammanfattningsvis anser grupp ÖS att företagens arbete med CSR inte har någon större 

påverkan på deras konsumtion, utan andra komponenter som exempelvis pris och 

produktkvalitet spelar större roll. Medan grupp HUS har en mer positiv syn på företags arbete 

med CSR även om vissa deltagare nämner transparens som något man som intressent borde 

vara skeptisk mot. Samtliga grupper anser att media har en påverkan på hur de konsumerar 

och agerar. Nästa del går vidare inpå detta resultat samt kopplar till studiens relaterade teorier 

och tidigare forskning.  

 

4.4.2 Tolkning och analys 

Gruppdeltagarnas syn på företagens arbete med CSR enligt ovan indikerar att de inte ser 

företagens arbete med dessa frågor som särskilt viktiga vid konsumtion av konfektionsvaror. 

Istället verkar det som att företagens arbete med CSR-frågorna kan få motsatt effekt, 
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nämligen misstro. Detta kan kopplas till transparensteorin i allmänhet och Christensens (2008) 

teori om transparens som affärsstrategi i synnerhet. Kopplat till denna teori kan man tolka det 

som att gruppdeltagarnas skepticism beror på att de ser informationen kring företagens arbete 

med CSR som ett försök att dölja eventuella negativa delar av produktionen, vilka företagens 

kommunikatörer ogärna vidarebefordrar till konsumenterna. Detta kan vara en bidragande 

faktor till att deltagarna i den första gruppen studenter (ÖS) hävdar att CSR-frågor inte 

påverkar deras konsumtionsmönster i särskilt stor utsträckning; misstron mot avsikterna med 

arbetet leder till att denna grupp studenter lägger betydligt större vikt vid CA-faktorer än 

företagens arbete med CSR.  

 

Men jag vet att Indiska hade för några år sedan en kampanj där de visade en fabrik där de hade 

lärt upp ett visst antal kvinnor som inte hade jobb i Indien. De lärde upp dem att sy och väva, 

och sedan startade de här kvinnorna i sin tur en egen fabrik och lärde upp andra kvinnor som 

inte kunde försörja sig själva. Det blir ju en väldigt positiv bild av hela Indiska, men samtidigt 

kan jag tänka att om det skulle komma upp något negativt, typ att de använder sig av barnarbete 

i Singapore istället så tror jag att det skulle bli 0 liksom. Det negativa skulle ta över. 

 

   Respondent från grupp ÖS 

 

Respondenterna som citerats ovan exemplifierar misstron mot företagens transparens, och 

visar också en viss uppgivenhet. Gruppens syn på företagens ansvarsarbete vittnar om att de 

känner sig maktlösa i den mån att de inte litar på att den information de får speglar hela 

sanningen. Kopplas detta till teorin om intressenters påverkan (Wood och Jones, 1995) kan 

man anta att detta i förlängningen kan leda till att incitamenten för företagen att arbeta med 

CSR-frågor skulle minska. Om konsumenterna misstror företagens CSR-arbete, men 

fortsätter att konsumera deras produkter tack vare dess CA-fördelar finns inte längre någon 

ekonomisk vinning i att fortsätta engagemanget i dessa frågor för företagen. Huruvida detta 

skulle innebära en regression gällande ansvarsfullt företagande (CSR), eller endast ett ändrat 

fokus för förtagens externa kommunikation är dock svårt att svara på. Kopplar man däremot 

HUS-gruppens syn på företagens arbete med CSR-frågor till intressentmodellen kan man 

tolka det som att respondenterna i HUS-gruppen i högre grad är vad Wood och Jones (1995) i 

punkt två definierar som ”mottagare till företagshändelser och produktion”. Svaren kring vad 

de anser är viktigt vid konsumtion tyder på att de undersöker och funderar kring företagens 

ansvarstagande något mer än respondenterna i ÖS-gruppen.  
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Respondenten från grupp HUSs uttalande om greenwashing och vikten av integrerat CSR-

arbete genom hela organisationen kan kopplas till Christensens (2008) transparensteori, och 

företagens vilja att via olika kommunikationsmodeller och medel belysa de delar av företaget 

som anses positiva ur ett konsumentperspektiv. Insikter och kunskaper som dessa sätter större 

press på företagens arbete med CSR-frågor, men det kräver också konsumenter som är 

engagerade och tar sig tid att undersöka företagen noggrant. Sett till resultaten av vår 

undersökning kan man ställa sig frågande till huruvida konsumenter som inte har en specifik 

studieinriktning, eller ett engagemang i intresseorganisationer som behandlar dessa frågor, 

anser sig ha den tid och det intresse som krävs för att undersöka företagen inför ett eventuellt 

köp. Respondenterna upplever snarare företagens arbete med CSR-frågor som en 

kommunikativ strategi för att dölja eventuella felaktigheter i produktionskedjan, vilket är en 

konsekvens av den upplevda bristen på integrering genom hela verksamheten.  

 

HUS-gruppens- respektive ÖS-gruppens resultat gällande företagens arbete med CSR-frågor 

och dess påverkan på den egna konsumtionen kan kopplas till undersökningen utförd av 

Kozar och Connell (2012), vilka hävdar att det krävs viss förkunskap och intresse för CSR-

frågor för att konsumenterna ska ta detta i beaktning i sin konsumtion. Detta styrks av våra 

undersökningsresultat, där HUS-gruppens respondenter i högre grad påstod sig påverkade av 

företagens arbete med CSR-frågor än ÖS-gruppen.  

 

Gällande gruppernas syn på sin egen påverkansgrad och medias position kan man skönja en 

viss skillnad mellan grupperna, framförallt vad gäller hur man ändrar sitt 

konsumtionsmönster. Detta innebär att HUS-gruppen kan ses som mer mottaglig för 

medierapportering gällande orättvisor i klädindustrins produktionskedja än ÖS-gruppen. 

Kopplar man detta till presenterade teorier kan man se att respondenter från HUS-gruppen 

använder sig av så kallad bojkottning (Micheletti, 2003: 2005); dessa konsumenter väljer att 

avstå från konsumtion via företag som via media avslöjats som mindre ansvarstagande genom 

tidigare nämnda exempel. En möjlig anledning till att ÖS-gruppen inte väljer att bojkotta 

företag efter avslöjanden i media kan bero på vad Belz och Peattie (2009) definierar som 

kompromisser grundade i normer och värderingar, samt livssituation. Flera respondenter 

hänvisar till sin status som student, och lägger här in bristande köpkraft som den främsta 

anledningen till att man väljer att fortsätta konsumera via företag med bristande 

ansvarstagande. De båda grupperna värderar företags arbete med CSR-frågor olika högt, 
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trots att respondenterna kan påstås ha liknande livssituationer.  Sociala medier togs upp av 

HUS-gruppen som en möjlighet att påverka och samla information som man annars kanske 

skulle ha svårt att nå eller sprida. Detta indikerar att HUS-gruppen anser sig kunna påverka i 

högre utsträckning än vad resultatet för grupp ÖS visar.  
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5. SLUTDISKUSSION 

I detta avslutande kapitel summeras uppsatsens syfte, frågeställningar, uppsatsupplägg samt undersökningens 

huvudresultat. Vidare diskuteras resultat och slutsats i förhållande till tidigare forskning, vilket sedan följs av 

kritik till studien och framtida forskning. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur kunders attityder kring internetbaserad handel 

kopplat till CSR ser ut vid konsumtion av textil- och konfektionsvaror. Studiens resultat 

baseras på följande frågeställningar; 1. Hur upplever konsumenterna de internetbaserade 

företagens arbete med CSR-frågor? 2. Efterfrågas extern kommunikation gällande CSR-

arbete samt transparens från konsumenterna? och 3. Finns det någon skillnad mellan olika 

konsumentgruppers åsikter och attityder beroende på tidigare erfarenheter och kunskapsgrad 

gällande CSR och hållbar utveckling?  

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ undersökning i form av 

semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer kan bidra till att förklara hur-

och varför människor tänker kring ett visst fenomen, vilket kan anses vara huvudsyftet med 

undersökningen. Fokusgruppsintervjuerna bestod av två grupper om fem studenter som 

studerar hållbar utveckling- eller miljö samt två grupper om fem studenter som studerar 

övriga ämnen. Antal deltagare uppgick till 20 personer. Intervjuerna tog plats på Stockholms 

Nation och deltagarna rekryterades genom ett antal olika metoder. De studenter som studerar 

övriga ämnen (grupp ÖS) rekryterades med hjälp av en öppen ansökan och uppsnappningsmetoden 

på Stockholms Nation, vilket sedan följdes av snöbollsmetoden. Medan de tio deltagare som 

studerar hållbar utveckling värvades med hjälp av existerande listor samt snöbollsmetoden för att få 

en så god spridning som möjligt.  

 

Undersökningens resultat visar att respondenterna upplever liten- eller ingen extern 

kommunikation gällande CSR från internetbaserade klädföretag. Deltagarna upplevde alltså 

att det fanns brist på information om företagens arbete med CSR, undantaget nätbutiker som 

även finns som fysiska butiker, exempelvis H&M och Indiska.  Vad gäller dessa butiker tog 

respondenterna upp exempel på kampanjer och information de stött på gällande CSR-arbete, 

vilket skiljde sig från de företag som endast hade internetbaserade butiker. Detta stämde 

överens med den information forskarteamet genom en snabb undersökning på ett antal 

nätbaserade butiker hittade.  
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Bristfälligt CSR-arbete ansågs som något negativt och resultaten visar att information om 

företags sociala- och miljömässiga ansvarstagande efterfrågas av konsumenterna. Värt att 

poängtera är dock att företagens CSR-arbete inte var vad som prioriterades högst av 

respondenterna, snarare efterfrågades CA såsom pris, produktegenskaper, kvalitet etc. 

Ytterligare ett konstaterande är att även om CSR efterfrågades så tyder resultaten på att 

arbetet måste vara integrerat i företagets hela verksamhet för att det ska ge någon effekt på 

konsumtionsmönstret. Transparens sågs som något positivt, dock fanns en hög grad skepsis 

från deltagarna gällande företagens öppenhet och ärlighet. Respondenterna tog upp begrepp 

som ”PR-kupp” och ”greenwashing”, samt genom media rapporterade skandaler, som förklaring 

till varför CSR ses som en kommunikationsstrategi för att öka företags försäljning snarare än 

ansvarsfullt företagande. Här blir det således tydligt att företagens externa kommunikation 

gällande CSR inte till fullo fyller sitt syfte; respondenterna tror helt enkelt inte att företagen 

arbetar ansvarsfullt trots att detta torde vara målet med CSR-arbetet och kommunikationen 

därom.  

 

Undersökningens huvudsakliga resultat visar att det finns tydliga skillnader mellan de 

studenter som studerar hållbar utveckling- och miljö (HUS) jämfört med de övriga 

studenterna (ÖS).  Detta tyder på att tidigare kunskap och intresse för ämnet influerar 

inställningen till- och påverkan av CSR-arbete. Detta stärks av grupp HUSs förändring i 

konsumtionsmönster efter påbörjade studier inom Hållbar utveckling, då deltagarna påstod 

sig ha minskat sin konsumtion, handla second-handvaror samt valde plagg av bättre kvalitet 

med längre livslängd. Mer engagemang och kunskap verkade leda till ett mer aktivt agerande. 

Emellertid var det tydligt att gapet mellan attityd och köpbeslut ibland var för stort. Priset på 

varan i kombination med personlig ekonomi är enligt resultatet något som påverkar hur 

mycket konsumenterna värdesätter CSR-arbetet. Vidare kan vi konstatera att samhället och 

det sociala umgänget har stor påverkan på deltagarnas konsumtion. Det är tydligt att 

respondenterna upplever konsumtionshets i samhället kopplat till att man bör se ut och klä sig 

på ett speciellt sätt. Detta resulterade för många respondenter i en konflikt mellan de 

personliga värderingarna och konsumtionsmönstret. Man vill helt enkelt konsumera mer 

medvetet än man påstår är möjligt, både på grund av företagens agerande, ekonomiska 

förutsättningar och aktuella trender. Vi kan dessutom konstatera att media påverkar 

deltagarnas konsumtion genom att bidra till att forma åsikter, idéer och uppfattningar om hur 

respondenterna bör agera och klä sig. Medierna har i förlängningen möjlighet att sätta 

agendan för vad som är en trendigt och normbildande. Respondenterna upplever att detta 
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leder till svårigheter att följa de egna värderingarna gällande socialt- och miljömässigt 

ansvarstagande.   

 

5.1 Koppling till tidigare forskning 

Corporate social responsibilty och dess betydelse för konsumtionsmönstret är ett relativt nytt 

forskningsområde, vilket tydliggörs i och med de varierande resultat som presenteras i 

undersökningens forskningskapitel. Oenigheten gäller främst huruvida företagens arbete med 

CSR-frågor påverkar konsumenternas köpbeteende eller ej, och i så fall i vilken utsträckning.  

 

Kopplat till Feldman och Vasquez-Parragas (2013) undersökning kring huruvida CA-

egenskaper respektive CSR-frågor påverkar konsumenternas willingness to pay (WTP) kan man 

konstatera att resultaten, så långt de är jämförbara, överensstämmer ganska väl. Liksom 

resultatet av denna forskning, visar även våra undersökningsresultat att konsumenterna 

värdesätter CA-egenskaper som pris och produktkvalitet i flera fall högre än företagens arbete 

med CSR-frågor. Respondenterna uppskattar företagens arbete med CSR-frågor, men för att 

det ska påverka deras köpbeteende måste företaget dessutom erbjuda produkter som 

motsvarar konkurrerande företags utvecklings- och kvalitetsnivå till rimligt pris. Utöver detta 

vill respondenterna se ett integrerat arbete med CSR-frågorna, och inte endast som 

kommunikativ strategi för att vinna marknadsandelar. Det här skiljer sig från den tidigare 

forskning som hävdar att arbete med CSR-frågor leder till ökat förtroende från 

konsumenternas sida (Bhattacharya och Sen, 2004), eftersom resultatet av vår undersökning 

visar att det råder utbredd skepticism mot företagens incitament att arbeta ansvarsfullt. Flera 

respondenter tog upp att de tror att företag använder CSR-arbete som kommunikativ strategi 

för att dölja andra delar av företaget som de helst vill hålla dolda, eller att de endast söker 

ekonomisk vinning.   

 

Vad gäller Kozar och Connells (2012) undersökning, vilken kopplar kunskap och engagemang 

till konsumenters påverkansgrad av företags CSR-arbete, kan man hitta likheter med våra 

resultat. Liksom deras resultat visar även vår studie på en koppling mellan tidigare kunskap 

och intresse och påverkansgraden av företags arbete med CSR-frågor i förhållande till 

konsumtionsmönstret. Den grupp studenter som studerar hållbar utveckling ändrar i större 

utsträckning sitt konsumtionsmönster efter hur företagen arbetar med ansvarsfullt företagande 

än den andra gruppen studenter. För företag som arbetar aktivt med ansvarsfullt företagande 
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torde detta betyda att information om konsumtionens påverkan både socialt- och miljömässigt 

ökar incitamenten för konsumenterna att ändra sitt konsumtionsmönster. Det här skulle 

således kunna innebära en ny utgångspunkt för företag som vill kommunicera sitt arbete med 

ansvarsfullt företagande mot konsumenterna.  

 

Cowart och Goldsmith (2007) kommer i sin studie fram till att internetkonsumtion kan ge 

samma tillfredställelse som konsumtion i fysiska butiker, vilket inte stämmer överens med 

resultaten i vår undersökning. Respondenterna hävdar tvärtom att man använder 

internethandeln som komplement för ökat utbud och för att hitta samma produkter som man 

tidigare provat i butik till ett billigare pris.  

 

5.2 Metodologiska brister och etiska aspekter 

Eftersom undersökningar specifikt kopplade till internetkonsumtion och corporate social 

responsibility än så länge är relativt få är det svårt att göra en rättvisande jämförelse mellan 

vår undersökning och tidigare forskning utöver det som presenteras ovan. Eftersom vi valt att 

göra en kvalitativ studie begränsad till fyra grupper med två olika studieinriktningar går det 

inte att dra några generella slutsatser från vårt resultat. Detta gör att vår studie blir svår att 

jämföra med kvantitativa undersökningar med statistiska resultat. Istället får man se vår 

undersökning som en djupdykning i ämnet med syfte att få ökad förståelse för konsumenters 

attityder till CSR-arbete kopplat till internetkonsumtion.  

 

Inför insamlandet av det empiriska materialet var vi noga med att överväga de 

forskningsetiska principerna och inkorporera dessa i rekrytering och operationalisering. Alla 

respondenter blev informerade om intervjuprocessen och samtyckte till inspelning av 

materialet och intervjuförfarandet innan intervjuerna påbörjades. Däremot kan vi inte veta 

om deltagarnas svar avspeglar det de faktiskt tänker och hur de reflekterar kring ämnet, eller 

om de visar hur de vill agera, och hur de upplever sig själva. Dock klargjordes att 

respondenterna skulle förbli anonyma samt att alla respondenter när som helst fick välja att 

avbryta sitt deltagande i studien.  

 

Genomförandet av vår undersökning har förlupit relativt smärtfritt, men liksom andra 

undersökningar baserade på fokusgruppsintervjuer genererar denna metod en stor mängd 

material. Transkribering av denna mängd material visade sig vara mer tidskrävande än vad vi 
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planerat för, vilket pressade tidsschemat något. Mängden empiriskt material som utvinns via 

denna metod gör också att man behöver sålla, vilket i någon mån kan påstås påverka 

objektiviteten i undersökningen. Detta är dock ett problem som gäller för kvalitativa 

undersökningar över lag och torde inte utgöra något allvarligt hot mot resultatet av denna 

undersökning. Genom arbetets gång har det blivit tydligt att en väl genomtänkt tidsplan med 

konkreta delmål är viktigt för att arbetet inte ska stanna av. Att arbeta med 

fokusgruppsintervjuer som metod kräver mycket planering inför genomförandet, inte minst 

vad gäller logistik och rekrytering av respondenter.  

 

5.3 Framtida forskning 

Valet av en kvalitativ undersökning grundades i det faktum att ämnet är relativt nytt. Genom 

de resultat vi fått fram har vi utöver att svara på undersökningens frågeställningar skapat en 

grund för framtida kvantitativ forskning varifrån generella slutsatser gällande en större 

population skulle kunna dras.  

 

Undersökningens empiri visar tydligt fördelarna med fokusgruppsintervjuer som metodval; 

materialet är både brett och djupt tack vare gruppdeltagarnas samtalsinteraktion under 

intervjutillfällena. Våra resultat har lett till ytterligare frågor gällande internetkonsumtion 

kopplat till CSR, inte minst gällande konsumenters attityd till begreppet som sådant. 

Genererar företagens arbete med CSR de positiva effekter man hoppas, eller ses det endast 

som strategisk kommunikation med syfte att dölja eventuella brister på andra håll i 

produktionskedjan? Har synen på ansvarsfullt företagande blivit allt mer cynisk, och hur kan 

företagen i så fall arbeta för att motverka denna trend? 

 

Vår undersökning är av intresse eftersom det finns en begränsad mängd tidigare forskning 

inom ämnet. Förutom att undersökningen kan vara av intresse för framtida konsumentstudier, 

kan den även anses vara relevant för andra berörda parter på marknaden. Det vore 

exempelvis intressant att undersöka hur internetbaserade butiker arbetar med strategisk 

kommunikation i allmänhet, och CSR-frågor i synnerhet. Framförallt anser vi att det är av 

intresse att utföra en kvantitativ studie för att generera statistiskt resultat för en större 

population. Fortsatta studier över tid är också nödvändiga för att få en rättvisande bild och 

bekräfta de resultat som genererats genom denna studie.  
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Vidare finns flera möjliga ingångsvägar för att få ett större perspektiv; hur arbetar de 

internetbaserade företagen med CSR-frågor och hur ser deras inställning till ansvarsfullt 

företagande ut?  Genom att sammanlänka resultaten mellan företagsstudier och 

konsumentstudier kan man få fram intressanta resultat kring strategisk kommunikation och 

dess påverkansgrad. Hur bör förtagen arbeta för att nå önskade resultat, och vad förväntar sig 

konsumenterna?  

 

Det vore också av intresse att undersöka andra grupper än studenter, exempelvis baserat på 

kategorin ålder eller andra demografiska variabler. Har detta någon inverkan på synen på 

ansvarsfullt företagande? Till detta kan man också koppla vårt resultat gällande tidigare 

kunskap och intresse kring CSR-frågor, vilket för vår undersökning gör gällande att det 

påverkar konsumtionsmönstret. Detta är intressant att studera inte minst för den del av 

marknaden som väljer att arbeta med CSR-strategier framöver. Kan utbildning inom detta 

ämne därmed påverka konsumtionsmönstret, och i så fall hur kan man sprida informationen 

effektivt och samtidigt undvika skepticism från konsumenterna? 

 

5.4 Avslutande reflektion 

Undersökningens inleddes med ett citat hämtat från csrsweden.se, vilket säger att vi idag måste 

arbeta tillsammans och ta gemensamt ansvar för att skapa en ”mer human och rättvis värld”. 

CSR-arbetet tillskrivs här stor betydelse för framtiden, och ansvar läggs på alla intressenter. 

Konsumtionen ökar allt mer, inte minst vad gäller konfektionsvaror. Samtidigt visar vårt 

resultat att arbetet med ansvarsfullt företagande i många fall går konsumenterna förbi, eller 

ses på med skepsis. Det verkar som att den strategiska kommunikationen genom CSR inte 

lyckas fullt ut med att påverka konsumenterna till mer ansvarsfull konsumtion. Alternativt kan 

man anta att arbetet med dessa frågor inte lyckas konkurrera med den ekonomiska fördel det 

innebär att fokusera på mindre ansvarsfull produktion. Även om inga generella slutsatser för 

en större population kan dras från denna kvalitativa undersökning väcker den intressanta 

frågor för framtida forskning, både vad gäller konsumenters- och företags agerande. 

Konsumtion via internet blir allt vanligare, och även om aktörerna på denna marknad har 

andra förutsättningar än den fysiska handeln ser produktionskedjan likadan ut. Man kan fråga 

sig om ansvarsfullt företagande och kommunikationen därom inte kommer att bli allt viktigare 

framöver. 
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7. BILAGA 
I detta kapitel placeras Intervjuguiden som bilaga, för att läsaren ska få ta del av denna i sin helhet. 

 

Intervjuguide 
 
Fråga först om det är ok att spela in! 

Det kommer att gå till så att ni får prata fritt kring ämnet med varandra, medan jag är ganska 

passiv. Jag kommer att ställa vissa frågor och kanske initiera vissa ämnen, men det är er 

diskussion med varandra och era erfarenheter som är viktiga. Fanny kommer att fungera som 

observatör och alltså sitta och bara lyssna och anteckna. Ni kommer att vara helt anonyma 

och era namn kommer inte att figurera någonstans i undersökningen.  

 

1. Vet du/ni vad CSR står för? Kan du/ni ge några exempel? 

 

Förklara vår definition- lägg fram utskrift. Prata i termer av ansvarstagande om CSR-

begreppet inte anammas på en gång.  

 

Definition: CSR är ett frivilligt åtagande där målet är att ta ansvar för hur man påverkar 

samhället och sina intressenter ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.  

 

Öppningsfrågor 

 

1. Kan du/ni presentera er genom att berätta vad ni heter och hur gamla ni är? 

2. Vad studerar du/ni för något och hur länge har du/ni studerat? 

3. Hur ser era konsumtionsmönster ut?  Hur mycket, var, när, vad? 

 

Introduktionsfrågor 

 

1. Vad tänker du/ni på när jag säger nätshopping; vilka associationer gör du/ni? 

2. Hur många gånger (ungefär) har du/ni shoppat kläder, skor eller smycken via 

internet? 

3. Vad finns det för positiva aspekter med e-handel enligt dig?  

4. Vad finns det för negativa aspekter med e-handel enligt dig?  

5. Har ni handlat något ifrån någon av dessa tre hemsidor? Berätta om händelsen.  
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Övergångsfrågor 

 

2. Vad tycker du/ni är viktigt när ni handlar konfektionsvaror på internet?  

3. Är det viktigt hur företag på internet agerar? T.ex. vilka modeller som visas i 

kampanjer, vad för typ av transport som används, tillverkningsförhållanden osv? I så 

fall hur?  

4. Tror ni CSR är något som håller på att bli allt viktigare? 

5. Har ni stött på information om liknande frågor när du/ni handlat på internet? 

 

Nyckelfrågor 

 

1. Anser du/ni er vara ”medvetna” konsumenter? 

2. Kan du/ni se någon koppling mellan era personliga värderingar och ert 

konsumtionsmönster? (Slänga kläder, second hand mm.) 

3. Funderar du/ni på CSR när ni handlar konfektionsvaror? I så fall på vilket sätt? 

4. Tycker du/ni att det är viktigt att företagen erbjuder information kring CSR? 

5. Finns det någon av dessa aspekter du/ni anser vara viktigare än de andra; ex. 

miljöarbete, jämställdhet, rättvisa arbetsförhållanden osv.? 

6. Är CSR mer eller mindre viktigt för er beroende på var ni konsumerar (fysisk vs. 

internetbaserad butik)? 

 

Avslutande frågor 

 

1. Skulle information om hur företaget aktivt arbetar med CSR-frågor göra att du/ni 

valde det företaget framför ett annat? 

2. Vad skulle du som konsument vilja ha för information kring företagets arbete med 

CSR? 

3. Skulle du kunna tänka dig att betala mer för en vara om du fick information om att 

företaget arbetade aktivt med denna typ av frågor? 

4. Har ni några frågor ni skulle vilja ställa innan vi avslutar?  

5. Eller någon kommentar som ni skulle vilja ge till någon av oss?  

 

 


