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Sammandrag 
 
Det inte är förrän på senare tid forskning inriktat sig på vad för effekter Corporate Social 

Responsibility (CSR) får på konsumenter och deras attityd. Dock finns endast ett fåtal studier 

som ägnat sig åt detta forskningsområde varför det existerar ett behov av att, i större 

utsträckning, studera konsumentattityder till CSR. Denna studie syftar därmed till att 

undersöka hur konsumenters attityd gentemot etiska köp ser ut och om dessa kan skilja sig åt 

beroende på vilken bransch företagen är verksamma inom. För att undersöka detta har en 

kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer genomförts. Den empiriska redogörelsen 

kopplas sedan samman med vedertagen teori med utgångspunkt från Carrigan och Attallas 

(2001) attitydmodell. Resultatet av underökningen visar tydliga skillnader i attityderna 

mellan branscherna. Det fanns både en högre köpavsikt och medvetenhet inom 

livsmedelsbranschen än i klädbranschen. Sammanfattningsvis visade det sig finnas 

indikationer på att en attityd kunde skilja sig åt beroende på sammanhanget, vilket påvisar 

svårigheterna att kategorisera attityder utifrån den valda modellen.  

 
 
 
Nyckelord: CSR, konsumentattityder, livsmedelsbranschen, klädbranschen, etiska köp, 

medvetenhet, köpavsikt 
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1. Inledning 
 
 
I följande avsnitt presenteras undersökningsämnet i form av introduktion och 

problemdiskussion som leder fram till studiens forskningsfråga samt syfte. 

 
 

1.1 Introduktion 
 
“Företag kan inte lösa alla sociala problem men är den enda institutionen vi har som både 

har resurser, kompetens och innovationskraft som är i paritet med de utmaningar samhället 

står inför.” Detta skriver Allan Malm, professor i företagsekonomi, i en debattartikel för 

Dagens Nyheter (Dagens Nyheter, 2013). 

 
Att ha grundläggande arbetsrättsprinciper och respekten för mänskliga rättigheter har precis 

som införandet av miljöstandarder under de senaste åren blivit centrala element inom företag 

runt om i världen. Man talar om att företagen har ett socialt ansvar, så kallat Corporate Social 

Responsibility, förkortat CSR (Svenskt Näringsliv, u.å.). Webb och Mohr (2008) menar att 

det finns många företag som tar socialt ansvar då det anses vara det rätta att göra, men 

förklarar vidare att det även finns andra företag som tar detta ansvar först när de förväntar sig 

att bli ekonomiskt belönade. Ett sätt för socialt ansvar att löna sig ekonomiskt är när 

konsumenterna använder CSR som inköpskriterium. Det är därför viktigt för företag att veta 

om socialt ansvar är av stor betydelse för att nå ut till sina konsumenter. Trots delade åsikter 

bland företagsledare, har ett antal studier genomförts som visar att CSR i genomsnitt ökar ett 

företags lönsamhet (Webb & Mohr, 2008). 

 
Carrigan och Attalla (2001) förklarar även att det finns en ouppklarad motsägelse gällande 

företagens sociala ansvar inom konsumentbeteende. Författarna menar att konsumenterna 

kräver mer och mer information angående CSR från företagen. Trots att konsumenter blivit 

alltmer intresserade av CSR under de senaste tio åren (Carrigan & Attalla, 2001) visar 

forskning på ett stort gap mellan konsumenternas intresse för CSR och den begränsade roll 

det har vid konsumenters köpbeteende (Öberseder et al., 2011). Löhman och Steinholtz 

(2004) argumenterar för att kunden är en av de mest betydelsefulla intressenterna för ett 

företag. De menar att företagen inte längre bara kan tillverka en “bra” produkt utan behöver 

även uppnå mervärden i form av etiska faktorer, vilket beror på att konsumenter idag ställer 

allt högre krav än tidigare. Dessutom nämner Bhattacharya och Sen (2004) konsumenterna 
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som en viktig grupp intressenter som är särskilt påverkbara av ett företags CSR-arbete. 

Undersökningar visar att det finns ett positivt samband mellan ett företags CSR-initiativ och 

konsumenters attityd till företaget och dess produkter. Som ett resultat av detta menar 

författarna att debatten kring CSR har ändrat inriktning från ”om” till ”hur” CSR-åtgärder ska 

implementeras i företaget. Genom att förstå sig på konsumenternas attityder till företagens 

sociala ansvar menar Battacharya och Sen (2004) att företagen bör utveckla CSR-strategier 

som är optimala inte bara utifrån ett normativt synsätt utan även från en affärssynvinkel. En 

sådan förståelse kan uppnås dels genom att arbeta med CSR utifrån ett konsumentperspektiv. 

Det är därför viktigt att ta hänsyn till interna utfall som innefattar attityder och medvetenhet 

hos konsumenterna. Detta har blivit alltmer betydelsefullt då produktdifferentiering minskar 

samtidigt som konkurrensen ökar varför CSR anses vara ett sätt att stärka relationen till 

kunderna.  

 
1.2 Problemformulering 
 
Sen och Bhattacharya (2001) hävdar att det inte är förrän på senare tid forskning börjat 

fokusera på vad för effekter CSR får på konsumenter och deras attityd. Det finns endast ett 

fåtal studier som explicit ägnat sig åt detta forskningsområde varför det existerar ett behov av 

att mer djupgående studera konsumentattityder till CSR. Brown och Dacin (1997) fann i sin 

undersökning att negativa CSR-associationer kan ha en skadlig effekt på 

produktutvärderingen medan positiva CSR-associationer kan förbättra produktutvärderingen. 

Detta stärks av Luo och Bhattacharya (2006) som argumenterar att CSR-åtgärder både kan ha 

positiva och negativa effekter på konsumentattityder. Trots detta positiva samband mellan ett 

företags CSR-arbete och konsumenters köpbeteende menar Bhattacharya och Sen (2001) att 

det nu finns en påbörjad förståelse av företagens sociala ansvar. Vidare påstås det finnas 

viktiga potentiella skillnader mellan företag och konsumenter vilka behövs undersökas mer 

ingående.  

 
Ett område som skapar stora meningsskiljaktigheter och skilda synpunkter är vad 

etiska/oetiska aktiviteter får för effekt på konsumenternas köpbeteende. Somliga 

organisationer vill gärna tro att genom att vara ett bra företag genererar det fler konsumenter 

som köper deras produkter medan oetiska aktiviteter resulterar i att konsumenterna bojkottar 

företagets produkter. Dessvärre är det varken så enkelt eller okomplicerat då det inte finns 

några garantier att ett etiskt agerande genererar affärsmässiga fördelar (Carrigan & Attalla, 

2001).  
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Det är av olika anledningar som företag arbetar med CSR. De främsta faktorerna varför man 

som företag arbetar med CSR-relaterade frågor är bland annat för att stärka företagets 

varumärke och image, bidra till en hållbar utveckling och få antalet tillfredsställda kunder att 

växa. Det beror även på vad det är för typ av företag och vilken bransch man är verksam 

inom. Det kan skilja sig åt hur mycket man arbetar med ett ansvarsfullt företagande mellan 

branscherna. Arbetet kring dessa frågor har däremot blivit alltmer viktigt inom detaljhandeln 

(Svensk Handel, 2012). 

 
Enligt en undersökning av Svensk Handel (2012) visade det sig att livsmedelsbranschen är 

den bransch som lägger ner mest resurser på CSR och ligger i framkant med sitt arbete av 

miljöpolicys. Att CSR är av stor betydelse inom livsmedelsföretag beror på att denna bransch 

i hög grad är beroende av och har en kraftig inverkan på ekonomin, miljön och samhället. De 

hot och möjligheter som finns i ett företag, som arbetar med CSR, förflyttas i allt högre grad 

från företagsnivå till livsmedelsförsörjningskedjor och livsmedelsnätverk (Hartmann, 2011). 

Klädbranschen lägger stor vikt på att arbeta aktivt med ett ansvarsfullt företagande och ägnar 

stor del åt djurskydd (Svensk Handel, 2012). Det sociala ansvaret har fått större fokus efter 

flera framträdande skandaler som inträffade under 90-talet. Ett exempel är Nike-skandalen 

som uppdagades i april 1995 där det framkom att företaget använde sig av barnarbete (Khan 

& Boje, 2009). Efter dessa skandaler har det skett stora framsteg inom klädbranschen för att 

förbättra arbetsförhållandena och de allvarliga hälsorisker som arbetarna utsätts för (Fair 

Trade Center, 2013). Då dessa två branscher aktivt arbetar med frågor rörande ansvarsfullt 

företagande och det saknas kunskaper om vad CSR får för effekt på konsumenters attityder 

kommer denna undersökning utgå från följande forskningsfråga:  

 
 

- Hur ser konsumenters attityder ut gentemot etiska köp inom livsmedelsbranschen 

respektive klädbranschen? 

 
 
1.3 Syfte 
	  
Detta arbete ämnar undersöka konsumenters attityd gentemot etiska köp och om dessa kan 

skilja sig åt beroende på vilken bransch det avser. Avsikten med denna undersökning är att ta 

reda på om företag i olika branscher behöver lägga lika stort fokus på att arbeta aktivt med 

CSR.  
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2. Teori 
 
 
I följande avsnitt presenteras begreppet Corporate Social Responsibility för att ge läsaren en 

grundläggande förståelse av begreppets innebörd. Vidare berör avsnittet konsumentattityder 

för att sedan övergå till det teoretiska ramverket. Här diskuteras konsumenters medvetenhet, 

konsumenters köpavsikt samt medvetenhet och köpavsikt inom livsmedelsbranschen och 

klädbranschen. Detta mynnar sedan ut i den teoretiska modell som användes i denna 

undersökning.  

 
 
 
2.1 Vad är CSR? 
 
Corporate Social Responsibility kan jämföras med det svenska uttrycket ”företagens sociala 

ansvar” eller ”företagens samhällsansvar” (Borglund et al., 2012) och är ett brett och 

komplext begrepp (Mhor et al., 2001) som har många olika definitioner (Grafström et al., 

2008). Det finns ingen enhetlig definition (Grafström et al., 2008) men enlig Devinney 

(2009) kan innebörden av CSR delas upp utifrån två olika synsätt. Det ena inkluderar endast 

skyldigheter gentemot aktieägare/ägare och att följa rådande lagar, medan det andra även 

inkluderar ett frivilligt samhällsansvar som sträcker sig utanför företagets rättsliga 

skyldigheter (Devinney, 2009; Grankvist, 2009). I denna studie kommer det mer omfattande 

synsättet att tillämpas i enlighet med Europakommissionens definition: “Företagets ansvar för 

deras påverkan på samhället”. För att uppfylla detta ansvar anser Europakommissionen att 

företag ska respektera de rådande kollektivavtal och lagstiftningar som finns mellan 

arbetsmarknadens parter. I sin kärnstrategi och verksamhet bör företagen även ha etablerat en 

process som integrerar frågor rörande samhället, miljön, etik, konsumenten och mänskliga 

rättigheter i samarbete med företagens intressenter. Detta med ändamålet att maximera det 

gemensamma värdeskapandet för företagens ägare, aktieägare, andra intressenter och 

samhället i det stora hela. Företagen bör även ha för avsikt att identifiera, förebygga och 

mildra eventuella negativa effekter genom denna process (European Commission, 2011).  

 
2.2 Konsumentattityder 
 
Bhattacharya och Sen (2001) belyser en ökad fokusering av företagens sociala ansvar på 

marknaden trots att kunskapen om effekterna av CSR-initiativ på konsumenterna är låg. 
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Aktuell forskning visar att det finns ett positivt samband mellan ett företags CSR-aktiviteter 

och konsumenternas attityd till det företaget och dess produkter (Brown & Dacin, 1997; 

Mohr & Webb, 2000). Det är dock inte känt när, hur och för exakt vilka CSR-arbetet fungerar 

(Bhattacharya & Sen, 2001). Pava och Kruse (1996) förklarar att då det finns en tvetydig 

koppling mellan ett företags CSR-initiativ och aggregerade mått på dess finansiella resultat 

existerar ett behov att förstå vad CSR-effekterna har för påverkan på företaget. I och med den 

skilda responsen till CSR bland konsumenter är det därför viktigt att företagen, i syfte att 

uppnå strategiska fördelar, förstår sig på de olika konsumentsegmenten och hur deras respons 

kan skilja sig åt (McGee, 1998).   

 
Intresset för CSR har även blivit allt större bland konsumenter de senaste åren (Carrigan & 

Attalla, 2001), men har fortfarande en begränsad roll när det kommer till 

konsumentbeteenden (Öberseder et al., 2011). Konsumentbeteenden förklaras för att visa hur 

detta är kopplat till attityden vilket är centralt för att besvara syftet med denna undersökning. 

Det definieras av Schiffman et al. (2010) som det beteende konsumenter uppvisar vid köpet, 

användandet och utvärderingen av en vara eller tjänst som uppfyller deras förväntningar och 

behov. Fokus ligger på hur konsumenter fattar sina köpbeslut baserat på tillgängliga resurser 

såsom tid, pengar och ansträngningar. Konsumentbeteenden baseras på; vad som köps, 

varför, när, vart och hur ofta ett köp görs och används. Det grundas även på hur konsumenten 

utvärderar redan inhandlade produkter för att ta reda på hur dessa påverkar framtida köp. 

 
För att kunna ta ett köpbeslut behöver individen skapa sig en uppfattning om något. Denna 

attityd formas utifrån en individs kunskap om ett objekt i kombination med känslorna 

personen har om objektet och hur individen agerar på ett specifikt vis eller beter sig gentemot 

objektet. Attityder är en kombination av en individs tankar, känslor och benägenhet att utföra 

ett viss beteende (Hansen et al., 2010; Evans et al., 2009). Attityder kan även förklaras som 

den uppfattning en individ bildar efter att ha dragit slutsatser om olika händelsers karaktär 

och deras betydelse för individens adaption till omvärlden (Hansen et al., 2010). Attityder 

kan även sägas vara ett resultat av en persons lärandeprocess. Detta innebär att individen 

utvecklar ett gillande eller ogillande mot något baserat på det denna person har lärt sig om 

detta. Attityden visar på så sätt till ett förbestämt sätt att respondera till det särskilda objektet 

(Evans et al., 2009).  
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2.3 Teoretiskt ramverk  
 
En attityd baseras på individens kunskap och benägenhet att utföra ett visst beteende (Hansen 

et al., 2010; Evans et al., 2009) varför det teoretiska ramverket kommer utgå från 

konsumenters medvetenhet och köpavsikt.  

 
2.3.1 Konsumenters medvetenhet 
 
För att konsumenter ska kunna ha en positiv reaktion till företagens CSR-arbeten behöver de 

enligt Bhattacharya och Sen (2004) vara medvetna om företagens CSR-aktiviteter. Vidare 

förklarar flertalet författare att det sannolikt finns ett fåtal "CSR-medvetna konsumenter". 

Dock visade sig stora delar av konsumenterna inte vara särskilt medvetna om att de flesta 

företag tar CSR-initiativ (Bhattacharya & Sen, 2004; Öberseder et al., 2013). Konsumenter är 

även relativt omedvetna och oinformerade om vad CSR är, men när konsumenter blir 

medvetna leder detta till positiva attityder och starkare avsikter att köpa produkter från socialt 

ansvarstagande företag (Carrigan & Attalla, 2001; Pomering & Dolnicar, 2009; Sen et al., 

2006). Browne et al. (2000) hävdar att konsumenters ökade betalningsvilja till CSR beror på 

deras kunskap inom området. Desto mindre kunskap en konsument besitter om vad deras 

etiska köp leder till desto högre är risken att betalningsviljan uteblir. Auger et al. (2003) är 

också inne på detta spår och menar att det är viktigt för producenter att informera 

konsumenter om etisk produktion för att kunna påverka deras attityd. Dessutom förklarar 

författarna att uppfattningen om att konsumenter är kunskapssökande, medvetna och kunniga 

är felaktigt. 

 
När det kommer till konsumenters attityder till företagens CSR-arbeten menar Bhattacharya 

och Sen (2004) att konsumenter, i det stora hela, har en positiv inställning mot företag som är 

engagerade i CSR. Denna positiva koppling tar flera andra författare också upp då de menar 

att ett socialt ansvar ökar den positiva attityden till företaget och/eller varumärket (Brown & 

Dacin, 1997; Lichtenstein et al., 2004; Murray & Vogel, 1997). Detta positiva samband är 

ännu starkare bland konsumenter som uppfattar att företaget i fokus har ett bättre rykte, 

upplever en hög passform mellan företaget och orsaken samt har en personlig koppling till 

orsaken som representeras av företagets CSR-initiativ (Bhattacharya & Sen, 2004). Enligt 

Herr et al. (1991) och Amine (1996) påverkar negativ information konsumentens attityd mer 

än vad positiv information gör. Förutsatt att detta stämmer menar Carrigan och Attalla (2001)  

att det finns en förmodan om att konsumenten kommer att bojkotta ett företag vid oetiskt 
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handlande medan ett etiskt handlande nödvändigtvis inte innebär att konsumenten kommer 

att köpa företagets produkter. 

 
2.3.2 Konsumenters köpavsikt 
 
Detta är något som även Bhattacharya och Sen (2004) belyser då de förklarar att det finns ett 

starkt samband mellan ett icke ansvarsfullt företagande och konsumenters köpavsikt till 

skillnad mot de företag som agerar ansvarsfullt. Elliot och Freedom (2001) fann även tecken 

på att konsumenter inte automatiskt köpte de produkter som tillverkades under goda 

förhållanden medan en oetisk produkt omedelbart ratades. Detta resultat ger understöd till det 

som Auger et al. (2001) presenterade i deras undersökning. De menar att företag förlorar mer 

på att tillverka produkter under oetiska förhållanden samtidigt som de har lite att vinna när de 

tillverkas under goda villkor. Vidare belyser Mohr et al. (2001) det faktum att det finns en 

minoritet bland konsumenter som ofta använder CSR som ett köpkriterium. Men för att CSR 

ska påverka konsumenters köpavsikt positivt måste det finnas ett intresse och stöd från 

konsumenterna. Det är därför viktigt att företaget i sig och dess CSR-aktiviteter är 

kompatibla (Öberseder et al., 2011).  

 
Vidare visar Elliot och Freedoms (2001) studie att konsumenter är villiga att betala mer för 

en etiskt producerad vara. Däremot var denna köpavsikt begränsad och exakt hur mycket mer 

konsumenter var redo att spendera på en etisk produkt var en prisfråga. Villigheten att betala 

mer för en produkt med ett lägre pris var större bland konsumenterna än vad en produkt med 

ett högt pris var. Fearn et al. (2005) fann även i sin undersökning att köpbeslutsprocessen är 

invecklad. Författarna menar att trots att konsumenten är mån om att företaget ska agera 

etiskt är det sällan en faktor som avgör ett köp eller inte. Vidare påstår de att kvalitet och pris 

är de faktorer som i högsta grad påverkar konsumentens köp av en produkt. Detta styrks av 

Carrigan och Attalla (2001) som betonar vikten av pris, värde, rykte och tillgänglighet där 

etik inte anses vara lika angeläget.  

 
2.3.3 Medvetenhet och köpavsikt inom livsmedelsbranschen och klädbranschen 
 
Tidigare forskning visar att konsumenter i västerländska länder är mer medvetna, 

informerade och utbildade angående konsumenträttigheter samt de krav som ställs på 

produkter (Hirschman, 1980; Barnes & McTravish, 1983).  Titus och Bradford (1996) menar 

att det trots detta inte utlovas några garantier att konsumenten agerar eller köper en produkt 

utifrån ett etiskt perspektiv. Författarna förklarar vidare att den nödvändiga kunskap 
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konsumenten besitter och möjligheten att fatta ett medvetet val inte alltid är tillräcklig utan 

det krävs även ett faktiskt handlande utifrån detta. Carrigan och Attallas (2001) menar att det 

förekommer skillnader mellan konsumentens medvetenhet och beteende. I deras 

undersökning visade sig detta genom att ingen av samtliga respondenter hade bojkottat ett 

företag inom klädbranschen och skulle heller inte göra det trots vetskapen om företagens 

oetiska aktiviteter. Inom livsmedelsbranschen visade det sig också att samtliga deltagare inte 

skulle bojkotta på grund av företags oetiska handlingar.  

 
Joergens (2006) förklarar att trots att deltagarna i undersökningen var medvetna om att det 

förekom etiska problem inom klädbranschen samt vilka arbetsvillkor som råder i 

utvecklingsländerna, var det ändå inget som påverkade dem när de skulle handla. Detta kan 

delvis förklaras av att huvudparten av respondenterna ansåg att det inte hade något val då 

merparten av alla kläder tillverkas i utvecklingsländer. Gällande miljöproblem som orsakades 

av klädproduktion var detta ännu mindre intressant. Fokus låg på vad som kändes bra på 

huden och inte vad som var negativt eller ohälsosamt för miljön. Författaren menar att vid 

konsumtion av kläder var majoriteten av konsumenterna mer intresserade av sina egna 

personliga behov. Detta innebär inte att konsumenterna inte brydde sig om företagens oetiska 

beteende utan att det inte påverkade personens köpbeteende (Joergens, 2006). Inom 

livsmedelsbranschen köpte respondenterna rättvisemärkt och ekologisk mat eftersom det 

påverkade personens hälsa, vilket visar på att konsumenter brydde sig mer om vissa typer av 

etiska problem än om andra. Djurplågeri skapade till exempel mer sympati än oetiska 

arbetsmetoder inom klädbranschen. Etiska problem som hade en direkt inverkan på individen 

vägde även tyngre framförallt inom klädbranschen (Joergens, 2006).  

 
Respondenterna saknar medvetenhet kring etiska frågor inom klädbranschen vilket enligt 

författaren beror på att de har haft liten uppmärksamhet i media. Respondenterna hade inte 

närmare studerat vilket socialt ansvar företagen tog. Dessutom betvivlade de flesta att den 

information som tillhandahölls av företagens verkligen var ärlig (Joergens, 2006). 

 
Somliga deltagare var i konflikt med huruvida oetiskt affärsbeteende verkligen skulle påverka 

deras köpbeteende vid köp av kläder eller inte. Att köpa etiskt tillverkade kläder är mer 

komplicerat än att köpa rättvisemärkt kaffe. Kaffe kan bara smaka bra medan alla kläder inte 

ser likadana ut och att det är svårt att hitta plagg som passar din personliga stil. De viktigaste 

aspekterna var mode, pris och tillgänglighet. Enligt författaren behöver konsumenter däremot 
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mer kunskap för att kunna agera på ett etiskt vis. För att konsumenterna ska kunna göra ett 

förbättrat etiskt val är därför ökad information nödvändig (Joergens, 2006).  

 
2.3.4 Konsumenters olika attityder till etiska köp 
 

För att skapa en positiv attityd till etiska köp krävs det att konsumenter är medvetna och har 

en etisk köpavsikt (Mohr et al., 2001; Bhattacharya & Sen, 2004). I denna undersökning 

kommer därför Carrigan och Attallas (2001) attitydmodell att användas. Detta då modellen, 

som visar konsumenters attityder mot etiska köp, fokuserar på etisk medvetenhet och 

köpavsikt vilket ger denna studie en bra utgångspunkt då den avser undersöka konsumenters 

attityder ur ett etiskt perspektiv. Modellen tillämpas även för att möjliggöra en undersökning 

av hur attityder ser ut i livsmedelsbranschen respektive klädbranschen. Dessutom ämnar 

studien, med utgångspunkt från detta, att undersöka om det skiljer sig mellan dessa 

branscher. Modellen tar upp fyra olika attityder; ”omtänksamma och etiska”, ”förvirrade och 

osäkra”, ”cyniska och ointresserade” och ”omedvetna”. 

 
Den första kategorin som författarna nämner är de ”Omtänksamma och etiska” 

konsumenterna som gör det till sin ensak att diskriminera för och emot etiska och oetiska 

företag. Dessa konsumenter kommer sannolikt att reagera positivt på genuina etiska 

beteenden. Detta måste anlöpas med kunskapen att dessa konsumenter kan vara selektivt 

etiska. Företag måste identifiera vilka etiska problem som är viktiga för dessa konsumenter 

och försäkra att de är nöjda med företagets ställningstagande i dessa fall. Denna grupp 

konsumenter har hög etisk medvetenhet och hög etisk köpavsikt (Carrigan & Attalla, 2001). 

 
Vidare förklarar Carrigan och Attalla (2001) den andra kategorin konsumenter som 

”Förvirrade och osäkra”. Dessa konsumenter vill handla etiskt men är förvirrade på grund 

av bristande vägledning och motstridiga budskap om företagens etiska beteende. Dessa 

konsumenter skulle gynnas av ökad information för att höja medvetenheten kring företagens 

etiska uppförande. Detta för att ge dessa konsumenter möjligheten att ta diskriminerande 

köpbeslut. Denna grupp konsumenter har låg etisk medvetenhet men hög etisk köpavsikt 

(Carrigan & Attalla, 2001). 

 
Den tredje kategorin som behandlas är de ”Cyniska och ointresserade” konsumenterna. 

Dessa lider inte av bristande information utan saknar övertygelse om att företag på riktigt är 

etiska. Även om de blev övertygade om att företagen verkligen är etiska går det att diskutera 
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om detta skulle förändra deras köpbeteende. Dessa konsumenter skulle endast handla etiskt 

om det inte skulle förringa deras värde eller val av varumärke och inte medförde några 

olägenheter. Det är därför upp till företagen att göra det enklare för dessa konsumenter att 

handla etiskt. De kan till exempel ge dem anledningar att handla utöver det sociala ansvaret 

genom att koncentrera sig på kvalitet, pris och varumärke samt etisk marknadsföring. Det kan 

vara ett svårt beslut att ta för företag då etisk marknadsföringspolicy ofta kan tillföra 

merkostnader. Om inte företagen absorberar dessa är det osannolikt att de kan attrahera den 

cyniska konsumenten. Denna grupp konsumenter har hög etisk medvetenhet men låg etisk 

köpavsikt (Carrigan & Attalla, 2001). 

 
Sist diskuterar författarna de ”Omedvetna” konsumenterna. Dessa konsumenter kan antingen 

vara eller inte vara villiga att handla etiskt. Dock innebär bristen på kunskap i frågan att detta 

ännu inte är inräknat i deras inköpsekvation. Denna grupp konsumenter har låg etisk 

medvetenhet och låg etisk köpavsikt. Att öka medvetenheten hos dessa konsumenter om 

etiskt och oetiskt beteende kan provocera dem till en ökad etisk köpavsikt. Återigen är 

information nyckeln samt att fokusera och uppmärksamma konsumenter på etiska problem 

(Carrigan & Attalla, 2001). 

 
 

(Figur 1. Konsumentattityder till etiska köp)1   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Figur 1 översatt från Carrigan & Attalla (2001) ”Consumer attitudes to ethical purchasing” (se bilaga 2) 
2	  * Respondent 5 saknar medvetenhet men ställer sig direkt kritisk till informationen han blir tilldelad och 
har attribut från två olika attitydkategorier; ”Omedveten” och ”Cynisk och ointresserad”. Han bör därför 
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3. Metod 
 
 
I följande avsnitt presenteras och motiveras val av forskningsmetod. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av branschval, undersökningsmetod, genomförandet av undersökningen, 

tillvägagångsätt av datainsamlingens samt urvalsprocess. Det avslutas med en 

operationalisering av frågorna som diskuterades inom fokusgrupperna. 

 
 
3.1 Val av branscher 
 
I denna studie undersöktes och jämfördes två olika branscher; livsmedelsbranschen och 

klädbranschen, inom detaljhandeln. Bakomliggande anledning till valet av dessa två 

branscher baserades på att dessa två verksamhetsområden är aktiva inom området CSR 

(Svensk Handel, 2012). De är även intressanta att studera på grund av att de ingår i samma 

industri, konsumentindustrin. 

 
3.2 Undersökningsmetod  
 
Studien syftar till att undersöka konsumenters attityder gentemot etiska köp. Således lämpar 

sig en kvalitativ undersökningsmetod i form av fokusgruppsintervjuer (Tynan & Drayton, 

1988). För att undersöka detta område är fokusgrupper en kvalificerad användningsmetod. 

Dels för att få ett konsumentperspektiv (Tynan & Drayton, 1988), men också då 

konsumenters attityder till CSR är ett under-utforskat område (Tynan & Drayton, 1988; 

Bhattacharya & Sen, 2001). Fokusgrupper är också en passande metod då undersökningen 

kan ge riklig information genom en effektiv process (Tynan & Drayton, 1988) och identifiera 

de huvudsakliga frågorna noggrant (Saunders et al., 2009).  

 

Fokusgrupper kan skapa vissa begränsningar då deltagarnas åsikter inte alltid är 

representativa för resten av befolkningen och kan därför vara svåra att återskapa. Däremot 

kan denna typ av undersökningsmetod ge rik information som inte alltid är möjligt genom 

kvantitativa forskningsmetoder och samspelet mellan deltagarna kan utveckla diskussionen 

bortom det självständiga bidraget (Carrigan & Attalla, 2001). Fokusgruppintervjuer användes 

för att ge möjligheten att samla rik och detaljerad data och kan användas för att utforska 

ämnen och förklara resultat (Saunders et al., 2009). Denna typ av situation tillät också olika 

åsikter att uppstå och gav gruppen möjlighet att diskutera dessa. Det är en metod som 
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möjliggjorde att deltagarna kunde överväga frågor som tagits upp av andra gruppmedlemmar 

och utmana varandras åsikter (Saunders et al., 2009). Denna metod kan medföra viss 

problematik då vissa deltagare kan försöka dominera gruppintervjun medan andra kan känna 

sig hämmade. Detta motverkades genom att uppmuntra alla medverkande att aktivt delta i 

diskussionen genom att dela ut frågan till mindre aktiva deltagare för att få en jämnare 

diskussion (Saunders et al., 2009).  

 
Då det i denna undersökning diskuterades kring etiska attityder som kan anses vara ett 

känsligt ämnesområde bildades två mindre fokusgrupper som bestod av fem deltagare 

(Saunders et al., 2009). Den vanliga rekommendationen på gruppstorlek är mellan åtta och 12 

respondenter (Tynan & Drayton, 1988) men för mer känsliga ämnen rekommenderas mindre 

respondentgrupper (Tynan & Drayton, 1988; Saunders et al., 2009).  

 
Vidare var gruppintervjuerna semi-strukturerade då denna intervjuform kan leda till en 

produktiv diskussion eftersom de intervjuade både svarar på moderatorernas frågor och 

utvärderar påpekanden från gruppen. Detta ger även möjligheten att styra diskussionen 

samtidigt som det ger deltagarna en viss frihet till egna reflektioner för att minimera risken att 

få subjektiva svar (Saunders et al., 2009). 

 
Fokusgruppsintervjuerna utfördes tisdagen den 13 maj och ägde rum i en av författarnas 

bostad för att skapa en avslappnad miljö och stimulera en öppen och aktiv diskussion 

(Saunders et al., 2009). Intervjun av fokusgrupp 1 påbörjades kl. 17.10 och pågick i cirka en 

timme. Intervjun av fokusgrupp 2 inleddes kl. 19.09 och pågick i drygt en och en halv timme. 

Båda fokusgruppsintervjuerna spelades in med samtliga deltagares tillåtelse.  

 
3.3 Urval av respondenter 
 
För att ta fram urvalsgruppen i denna studie användes ett icke-sannolikhetsurval, 

ändamålsenlig stickprovsundersökning i form av homogent urval (Saunders et al., 2009). 

Denna typ av urval valdes då det vid fokusgrupper kan vara särskilt användbart att bruka då 

individer i allmänhet är mer bekväma att diskutera och dela med sig av sina tankar och idéer 

med personer som är lika (Patton, 2002).  

 
Deltagarna valdes efter vissa specifika attribut. Första attributet var i form av ålder, mer 

specifikt skulle deltagarna ingå i åldersspannet 20-29 år. Detta åldersspann valdes dels för att 

dessa anses vara den nya generationen av vuxna konsumenter men även för att yngre 
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generationers värderingar skiljer sig från tidigare generationer (Beard, 2003). Det andra 

attributet var i form av socioekonomisk tillhörighet, då deltagarna ska studera i någon form. 

Att ha en gemensam bakgrund är fördelaktigt då det skapar gynnsamma förutsättningar vid 

bildandet av en grupp (Tynan & Drayton, 1988) varför studenter valdes. I denna 

undersökning gjordes även en uppdelning av kön där en kvinnlig och en manlig grupp 

skapades. Denna uppdelning gjordes för att eliminera risken att respondenterna ställer sig 

partiska till sin könstillhörighet (Carrigan & Attalla, 2001). Detta urval gjordes för att skapa 

en så homogen grupp som möjligt för att utveckla en avslappnad och naturlig diskussion men 

även för att undvika eventuella “strider” som kan uppstå mellan ålders-, köns- och 

klasskillnader (Tynan & Drayton, 1988). Samtliga deltagare i fokusgrupperna valdes efter 

dessa attribut och utgjordes av studerande vid Uppsala universitet, vilka nåddes genom 

tidigare kontakter via samläsning i olika kurser.  

 
3.4 Operationalisering   
 
Frågorna som sammanställt nedan fokuserar på attityder och delas upp i områdena 

medvetenhet och avsikt. Då semi-strukturerade intervjuer användes fungerade dessa frågor 

som ett ramverk för att rikta in samtalet på relevanta diskussioner som berörde dessa två 

områden. Vidare gavs möjlighet till fria följdfrågor från moderatorerna för att möjliggöra en 

djupgående och uttömmande diskussion. Metoden användes för att kunna styra diskussionen 

men samtidigt ge deltagarna en viss frihet till egna reflektioner för att minimera risken för 

subjektiva svar. Frågorna som ställdes i respektive fokusgrupp utformades utifrån 

attitydmodellen (figur 1) som presenterades i avsnitt 2.4 Teoretiskt ramverk, och återfinns i 

bilaga 9.1 Diskussionsfrågor. 

 
Inledningsvis ställdes allmänna frågor för att bekanta respondenterna med begrepp och 

koncept som står i fokus för denna undersökning samt starta en diskussion mellan deltagarna. 

Detta för att få diskussionen att flyta på bättre inför huvudfrågorna. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på hur attityder gentemot etiska köp ser ut och om dessa skiljer 

sig åt inom livsmedelsbranschen respektive klädbranschen. För att besvara detta utformades 

en del frågor som gav respondenterna möjlighet att svara utifrån respektive bransch. För att 

kartlägga eventuella skillnader användes därför Carrigan och Attallas (2001) attitydmodell 

som gjorde det möjligt att bedöma om respondenterna uppvisar samma attityd mot respektive 

bransch. För att kunna utläsa vilka attityder respondenterna har bygger denna modell på hur 

hög/låg köpavsikt samt hög/låg medvetenhet de besitter.  
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Frågorna 1-4 handlade om bojkottning av produkt/företag och val av etisk produkt framför en 

annan likvärdig produkt. Dessa togs upp för att ta reda på om konsumentens köpavsikt är hög 

eller låg. Vidare ställdes frågor om etiska händelser och märkningar för att utforska 

konsumenters medvetenhet och om denna är hög eller låg. Följdfrågorna 5 c och 6 a 

inkluderades för att undersöka hur denna medvetenhet påverkade köpavsikten. Fråga 7 

behandlade konsumenters medvetenhet kring företagens CSR-arbete, informationens 

ursprung och trovärdighet. Denna fråga ställdes för att kartlägga hur tillförlitlig denna 

information upplevs av konsumenterna. Följdfråga 7 c togs upp för att undersöka hur denna 

medvetenhet och syn påverkar konsumentens köpavsikt. Slutligen ställdes en fråga om vilka 

faktorer som är viktiga och varför vid köp av en livsmedels-/klädprodukt. Detta för att ta reda 

på hur viktig den etiska aspekten är i relation till övriga faktorer och varför.  
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4. En redogörelse av konsumenters attityder gentemot etiska köp  
 
 
I detta avsnitt följer en presentation av diskussionerna som fördes inom fokusgrupperna. Det 

empiriska resultatet redovisas efter följande områden: Bojkottning, Köp av etiska produkter, 

Etiska/oetiska händelser, Etiska märkningar, Kunskap om företagens CSR-arbete och 

Avgörande faktorer. 

 
 

Inledningsvis beskrevs CSR som det ansvar ett företag tar i olika frågor gentemot olika 

parter. Det diskuterades att socialt ansvar är en trend och att företagen använder detta som ett 

marknadsföringsverktyg. Vidare fördes resonemang kring att det i dagens samhälle är aktuellt 

att företag arbetar med CSR och rätt i tiden då det anses vara en större fråga nu än vad det var 

tidigare. Detta påstod de beror på att folk är mer medvetna nu än vad man var förr. En av 

respondenterna ansåg att anledningen till att människor är mer medvetna beror på ökade 

kommunikationsmöjligheter. Vidare diskuterades etiska köp mer ingående utifrån olika 

områden.  

 
4.1 Bojkottning 
 
Inledningsvis frågades respondenterna om de någon gång har eller skulle kunna bojkotta 

produkter eller företag på grund av oetiskt agerande. Inom livsmedelsbranschen, i fokusgrupp 

1, framkom det att respondent 1, 2 och 4 inte aktivt bojkottat någon specifik produkt eller ett 

företag. En av respondenterna, respondent 3, var undantaget som har bojkottat och aktivt 

bojkottar på grund av etiska skäl. Övriga respondenter skulle däremot kunna bojkotta på 

grund av oetiska beteenden. 

 

Gällande klädbranschen skilde sig meningarna åt då respondent 5 uttrycker ”att jag har så 

dålig koll på vad som händer bakom kulisserna. Jag köper kläder för att jag tycker de ser bra 

ut eller för att jag vet att det är bra kvalitet”. Respondent 4 instämmer och menade att han 

gärna vill framstå som att han är etisk men i slutändan köper det som är bekvämt och snyggt. 

Likaså önskade respondent 1 att han hade ett mer etiskt tänkande men menade att det var 

svårt delvis på grund av att han är student men också för att det finns ett smalare utbud av 

etiska alternativ. Här utmärkte sig återigen respondent 3 då han har bojkottat 

företag/produkter på grund av etiska skäl i flera års tid. Respondent 2 nämnde en 
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uppmärksammad sexistisk skandal som rörde ett klädföretag och menade att konsumenter 

efter detta nog avstår att köpa deras produkter. Han förklarade vidare att då han varken har 

eller aktivt handlar där skulle han förvisso inte gå så långt som att kalla detta för bojkottning. 

Respondent 1 fyllde i att detta också kan bero på rädslan för vad andra ska tycka snarare än 

att det är av etiska skäl. Respondent 2 menade även att det finns ett stort utbud av klädföretag 

och som du dessutom aktivt måste ta dig till, vilket gör det enklare att bojkotta 

företag/produkter i denna bransch. Han för resonemanget vidare och menade att det är 

svårare att bojkotta matprodukter då de är samlade på ett ställe och är en i mängden, vilket 

gör att man inte tänker på det lika mycket som när du undviker att gå in i en specifik 

klädbutik. Respondent 4 fyllde i att det blir lättare att bojkotta desto mer substitutvaror det 

finns.  

 
I fokusgrupp 2 angav tre av respondenterna att de både har och skulle kunna bojkotta 

produkter i livsmedelsbranschen. Respondent 6 köper till exempel inte produkter tillverkade 

av en viss köttproducent efter en grisskandal företaget var involverade i för några år sedan. 

Det skulle krävas en omfattande förändring för att hon överhuvudtaget skulle överväga att 

handla deras produkter igen. Respondent 8 köper endast Fairtrade eller ekologiska bananer på 

grund av dessa är ett bättre etiskt alternativ. Respondent 10 skulle heller aldrig köpa ägg som 

inte var ekologiska på grund av de hemskheter som förekommer i fågelindustrin. 

Respondenterna 7 och 9 uppgav att de skulle kunna tänka sig att bojkotta matvaror men har 

hittills inte gjort några radikala förändringar efter att ha sett eller hört något.  

 
Inom klädbranschen angav respondent 9 att hon både har bojkottat och kommer att bojkotta, 

efter att det framkom i media, ett klädföretag som använt sig av sexistisk och 

kvinnoförnedrande reklam. Detta är något som respondent 10 instämmer i. Respondent 8 

angav att hon skulle kunna tänka sig att bojkotta detta företag. Respondent 6 ansåg att det är 

enklare att bojkotta matvaror än klädprodukter. Detta för att det finns fler snarlika alternativ i 

en livsmedelsbutik än i en klädbutik. Det är svårare, även fast det finns en strävan, att välja 

en annan klädbutik än att byta ut en korv mot en annan korv. De resonerar att man är mer 

benägen att stå upp för vissa saker än andra då alla har sina hjärtefrågor.  

 
4.2 Köp av etiska produkter 
 
Vidare diskuterade grupperna om de någon gång valt en produkt framför en annan likvärdig 

produkt på grund av att denna, eller företaget som tillverkade produkten, var etisk. I 
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fokusgrupp 1 menade både respondent 1 och 2 att de inom livsmedelsbranschen skulle kunna 

köpa exempelvis ekologiska och Fairtrade produkter framför andra. Respondent 4 förklarade 

att han gärna betalar extra för närproducerat kött men betonade att detta var på grund av 

hygieniska skäl. Vid köp av övriga livsmedelsprodukter var pris något som hade en stor 

påverkan. Han förklarade vidare att man som student och då han upplever att etiska produkter 

är dyrare väljer det billiga alternativet. Respondent 5 ställer sig kritisk till märkningar och 

nämnde med viss osäkerhet Fairtrade och att denna märkning har fått stark kritik för att inte 

vara så ”fairtrade” som marknadsföringen säger. Detta i kombination med att han har för lite 

information om vad som skiljer etiskt märkta och omärkta produkter åt gör att han inte väljer 

denna produkt framför en annan. Undantaget är återigen respondent 3 som till skillnad från 

de andra hellre väljer bort antalet produkter för att kunna köpa etiskt och förklarade att han 

”köper mindre och färre grejer men bättre så att man har råd med till exempel ekologiskt 

istället”.  

 
När det gällde klädbranschen förklarade respondent 3 att han även här köper etiska produkter 

framför andra och löser det ekonomiska begränsningarna på samma vis som inom 

livsmedelsbranschen. Respondent 2 förklarade att han inte känner till många stämplar inom 

klädbranschen i jämförelse med livsmedelsbranschen och förklarade vidare att ”när man 

handlar matvaror så vare sig om det stämmer eller inte så ger det mig som inte har så bra 

koll i alla fall någon typ av kvalitetsstämpel att se ett sådant där litet märke exempelvis Krav 

eller Fairtrade. Sådant är ju mer sällsynt att se på kläder så där skulle jag nog egentligen 

inte riktigt leta efter det heller.” 

 
I fokusgrupp 2 ansåg några av respondenterna att det inom livsmedelsbranschen beror på 

vilken etisk aspekt det gällde vid köp av etiska produkter. Respondent 6 berättade att hon 

väljer att köpa ekologiskt och rättvisemärkt kaffe framför kaffe som inte är det. Förutsatt att 

kaffet håller samma kvalitet så slås prisskillnaden ut. Om det endast skiljer några fåtal kronor 

väljer hon att köpa det ekologiska eller etiskt korrekta alternativet men menar att det är 

svårare om priset skiljer sig kraftigt åt. Respondent 10 menade att hon som student inte har de 

ekonomiska förutsättningarna att i större utsträckning köpa ekologiska och rättvisemärkta 

produkter. Det finns en önskan att köpa närproducerat och ekologiska produkter, vilket inte är 

möjligt på grund av en lägre inkomst som student. Exempelvis förklarade respondent 8 att 

hon handlade bananer som var Fairtrade för att bistå till bättre arbetsförhållanden för 

arbetarna. Det är viktigt att människorna som arbetar med bananer inte blir förgiftade av 
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besprutningarna och menade att man köper det inte bara för sin egen skull utan framförallt för 

deras. Det var därför inte av lika stor betydelse att produkterna var ekologiskt märkta. 

Respondent 6 höll med och menade att hon hade gjort fler val vid köp av Fairtrade och 

ekologiskt som inte är för sin egen skull utan för andra både när det gällde djur och 

människor. Respondent 7 upplevde istället att det är lättare att bli påverkad av något som har 

en direkt påverkan mot en själv än något som påverkar andra vilket beror på att det är ”så 

långt bort”. 

 
När de berörde klädbranschen förklarade respondent 10 att det handlar mer om klädernas 

utseende och menade att det därför är lättare att göra dessa val i en livsmedelsbutik än i en 

klädbutik. Respondent 7 drev resonemanget vidare och menade att man i en livsmedelsbutik 

har alla kaffesorterna framför sig, både ekologiska och icke-ekologiska, vilket man inte har 

på samma sätt när man handlar kläder. Det är svårare att springa mellan flera klädbutiker och 

kolla på ekologiska och icke-ekologiska alternativ varför flertalet av respondenterna ansåg att 

klädbranschen skiljer sig från livsmedelsbranschen. Det är lättare att jämföra banan mot 

banan än vad det är att jämföra ett linne mot ett annat linne vilket övriga deltagare höll med 

om.  

 
4.3 Etiska/oetiska händelser 
 
Vidare ställdes frågan om vad respondenterna har för kännedom om etiska eller oetiska 

händelser som företag har varit inblandade i. I fokusgrupp 1 började respondent 4 med att 

förklara en händelse som inkluderade ett klädföretag men behövde hjälp från respondent 1 

och 3 för att reda ut vad det handlade om. Respondent 1 och 3 nämnde vidare ett fåtal 

klädbranschrelaterade händelser samt ett flertal djurrelaterade händelser, till exempel 

hästköttskandalen. En följdfråga gällande hur respondenternas köpavsikt påverkades av dessa 

händelser ställdes och respondent 3 svarade snabbt ”om man hör om något sådant här så 

avstår jag helt”. En annan respondent, respondent 1, angav att han tror att en stor majoritet 

av människor, som till exempel inte använder plagg med angoraull i, gör detta av rädsla för 

att bli dömda av andra snarare än att de tagit ett eget ställningstagande och räknar in sig själv 

som en av dessa. Han förklarade att han påverkades mer av negativa händelser och att etiska 

märkningar inte har samma inverkan. Respondenterna 2 och 5 höll med om att negativa 

händelser hade en större inverkan. 
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I fokusgrupp 2 angav samtliga respondenter att de hade kännedom kring oetiska händelser 

som företag varit inblandade i. Det var skandaler som uppdagats i media vilket hade fått 

deltagarna att ta avstånd från vissa produkter och företag. Respondent 8 gav ett exempel 

gällande skandalen kring angorakaniner som blev väldigt uppmärksammat. Hon ville inte ta 

del av det och valde därför att avstå från att handla kläder som hade angora i sig. I övrigt var 

det mestadels exempel utifrån livsmedelsbranschen. Anledningen till detta menade 

respondent 6 vara på grund av att de flesta klädföretagen, i samma prisklass, använder sig av 

billigare arbetskraft vilket gör det svårt att särskilja klädbranschen på samma sätt som det är 

inom livsmedelsbranschen.  

 
När deltagarna fick en följdfråga om de någon gång uppmärksammat något som företaget gör 

bra var svaret inte lika självklart. Både respondent 6, 8 och 10 betonade hur positiva 

händelser inte får samma effekt som negativa. Vidare diskuterades hur en etiskt/oetisk 

händelse påverkade deras avsikt att köpa en produkt från olika företag. Majoriteten av 

respondenterna, 6, 8, 9 och 10, uppgav att de valt att ta avstånd från en produkt eller ett 

företag i samband med en negativ händelse som uppmärksammats i media. Detta menade 

respondent 6 var på grund av att det är lättare att veta vad man inte ska kolla efter och skulle 

då aktivt välja att inte köpa en viss produkt. Respondent 10 angav att ”det är lättare att ta 

avstånd från något än att man köper mer från det här företaget”. Samma respondent 

förklarade vidare att om exempelvis H&M har en ekologisk kollektion bidrar det inte till en 

ökad köpavsikt. Om det däremot skulle komma fram att de använder sig av barnarbete skulle 

personen välja att inte köpa dessa produkter.  

 
4.4 Etiska märkningar 
 
Diskussionen ledde in på frågan om vad respondenterna hade för kunskaper om etiska 

märkningar, vilka som finns och vad de betyder. Här svarade tre av respondenterna i 

fokusgrupp 1, respondent 2, 4 och 5, att de hade väldigt dålig koll. Respondent 2 och 4 

förklarade att de kände igen ett antal etiska märkningar och menade att det för dem är en 

indikation på att dessa produkter är bättre än andra produkter. Problemet ligger i att de inte 

vet vad märkningarna innebär. Vidare diskuterade dessa respondenter etiska märkningar och 

nämner nyckelhålsmärkningen som ett alternativ, respondent 3 bröt in och förklarade att det 

är en symbol för fettsnåla produkter. Respondent 3 ansåg sig ha ganska bra koll på olika 

märkningar och dess innebörd och förklarade skillnaden mellan olika kravmärkningar. Han 

förklarade även att oavsett om det gäller kläder eller livsmedel så undersöker han gärna hur 
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produkten är producerad om det verkligen är något han bryr sig om. Inom klädbranschen 

undrade respondent 5 först om det fanns några märkningar på kläder och var vidare kritisk till 

olika sätt som kan visa på etisk produktion inom klädbranschen. Han svarade på exemplet om 

H&Ms ”Conscious collection” som tillverkas av organisk bomull att ”det inte betyder att det 

inte har producerats av barn”. Respondent 3 kunde även ange märkningar inom 

klädbranschen men menade att han inte känner till lika många där som inom 

livsmedelsbranschen. På frågan om hur det påverkade hans köpavsikt så förklarade han att 

om det till exempel inte är kravmärkt så skulle han avstå från att köpa produkten. Vidare 

diskuterades hur en ökad kännedom om märkningar skulle påverka köpavsikten. Respondent 

2 förklarade att ”jag tror väl att nu när jag fick lära mig att krav var det bästa, kommer jag 

nog ha ett mer gott öga för det. Det kommer vara lättare för mig att betala någon krona extra 

om jag ser att det är krav nu när jag vet att det är bra”.  

 
I fokusgrupp 2 menade de att det inte förekommer några märkningar inom klädbranschen på 

specifika produkter på samma sätt som inom livsmedelsbranschen varför de inte ansåg sig ha 

en lika bred kunskap. Inom livsmedelsbranschen nämndes flera märkningar. Däremot visste 

man endast innebörden på hälften av dessa märkningar. Fortsättningsvis undersöktes på 

vilket sätt det påverkade avsikten att köpa en vara. Där svarade respondent 7 att hon skulle ta 

fler aktiva val om det fanns fler etiska märkningar inom klädbranschen. Inom 

livsmedelsbranschen köpte hon det som var gott och råkade denna produkt vara ekologisk var 

det en bonus. Vidare förklarade respondent 10 att det handlade om vilka typer av produkter 

det var. Hon skulle exempelvis aldrig handla tonfisk som inte är delfinmärkt medan andra 

produkter inte spelade någon roll. Respondent 9 tog upp ett annat exempel inom 

klädbranschen och menade att om ett specifikt klädesplagg inte hade en etisk märkning skulle 

hon dock inte avstå från att köpa produkten. 

 
4.5 Kunskap om företagens CSR-arbete 
 
Vidare tillfrågades deltagarna om de var medvetna om företag inom respektive bransch aktivt 

arbetade med etiska frågor.  I fokusgrupp 1 angav respondent 2 att han inte hade kunskap om 

företagens etiska arbete och att han behövde få informationen tilldelad då han inte aktivt 

söker upp informationen själv, något som respondent 4 höll med om. Respondent 2 ansåg 

dessutom att det är bättre att företag går ut med information om deras CSR arbete. Han 

förklarade att han förutsätter att om ett företag anger att de ska genomföra något så kommer 

de att verkställa detta. Respondent 5 höll inte med utan ställde sig skeptisk till detta. Han 
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förklarade vidare att det saknas uppföljning på det som företagen utlovar att de ska 

genomföra och gav ett flertal exempel utifrån livsmedelsbranschen. Respondent 1 förklarade 

att om ett företag går ut med att vara socialt ansvarstagande och det uppdagades att det agerat 

oetiskt skulle detta påverka hans köpavsikt negativt och skulle därmed avstå från att köpa 

produkter från detta företag.  Respondent 3 menade att han tror mer på informationen om 

företaget använder sig av externa revisorer som ser till att CSR-policyn efterlevs, eller om 

företaget är transparent med sin information. Han ansåg att trovärdigheten ökade ytterligare 

om möjligheten att själv kontrollera företagen ges.  

 

När det, i fokusgrupp 2, diskuterades varifrån de fått informationen hade majoriteten av 

deltagarna uppmärksammat information genom media på olika sätt. Detta främst genom 

reklam på tv men också vad man ”ser och hör”. Ingen av deltagarna har aktivt sökt efter 

information på exempelvis företagens hemsidor. Den information deltagarna besatt kring 

företagens arbete av CSR, var information de hade blivit tilldelade. Respondent 7 menade 

däremot att hon inte alls upplevt att företag arbetar aktivt med att nå ut sina CSR-aktiviteter 

till konsumenterna men förklarade att det kan bero på att hon inte aktivt tittar efter det. 

Huruvida informationen var sanningsenlig eller inte, utifrån ett exempel inom 

livsmedelsbranschen, ansåg respondent 6 att reklam på tv är trovärdig. Var det inte uppenbart 

falskt valde hon att tro på det. Flertalet av respondenterna ansåg att det var viktigt att 

företagen informerade om resultatet av en etisk handling. Respondent 7 menade att det är 

viktig att veta vad det etiska köpet leder till. Detta påverkade respondents 6 och 10 köpavsikt 

positivt då de valde att köpa produkten då informationen ansågs vara sanningsenlig. 

Respondenterna 7 och 9 påverkades inte i lika stor utsträckning då trovärdigheten av 

informationen inte är ett kriterium vid köp av en produkt. 

 
4.6 Avgörande faktorer 
 
Den avslutande frågan ställdes för att ta reda på vilka faktorer som var viktigast när 

respondenterna handlade en produkt. I fokusgrupp 1 inleddes diskussionen med att först 

beröra livsmedelsbranschen. Respondent 4 fokuserade på ursprungsland vid köp av kött men 

vid köp av vissa andra matvaror var priset viktigare. Respondent 3 förklarade att när det 

gällde kött så kontrollerade han ursprung först sedan kvalitet och att pris kom allra sist. 

Respondent 1 menade att han först kontrollerade näringsinnehåll och kvalitet men att priset 

också hade en inverkan. Respondent 2 och 5 uppgav att pris och kvalitet är viktigast men att 
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även varumärken hade en inverkan. Inom klädbranschen är utseendet viktigast följt av 

kvalitet och pris för tre av respondenterna, 1, 4 och 5. Respondent 3 skiljde sig från 

resterande deltagare och menade att han i största möjliga utsträckning endast handlar kläder 

som är tillverkade i Europa på grund av etiska skäl, vilka blir dyrare men har en högre 

kvalitet. Respondent 2 avvek också från gruppen då han ansåg att priset är viktigare än för 

övriga deltagare. 

 
I fokusgrupp 2 ansåg majoriteten av respondenterna, 6, 8, 9 och 10, att ursprungsland är 

viktigt inom livsmedelsbranschen. Här var även pris en viktig faktor. Respondent 7 köpte det 

hon tycker är gott och menade att den etiska aspekten inte har någon vidare stor inverkan och 

ännu mindre i klädbranschen. Inom klädbranschen är utseende, pris och kvalitet de avgörande 

faktorerna. Etiska faktorer var till stor del uteslutna. Respondent 10 menade att 

klädbranschen är svårare då det inte finns en specifik butik hon kan gå till när hon vill handla 

ekologiska kläder.  
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5. Analys 
 
 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån följande områden: Bojkottning, 

Köp av etiska produkter, Etiska/oetiska händelser, Etiska märkningar, Kunskap om 

företagens CSR-arbete och Avgörande faktorer. 

 
 

5.1 Bojkottning 
 
Carrigan och Attallas (2001) undersökning visade att konsumenter inte bojkottar företag 

inom klädbranschen eller livsmedelsbranschen på grund av oetiska handlingar. Detta är något 

som skiljer sig i denna undersökning då respondent 3, 6, 8 och 10 aktivt har bojkottat företag 

och/eller produkter i livsmedelsbranschen. Detta ger klara indikationer på att dessa 

respondenter är ”Omtänksamma och etiska” (Carrigan & Attalla 2001) då de gör det till sin 

ensak att diskriminera mot oetiska företag. Det framgick även att respondent 6, 8 och 10 

ansåg att vissa etiska aspekter var viktigare än andra. Detta styrker att de är ”Omtänksamma 

och etiska” (Carrigan & Attalla 2001) konsumenter då dessa är selektivt etiska i sitt 

tänkande.  

 

Inom klädbranschen uttrycker alla respondenter förutom respondent 3 en önskan om att vara 

mer etiska och uttryckte att okunskap var en bakomliggande faktor. Detta styrks av Joergens 

(2006) då brist på kunskap motverkar konsumenter att agera etiskt och en ökad information 

är därför nödvändig. Detta kan kopplas till “Omedvetna” (Carrigan & Attalla 2001) 

konsumenter då dessa har en låg etisk medvetenhet. Vidare visade de sig att respondent 9 och 

10 valt att bojkotta ett klädföretag som nyligen fått stor uppmärksamhet i media på grund av 

oetiskt agerande. Detta är i enlighet med vad Carrigan och Attalla (2001) benämner som den 

“Omedvetna” konsumenten, eftersom en ökad medvetenhet hos dessa konsumenter gällande 

etiska och oetiska beteenden kan provocera dem till en ökad etisk köpavsikt. Det framkom 

även att respondent 3 utmärkte sig från övriga då han aktivt bojkottade i båda branscherna 

vilket indikerar att han har ett stort etiskt intresse och gör det till sin ensak att diskriminera 

för och emot etiska och oetiska företag. Något som tyder på att han är en ”Omtänksam och 

etisk” (Carrigan & Attalla, 2001) konsument. 
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Utifrån diskussionen framkom det att ett större fokus lades på livsmedelsbranschen då flest 

exempel som respondenterna tog upp utgick från denna bransch. Det framkom även att fler 

hade eller kunde tänka sig att bojkotta produkter och företag inom livsmedelsbranschen än 

inom klädbranschen. Dessutom förde respondenterna en mer aktiv diskussion och uttalade i 

större utsträckning sin åsikt om livsmedelsbranschen, vilket tyder på att det i denna bransch 

finns en högre medvetenhet och köpavsikt än i klädbranschen.  

 
5.2 Köp av etiska produkter 
 
I diskussionen om köp av etiska produkter framkom det att några av respondenterna valde 

specifika produkter i livsmedelsbranschen på grund av att dessa var etiska. Vidare förklarade 

respondent 7 att något som har en direkt påverkan vägde tyngre än något som påverkar andra. 

Något som stämmer överens med resultatet i Joergens (2006) studie där det framgick att 

etiska problem som hade en direkt inverkan på individen vägde tyngre. Däremot frånskiljer 

sig respondenterna 6 och 8 då de menade att det var viktigare att köpa etiska produkter som 

påverkade andra än som påverkar en själv. Detta är i linje med den ”Omtänksamma och 

etiska” (Carrigan & Attalla, 2001) konsumenten då dessa respondenter väljer att köpa 

produkter på grund av att de är etiska. Vidare framgick det att respondent 3, 6, 8 och 10 köpte 

etiska varor framför andra och att de även kunde betala mer för denna produkt. Detta är i 

enlighet med Carrigan och Attallas (2001) ”omtänksamma och etiska” konsument då de är 

villiga att betala mer för en etisk produkt vilket tyder på en hög etisk köpavsikt. Respondent 4 

särskilde sig från dessa då han vid köp av närproducerade produkter inte tog den etiska 

aspekten i andakt utan angav att det var på grund av hygieniska skäl han köpte dessa 

produkter. Eftersom han inte räknar med den etiska faktorn i sin köpekvation indikerar detta 

att han är det som Carrigan och Attalla (2001) benämner som en ”Omedveten” konsument. 

 

I klädbranschen framgick det tydligt i fokusgrupp 2 att det var svårare att ta etiskt baserade 

beslut då andra faktorer påverkade mer som exempelvis tillgänglighet och utseende. Vid köp 

av etiskt tillverkade kläder är det mer komplicerat då personlig stil, mode och tillgänglighet 

är viktiga faktorer. Detta stämmer överens med vad Joergens (2006) kom fram till i sin 

undersökning. Återigen utmärkte sig respondent 3 då han prioriterar etiska produkter framför 

andra och väljer bort antal produkter för att kunna köp etiskt. Detta kan kopplas till den 

”Omtänksamma och etiska” (Carrigan & Attallas, 2001) konsumenten eftersom detta visar 

på en hög etisk medvetenhet och köpavsikt. Även här finns det indikationer på att 
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respondenterna är mer medvetna och har en högre köpavsikt i livsmedelsbranschen än i 

klädbranschen. Detta på grund av att det var lättare att ta etiska beslut inom denna bransch 

samt att de etiska produkterna som angavs var kopplade till livsmedelsbranschen. 

 
5.3 Etiska/oetiska händelser 
 
I diskussionen om etiska/oetiska händelser berättade respondent 4 inledningsvis om en 

händelse, men bristen på kunskap gjorde att han behövde hjälp av andra respondenter för att 

kunna förklara händelsen. Detta tyder på att han är en ”Omedveten” (Carrigan & Attalla, 

2001) konsument då hans etiska medvetenhet är låg. Respondent 1 och 3 angav ett flertal 

händelser, främst inom livsmedelsbranschen, vilket visar på att de har en hög etisk 

medvetenhet. Vidare förklarade respondent 3 att han helt tog avstånd när han fick reda på 

oetiska händelser vilket visar på en hög etisk köpavsikt eftersom han aktivt väljer bort oetiska 

företag/produkter. Detta kan kopplas till den ”Omtänksamma och etiska” (Carrigan & 

Attalla, 2001) konsumenten. Respondent 1 menade däremot att rädslan för att bli dömd av 

andra kan påverka att man agerar etiskt och räknar sig som en av dessa. Detta tyder på att han 

inte har en hög etisk avsikt utan att andra faktorer påverkar. Respondent 1 kan därför kopplas 

till den ”Cyniska och ointresserade” (Carrigan & Attalla, 2001) konsumenten.  

 

Det går även här att utläsa att fokus låg på etiska händelser inom livsmedelsbranschen då 

diskussionen till stor del kretsade kring denna bransch. Detta tyder på att det finns en högre 

medvetenhet inom livsmedelsbranschen i förhållande till klädbranschen.  

 
5.4 Etiska märkningar 
 
Vidare visade det sig att respondent 2, vid en ökad kännedom om märkningar, fick en ökad 

avsikt att köpa etiska produkter. Detta stämmer överens med den ”Förvirrade och osäkra” 

(Carrigan & Attalla, 2001) konsumenten då denna vid ökad information kommer agera mer 

etiskt. Detta betyder inte att denna konsument inte har en etisk köpavsikt, utan snarare att den 

saknar den nödvändiga kunskapen för att agera etiskt. Inom klädbranschen utmärkte sig 

respondent 5 då han först visade tecken på okunskap om etiska märkningar vilket tyder på att 

han är en ”Omedveten” (Carrigan & Attalla, 2001) konsument. Dock ställer han sig skeptisk 

till de exempel på märkningar som togs fram vilket indikerar att han är en ”Cynisk och 

ointresserad” (Carrigan & Attalla, 2001) konsument då han vid ökad kunskap saknar 

övertygelse om att företagen faktiskt är etiska. 
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Det framkom i undersökningen att majoriteten av respondenterna hade kännedom om vilka 

märken som finns inom livsmedelsbranschen men saknade kunskap om vad dessa innebär. 

Inom klädbranschen däremot visade det sig att samtliga respondenter saknade kunskap om 

vilka märkningar som finns, vilket antyder att det finns en lägre medvetenhet inom denna 

bransch än inom livsmedelsbranschen. 

 
5.5 Kunskap om företagens CSR-arbete 
 
I Joergens (2006) studie framgick det att deltagarna inte studerat närmare vilket socialt ansvar 

företagen tog. Detta stämmer överens med denna undersökning då majoriteten av 

respondenterna inte aktivt har sökt upp information om vilket socialt ansvar företagen tar 

inom branscherna utan behöver få den tilldelad. Ett exempel är respondent 7 som varken hade 

kunskap om företags CSR-aktiviteter eller aktivt sökte upp denna information. Detta i 

kombination med att hon inte hade trovärdigheten av informationen som ett kriterium vid köp 

av en produkt ger starka indikationer på att hon är en ”Omedveten” (Carrigan & Attalla, 

2001) konsument. 

 

Joergens (2006) förklarade vidare att merparten av deltagarna även betvivlade att information 

som tillhandahölls av företagen verkligen var ärlig. Flera av respondenterna uttryckte även på 

olika vis en viss skepticism mot informationen som tillhandahölls av företagen. Respondent 5 

gav exempel utifrån livsmedelsbranschen och menade att företagens uttalade CSR-arbete inte 

nödvändigtvis stämmer med verkligheten. Detta tyder på att han är en ”Cynisk och 

ointresserad” (Carrigan & Attalla, 2001) konsument då han saknar övertygelse att företagen 

på riktigt är etiska. Däremot framgick det att ett fåtal respondenter tror på informationen och 

respondent 6 och 10 förklarade vidare att deras köpavsikt påverkades positivt om det visade 

sig att företags etiska agerande även visade sig vara sanningsenligt. Detta tyder på att de är 

”Omtänksamma och etiska” (Carrigan & Attalla, 2001) konsumenter eftersom de reagerar 

positivt på genuina etiska beteenden. 

 
Enligt flera författare är konsumenter relativt omedvetna och oinformerade om vad CSR är, 

men när konsumenter blir medvetna leder detta till positiva attityder och starkare avsikter att 

köpa produkter från socialt ansvarstagande företag (Carrigan & Attalla, 2001; Pomering & 

Dolnicar, 2009; Sen et al., 2006). På motsvarande sätt framgick det i undersökningen att om 

företagen skyltar med att ta socialt ansvar och sen visar sig vara oetiska kan detta påverka 
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köpavsikten negativt. Detta är något som respondent 1 påpekade och menade att han inte 

skulle köpa produkter från företaget när det framkom kritisk information. Detta tyder på att 

han är en ”Omedveten” (Carrigan & Attalla, 2001) konsument då det vid uppmärksammande 

om oetiska beteenden skulle leda till en ökad köpavsikt. 

 
5.6 Avgörande faktorer 
 
Fearn et al. (2005) menar att trots att konsumenten är mån om att företaget ska agera etiskt, är 

det sällan en faktor som avgör ett köp eller inte. Vidare påstår de att kvalitet och pris är de 

faktorer som i högsta grad påverkar konsumentens köp av en produkt. Detta styrks av 

Carrigan och Attalla (2001) som betonar vikten av pris, värde, rykte och tillgänglighet där 

etik inte anses vara lika angeläget. Det är i enlighet med vad som framgick inom 

klädbranschen i denna undersökning. Där var faktorer som utseende, pris och kvalitet 

avgörande för samtliga respondenter utom respondent 3 och etiska faktorer nämndes inte. 

Detta tyder på att dessa konsumenter är ”Omedvetna” (Carrigan & Attalla, 2001) då den 

etiska aspekten inte är inräknad i deras köpekvation. Det skiljer sig gentemot 

livsmedelsbranschen där den etiska aspekten rankades högre, vilket visar sig genom att ett 

flertal respondenter angav att ursprungsland var den viktigaste faktorn. Respondent 7 skiljer 

sig från majoriteten av respondenterna då den etiska aspekten inte var en avgörande faktor, 

vilket visar att hon även i denna bransch är en ”Omedveten” (Carrigan & Attalla, 2001) 

konsument. Mohr et al. (2001) belyser det faktum att det finns en minoritet bland 

konsumenter som ofta använder CSR som ett köpkriterium. Det stämmer väl överens i denna 

undersökning då en av respondenterna, respondent 3, aktivt använde den etiska aspekten som 

ett köpkriterium. 
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6. Slutsats 
 
 
I detta avsnitt besvaras syftet med denna undersökning utifrån en illustration som beskriver 

de olika respondenternas olika attityder inom livsmedelsbranschen respektive klädbranschen. 

Avsnittet avslutas med en redogörelse av studiens resultat. 

 
 

Utifrån den analytiska redogörelsen har en samlad bedömning av respondenternas attityder 

gjorts vilket sammanställs nedan (se figur 2). Respondenterna har delats in i de fyra olika 

attitydkategorierna inom respektive bransch för att klargöra hur respondenternas attityder ser 

ut och om det skiljer sig mellan livsmedelsbranschen och klädbranschen. Detta för att besvara 

syftet med denna studie som var att undersöka konsumenters attityd gentemot etiska köp och 

om dessa kan skilja sig åt beroende på vilken bransch det avser.  

 
 
 
 
 
   Livsmedelsbranschen          Klädbranschen 
 
 
 

 
           
            (Figur 2. Respondenternas attityder till etiska köp inom livsmedelsbranschen respektive klädbranschen)2 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  * Respondent 5 saknar medvetenhet men ställer sig direkt kritisk till informationen han blir tilldelad och 
har attribut från två olika attitydkategorier; ”Omedveten” och ”Cynisk och ointresserad”. Han bör därför 
placeras i en egen kategori med benämningen ”Omedveten och cynisk”.	  
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Undersökningen visar på att det i livsmedelsbranschen finns fyra ”Omtänksamma och etiska” 

konsumenter som har hög etisk medvetenhet och hög etisk köpavsikt. Det finns två 

”Förvirrade och osäkra” konsumenter vilka har en låg etisk medvetenhet men hög etisk 

köpavsikt. Det finns även två ”Cyniska och ointresserade” konsumenter som besitter hög 

etisk medvetenhet men låg etisk köpavsikt samt två ”omedvetna” konsumenter som har låg 

etisk medvetenhet och låg etisk köpavsikt. 

  
Inom klädbranschen finns det en ”Omtänksam och etisk” konsument som har hög etisk 

medvetenhet och hög etisk köpavsikt. Resterande är ”Omedvetna” konsumenter vilka besitter 

låg etisk medvetenhet och låg etisk köpavsikt. Undantaget är respondent 5* som visar tecken 

på att vara både en ”Cynisk och ointresserad” och ”Omedveten” konsument och borde 

därför placeras i en kategori benämnd ”Omedveten och cynisk”.  

 
Resultatet av undersökningen visar att det inom livsmedelsbranschen, då det finns en 

övervägande andel ”Omtänksamma och etiska” konsumenter och endast två ”Omedvetna” 

konsumenter, finns en hög etisk medvetenhet och hög etisk köpavsikt. Inom klädbranschen 

finns det å andra sidan endast en ”Omtänksam och etisk” konsument där resterande är 

”Omedvetna” konsumenter (med undantag för respondent 5*) vilket visar att det finns en låg 

etisk medvetenhet och en låg etisk köpavsikt. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det finns 

tydliga skillnader mellan branscherna då det både förekommer en högre etisk medvetenhet 

och en högre etisk köpsavsikt inom livsmedelsbranschen än i klädbranschen.  
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7. Diskussion och vidare forskning 
 
 
I detta avsnitt förs en diskussion angående de resultat som framkommit i den empiriska 

redogörelsen och analysen. Vidare lyfts resonemang kring begränsningar med denna studie 

upp och avsnittet avslutas med att förslag till vidare forskning ges. 

 
 

7.1 Diskussion 
 
I slutsatsen framgick det att det finns tydliga skillnader mellan branscherna och att det finns 

en högre etisk medvetenhet och en högre etisk köpavsikt inom livsmedelsbranschen än inom 

klädbranschen. Detta kan bero på att informationen som finns att tillgå är mer utbredd inom 

livsmedelsbranschen men även att det inte finns etiska märkningar i samma utsträckning 

inom klädbranschen. Det framkom också under diskussionens gång att yttre faktorer kunde 

påverka då till exempel kläder kan anses vara kopplat till individens identitet. Här var även 

pris och kvalitet avgörande faktorer som därför kan påverka att den etiska aspekten inte 

rankas högre i klädbranschen. Det framkom olikheter mellan grupperna som kan bero på 

könsskillnader då grupperna var uppdelade efter kön. Ett exempel är att den kvinnliga 

gruppen ansåg att det var enklare att bojkotta i livsmedelsbranschen medan en av deltagarna i 

den manliga gruppen menade att det inte var lika svårt att bojkotta i klädbranschen. Detta kan 

bero på att det är enklare att hitta snarlika substitutvaror för män i klädbranschen än vad det 

är för kvinnor och att premisserna i branscherna kan skilja sig åt beroende på kön.  

 
Det framkom i undersökningen att negativa händelser hade en större påverkan än vad positiva 

händelser hade. Detta kan bero på att det finns en starkare koppling mellan icke ansvarsfulla 

företags agerande och konsumenters köpavsikt än vad ansvarsfulla företags agerande har, 

vilket även tidigare forskning har kommit fram till. Det kan därför vara av större betydelse 

för företagen att undvika negativ publicitet än att marknadsföra sig som ansvarsfulla företag. 

 
Det framkom en viss problematik när de etiska frågorna diskuterades då respondenterna inte 

vill framstå eller visa att de är oetiska med rädsla för vad de andra i gruppen ska tycka. Detta 

visade sig i form av att respondenterna kringgick frågorna och uttryckte sig med ord som 

”man” och ”studenter tycker nog” istället för att uttrycka sina egna åsikter fullt ut.  
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Det framkom att några av respondenterna visade tendenser att tillhöra fler än en 

attitydkategori, vilket visar på att den valda attitydmodellen har vissa limitationer då den 

endast utgörs av fyra olika attityder. De framkomna begränsningarna kan bero på att attityder 

är mer komplexa då yttre faktorer och situationen i fråga har en stor påverkan, vilket skapar 

en viss problematik vid kategoriseringen av konsumenters attityd.  

 
7.2 Vidare forskning 
 
Det är därför intressant att ytterligare utveckla Carrigan och Attallas (2001) attitydmodell då 

en mer utvecklad attitydmodell skulle underlätta placeringen av konsumenterna. Den skulle 

därmed kunna generera tydligare kopplingar mellan konsumenters förhållningssätt och den 

specifika attitydkategorin. I denna undersökning fanns även indikationer på att skillnader 

mellan konsumenters attityder och beteenden förekom varför detta gap kan vara av intresse 

att studera vidare. En annan aspekt som skulle vara intressant att undersöka vidare är 

eventuella skillnader mellan kön, då det i denna undersökning fanns indikationer på att det 

förekommer skillnader mellan män och kvinnor. Dessutom framkom det i undersökningen att 

negativ information kring CSR-relaterade händelser påverkade respondenterna i större 

utsträckning än positiv, vilket genererar ett intresse att undersöka medias roll och påverkan 

på konsumenters attityder inom etiska köp. 	    
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9. Bilagor 

 
9.1 Bilaga 1 - Intervjumall 
 
I denna bilaga återfinns de intervjufrågor som ställdes i fokusgruppintervjuerna som är 

uppdelade i inledande frågor och djupgående frågor. 

 
Inledande frågor: 
 
Vad är din uppfattning om att ett företag tar socialt ansvar? Gällande ex. miljön, det sociala 
och det etiska. 
 
Är det viktigt att ett företag tar socialt ansvar? 
 
Om du får reda på att ett företag arbetar aktivt/inte arbetar med CSR påverkar detta din 
uppfattning om företaget inom livsmedelsbranschen/klädbranschen? 
 
Påverkas du av att ett företag arbetar med CSR? 
 
Upplever du att företagen inom respektive bransch når ut med sin information angående sitt 
CSR-arbete till konsumenterna?  
 

Djupgående diskussionsfrågor (Medvetenhet och köpavsikt):  
 

1. Har du någon gång bojkottat eller skulle du kunna bojkotta matvaror eller ett 
matvarurelaterat företag på grund av att de agerar oetiskt? 

 
2. Har du någon gång bojkottat eller skulle du kunna bojkotta en klädprodukt eller ett 

klädföretag på grund av att de agerar oetiskt? 
 

3. Har du någon gång valt eller skulle du kunna tänka dig att köpa en specifik 
livsmedelsprodukt från ett livsmedelsföretag på grund av att produkten och/eller 
företaget är etiskt framför en annan likvärdig produkt från ett annat företag? 

 
4. Har du någon gång valt eller skulle du kunna tänka dig att köpa en specifik produkt 

från ett klädföretag på grund av att produkten och/eller företaget är etiskt, framför en 
annan likvärdig produkt från ett annat företag? 

 
5. Har du kännedom om etiska eller oetiska händelser som företag har varit inblandad i 

inom livsmedelsbranschen/klädbranschen? Ge exempel. 
 

a. På vilket sätt påverkar det din avsikt att köpa en produkt från detta företag? 
b. Om du hade mer kännedom om händelser skulle detta påverka din köpavsikt?   

 
 

6. Vad har du för kunskap om vilka märkningar som finns och vad dessa betyder? Ge 
exempel. (Exempelvis kravmärking, fair trade, ekologiskt) 
 

a. På vilket sätt påverkar det din avsikt att köpa en vara? 
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b. Om du hade mer kännedom om märkningar skulle detta påverka din 
köpavsikt?  

 
7. Vet du om företag inom livsmedelsbranschen/klädbranschen arbetar aktivt med etiska 

frågor? 
 

a. Var har du fått den informationen från? Exempelvis företagets hemsida, media 
eller personliga kontakter. 

b. Anser du att denna information är tillförlitlig? Sanningsenlig?  
c. På vilket sätt påverkar det din vilja att köpa en vara från detta företag? 

 
8. Vilka faktorer är viktiga när du handlar en matvara eller en konfektionsvara? 

Exempelvis pris, märke, kvalité och ursprungsland. 
 

a. Varför är denna faktor/dessa faktorer viktigast? 
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9.2 Bilaga 2 – Carrigan och Attallas (2001) attitydmodell   
 
I denna bilaga återfinns Carrigan och Attallas (2001) attitydmodell i originalform. 
 
 
	  
	  

	  
	  
 

(Hämtad från: Carrigan, M. & Attalla, A. 2001, "The myth of the ethical consumer – do 

ethics matter in purchase behaviour?", Journal of Consumer Marketing, vol. 18, no. 7, pp. 

560-578.) 


