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Den aktuella studien

ØMasteruppsats + vetenskaplig artikel
Ø Intervjuer med konsumenter i Clas Ohlson butiker
Ø Köp av glödlampa – produkt med lågt engagemang
Ø Fyra steg: 
• Varför den här glödlampan? 

• Din åsikt om Clas Ohlson?

• Vad gör en butikskedja bra/dålig?

• Hur viktigt är det med socialt ansvar?



Glödlampor och förbrukningsvaror

Vad värt veta om enkla vardagsprodukter?
Kollar info i butik? Vart produkten kommer ifrån allt det där? Ja det 
beror på vilken typ av produkt…men ifall det är något man inte vet 
tillräckligt om kan jag tänka mig läsa… men t.ex. en tejprulle… det är inte 
så mycket mer att veta om det… förutom vart den kommer ifrån eller hur 
den tillverkas… det borde jag ju kanske alltid vara lite mer intresserad 
utav och veta… men neej..

Man tänker inte på det liksom... jag tänker inte på när jag går och köper 
en grej och jag undrar om det görs av barn eller... det tänker jag inte på. 
Såvida jag inte har fått reda på det innan att... då bojkottar jag nog den 
affären faktiskt. Jag hoppas inte att Clas Ohlson gör det... 



Rationaliseringar

Ekonomi
Asså jag borde tänkt lite mer på miljö, med tanken på att dom andra är 
låg energi, fast jag vet inte jag är inte så pass förmögen så jag kan inte 
tänka så långt känner jag just nu….

Förtroende
Men om dom gör det bara för att… ja.. hålla ryggen fri. Det finns inget 
större engagemang i det utan man gör det för att man har blivit åt sagd, 
eller för att det är ett nödvändigt ont liksom.

Prioriterar
Jag är med i Greenpeace… det är mitt bidrag… så jag betalar in varje 
månad. …. man får så mycket information och det är inte alltid man kan 
säga att det här är sanning så att man får alltid vara skeptiskt till allting 
de säger.



Vad gör butikskedja bra/dålig?

Intryck i butik
Och här på Clas Ohlson hittar man allt. Stämmer faktiskt ganska bra. 
Just när man, kanske inte när man bor i en villa och sådär, virke och så, 
men framför allt lägenhet så har dom ju allt. Och dom mest vanliga 
grejerna sådär. Och bra pris och verkar ha ganska bra personalgrej så 
vitt jag har förstått. Dom som jobbar här verkar rätt nöjda.

… mestadels är väl den info jag får i affären … eller det är man läser på 
Internet tror jag absolut är den största delen info jag tar in överlag. 
Annars är det nog info som finns direkt i affären som jag går på oftast. 



Personliga intressen och kontakter

Vem jag är
Jag är en naturmänniska och…väldigt mån om djuren, och djurens rätt 

… du vet miljöaktivister och det när man ser dem på TV så ska de alltid 
vara så aggressiva… man får lite avstånd från dem. Nu är det här han 
Fridolin...

… I kretsen är man är väldigt strikt med vad man tycker, tänker och 
känner, och äter där blir det då veganmat medans sen när man umgås 
med människor som egentligen inte bryr sig så jätte mycket så kan man 
själv välja vad man ska äta och ta med sig.



Utmaningar och balansakter

Förtroende …………………….. Vinstintresse

Specifik information …………  Allmän ”reklam”

Välkomna i butik ……………… Skuldbelägga

Ta ställning …………………….. Butik för alla

Del av identitet ………………… Nödvändig plikt



Olika perspektiv på inköp av vardagsprodukter

De produkter vi säljer är 
viktiga för socialt 
ansvarstagande

De här produkterna är 
triviala. Vad är värt att veta 
om dem?

Vi lägger ner stort arbete på 
att se till så att produkterna 
vi säljer är hållbara

Varför skall jag tro på 
detta? Jag kan ändå inte 
kontrollera det.

Det är viktigt för 
konsumenten att visa sig 
ansvarsfull 

Köp av vardagsprodukter 
visar inte vem jag är.

Konsumenter beaktar 
socialt ansvar och miljö 
för varje produkt

Jag köper så många 
vardagsprodukter. Jag 
måste ha effektiva rutiner


