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Abstract	

Today’s society has a strong emphasis on consumption. We express our identity and image 

through consumption, especially when it comes to our clothes. The massive consumption of 

clothing has affected not only the environment but also the people that make this consumption 

possible; the textile workers. In a time when the focus seems to lie on protecting the 

environment, the lives of these textile workers are sidelined. Aftonbladet broadcasted a web-

based series called Sweatshop to shed some light on this problem. By broadcasting the series, 

they want to raise the awareness about ethical working conditions for textile workers among 

people in general and young people in particular. This study aims to examine how young 

people embrace the message of ethical working conditions in the form of Sweatshop. 

The study is strengthened by theories that concern communication theory, information 

management and rhetoric. The analysis was conducted by four focus groups with participants 

in ages from 16-19. The aim of the focus groups was to find out young people's general 

attitude toward fashion and the textile industry. A discussion took place before and after they 

watched Sweatshop and the study examined their thoughts on the series as a mediator of the 

message. 

The conclusion of the study is that Sweatshop is a great way to convey the message. It gave 

the young people a better understanding of the working conditions in factories in Third World 

countries. However, some problems with the series occurred. The series did not seem to have 

reached the young people. Most of the participants felt as if there was nothing they could do 

about the problem after watching the series. 
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Sammanfattning 

Samhället vi lever i idag är stark betonat av konsumtion. (Svensson, 2015) Genom 

konsumtion uttrycker man sin identitet och image. (Bengtsson & Östberg, 2011) Inte minst 

när det gäller klädkonsumtion. Den massiva konsumtionen av kläder har lett till negativa 

effekter, inte bara på miljön utan också hos människorna som gör denna konsumtion möjlig; 

nämligen textilarbetarna. (Klein, 2000) I en tid då fokus ligger på att värna om miljön faller 

dessa arbetares livsöden i skymundan. Aftonbladet har sänt ett program under namnet 

Sweatshop för att återigen belysa problemet. Med hjälp av programmet vill de väcka frågan 

angående etiska arbetsförhållanden för textilarbetare bland människor – främst ungdomar. 

Syftet med studien ämnar undersöka hur ungdomar tar till sig meddelandet om etiska 

arbetsförhållanden i form av mediekanalen Sweatshop. 

Studien stärks av teorier som berör bland annat kommunikationsteori, hantering av 

information och retorik. Undersökningen har genomförts med hjälp av fyra stycken 

fokusgrupper med deltagare i åldrarna 16–19 år. Fokusgrupperna syftade till att ta reda på 

ungdomars generella inställning till mode och textilbranschen före och efter att de sett 

programmet Sweatshop, samt deras tankar om programmet som förmedlare av budskapet. 

Slutsatsen av studien är att Sweatshop som program är ett bra sätt att förmedla budskapet på 

och det gav ungdomarna en bättre förståelse för arbetsförhållandena i tredje världen. 

Problemen som dök upp var dock att programmet inte verkar komma fram till ungdomarna 

och att de flesta av dem kände att de inte kan göra någonting åt problemet. 

 

 

 

Nyckelord: Sweatshop, etiska arbetsförhållanden, etisk 
konsumtion, kommunikation, information overload 
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Förord	

Arbetet med kandidatuppsatsen under höstterminen år 2016 har varit en intensiv och lärorik 

upplevelse. Vi har haft möjlighet att fördjupa oss i ett ämne som vi finner väldigt intressant 

och lärt oss mycket nytt på vägen. 

Härmed vill vi tacka alla som har varit med och hjälpt oss att ta fram detta arbete. Framförallt 

vill vi tacka vår handledare Carina Holmberg som kommit med mycket bra och konstruktiv 

kritik under arbetets gång. Vi vill även tacka vår opponentgrupp som även de bidragit med 

god kritik genom hela processens gång. Vi vill också framföra ett stort tack till alla som har 

deltagit i våra fokusgrupper och de bekanta som möjliggjorde flera av dessa. Slutligen vill vi 

säga tack till våra nära och kära som kommit med uppmuntrande ord och tillrop i de stunder 

där det behövts. 

  

  

  

  

  

                    

  

  

  

 

 

DiSylvia Cheung   Anna Eek  

 

Södertörns högskola, januari 2017                              
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1. Inledning	
Samhället som vi lever i idag är ett konsumtionssamhälle (Svensson, 2015), där identitet och 

image ofta skapas utifrån de märken och produkter vi väljer att konsumera. (Bengtsson & 

Östberg, 2011) Många lägger ner mycket tid på att välja rätt märken och produkter som de 

känner kan representera dem som person. (Bengtsson & Östberg, 2011) 

 

Baksidan av detta konsumtionssamhälle är inte minst de negativa effekter det har på miljön, 

(Europeiska Miljöbyrån, 2016) utan konsumtionen har effekter även inom andra områden. 

Ökad konsumtion innebär också ökad produktion och där har konsumtionssamhället tydligt 

satt sina spår. (Klein, 2000) Problemet med dåliga förhållanden inom tillverkningsindustrin 

och inte minst i textilbranschen, (Hunt, 2005), är något man kan hitta i flertalet tidskrifter 

efter en enklare artikelsökning. Viljan att konsumera “rätt” för att motverka dessa 

förhållanden finns, (Ericson, 2006) men viljan verkar inte vara tillräckligt när det väl kommer 

till ett val mellan två produkter. Om en produkt är producerad under etiska och hållbara 

förhållanden, men säljs till ett högre pris och en annan likartad produkt som inte producerats 

under etiska och hållbara förutsättningar säljs till ett lägre pris, väljer konsumenterna ofta den 

billigare produkten. (Eckhardt, Belk och Devinney, 2010) Vad detta beror på är något man 

kan fundera över.  

 

Med tanke på detta har denna uppsats närmare undersökt hur information om 

arbetsförhållanden i textilbranschen tas emot av konsumenter. Undersökningen har 

genomförts med hjälp av Aftonbladets miniserie Sweatshop som är ett nytt sätt att förmedla 

detta budskap.  

  

1.1	Bakgrund	
1.1.1	Från	funktion	till	varumärke	
Fokus i marknadsföring och reklam har genomgått en tydlig förändring. Från att ha handlat 

om specifika produkter och dess olika funktioner har fokus förflyttats till att istället 

marknadsföra varumärket i sig. (Hatch & Schultz, 2003) Värdet som sätts på en produkt 

handlar alltmera om värdet man förknippar med själva varumärket snarare än den fysiska 

produkten. (Hatch & Schultz, 2003) Det har lett till att prioriteringarna hos företagen har 

skiftat från produktion och produktions-processen till uppbyggandet av varumärket. (Klein, 

2000) Dessa nya prioriteringar har satt tydliga spår i tillverkningsprocessen. (Klein, 2000) Det 
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var i slutet av 90-talet som allt fler stora företag såsom Nike och Adidas valde att dra ner på 

sina tillverkningskostnader genom att placera sin tillverkning utomlands. (Klein, 2000) Detta 

gav upphov till något som idag kallas sweatshops. Begreppet sweatshop syftar till en fabrik 

där arbetare får dåligt betalt och jobbar långa dagar under dåliga förhållanden. (Cambridge 

Dictionary, 2016) 

 

Enligt Kleins bok, No Logo (2000), ledde de nya prioriteringarna till att mindre vikt lades vid 

hur produkterna tillverkades, bara det gick fort och till ett så lågt pris som möjligt. Klein 

(2000) fortsätter sedan med att skriva hur företagarna inte längre ville befatta sig med 

produktionen, som då kontrakterades till utlandet. På detta sätt har även ansvaret för 

arbetsförhållandena lagts över på en annan part. (Klein, 2000) Ett exempel som Klein (2000) 

tog upp är hur Disneys talesman, Ken Green, uttryckte att Disney inte har något 

arbetsgivaransvar för arbetarna som tillverkar deras produkter på Haiti. Uttalandet gjordes i 

samband med att Disney anklagades för arbetarnas odrägliga arbetsförhållanden. Green 

menade att ansvaret ligger på Disneys underleverantörer. (Klein 2000, 227–228)   

  

1.1.2	Arbetsförhållanden	i	tillverkningsindustrin	
Den ovannämnda inställningen till produktionen har lett till dåliga arbetsförhållanden i 

tillverkningsbranschen i stort och inte minst i textilindustrin. (Klein, 2000) Daily Mail (2015) 

publicerade en artikel om hur textilarbetare, vilket även kan inkluderar barn, kan få en 

månadslön motsvarande £6.5 vilket innebär att de tjänar cirka 2,63 kr per dag. Artikeln tar 

även upp att arbetarna enbart får en halv dag ledigt i veckan. (Hunter, 2015) De långa 

arbetsdagarna och bristen på ledighet och vila bland textilarbetarna är något som 

människorättsorganisationen Amnesty (2016) jobbar emot. Fabriksarbetarnas 

arbetsförhållanden är något de lyfter fram i ett projekt de haft tillsammans med studenter från 

London College of Fashion som de kallar “Blood, Sweatshop and Tears”. (Amnesty, 2016) 

Som en grund i projektet refererar de till artikel #24 i den universella deklarationen för 

mänskliga rättigheter som sammanställdes av FN år 1948. “Everyone has the right to rest and 

leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.” 

(Förenta nationerna, 1948) Problemet med de dåliga förhållanden för arbetarna inom 

textilindustrin togs även upp under konferensen Design of Prosperity som hölls på 

Textilhögskolan i Borås år 2014. (Svengren Holm, 2014) Där refererade de till detta problem 

som “the elephant in the room”. De menar att det finns ett problem inom klädindustrin som 
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både företagen och många konsumenter är medvetna om, men som man väljer att inte tala om. 

(Carbonaro, 2014) 

Även Klein (2000) tar upp ämnet om arbetsförhållandena i tillverkningsindustrin och 

klädtillverkning nämns som ett exempel. Klein talar om “den skrotade fabriken”. Hon menar 

att de stora företagen struntar i fabrikerna och tillverkningen anses som något “smutsigt” som 

de inte vill beblanda sig med. Klein beskrev också hur fabrikerna bevakas av beväpnade 

vakter och att lokaler har knappt någon ventilation. (Klein 2000) 

 

Flertalet organisationer har ifrågasatt arbetsförhållandena i tillverkningsindustrin, inte minst 

efter fabriksraset i Rana Plaza i Bangladesh år 2013. Där fick över tusen arbetare betala med 

sina liv på grund av fabrikslokalernas dåliga skick. (SvD, 2013) Arbetare har även börjat 

protestera mot de ohållbara arbetsförhållandena och den låga lönen. Protesterna i Kambodja 

mellan år 2013 och år 2014 var speciellt uppmärksammade där flera av de protesterande 

arbetarna miste sina liv. (BBC News, 2014) Det framgår att arbetsförhållandena för 

fabriksarbetare, däribland textilarbetare, är ett problem som fortfarande existerar. (Klein, 

2000) Problemet verkar heller inte förbättras av dagens konsumtions-centrerade samhälle. 

(Svensson, 2015) 

 

1.2	Problemdiskussion	
1.2.1	Att	konsumera	“rätt”	
Det är tydligt att arbetsförhållandena inom textilbranschen är ett stort problem (Klein, 2000) 

och det är ett ämne som många har reflekterat kring och funderat över. Hur kan den enskilda 

individen hjälpa till för att påverka arbetarnas situation? En studie av Eckhardt, Belk och 

Devinney (2010) undersöker hur man som konsument konsumerar, jämfört med hur en tänker 

att man ska konsumera. De hävdar att en individ generellt sett gärna ser sig själv som en god 

människa och vill därför konsumera “rätt”. I undersökningen tänker de att “rätt” konsumtion 

innebär att individen tar hänsyn till värderingar om social rättvisa, moral och rättvist beteende. 

I verkligheten anser de dock att människor har svårt att avgöra vad som faktiskt är “rätt” 

konsumtion. (Eckhardt, Belk & Devinney, 2010) De tar till exempel upp Kozinets, 

Handelman och Lees diskussion om hur ett beteende som brukar anses vara “rätt” etiskt 

konsumtionsbeteende egentligen kanske inte är “rätt”. Exemplet handlar om hur konsumenter 

bojkottar produkter som är producerad från Kina för att agera mot den oetiska behandling som 

arbetarna får i fabrikerna. De menar att även om tanken är god kan konsekvenserna av 
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bojkotten orsaka till att arbetarna istället inte får några jobb, eftersom det inte finns andra 

jobbalternativ. Om efterfrågan på produkterna minskar behövs inte arbetarnas arbetskraft för 

att tillverka dem och de blir istället arbetslösa. (Kozinets, Handelman & Lee, 2010) 

  

Även om vad som är “rätt” konsumtion är svårt att definiera visar flera studier på att intresset 

för att konsumera “rätt” är stort. (Eckhardt, Belk & Devinney, 2010) Det är även något som 

har visat sig vara av intresse för en yngre konsumentgrupp. I ett projekt som 

Konsumentnämnden i Stockholms stad startade år 2004, där de undersökte ungdomars 

inställning till konsumtion, märkte de att det fanns ett stort intresse att konsumera etiskt. 

(Ericson, 2006) Däremot verkar en psykologisk inställning till något inte alltid leda till ett 

överensstämmande beteende. Där tid och pengar krävs för att konsumera “rätt” kan det 

resultera i att konsumenter backar från att göra de “rätta” valen i sin konsumtion. (Eckhardt, 

Belk & Devinney, 2010) 

 

1.2.2	För	mycket	information?	
Idag överöses konsumenter av information, reklam och nyheter i och med sociala mediernas 

framfart. Detta är något som kan göra det svårt att nå fram till en utvald målgrupp med ett 

specifikt budskap, något som skulle kunna förklara det motsägelsefulla beteendet som 

nämndes i inledningen och föregående avsnitt. Viktig information kan lätt sorteras bort i allt 

informationsbrus som existerar i vår vardag. (Pentina & Tarafdar, 2014). Det är något som tas 

upp redan år 1955 av Wilbur Schramm i hans kommunikationsmodell, The Linear Model of 

Communication. Det Wilbur benämner som “noise” är influenser som försvårar 

kommunikationen mellan avsändare och mottagare, genom att förvränga meddelandet och 

förhindra att det når hela vägen fram. (Baines & Fill, 2014) 

 

Information om etik och hållbarhet, både miljömässigt och socialt, är något som tas upp i flera 

kommunikationskanaler i vardagen, inte bara kommersiella. Hållbarhet och välfärd är något 

som bland annat finns med i Skolverkets (2016) läroplan för samhällsvetenskapliga studier. 

Trots all information som cirkulerar i massmedia och litteratur verkar det inte vara tillräckligt 

för att det i någon större utsträckning ska påverka sättet att konsumera. Något som framgår i 

Eckhardt, Belk och Devinneys studie. (2010) Det verkar kunna vara så att budskapet om 

etiska arbetsförhållanden är ett sådant budskap som filtreras bort i detta överflöd av 

information.  
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Ett försök till att förmedla detta budskap på ett nytt sätt för att nå fram till allmänheten är 

programmet Sweatshop, som skapats av det norska produktionsbolaget Hacienda tillsammans 

med Aftonbladets producent Henry Chu. (Aftonbladet, 2016) Programmets regissör, Joakim 

Kleven, uttryckte i samband med den norska upplagan av Sweatshop att de ville få människor, 

framför allt ungdomar, att reagera och börja reflektera över sin klädkonsumtion. (ELLE 

België, 2015) Tanken var också att serien skulle vara provocerande på ett sådant sätt som 

skulle få den att delas på sociala medier. (ELLE België, 2015) Sweatshops producent, Henry 

Chu, menar att budskapet om var kläderna kommer ifrån är viktigt att framföra till 

målgruppen; “– Det är en viktig grej att göra för vår målgrupp, att göra dem medvetna om var 

kläderna egentligen kommer ifrån. Med ”Sweatshop” visar vi verkligheten bakom 

modeindustrin”. (Larsson, 2016) Programmet är ett tydligt exempel på ett nytt sätt att försöka 

nå ut med ett ämne som annars kan anses vara obekvämt. 

 

1.3	Problemformulering	
Det finns människor runt om i världen som lever under så slavliknande förhållanden att de 

inte ens kan ställa mat på bordet. (Hagström, 2013) En bidragande orsak till detta kan vara att 

produktionen hos många företag förlagts utomlands för att kunna producera till så låga 

kostnader som möjligt. (Klein, 2000) Det leder till att företag kan sälja billigare kläder och 

behaga konsumenternas modeintresse med nya trender varje säsong och därmed nå ut till fler 

kundgrupper. En kundgrupp som kanske framförallt gynnas av de låga priserna är ungdomar. 

De handlar ofta med en begränsad budget och vill gärna följa det senaste modet. Ungdomar 

anses även som en särskilt utsatt konsumentgrupp då deras konsumtion ofta bottnar i en 

strävan att uppnå en viss status och att skapa en identitet. (Lundqvist & Echeverri, 2011) 

  

En undersökning visar att ungdomarna själva menar att de inför ett köp mest tänker på 

konkreta aspekter, pris och kvalitet, som kan kopplas till produkten. Bland det som 

ungdomarna tänker på allra sist inför ett köpbeslut, hamnar konsumtionens sociala påverkan 

och hur produkten påverkar omvärlden. (Lundqvist & Echeverri, 2011) 

  

Att människor inte agerar efter det etiska tänket som de utger sig för att göra, enligt Eckhardt, 

Belk och Devinneys (2010) studie, kan det finnas fler anledningar till. Information om hur det 

kan göras kanske filtreras eller prioriteras bort i det överflöd av information som cirkulerar 

runt oss varje dag. 
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Utifrån den bakgrund och det problem som lyfts fram kommer denna studie följaktligen 

handla om hur unga konsumenter tar till sig budskapet om etiska arbetsförhållanden via ett 

annorlunda kommunikationssätt. Studien har tagit hänsyn till att ungdomar kanske redan stött 

på ämnet då ämnen om etik och påverkan finns med i skolornas läroplan i form av 

kurslitteratur, skönlitteratur och möjligtvis filmdokumentärer. (Skolverket, 2016) Den kanal 

och det kommunikationssätt som Aftonbladet valt att framföra programmet Sweatshop på är 

dock ovanligt. Studien ska därför undersöka om programmet Sweatshop når ut till ungdomar 

bättre än vanlig nyhetsrapportering eller den traditionella undervisningen i skolan. 

  

1.4	Syfte	
Syftet med studien är att se om programmet “Sweatshop” är ett effektivt sätt att nå ut till den 

önskade målgruppen om ämnet etiska arbetsförhållanden, och i vilken utsträckning 

programmet får målgruppen att ta till sig av informationen och budskapet. 

 

1.5	Frågeställning	
• Hur tar ungdomar emot informationen och budskapet i programmet “Sweatshop”, 

jämfört med andra kommunikationskanaler? 

o Förändras ungdomarnas inställning till hållbart och etiskt arbete i tredje 

världen efter att ha sett programmet Sweatshop? 
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2. Teoretisk	referensram	och	tidigare	forskning	
Problemet att människor inte tar till sig budskapet om etiska arbetsförhållanden är något som 

detta teoriavsnitt förhåller sig till. Kapitlet inleds med tidigare forskning som på olika sätt 

berör konsumtion kopplat till etiska aspekter, till exempel studien av Eckhardt, Belk och 

Devinney (2010). Fortsättningsvis flyttas fokusen från konsumtion till kommunikation där två 

kommunikationsmodeller presenteras. Kapitlet fortsätter sedan med att ta upp problem som 

kan uppstå i kommunikationsprocessen och hur dessa problem kan hanteras. Till sist beskrivs 

kortfattat hur teorierna kopplas till studien genom att beskriva hur de är kopplade till studiens 

intervjuguide.  

2.1	Etisk	konsumtion?	
Etisk konsumtion innebär att konsumera på ett sätt som tar hänsyn till arbetsförhållanden 

såsom; lönenivå, arbetstider, arbetsmiljö och fackliga rättigheter. Det innebär också att man 

tar hänsyn till de effekter produkten i sig och dess tillverkningsprocess har på omgivningen 

och miljön. (Nordiska ministerrådet, 2008) Etiska arbetsförhållanden är något som lyfts fram i 

den för studien valda miniserien Sweatshop, som berör ämnet om etisk konsumtion. 

(Aftonbladet, 2016b) 

 

En hel del enkätstudier har genomförts om etisk konsumtion men det har visat sig att 

resultaten inte alltid stämmer överens med det faktiska köpbeteendet. Det finns en tydlig 

skillnad i hur man tänker om sin konsumtion och hur man faktiskt konsumerar. (Eckhardt, 

Belk & Devinney, 2010) 

  

En studie av Eckhardt, Belk och Devinney (2010) visar, att konsumenter inte alltid ”lever som 

de lär”. De menar att resultat av tidigare enkätstudier om etisk konsumtion visar att många vill 

konsumera “rätt”, men att detta sedan inte speglas i deras faktiska konsumentbeteende. Med 

“rätt” konsumtion menar de just konsumtion som tar hänsyn till olika etiska och miljömässiga 

aspekter. Det här fenomenet är något som också kan tydas i två olika projekt och 

undersökningar gjorda av eller i samverkan med Konsumentnämnden respektive 

Konsumentverket. Sambandet mellan dessa olika undersökningar blir av ännu större intresse 

för denna studie då de båda involverar ungdomar, ungdomar som också är den primära 

målgruppen för Sweatshop. (ELLE België, 2015) Detta beteende är det som ligger till grund 

för att undersöka hur ungdomar i dagsläget tar till sig information om etiska 

arbetsförhållanden. 
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År 2006 genomförde Konsumentnämnden ett projekt kallat, Jag: Konsument. Projektet 

handlade om ungdomar och deras inställning till konsumtion. I och med projektet framgick 

det tydligt att det fanns ett stort intresse för att konsumera etiskt. (Erickson, 2006) 

Konsumentnämndens resultat visade dock att intresset inte motsvarades av ett 

överensstämmande köpbeteende. Även Konsumentverket genomförde en undersökning, år 

2011, om ungdomar och konsumtion som de kallade ”Hur handlar unga?”. Undersökningen 

genomfördes av Linnéuniversitet och involverade 1010 ungdomar i åldrarna 15–17 år. 

(Lundqvist & Eckeverri, 2011) I deras resultat fick de fram att enbart tio procent av 

respondenterna alltid eller ofta tar hänsyn till miljö- och etisk påverkan inför ett köpbeslut. 

Ytterligare en undersökning som visade på det motsägande konsumentbeteendet är en 

enkätundersökning som genomfördes av det Nordiska Ministerrådet (2008). Undersökningen 

genomfördes i de nordiska länderna och det visade sig att det fanns ett intresse för etisk 

konsumtion. Respondenterna i undersökningen svarade till exempel att de var beredda att 

betala mer för en vara som är etiskt producerad. Däremot upptäcktes det i undersökningen att 

många av respondenterna la över mycket av ansvaret på företagen. De menade att det i 

verkligheten är svårt att konsumera etiskt eftersom möjligheterna för etisk konsumtion är få. 

(Nordiska Ministerrådet, 2008) 

 

Att konsumenter lägger över ansvar vad gäller etisk konsumtion på företag var något som 

uppmärksammades i Eckhardt, Belk och Devinneys (2010) studie. Studien involverade 

respondenter i Australien, Kina, Tyskland, Indien, Spanien, Sverige, Turkiet och USA. 

Respondenterna presenterades för tre stycken olika etiska scenarios; köp av piratkopierade 

varor, köp av skor tillverkade under dåliga arbetsförhållanden och köp av produkter som kan 

vara skadliga för miljön eller som använt sig av djurförsök. Det andra av dessa tre scenarier är 

av extra stort intresse för studien då det berör området etiska. Vissa av respondenterna brydde 

sig inte särskilt om problemen, vilket visade sig vara en vanlig åsikt bland svenska ungdomar 

i Konsumentverkets undersökning. (Lundqvist & Eckeverri, 2011) De respondenter som 

påstod att de brydde sig, men inte konsumerade på ett sätt som överensstämde med den 

åsikten, försvarade sig med framförallt tre stycken olika rationaliseringar. Dessa var; 

institutionellt förtroende, ekonomisk rationalitet och utvecklings realism. (Eckhardt, Belk & 

Devinney, 2010) 

  

Det som Eckhardt, Belk och Devinney i sin studie valt att kalla för institutionellt förtroende, 

är något som även speglades i resultatet av det Nordiska Ministerrådets undersökning. Många 
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av konsumenterna lade helt enkelt över ansvaret på företagen och institutioner. (Nordiska 

Ministerrådet, 2008) I Eckhardt, Belk och Devinneys (2010) studie visades det genom att 

respondenterna förde resonemang som; “det är regeringen som ska skydda miljön” och att 

“man som konsument ändå inte kan göra någonting åt det så varför bry sig”. 

Den ekonomiska rationaliteten syftar till att man väljer bort att konsumera etiskt om det är 

dyrare. Respondenterna utgår helt och hållet från sig själva och hur man själv bäst gynnas av 

ett visst val. (Eckhard, Belk och Devinney, 2010) Den ekonomiska rationaliteten går också att 

se i Konsumentverkets undersökning bland ungdomar där det framgick att de viktigaste 

faktorerna inför ett köp var pris och kvalitet. (Lundqvist & Eckeverri, 2011) 

Det som benämns som utvecklingsrealism i Eckhard, Belk och Devinneys (2010) studie är 

något som man inte stötte på i samma utsträckning i de tidigare nämnda 

konsumentundersökningarna. Denna rationalisering användes av respondenter som menar att 

världen fungerar på ett visst sätt och att dåliga löner och dåliga arbetsförhållanden helt enkelt 

är en del i den ekonomiska utvecklingen. (Eckhardt, Belk & Devinney, 2010) I de 

utvecklingsländer som var representerade i Eckhardt, Belk och Devinneys studie (2010) var 

det vanligt att deltagarna kände att de inte hade råd att bry sig om etiska problem. Det ansågs 

som något de rikare västerländska länderna kunde bry sig om. (Eckhardt, Belk & Devinney, 

2010) Dessa rationaliseringar blir intressanta för analysen i studien då de kan tänkas dyka upp 

som respons från respondenter på programmet Sweatshop. 

 

2.2	Att	nå	målgruppen	
I tidigare avsnitt behandlades varför man inte alltid konsumerar som man tänker att man ska 

konsumera och tre olika strategier togs upp som förklarade beteendet. Men tänk om det 

motsägande beteendet helt enkelt beror på okunskap. Det motsägelsefulla beteendet kanske 

beror på att budskapet om etiska arbetsförhållanden inte når fram, eller endast delvis når fram. 

  

Hur fungerar det då egentligen när ett meddelande kommuniceras från en part till en annan? 

Detta område kallas kommunikationsteori. För studien valdes två olika 

kommunikationsmodeller; Lasswells modell och den så kallade tvåstegsmodellen. Lasswells 

modell, som egentligen inte är en grafisk modell från början, förhåller sig till frågorna; Vem 

säger vad, i vilken kanal, till vem, med vilken effekt? (Lasswell, 1948) (se figur 1 nedan) 

Modellen beskriver en linjär process över kommunikation, från en avsändare till en 

mottagare. Lasswells modell har både blivit hyllad och kritiserad genom åren och Laswell 
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själv har hyllats för sina bidrag till en rad olika discipliner inom socialvetenskapen. Hans 

modell om ”vem som sa vad, till vem” har dock varit omdebatterade och påståtts vara både 

statisk och utdaterad. (Sapienza, Iyer & Veenstra, 2015) I en artikel från år 2015 framgår 

däremot att modellen fortfarande är relevant då den endast har missförståtts för att vara för 

simpel och oförmögen att hantera dagens föränderliga teknik och media. (Sapienza, Iyer & 

Veenstra, 2015) 

 

Undersökningen som görs i denna studie berör endast den kommunikationen som sker från 

avsändarna av meddelandet i form av miniserien Sweatshop till dess mottagare, deltagarna i 

undersökningen. Fallet som gäller för denna studie är alltså en linjär kommunikationsprocess 

vilket gör det aktuellt att använda sig av en linjär kommunikationsmodell som Lasswell 

(1948). Nedan följer en grafisk illustration av Lasswells modell. 

 

 

 (Figur 1, översatt och återskapad enligt The Lasswell Formula with corresponding elements 

of the communication process, McQuail & Windahl 2013, 13) 

  

Vad innebär då de olika delarna i modellen? “Vem” handlar om vem som är avsändaren och 

rör de faktorer som har att göra med den som styr kommunikationsprocessen. Det kan både 

handla om vem som är upphovsman av meddelandet och vem som fysiskt förmedlar det. 

(Lasswell, 1948) Mer angående om vem det är som förmedlar ett meddelande tas upp senare i 

detta teoriavsnitt. “Vad” som sägs handlar om meddelandets innehåll och i fallet för denna 

studie är innehållet budskapet om arbetsförhållanden inom textilbranschen. Vilken kanal som 

används gäller vilket media som används för att leverera meddelandet. Enligt Lasswell (1948) 

kan exempel på media vara radio, press, film men även andra kommunikationskanaler. I 

enlighet med Sapienza, Iyer och Veenstra (2015) kan man i detta avseende inkludera dagens 

modernare kommunikationskanaler, som till exempel sociala media, bland dessa “andra 

kommunikationskanaler”. I det näst sista steget i modellen berörs vilka som nås av 
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meddelandet och slutligen rör det sista steget vilken effekt meddelandet och hela 

kommunikationsprocessen har. (Lasswell, 1948) Dessa sista två steg i modellen är de som är 

mest intressanta för studien eftersom studiens syfte är att se hur meddelandet (Sweatshop) tas 

emot av den valda publiken. 

  

Studiens andra modell går under namnet tvåstegsmodellen. Även i denna modell ser man 

mottagaren av meddelandet som passivt deltagande i kommunikationsprocessen. (Fisher, 

2014) Skillnaden mellan tvåstegsmodellen och Lasswells modell (1948) är att man i 

tvåstegsmodellen ser på meddelandet i ett mer övergripande perspektiv. Man ser till vilken 

väg meddelandet tar i kommunikationsprocessen och menar att meddelandet kan förmedlas 

från två olika håll. Katz och Lazarsfeld menar att individen är central i “flödet av 

masskommunikation”. (Glickman, 2006) I tvåstegsmodellen visas att ett meddelande dels kan 

komma från massmedia och dels från individer som kallas opinionsledare (Glickman, 2006). 

Opinionsledare är något som i studien kopplas samman med “vem” från Lasswells modell och 

kommer presenteras mer ingående senare i detta teoriavsnitt. Det som tvåstegsmodellen gör är 

att den tar hänsyn till personliga influenser. Det göra att ett meddelande kan nå ut till flera 

människor som hellre, än att ta till sig allt som sägs i massmedia, inhämtar information och 

vägledning från någon de har en personlig koppling till. (Baines & Fill, 2014) 

 

(Figur 2, översatt och återskapad enligt The two-step model of communication, Baines & Fill 

2014, 354) 
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Figur 2 visar att meddelandet rör sig från massmedia och opinionsledarna till de olika 

målgrupperna T1, T2, T3, T5 och T6. I fallet för T5 och T6 hindras meddelandet från att nå 

fram från massmedia på grund utav något som i studie valt att översättas till brus. (Baines & 

Fill, 2014) Om meddelandet hindras från att nå T5 och T6 via massmedia lyckas meddelandet 

komma fram till dessa målgrupper via opinionsledarna. Därav opinionsledarnas nytta för 

kommunikation. Brus, som hindrar meddelandet från att komma fram via massmedia, är 

influenser som förvränger meddelandet på ett sätt som gör det svårt för mottagaren att ta till 

sig meddelandet på det sätt som det var tänkt från början. (Baines & Fill, 2014) Brus är ett av 

de problem som kan uppstå i en kommunikationsprocess, men det finns även flera problem 

som kan förekomma när man vill nå fram med ett meddelande. Problemet som rör varför 

vissa meddelanden inte når fram överhuvudtaget tas upp i nästkommande avsnitt inom 

teoridelen. Detta problem är relevant eftersom det skulle kunna vara en anledning till det 

motsägelsefulla konsumtionsbeteendet som togs upp tidigare i teoridelen. 

 

2.3	Problem	i	kommunikationsprocessen	
Att nå ut till en specifik målgrupp är inte enkelt. Det finns flera tillfällen där meddelandet kan 

gå förlorat innan det når fram till den tänkta mottagaren. Att ett meddelande eller information 

inte når fram till mottagaren kan vara en anledning till att varför vissa konsumenter inte 

konsumerar på ett sätt som de tänker att de gör. Vad gäller problemområdet i studien kan det 

till exempel innebära att man som konsument kanske inte vet eller inte reflekterar över hur 

kläderna man köper tillverkas. Att ett meddelande inte alltid kommer fram är ett fenomen som 

tas upp i en artikel av Pentina och Tarafdar (2014). De beskriver hur man idag överöses av 

nyheter och information via flera olika kommunikationskanaler som tidningar, tv-sändningar 

och andra kanaler som på olika sätt interagerar med varandra. Den enskilde individen tar emot 

olika information från flera olika medier samtidigt. De menar att det massiva 

informationsflöde som kommer från olika plattformar samtidigt, kan leda till så kallad 

“information overload”.  (Pentina & Tarafdar, 2014) 

  

Information overload conveys the notion of receiving too much 

information. It occurs when information-processing demands on the 

individual exceed their capacity to process the information, rendering 

them unable to process all informational inputs. (Pentina & Tarafdar 

2014, 213) 
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I och med den stora mängd information och nyheter som finns tillgänglig idag menar Pentina 

och Tarafdar (2014) att sociala medier, och personerna bakom sociala medier, har blivit 

betydelsefulla för spridningen av världsnyheter och nyhetsartiklar. De har fått ökat inflytande 

eftersom många människor spenderar väldigt mycket av sin tid på sociala medier. Från år 

2010 till 2012 ökade länkandet till olika nyhetssidor från personer på sociala medier med 57 

procent. (Olmstead et.al, 2012) Det har bidragit till att människorna bakom de sociala 

medierna har fått ökad makt och legitimitet vad gäller vilka nyheter som når fram till folket. 

(Pentina & Tarafdar, 2014) 

  

Artikeln (Pentina & Tarafdar, 2014) tar upp hur människor går tillväga för att hantera 

“information overload”. Två stycken olika hanteringsstrategier presenteras; belastnings-

hanteringsstrategier och komplexitet-hanteringsstrategier. Dessa två strategier måste man idag 

förhålla sig till om man vill nå sin målgrupp med ett visst budskap. Det är kanske speciellt 

viktigt att förhålla sig till detta när det gäller ett meddelande som innehåller ett obekvämt 

ämne, det som tas upp i studiens verktyg Sweatshop. 

  

Den första strategin, gällande belastning, innebär att en person som tar till sig information 

gärna reducerar antalet källor som informationen flödar från. På det sättet får individen 

mindre information och färre idéer att reflektera över, vilket gör den information som faktiskt 

tas emot mer lätthanterlig. Ytterligare en del i denna hanteringsstrategi är att individen 

filtrerar informationen innan den tas emot. Information som inte känns relevant eller som kan 

öka den kognitiva dissonansen hos individen väljs därför bort. (Pentina & Tarafdar, 2014) För 

att koppla tillbaka till studien av Eckhardt, Belk och Devinney (2010) kan denna strategi ses i 

de olika förklaringarna och rationaliseringarna som användes för att försvara det 

motsägelsefulla köpbeteendet. Information om etiska arbetsförhållanden kanske filtreras bort 

eftersom den informationen kan skapa dissonans med den redan erhållna kunskapen om att en 

viss produkt är bra av andra anledningar. 

  

Den andra strategin, berör den komplexa process det innebär att ta emot och bearbeta 

information. För att effektivisera denna process sorterar individen den nya informationen 

genom att placera den i olika kategorier. Ny information sätts i ett sammanhang med redan 

erhållen information. På så sätt blir ny information lättare att ta till sig och även lättare att 

”söka upp” när det behövs. Ytterligare en del i denna strategi är att prioritera i vilken ordning 

information ska gås igenom. Slutligen finns det en sista del i denna strategi som innebär att 
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bearbetningen av information går snabbare. De menar att detta förmodligen sker genom nya 

informations-hanteringstekniker. (Pentina & Tarafdar, 2014) 

  

Vad gäller ämnen som etiska arbetsförhållanden eller textilindustrin är det kanske extra 

viktigt att förhålla sig till dessa hanterings-strategier och fenomenet ”information overload” i 

helhet. I de tidigare nämnda studierna om etisk konsumtion, finns det motstridigheter i hur 

man vill konsumera och hur man faktiskt konsumerar. (Eckhard, Belk & Devinney, 2010; 

Nordiska Ministerrådet, 2008; Lundqvist & Eckeverri, 2011) En bidragande orsak till det kan 

vara att meddelandet om arbetsförhållandena är svårt att ta sig fram i det överflöd av 

information som finns idag. Det är lätt hänt att viktiga meddelanden förbises då människor 

idag själva, utifrån ideologi, partitillhörighet och intresse (eller brist på intresse) kan välja 

vilka nyheter eller information denne vill ta till sig. (Prior, 2005) Inte nog med detta menar 

Nisbet och Kotcher (2009) att undersökningar har visat att många människor har en ökad 

misstro till både nyheter och reklam. Vilket gör att många hellre vänder sig till bland annat 

vänner och familj för åsikter och rekommendationer gällande vilken information som är bra. 

2.4	Opinionsledare	
För att hantera det massiva informationsflödet och den misstro som existerar finns det flera 

olika metoder. Hur man når fram med budskapet beror på flera olika variabler, som nämndes i 

de mer övergripande kommunikationsmodellerna; Lasswells kommunikationsmodell och 

tvåstegsmodellen. Medan Lasswells modell (1948) mer visar hur ett meddelande tar sig från 

en part till en annan, visar tvåstegsmodellen (Fisher, 2014) hur en målgrupp kan nås från mer 

än en riktning. Både massmedia och opinionsledare är dessutom representerade i Sweatshop. 

Serien sänds via Aftonbladet hemsida (massmedia) och seriens ledande figurer är två 

opinionsledare inom modebranschen. (Aftonbladet, 2016a) 

  

Till att börja med framgår det i båda dessa kommunikationsmodeller att vem som förmedlar 

meddelandet i fråga är av stor betydelse. Lasswells modell (1948) börjar med just ”Vem” och 

tvåstegsmodellen tar upp opinionsledare som en viktig kommunikationskälla (Fisher, 2014). 

Vem som förmedlar meddelandet är även en del av den klassiska retorikens ethos, som 

används för att skapa trovärdighet i ett budskap. (Aaltonen, 2014) 

 

Att en opinionsledare är en person som är bra lämpad för att framföra ett specifikt budskap är 

något som tas upp av Nisbet och Kotcher (2009) och det berörs även i en artikel av Jouko 
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Aaltonen (2014). Precis hur lämpad en viss person är menar Aaltonen (2014) att det är 

beroende av vad meddelandet är och att personen i fråga har en särskild expertis, eller på 

annat sätt är relevant just för det specifika budskapet. 

  

Nisbet och Kotcher (2009) beskriver en opinionsledare som en individ som har mycket 

kunskap i ett visst ämne och som kan förklara hur saker och ting hänger ihop på ett sätt som 

kan förstås av gemene man. Nisbet och Kotcher (2009) beskriver även en opinionsledare som 

en individ som fungerar en kontaktpunkt för andra. Denna typ av ledare är inget nytt påhitt, 

utan redan år 1957 reflekterade Katz om specifika karaktärsdrag och egenskaper som 

definierar en opinionsledare. Dessa har Nisbet och Kotcher (2009, 332) sammanställt på 

följande sätt (översättning): 

  

• Vem man är - Det inkluderar särskilda karaktärsdrag eller värderingar som individen 

besitter; 

• Vad man vet - Det inkluderar graden av kunskap och expertis individen innehar om ett 

visst problem eller en viss produkt; och 

• Vem man känner - Det inkluderar antalet kontakter man har i sin vänskapskrets eller 

bekantskapskrets. 

  

Denna definition framhäver att det är väldigt viktigt vem personen faktiskt är för att personen 

ska anses vara en opinionsledare. Det framgår även att vikten av vad man vet är relaterat till 

olika produkter eller problemområden. Därför skulle till exempel en opinionsledare inom 

dataspelsvärlden inte vara en passande opinionsledare att använda sig av för att leverera ett 

budskap om, låt säga, textilindustrin. 

  

Något som Nisbet och Kotcher (2009) tar upp är att opinionsledare kan delas upp i tre olika 

kategorier. Den första kallar de problem-specifika opinionsledare. Dessa opinionsledare är 

väldigt aktiva när det gäller ett specifikt problem där de är väldigt pålästa om ämnet och vad 

som cirkulerar kring ämnet i medierna. 

  

Den andra kallar de opinionsledare vars inflytande förstärker deras personlighet. Weimann 

et.al (2007, 180) beskriver denna kategori med följande ord; “reflecting confidence in 

leadership roles, their aptitude at shaping others’ opinions, and their self perceived impact on 

social and political outcomes”. 
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Den tredje och sista kategorin kallar de för de inflytelserika opinionsledarna och syftar till att 

individer som är mer socialt och politiskt aktiva dessutom blir givna ledare i sammanhang 

som gäller offentliga angelägenheter. (Nisbet & Kotcher, 2009) 

 

I och med teknikens framgång och de sociala mediernas framfart har en ny grupp av 

opinionsledare tagit plats. Nisbet och Kotcher (2009) hävdar nämligen att en del bloggare nu 

kan ses som opinionsledare eftersom de på många sätt har de karaktärsdrag som definierar en 

opinionsledare. De menar att bloggare kan vara ett bra sätt att nå ut med budskap om såväl 

miljö som social hållbarhet. Bloggare kan användas för att trigga igång diskussioner om 

specifika ämnen eller för att förklara och förtydliga rapporter, nyheter och annan information 

som cirkulerar i medierna. (Nisbet & Kotcher, 2009) I dessa fall måste man ta hänsyn till 

vilken bloggare som levererar vilket budskap. Budskapet om till exempel miljö och social 

hållbarhet måste tydligt relateras till den aktuelle bloggarens område för att inte meddelandet 

ska förlora trovärdighet. Bloggare är lämpliga för ändamålet att leverera ett budskap tack vare 

deras kunskap om vad som cirkulerar i medierna, deras förmåga att snabbt anpassa sig till nya 

kommunikationstekniker och inte minst deras relation till sina följare. (Nisbet & Kotcher, 

2009) Utifrån det som tas upp om opinionsledare i de båda artiklarna (Nisbet & Kotcher, 2009 

och Aaltonen, 2014) är kanske modebloggare i synnerhet lämpliga opinionsledare att använda 

sig av i ett program som Sweatshop, som indirekt rör modebranschen. Deras bakgrund som 

modebloggare gör att bloggerskor som deltar i Sweatshop till problem-specifika 

opinionsledare eftersom de har mer insyn i modebranschen än gemene man. 

  

För att återvända till Lasswells (1948) kommunikationsmodell och problemet med 

information overload kan man även tänka sig att det finns andra sätt att spetsa ett meddelande 

på som gör att det når fram till målgruppen. För att få önskad effekt hos mottagaren av ett 

meddelande är vad som sägs lika viktigt. Om Lasswells (1948) del om ”vem” handlade om 

den traditionella retorikens ethos (trovärdighet) kan ”vad” sammanlänkas med dess två andra 

delar, pathos (känsla) och logos (argumentation och förnuft). 

  

Hur dessa tre delar kan användas för att förmedla ett budskap är något som diskuteras i Jouko 

Aaltonens (2014) artikel. Aaltonen jämför hur tre olika dokumentärer har använts sig av den 

traditionella retoriken för att förmedla ett budskap om klimatförändringarna. Retorik som 

traditionellt sett handlar om konsten att tala, att övertyga och inspirera en publik genom det 
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verbala språket, appliceras i studien på ett annat medium nämligen dokumentärfilm. Higgins 

och Walker (2012) har gjort en sammanställning med exempel på hur retorikens tre olika 

delar kan tillämpas. Se tabell 1. 

  

Delar	 Exempel	på	tekniker	för	övertygelse	
ETHOS:	trovärdighet		
(talarens	uppfattade	karaktär)	
	

	

Likhet	
Inställsamhet	
Hänsynsfullhet	
Expertis	
Självkritik	
Benägenhet	att	lyckas	
Konsekvens	 

PATHOS:	känsla	 Metaforer	
Identifikationm	framförallt	genom	kulturella	
referenser	som:		
•	Sport	
•	Missgynnad	
•	Hälsa,	välmående	
•	Hopp,	strävan	
•	Lojalitet	
•	Vänskap	
•	Sympati	

LOGOS:	förnuft		
(framställande	av	rationalitet)	

Argumentation	
Logik	
Garantier/motiveringar	
Fordringar	
Data	
Bevis/exempelvis	(t.ex.	historiska) 

 

Tabell 1, återskapad och översatt version av; Elements of rhetorical appeals (Higgins & 

Walker 2012, 198) 

Den första delen ethos, som berörts tidigare, handlar om hur personen som framför 

meddelandet kan hjälpa till att skapa trovärdighet för meddelandet. Vad gäller 

dokumentärfilm, vilket berör studies verktyg Sweatshop, handlar det om hela filmens 

trovärdighet. Trovärdigheten är beroende av vem som framför meddelandet i filmen och vem 

som skapat filmen. (Aaltonen, 2014; Higgins & Walker, 2012) Här återkopplas det tillbaka till 

hur opinionsledare, beroende på sammanhang, kan vara bra personer för att skapa 

trovärdighet i en dokumentär. (Aaltonen, 2014) Ungefär på samma sätt som en tandläkare 

som rekommenderar en viss tandkräm, i teorin, skapar trovärdighet i en tandkrämsreklam. 
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Detta kan kopplas till programmet Sweatshop som valt att använda sig av två stycken 

modebloggare som talespersoner för programmet som indirekt handlar om mode. För att 

förstärka trovärdigheten i en dokumentär kan det också vara bra att se till teknikerna nämnda i 

tabell 1. Man vill till exempel skapa likhet eller jämställdhet med tittarna, vara inställsam och 

visa hänsyn med mera. (Higgins & Walker, 2012) Flera av dessa tekniker går att uppnå med 

hjälp av rätt person som framför meddelandet. 

  

Både pathos och logos handlar på sätt och vis om vad det är som faktiskt sägs eller visas när 

ett meddelande förmedlas. Beroende på vad man säger kan man till exempel anspela på 

mottagarens känslor eller förnuft för att meddelandet ska få önskad effekt. (Aaltonen, 2014) 

 

Anspelar man på mottagarens känslor handlar det om retorikens pathos. För att komma åt 

mottagarens känslor försöker man på olika sätt få mottagaren att identifiera sig med 

budskapet. (Higgins & Walker, 2012) Det kan, som visas i tabell 1, göras genom att skapa 

sympati. Sympati kan skapas genom att visa hur illa en person har det samtidigt som man kan 

visa att det finns hopp. Aaltonen (2014) kallar denna teknik för ”affektiv övertalning” och för 

det använder man sig gärna av känslostarka bilder och fotografier, animationer och metaforer. 

(Higgins & Walker, 2012) I studiens verktyg, Sweatshop, finns det flera scener och sekvenser 

som faller in under denna affektiva övertalning. (Aftonbladet, 2016b) 

  

Den sista delen i den traditionella retoriken handlar om argumentation och förnuft och kallas 

logos. Logos handlar om hur argumentationen i en film eller ett tal byggs upp. Hur framförs 

argumentationen och hur rättfärdigas de olika argumenten? Stärker argumenten varandra eller 

hänger de inte ihop alls? Dessa är frågor som Aaltonen (2014) ställer sig. Man säger även att 

denna del i förmedlandet av ett meddelande bygger på rationalitet och logiskt tänkande. Detta 

tydliggörs i tabell 1 där vanliga tekniker i denna del innebär användande av data och olika 

former av bevisningar. (Higgins & Walker, 2012) Även denna form av övertygelse 

förekommer i Sweatshop.  

 

 

2.5	Teori	kopplad	till	intervjuguide	
De olika teorierna som tagits upp i teoridelen är inte alla direkt kopplade till varandra, men 

samtliga teorier kopplas på olika sätt till studien. Detta har gjorts genom att alla områdena 
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berörs i studiens intervjuguide som använts (se bilaga 1). Eckhardt, Belk och Devinneys 

(2010) teori om att vilja konsumera rätt är något som berörs av intervjuguidens första del. Där 

ställs frågor som ger deltagarna möjlighet att ta upp ämnet om etiska arbetsförhållanden. 

Utifall att om ämnet inte skulle komma på tal spontant är intervjuguiden utformad med en 

fråga som i sådant fall tar upp ämnet etiska arbetsförhållanden. Utifrån denna fråga går det 

sedan att se hur deltagarna reflekterar kring ämnet i kontrast till sina tidigare uttalanden om 

klädkonsumtion. Något som skulle kunna speglas av slutsatserna från Eckhardt, Belk och 

Devinneys (2010) artikel samt de olika konsumentundersökningarna.  

 

Efter att ha konstaterat hur deltagarna ser på ämnet om etiska arbetsförhållanden mer generellt 

fokuserar resterande frågor på hur de ser på själva programmet Sweatshop. Då kopplas 

frågorna till de olika kommunikationsteorierna och de olika problemen som kan komma i 

samband med förmedlandet av ett meddelande. För att få in Lasswells (1948) modell ställs 

frågor där programmet jämförs med andra kommunikationskällor, till exempel skolan, för att 

ta reda på om källan till meddelandet har en stor inverkan (”vilken kanal”). Programmets 

huvudkaraktärer är även något som tas upp i intervjuguiden för att kunna koppla deras 

betydelse till teorierna som berör opinionsledare. Opinionsledare som tas upp både i 

tvåstegsmodellen och den traditionella retorikens ethos. Teorin om information overload är 

något som nämns i intervjuguiden genom frågorna som berör deltagarnas tidigare vetskap om 

etiska arbetsförhållanden. Teorin kopplas även till frågan om huruvida deltagarna hört talas 

om programmet Sweatshop tidigare eller inte. I samband med dessa frågor tros det gå att tyda 

i vilken utsträckning deltagarna har vetskap om problemet sedan tidigare och hur väl de tagit 

till sig budskapet. Den traditionella retoriken lyfts med i studien genom frågor gällande den 

känslomässiga responsen till programmet samt vilka sekvenser som deltagarna fastnade för i 

programmet. Denna respons jämförs sedan med den upplevda responsen till andra 

kommunikationskällor. 

 

Samtliga teorier har använts för att enklare kunna urskilja ur vilka aspekter man kan se 

skillnader i responsen till programmet Sweatshop jämfört med andra kommunikationskanaler.  
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3. Metod	

3.1	Forskningsansats	
Studien syftar till att undersöka ungdomars åsikter och uppfattningar kring en viss 

kommunikationskanal. Spontana reaktioner och ett fritt tänkande var något som eftersträvades 

i studien och därför valdes en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ forskningsansats ger 

möjlighet till en djupare insikt i deltagarnas åsikter och uppfattningar. (Denscombe, 2016) 

Eftersom studien undersöker hur ett meddelande mottages av en specifik målgrupp, som 

består av olika individer, är det viktigt att metoden ger utrymme till flera olika förklaringar 

och åsikter. En kvalitativ ansats betraktas därför öka tillförlitligheten och pålitligheten i 

studien tack vare friheten som tillåter undersökningen att anpassas efter deltagarna. Detta 

jämfört med en kvantitativ ansats som är mer statisk och inte lika flexibel. (Denscombe, 2016) 

Inom det valda forskningsområdet finns det även mycket befintlig kvantitativ forskning, i 

form av enkätundersökningar. Denna studie kan då tänkas komplettera den redan existerande 

forskningen som rör konsumenters tankar kring etiska arbetsförhållanden. Med en kvalitativ 

strategi ska denna studie ge en tydligare bild av hur programmet Sweatshop tas emot av unga 

tittare. Empirin består därför av kvalitativa primärdata. Det syftar till data i form av ord 

istället för siffror. (Denscombe, 2016) 

 

3.2	Population	
Populationen i denna studie är ungdomar i åldern 16–19 år som bor i Stockholmsregionen. 

Denna population valdes dels eftersom verktyget som används i studien, programmet 

Sweatshop, är riktat mot en yngre publik. Ungdomar i den valda åldern får även fritt förvalta 

pengar de själva tjänat ihop eller fått i gåva, enligt föräldrabalken. (SFS 1949:381) Ungdomar 

mellan 16–19 år kan därför ha större frihet att styra sin egen konsumtion jämfört med yngre 

ungdomar och barn vars konsumtion ofta styrs av föräldrar eller vårdnadshavare. (Hernesk, 

2011) 

  

Att populationen är ungdomar i Stockholmsregionen är dels av praktiska skäl, eftersom 

studien består av kvalitativa fokusgrupper. Ytterligare en anledning till det valda geografiska 

området är det stora utbud av shopping som finns i staden. Ungdomar i Stockholm har 

tillgång till ett väldigt stort utbud av butiker och märken som kanske inte finns i övriga delar 

av landet. Det gör att staden i sig uppmuntrar till konsumtion. Klädkonsumtion generellt är 
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även idag betonat av en trendkänslig slit-och-släng-mentalitet, något som Rebecca Earlyes, 

professor i hållbar modedesign, påstår. (Johansson, 2016) Det är inte bara det stora utbudet av 

kläder utan också ungdomarnas kontinuerliga exponering för kommunikativa media som 

uppmanar till denna konsumtion. Man kan tänka sig att ungdomar i Stockholm är mer 

påverkade av det då Stockholm är en av de världsledande regionerna inom just informations- 

och kommunikationsteknik. Vilket gäller både teknikutveckling och teknikanvändning. 

(Johnson, 2014) Vad gäller själva modeintresset, finns det även många som påstår att 

stockholmare är mer modemedvetna och trendkänsliga jämfört med resten av Sverige. (DN, 

2015) Det gör Stockholmsregionen extra intressant då studien berör just textilbranschen. 

 

3.3	Urval	
Urvalet i denna studie är ett icke-sannolikhetsurval. Att använda sig av ett icke-

sannolikhetsurval innebär att alla i en population inte har samma chans att bli valda. (Bryman 

& Bell, 2013) Urvalet har gjorts med en kombination av de icke-slumpmässiga 

urvalsmetoderna bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Flertalet bekanta kontaktades initialt 

(bekvämlighetsurval) och via fyra av dessa bekanta kontaktades slutligen de ungdomar som 

blev deltagarna i fokusgrupperna (snöbollsurval). Denna typ av urval leder generellt till att 

resultatets generaliserbarhet minskar. Resultatet kan inte anses vara representativt för hela 

populationen om man använder sig av ett icke-sannolikhetsurval. (Denscombe, 2016) I denna 

studie ledde dock den valda urvalsmetoden till deltagare spridda över en stor del av 

Stockholmsområdet. Något som i det specifika fallet för studien gör att resultatet blir mer 

generaliserbart jämfört med om alla fokusgrupper till exempel hade ägt rum på en och samma 

skola. 

 

3.4	Programmet	Sweatshop	
Studiens verktyg är programmet Sweatshop. Som nämnt i inledningen är programmet ett nytt 

sätt att försöka nå ut med ett meddelande om etiska arbetsförhållanden i textilbranschen. 

Programmet Sweatshop kommer ursprungligen från Norge, där programmet släppets via 

Aftenposten år 2014. Programmet blev en succé både nationellt och internationellt (Schibsted, 

2015) och blev belönat med det norska TV-priset Gullruten för “beste reality” år 2015. (Olsen 

& Dommerud, 2015) Serien har sedan gjorts i en svensk version tillsammans med 

nyhetsportalen Aftonbladet. I den svenska versionen presenteras två kända unga svenska 



	 28	

modebloggerskor, Sarah Tjulander och Lisa Tellbe som är i 20-årsåldern. Att vara 

modebloggare innebär att de kontinuerligt, ibland dagligen, skriver om kläder och mode på 

sina personliga hemsidor (bloggar). (NE, 2016) I serien får man som tittare sedan följa Sara 

och Lisa när de åker till Kambodja för att besöka klädindustrin. Vad de dock inte visste var att 

de själva skulle leva och jobba som arbetare i en av fabrikerna. (Aftonbladet, 2016a) 

Bloggerskorna fråntogs sina tillhörigheter och bekvämligheter som de annars är vana att ha i 

sin vardag. De fick inte heller äta eller duscha när de ville, sova i en egen säng eller klä sig i 

sina kläder som de packat med sig på resan. Bloggerskorna bodde och åt hemma hos Phearith, 

28 år, som är anställd på en av de största textilfabrikerna. Detta gjordes för att få en verklig 

inblick i hur textil-arbetarnas levnadsstandard ser ut i och utanför klädfabrikerna. Genom hela 

serien får man sedan följa hur Sarah och Lisa reagerar på och reflekterar över det de får vara 

med om. (Aftonbladet, 2016b)  

 

3.5	Datainsamling	
För att samla in primärdata till studien användes en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av 

fokusgrupper. Valet av fokusgrupp som intervjumetod gjordes för att få ungdomarna att 

diskutera öppet sinsemellan samt svara naturligt för att erhålla högsta möjliga kvalitativa data. 

Fokusgrupp är en mindre strukturerad intervjuform som ger möjlighet till en mer öppen dialog 

där deltagarna får utrymme att prata om det de själva kommer att tänka på. (Denscombe, 

2016) Fördelar med denna intervjuform är att om det förekommer frågor som är otydliga kan 

deltagarna ställa frågor direkt till moderatorn vilket minimerar risken för missförstånd. 

Metoden gör det även möjligt att ställa uppföljningsfrågor för att få vidare utveckling kring 

vissa resonemang där det behövs. Moderatorn i en fokusgrupp hjälper även till att se till att 

deltagarna håller diskussionen inom ämnet. (Bryman & Bell, 2013) En risk med att samla in 

data med hjälp av fokusgrupp är att deltagarna lätt kan ta efter varandras svar vilket gör att 

variationen av tankarna och åsikterna minimeras. Om en i gruppen är stark i att uttrycka sina 

åsikter kan det påverka en annan deltagare till att inte våga prata om sina egna tankar, vilket i 

sin tur försämrar empirin. Speciellt i åldrarna 16–19 år är det lätt att bli styrda av varandras 

svar. Denna problematik är något som moderatorn behöver hantera genom att inkludera alla i 

gruppen och formulera om frågorna på ett sätt som gör att deltagarna svarar med egna ord och 

inte enbart håller med de andra. Trots denna problematik var fokusgrupp det bästa alternativet 

för denna studie. Med fokusgrupper gick det att få med fler deltagare än vad som hade varit 

genomförbart med enskilda intervjuer. Att föra diskussioner i grupp kan också tänkas spegla 
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verkligheten bra då man, som tidigare nämnt, gärna ber vänner och människor i sin 

omgivning om åsikter och råd när man bearbetar information. (Nisbet & Kotcher, 2009) En 

persons åsikter influeras av andra människor även när man inte deltar i en fokusgrupp. Sista 

anledningen till varför just fokusgrupp var en passande metod för denna studie var att 

forskarna gavs möjligheten att se till att alla deltagare tagit del av studiens verktyg Sweatshop. 

Serien visades nämligen upp under fokusgrupperna vilket gjorde att samtliga deltagare hade 

samma vetskap om serien som skulle diskuteras. Detta ligger i linje med att fokusgrupper bör 

ha fokus på ett ämne där deltagarna har ungefär samma kännedom. (Denscombe, 2016)  

 

3.6	Etik	
För samhällsvetenskapliga studier finns det fyra principer där forskare förväntas ta hänsyn till 

i en undersökning som involverar människor. Dessa principer är: 

  

Princip 1: Deltagarnas intressen ska skyddas. Det innebär att man som forskare ska se till att 

den som deltar i undersökningen inte far illa av undersökningen, varken fysiskt eller psykiskt. 

Deltagaren ska heller inte påverkas negativt i och med den information de delar med sig av 

och deltagarna ska även själva kunna ha nytta av forskningen. (Denscombe, 2016) I studien 

utsattes inte deltagarna för några fysiska prövningar som skulle kunna ge deltagarna några 

fysiska skador. Ämnet som diskuterades kan bitvis betraktas som upprörande, men anses inte 

vara ett ämne som skulle kunna skapa någon bestående psykisk skada. En del av ungdomarna 

i undersökningen är omyndiga och därför kommer inga fullständiga namn att lämnas ut. Detta 

görs för att behandla alla lika, men det görs även för att skydda de som tycker att deras svar 

inte ska offentliggöras. Av samma anledning behandlas även de personer som hjälpt till att 

sammanställa grupperna anonymt, då det annars hade varit möjligt att härleda deltagarnas 

identitet därigenom. 

  

Princip 2: Deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke. Det betyder att 

deltagarna i studien medverkar frivilligt och att de har haft tillräckligt med information om 

studien för att kunna bestämma om de vill medverka eller inte. (Denscombe, 2016) Detta har 

studien förhållit sig till genom att tydligt meddela deltagarna, både vid tillfrågningstillfället 

och även vid tidpunkten för fokusgruppen, att deras medverkan i studien är helt frivillig. Vid 

samma tillfällen har de även blivit informerade om vad fokusgruppen kommer att handla om 

och hur den kommer genomföras. Detta leder oss vidare till princip 3: Forskare ska arbeta på 
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ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen, som innebär att forskarna ska vara 

öppna och tydliga med hur och varför studien genomförs. (Denscombe, 2016) Vid samma 

tillfällen som nämndes innan meddelades även deltagarna om varför studien genomförs, vad 

deras roll är och vilka forskarna i studien är. 

  

Princip 4: Forskningen ska följa den nationella lagstiftningen, berör bland annat informerat 

samtycke. Deltagarna måste vara informerade om vad deras medverkan kommer innebära för 

dem och som tidigare nämnt, i vilket syfte studien genomförs. Utifrån informationen måste de 

sedan ge sitt samtycke till att medverka. Då studien inte är av sådan karaktär att den utgör 

några personliga risker för deltagarna erhölls inte ett skriftligt samtycke utan endast ett 

muntligt samtycke. Deltagarna informerades även om att de när som helst kan avbryta och ta 

tillbaka sitt samtycke. Konfidentiell hantering av data är också något som berörs av denna 

princip. Därför är det i studien endast forskarna själva som haft tillgång till rådata 

(ljudinspelning från fokusgrupp och observationsanteckningar).    

  

	3.7	Genomförande	av	studien	
Studien inleddes genom att skanna omgivningen för att se ifall det gick att komma i kontakt 

med någon eller några som ingår i studiens population eller personer som jobbar med 

ungdomar i populationen. Flertalet personer kontaktades vilket resulterade i fyra stycken 

fokusgrupper med deltagare från olika delar av Stockholm. Totalt var det 19 ungdomar som 

deltog. Två av dessa fokusgrupper etablerades genom en initial kontakt aktiv inom läroverket 

och de andra två genom direkt eller indirekt kontakt med ungdomar i studiens population. 

 

3.7.1	Fokusgrupperna	
Deltagarna i två av fokusgrupperna sammanställdes med hjälp av två olika lärare på två olika 

gymnasieskolor i Stockholm. I de fallen, fokusgrupperna, sammanställdes av lärarna 

tillhandahöll även dessa lärare tid och plats för genomförandet av fokusgruppen. Vid dessa 

två tillfällen genomfördes fokusgrupperna i klassrum på respektive skola och miniserien 

Sweatshop spelades upp via en projektor. I de två fall forskarna själva sammanställde 

fokusgrupperna fick deltagarna flera olika alternativ gällande tid och plats för genomförandet 

av fokusgruppen. Den ena av dessa två fokusgrupper genomfördes i ett grupprum på 

deltagarnas skola och den andra i en tillgänglig källarlokal. Målet var att varje fokusgrupp 

skulle bestå utav 4–6 deltagare. Det valet gjordes eftersom det antalet ger möjlighet till en 
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hanterbar diskussion som också kan bidra med flera olika åsikter och synpunkter. 

(Denscombe, 2016)  

 

Vid själva genomförandet av fokusgrupperna varierade antalet deltagare per fokusgrupp 

mellan 3–7 personer. Avvikelserna berodde i två fall på bortfall i sista minuten och spontan 

tillökning i ett fall. Det sammanlagda antalet deltagare i studien var 19 personer. Tiden det tog 

att genomföra respektive fokusgrupp varierade mellan 70–90 minuter. Empirin från 

fokusgrupperna dokumenterades med hjälp av en ljudfil som spelas in med diktafon. Ljudfilen 

användes sedan för att transkribera och slutligen sammanställa det som sas under 

fokusgruppen i en sammanfattning. Under fokusgrupperna togs även 

observationsanteckningar. Under samtliga fokusgrupper var två forskare deltagande. En 

forskare agerade moderator vars uppgift var att underlätta för diskussion och interaktion 

mellan deltagarna snarare än att tydligt styra diskussionen. (Denscombe, 2016) Moderatorn 

såg till att diskussionen inte svävade iväg allt för långt från ämnet. Den andra forskaren hade 

en ännu mer observerande och överskådlig roll. Denna forskare var den person som förde 

observationsanteckningar som sedan användes som ett komplement till ljudinspelningarna vid 

sammanställningarna av diskussionerna i fokusgrupperna. Den andra forskaren ställde även i 

slutändan eventuella frågor om det var något ämne som inte hade berörts under diskussionen. 

  

Fokusgrupperna inleddes med en kortare presentation av forskarna. Inledningsvis förklarades 

syftet med studien i helhet och varför deltagarnas medverkan är av betydelse. Innan själva 

diskussionen startades förklarades även hur intervjun skulle dokumenteras och hur materialet 

skulle behandlas, som nämnt i stycke 3.5 om etik. Fokusgrupperna fortsatte sedan med en 

generell diskussion om mode och kläder för att sedan ledas vidare till varifrån dessa kläder 

kommer. Efter det spelades miniserien Sweatshops tre avsnitt från säsong ett upp. Efter 

uppspelningen av de tre avsnitten inleddes en diskussion om vad deltagarna tycker om 

programmet och om hur samma budskap förmedlas genom andra kommunikationskanaler. (se 

bilaga 1) Därefter avslutades fokusgrupperna med deltagarnas eventuella frågor och 

funderingar kring studien. Deltagarna meddelades även om hur de skulle kunna nå forskarna 

för eventuella frågor efter fokusgruppen. 

  

De olika fokusgrupperna hade helt olika karaktär. En av de fokusgrupper som sammanställdes 

av en lärare var genomgående trevande och det krävdes flera följdfrågor för att få igång en 

diskussion. Den andra fokusgruppen som på samma sätt sammanställdes av en lärare var 
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däremot väldigt pratsam och självgående. Deltagarna i den fokusgruppen behövde inte alls 

samma vägledning genom diskussionerna. I de två fokusgrupperna som sammanställdes av 

forskarna var samtliga deltagare pratsamma. Följdfrågor behövdes i dessa två fokusgrupper 

endast för att hålla diskussionen i rätt riktning och hindra den från att “sväva iväg”. 

Gemensamt för samtliga grupper var att ämnet om ansvar och klädernas ursprung inte dök 

upp spontant. För att få svar angående detta behövde forskarna ställa en direkt fråga. 

 

De fyra fokusgrupperna bidrog med många åsikter och tankar kring ämnet om etiska 

arbetsförhållanden och programmet Sweatshop. Detta sammanställs i nästkommande empiri-

kapitel.  
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4. Empiri	

4.1	Fokusgruppernas	sammansättning	
Som nämndes i metoden genomfördes studien med hjälp av fyra stycken fokusgrupper. Tre av 

dessa fyra grupper var indelade i elever som går i samma skolklass och läser samma 

inriktning. En grupp bestod av deltagare som går/gått på olika skolor och läst olika 

inriktningar, varav två även hunnit avsluta sina gymnasiestudier. Grupp ett bestod av sex 

deltagare som läser ett vård- och omsorgsprogram. Grupp två bestod av tre deltagare, en som 

läser ekonomi och två som nyligen avslutat sina gymnasiestudier där de inriktade studier på 

teknik respektive naturvetenskap. Grupp tre bestod av sju deltagare som läser ett 

ekonomiprogram. Den fjärde och sista gruppen bestod av tre deltagare som studerar ett 

estetiskt program som inriktat på mode. 

 

4.2	Sammanfattning	av	samtliga	fokusgrupper	
4.2.1	Generellt	vad	deltagarna	tyckte	om	mode	
Fokusgrupperna bidrog med blandade svar när det gäller vad mode betyder för ungdomar 

idag. Nästan alla deltagare tyckte dock att mode är viktigt och att det representerar vem man 

är. Det framgick även i flera av grupperna att med olika stilarna kan man prova sig fram och 

utveckla sin identitet. I grupp tre kom det även fram att mode kan skapa trygghet i och med att 

en viss stil kan visa att man tillhör en specifik grupp eller klass. Samtidigt menade de även att 

mode också kan skapa stress eftersom det kan finnas en press på att hänga med i de senaste 

trenderna. Sedan fanns det några få deltagare (framför allt i grupp ett) som inte tycker att 

mode inte är viktigt. De sa att man bara ska vara sig själva, ta på sig det man tycker om och 

inte alltid följa de trender och märken som är populära. 

  

Svar som man fick i samtliga grupper när det gällde vilka faktorer som är viktigast vid köp av 

kläder var pris, utseende och passform. Det kom fram att majoriteten av deltagarna använder 

sina egna pengar som de tjänat ihop själva eller fickpengar de fått av sina föräldrar när de 

handlar kläder. Det är främst när det gäller köp av dyrare kläder, som till exempel 

vinterjackor, som föräldrar är mer aktiva och hjälper till i köpprocessen. Hur de väljer vilka 

kläder de ska ha på sig under dagarna innebar främst att matcha färgerna med varandra och 

hur dessa kläder sitter på kroppen. Att låna eller ärva kläder från syskon talades det om i två 

grupper, där man var positiva till det. 
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Frågan om vilken som är den största inspirationskällan gällande mode genererade också 

likartade svar i grupperna. Olika sociala medier framstod som de mest inflytelserika 

inspirationskällorna, framförallt Instagram. Det talades även om att omgivningen, ens vänner 

och familj kan inspirera eller styra vad man har på sig. Bloggare nämndes även som 

inspirationskällor. 

 

4.2.2	Klädindustrin	-	före	programmet	Sweatshop	visas	
Innan Sweatshop spelades upp ställdes frågan om deltagarna brukar reflektera över vilket land 

kläder kommer från och hur de tillverkas. Ingen i någon av grupperna sa att de brukar 

reflektera över det inför ett köp. Efter vidare diskussion kom det trots allt upp exempel på att 

några deltagare vid vissa tillfällen reflekterat över tillverkningen. En deltagare i grupp ett tog 

upp att det på nyheter och sociala medier uppdagats att vissa klädföretag, som exempelvis 

H&M, hade använt sig av barnarbete i sin tillverkning och att han därefter valde att sluta 

handla kläder på H&M. I fokusgrupp tre talades det om ett köp av UGG-skor. Deltagaren som 

tog upp detta exempel tänkte köpa ett par nya UGG:s men valde, efter att ha sett en video om 

hur skorna tillverkas på Facebook, att inte köpa skorna. Sedan fanns det en person i 

fokusgrupp två som påstod sig vara medveten om de dåliga arbetsförhållandena men som 

också sa att han inte bryr sig om arbetarna. Han menade att om inte han köper kläderna 

kommer andra göra det ändå. Fjärde fokusgruppen var den enda gruppen som hade diskuterat 

problemet ordentligt tidigare. Gymnasieprogrammet de läser har inriktning på mode och 

kläder och därför hade de fått undervisning om hur klädestillverkning går till. De gick igenom 

hur bomullstillverkning påverkar miljön och de människor som jobbar med det under första 

året i gymnasiet. 

  

I grupp två diskuterades begreppet “made in China”. Deltagarna menade att det då är 

underförstått att kläderna har tillverkats under billiga förhållanden och att arbetarna möjligtvis 

inte har haft det bra då de tillverkat produkten. I den fjärde gruppen tog de upp att det är lätt 

att glömma att det är människor som sitter och syr kläderna när de väl går runt i butiker och 

handlar. Deltagarna i grupp tre uttryckte att de själva har en viss ekonomi som de lever på och 

för att ta hänsyn till arbetarna skulle man behöva välja dyrare kläder, vilket de inte har råd 

med. De menade att dyrare kläder betyder att arbetarna har haft bättre arbetsvillkor. 
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4.2.3	Efter	uppspelningen	av	programmet	Sweatshop	
Endast ett fåtal hade hört talas om programmet Sweatshop innan det visades i samband med 

fokusgrupperna. Av studiens 19 deltagare var det fyra som kände till programmet. Tre av 

dessa hade sett programmets trailer och en av dem hade sett alla avsnitt. Samtliga av dessa 

fyra deltagare hade stött på programmet på Aftonbladets hemsida. Fyra andra kände igen 

antingen en eller båda bloggerskorna, Lisa och Sarah, och av de fyra var det två som följde 

deras Instagram eller bloggar. Ingen av dessa deltagare hade dock hört talas om programmet 

tidigare. 

  

När moderatorn frågade vad deltagarna tyckte om programmet uppstod först en tystnad i 

samtliga fokusgrupper. Deltagarna var aningen ställda och det verkade som att programmet 

hade gett dem något att tänka på. Att döma av ungdomarnas ansiktsuttryck fick moderatorn 

uppfattningen att det inte var ett enkelt ämne för deltagarna att ta in. 

 

“Sorgligt” och “hemskt” var de första ord som nämndes i flera av grupperna efter den 

utdragna tystnade. I fokusgrupp fyra uttryckte en deltagare direkt efter avsnitten; ”That was 

dark as fuck!”, innan det blev tyst. Till en början var det svårt för många av deltagarna att 

komma på något som de fastnade extra mycket för i avsnitten, men efter lite diskussion kom 

det fram en del exempel. Något som diskuterades i alla grupper, men framför allt i grupp två 

och tre, var arbetarnas dåliga lön som arbetarna får. De tyckte att det var synd och dåligt att 

arbetarna inte kunde betala vissa saker. Som exempel tog de upp, i grupp ett, det en arbetare 

berättade om hur hon behöver betala sin sons skolavgift samtidigt som hon inte kan betala mat 

för dagen eller har råd att spara ihop pengar till någonting alls. 

  

Vilka scener som gav ett starkt intryck varierade i de olika fokusgrupperna. Vissa fastnade för 

en scen i första avsnittet där en man satt på gatan med sin utslagna dotter i knät och bad om 

pengar. Andra reagerade mer över den dåliga lönen som arbetarna fick. Grupp tre reagerade 

framförallt på delen i avsnitt två då bloggerskorna skulle handla mat och vardagsartiklar för 

den lön de tjänat ihop på två dagars arbete. De tyckte att det var ett väldigt tydligt sätt att visa 

att pengarna knappt räcker till en middag och några få förnödenheter. Två deltagare från 

fokusgrupp två reagerade på det sista avsnittet där bloggerskorna grät. De menade att det 

verkade som att bloggerskor inte hade någon vetskap om vad som sker i tredje världen, vilket 

de tyckte var lite provocerande. I samband med detta började de prata om hur mycket 
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bloggerskorna egentligen hade fått betalt för att delta i programmet, vilket också fick dem att 

ifrågasätta programmets trovärdighet. 

  

Programmet fick många av deltagarna att fundera över vad de skulle kunna göra för att bidra 

till att arbetarna får bättre lön och arbetsvillkor. En deltagare i grupp fyra påpekade att om 

man tar bort fabrikerna helt försvinner jobbmöjligheterna. Hon menade också att det inte är 

fel av företagen att ha sina fabriker i tredje världen, men att man i sådana fall måste ge dem en 

rimlig lön. Deltagare i flera av fokusgrupperna uttryckte att det är lönen som måste ändras på 

och det är klädföretagen som bär det huvudsakliga ansvaret för att det ska bli bättre 

arbetsvillkor och lönerna. I fokusgrupp ett kom även landets ansvar på tal. En deltagare där 

menade att det kan vara svårt för företag och oss som privatpersoner att göra någon skillnad. 

Landet där kläderna tillverkas har sina egna regler och lagar som gör att situationen för 

arbetarna är som den är. I fjärde fokusgruppen kände deltagarna att de fick lite ångest av 

programmet. Speciellt en deltagare som tittade på sina egna kläder och insåg att hon hade en 

H&M tröja på sig, vilket ledde till att starka känslor dök upp. 

 

4.2.4	Bloggarna	
I varje fokusgrupp var det åtminstone en som kände till och/eller följde en av bloggarna Lisa 

eller Sarah på Instagram eller genom deras bloggar. I princip alla deltagare tyckte att de 

utvalda bloggerskorna passade in i programmet eftersom de äger mycket kläder och skriver 

om mode. De kände även själva att de kunde relatera till Lisa och Sarah, som inte är några 

superkändisar utan egentligen bara två vanliga personer som handlar kläder i samma butiker 

som de själva rör sig i. Hade man valt en superkändis kände de att man inte hade kunnat 

relatera till dem på samma sätt eftersom de kanske blir sponsrade av dyra märkeskläder. 

Deltagarna var dock överens om att en superkändis möjligtvis hade kunnat bidra till fler 

tittare. Många trodde ändå att Lisa och Sarah når ut till flera yngre tittare som kanske har dem 

som förebilder och att de har möjligheten till att sprida informationen bättre till dem. Däremot 

skulle det ha varit intressant om H&M:s verkställande direktör, VD, var med i något liknande 

program säger några från grupp tre. 

 

4.2.5	Budskapet	
Efter att ha sett programmet kände samtliga deltagare att deras syn på arbetsförhållandena i 

textilbranschen hade förvärrats. Tidigare hade de förstått att det var dåligt men inte hur dåligt 

det var. Många förstod att arbetarna inte hade bra lön men inte att det var så illa att de inte 



	 37	

hade råd med att äta mat eller försörja sin familj. Att de fick höra att många inte ens har 

möjlighet till att skaffa sig en egen familj blev även flera deltagare dystra över. Vissa fick 

ångestkänslor över att de själva har det bra och kan bli vad som helst i jämförelse med de 

arbetare som deltog i programmet. Arbetarna har inte möjlighet att göra någonting annat än att 

jobba i textilfabrikerna. Några deltagare tog upp arbetaren som bloggerskorna bodde hos och 

hennes dröm om att bli frisör och ha en egen salong. I Sverige hade det varit en självklarhet 

att hon hade kunnat bli frisör. Deltagarna tyckte att det är orealistiskt att hon inte skulle kunna 

bli det för att hon befinner sig i ett annat land. Vi lever alla i år 2016 och då tycker en att man 

borde kunna bli det man drömmer om, menade en deltagare. 

  

Det var en positiv inställning till programmet från alla håll fokusgrupper. Några uttryckte att 

det var ett slags “wake up call”. Vissa skulle uppskatta att ett program som Sweatshop kunde 

visas mer i skolan eftersom de tycker att budskapet blir tydligare och trovärdigare i det 

formatet jämfört med att läsa om det i böcker. Att de fick ett ansikte på arbetarna tyckte de 

gjorde att de kunde förstår mer vad som försiggår i en fabriksarbetares liv. Många av 

deltagarna sa att skolan mest har fokuserat på att berätta hur miljön blir påverkad av 

klädtillverkning och inte hur människorna bakom kläderna påverkas. 

 

Många sa just där och då att de hade viljan att konsumera annorlunda men att de är skeptiska 

till att de faktiskt kommer att göra det. I grupp tre sa de att de absolut vill konsumera 

annorlunda när de är äldre och har råd, men att de just nu känner att de inte kan påverka 

någonting. Fokusgrupp fyra var väldigt entusiastiska till förändring och menade att när de väl 

jobbar inom i modebranschen kan de hjälpa till och påverka. Även fokusgrupp ett kände stark 

att de ville gör skillnad. I fokusgrupp två var de inte lika positiva till förändring. En deltagare 

sa att han vill konsumera annorlunda, men att han vet att han inte kommer göra det när han 

väl ser nästa snygga klädesplagg som han vill ha. Något som även resterande deltagare i 

samma fokusgrupp höll med om. 

  

Något som de i grupp tre uttryckte att de saknade var information om hur de själva kan göra 

något åt problemet. En av deltagarna uttryckte sig på följande vis; “Asså nu visar dom hur det 

är men de visar inte hur jag kan göra skillnad. Så det blir så att man tycker synd och sen går 

man vidare”. Den enda deltagaren som hade sett hela serien tidigare sa att hon slutade handla 

kläder på H&M under en månads tid men sedan glömde hon bort allt och återgick till att 

handla på H&M igen.  
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5.	Analys	

5.1	Tankar	kring	mode		
Ungdomarna som deltog i fokusgrupperna delade i stort sett samma mening när det gäller 

mode. Det är något som man uttrycker sin identitet med och som visar vem man är. De 

faktorer som visade sig vara viktigast när det gäller köp av kläder var utseende och pris. Det 

var först när frågan ställdes av moderatorn som de reflekterade över var kläderna de köper 

kommer från. Då kom också ämnet om textilarbetarnas arbetsförhållanden på tal. Detta tyder 

på att det inte är något som de brukar ha i tankarna. Vad gäller vilka faktorer som är viktigast 

vid köp av kläder kan man också se att resultatet i denna undersökning stämmer överens med 

undersökningarna av Konsumentverket (Lundqvist & Eckeverri, 2011) och 

Konsumentnämnden (Ericson, 2006). Även i dessa studier var priset och utseendet de 

viktigaste faktorerna. 

 

Tänket om att konsumenter inte alltid lever som de lär som genomsyrar Eckhardt, Belk och 

Devinneys (2010) artikel är något som kan anas i fokusgrupperna. När etiska faktorer kom på 

tal hade deltagarna en positiv inställning, men samtidigt svarade de att det inte var något som 

de reflekterar över vid köpbeslut. Anledningar till detta kunde man hitta antydningar till i 

både Eckhardt, Belk och Devinneys (2010) olika rationaliseringar samt i fenomenet 

information overload. Majoriteten av deltagarna menade att de inte har råd att köpa dyrare 

kläder, som de även antar är producerade under bättre omständigheter. Enligt deltagarna 

utesluts etisk konsumtion på grund av ett högre pris och det kan kopplas till den ekonomiska 

rationaliteten. Ett annat argument som många av deltagaren var överens om var att de själva 

inte kan påverka problemet kring klädarbetares löner. De sa att de kanske har möjlighet att 

hjälpa till när de blir vuxna, men inte nu. Dessa typer av förklaringar faller in under det 

institutionella förtroendet. Deltagarna tycker inte att ansvaret ligger hos dem, utan att det är 

någon annan som bör göra en förändring för att det ens ska finnas möjlighet för ungdomar att 

konsumera etiskt. 

  

Om man ska se till Lasswells (1948) linjära modell, och det sista steget “Med vilken effekt”, 

gav fokusgrupperna skilda svar. I den första och sista fokusgruppen kände flera av deltagarna 

att de drastiskt ville ändra sitt köpbeteende efter att ha sett Sweatshop. Responsen var 

omedelbar och entusiastisk och i fokusgrupp fyra var även frustrationen påtaglig. I denna 

grupp var responsen till serien som starkast och deltagarna kände att de tidigare haft lite 
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kännedom om vad som pågår inom klädindustrin men att programmet har bidragit till att de 

nu förstår den utsatta situationen i fabrikerna. Denna kunskap gjorde att de kände att de vill 

agera genast. Tydliga paralleller kunde dras mellan deras reaktioner och de scener i 

programmet som är känsloladdade; de scener som rör retorikens pathos. 

  

I första fokusgruppen kände flera deltagare en vilja att förändra sitt köpbeteende, men den 

känslan var inte lika stark som den som sista gruppen förmedlade. Samtliga deltagare i första 

gruppen instämde i att Sweatshop var ett jättebra sätt att förmedla budskapet och att det 

definitivt hade fått dem att tänka efter. Effekten i denna grupp blev inte samma som i grupp 

fyra, men likväl uppstod en vilja till förändring. Båda dessa grupper hanterade även dilemmat 

med hur en förändring egentligen skulle gå till. Däremot framstod hindret inte som lika stort 

som i grupp två och tre. I de två sistnämnda grupperna fanns det också ett intresse för att 

konsumera etiskt, men de hade också svårt att se hur det skulle genomföras. Entusiasmen i 

dessa två grupper möttes ganska fort av ett visst tvivel. De kunde inte förstå hur de skulle gå 

tillväga eller om en enskild persons handling ens skulle hjälpa. Ingen av grupperna kände att 

programmet skulle leda till någon större förändring i deras köpbeteende, möjligtvis att de 

skulle tänka efter en gång extra men sedan handla på samma sätt som tidigare. Programmet 

hade trots detta en positivare effekt på grupp tre då majoriteten kände att de åtminstone i 

framtiden, som vuxna, skulle ha möjligheten och viljan att göra något åt problemet. 

  

När fokusgrupperna var avslutade gick det att se ett mönster rörande vilka grupper som var 

extra positiva till programmet och till ett förändrat köpbeteende. Detta syntes i form av ordval 

och hur de agerade vid känsloladdade scener. Här kan man se att steget “Till vem” i Lasswells 

modell (1948) har en inverkan på det sista steget “Med vilken effekt”.  

  

Fokusgrupperna var uppdelade med elever från olika gymnasieprogram; vård och omsorg 

(grupp ett), ekonomi/naturvetenskap/teknik (grupp två), ekonomi (grupp tre) och slutligen 

mode (grupp fyra). Det är intressant att se att deltagarna som läser mer likartade 

gymnasieprogram förde mer liknande resonemang kring ämnet om arbetsförhållandena. 

Programinriktningar som ekonomi, naturvetenskap och teknik kan tänkas karaktäriseras av ett 

mer rationellt tänkande jämfört med vård och omsorg och mode som karaktäriseras av ett 

humanitärt respektive kreativt tänkande. Det var tydligt att grupp två och tre resonerade mer 

rationellt och använde logiskt tänkande. Vid frågan om det var några scener som de fastnade 

lite extra för tog båda grupperna upp scener som var betonade av retorikens logos. I dessa 
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grupper kom den ekonomiska rationaliteten på tal i större omfattning än i grupp ett och fyra. I 

grupp två och tre berördes även företagens girighet. Att nämnda resonemang diskuterades kan 

kopplas till deras val av utbildning (se tabell 2). I grupp ett och fyra var reaktionerna mer 

spontana och känslobaserade och de scener som dessa grupper framförallt påverkades av var 

baserade på retorikens pathos. I deras resonemang låg fokus på människorna och deras 

levnadsförhållanden jämfört med de andra grupperna där samtalet snabbt riktade in sig på hur 

det i praktiken är svårt att mildra problemet. Man kan resonera kring att den mer 

känslosamma responsen i grupp ett kan bero på att de läser ett humanitärt program och i 

framtiden vill jobba med att ta hand om människor. Den starka reaktionen i grupp fyra kan 

bero på att deltagarna i den gruppen alla läser en mode-linje och modebranschen berörs 

indirekt i Sweatshop. De starka känslomässiga reaktionerna i denna grupp följdes av ett hopp 

och en stor entusiasm. Till skillnad från grupp två och tre kände deltagarna i grupp fyra att de 

skulle kunna bidra till problemet eftersom de i framtiden hoppas på att arbeta inom 

modebranschen. Deras entusiasm beror på att de inte ser hindret angående hur man kan 

konsumera etiskt då de erhåller mer kunskap och insikt i branschen. Denna grupp var den 

enda som tidigare hade berört ämnet om etiska arbetsförhållanden inom textilbranschen, 

vilket gjorde att de hade ett försprång i sina tankegångar. 

 

Gymnasieinr iktning Ethos Phatos Logos 

Natur & Teknik   x 

Ekonomi x  x 

Design x x  

Vård och omsorg x x  

 

Tabell 2, visar en sammanställning av deltagarnas typ av resonemang som de förde kring 

programmet Sweatshop beroende på vilket gymnasieinriktning de studerar/har studerat.  

  

Den tredje delen i Lasswells (1948) modell, “I vilken kanal”, samtalade fokusgrupperna om. 

Serien Sweatshop diskuterades i olika sammanhang. De flesta var som tidigare nämnt positiva 

till programmet och flera ansåg även att det skulle kunna passa som undervisningsmaterial i 

skolan. Programmet upplevdes legitimt men det framgick att det hade känts mer pålitligt om 

det hade visats upp via skolan. Det betyder att kanalen, genom vilken budskapet förmedlas, 

påverkar hur trovärdigt och tillförlitligt ett budskap är. Detta kan kopplas till retorikens ethos 

och vem som förmedlar budskapet. Skolan som kanal hade enligt deltagarna kunnat öka 

programmets trovärdighet. En deltagare såg svårigheter med att använda programmet i 
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skolundervisning då han inte visste under vilket ämne ett sådant program skulle passa in. Han 

ansåg att det inte kändes som en tillräckligt trovärdig källa för skolan. Budskapet har fått 

positiv kritik, men enligt deltagarna måste det förmedlas annorlunda för att passa in i en 

kontext som skolan. Detta stämmer överens med det Aaltonen (2014) tar upp om 

opinionsledare och sammanhang i sin artikel om vem som förmedlar meddelandet för att 

skapa hög trovärdighet. I tabell 2 ovan visas även vilka grupper, indelat efter 

gymnasieinriktning, som tyckte att programmet hade en bra trovärdighet (ethos). 

	5.2	Mottagande	av	budskap		
Det framgick i empirin att nästan alla grupper hade svårt att uttrycka några åsikter om 

programmet direkt efter att de hade sett det. Samtliga deltagare uttryckte till största del positiv 

respons om programmet, men det var få som hade sett eller hört talas om det innan. Av alla 

deltagare var det fyra som hade hört talas om serien tidigare, varav en sett hela serien och tre 

som enbart sett trailern. Av dessa fyra hade samtliga upptäckt serien på Aftonbladets hemsida. 

För att koppla detta till tvåstegsmodellen kan man säga att meddelandet nått fram till 

målgruppen via massmedia, eftersom Aftonbladet faller under den kategorin. Under 

fokusgrupperna framgick det att fyra andra deltagare åtminstone kände igen en av 

bloggerskorna, varav två stycken följde en av deras bloggar respektive Instagram-konton. Det 

intressanta är att ingen av dessa personer, inte ens de som faktiskt följer en av bloggerskorna, 

hade hört talas om Sweatshop. 

 

Något som talar emot tvåstegsmodellens opinionsledare som kommunikationskanal och emot 

de utvalda bloggerskorna som passande opinionsledare. Alla deltagare var positiva till att 

huvudpersonerna i serien var två modebloggare och att de var extra passande eftersom de är 

aktiva inom modebranschen. Flera av deltagarna påpekade att modebloggarna även passade 

som huvudpersoner tack vare deras höga antal följare, vilket också är ett resonemang som 

placerar dem som opinionsledare i tvåstegsmodellen. I detta avseende verkar det dock inte 

som att denna del av opinionsledarrollen har fungerat, eftersom ingen av de deltagare som 

följer bloggerskorna hade hört talas om programmet. Efter att ha varit inne på Lisa och Sarahs 

bloggar och Instagram-konton kunde man se att det fanns inlägg om att de skulle resa till 

Kambodja (Tellbe, 2015) och sedan ytterligare inlägg när programmet släpptes. (Tellbe, 2016; 

Tjulander, 2016) Trots detta hade ingen av deltagarna som följer bloggerskorna hört talas om 

eller sett programmet. Det är något som gör att bloggerskorna tappar sina roller som 

opinionsledare. En del av att vara en opinionsledare är att kunna nå ut med information till 
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andra människor och i bloggarnas fall till sina följare, något som de enligt denna 

undersökning inte lyckats med. 

 

Utifrån den empiri som tagits fram i studien var det tydligt att det var få som reflekterade över 

problemet med dåliga arbetsförhållanden vid köpbeslut. Däremot menade nästan alla att de 

kände till problemet. Detta har förklarats tidigare med hjälp av Eckhardt, Belk och Devinneys 

(2010) rationaliseringar men med tanke på deltagarnas reaktioner på programmet Sweatshop 

upplevdes det att även andra faktorer ligger bakom. De flesta deltagare höll med om att de 

visste om att arbetarna inte hade det speciellt bra, men ändå verkade nästan alla deltagare 

chockade och ställda efter att ha sett programmet. Det var påtagligt då uppspelningen av 

avsnitten följdes av tystnad och många deltagare hade även svårt att överhuvudtaget uttrycka 

sig efter programmet. Ovanstående tyder på att deltagarna inte förstått vad problemet innebär. 

Chocken grundade sig i att deltagarna inte hade full insikt i hur människors liv påverkas av 

situationen i klädfabrikerna. Detta bekräftades genom de svar deltagarna gav efter en liten tid 

av återhämtning. Vissa deltagare nämnde att problemet har lyfts tidigare men att de inte 

förstått hur illa det är. Det tyder på att de aldrig tagit till sig budskapet ordentligt. Dessa 

resonemang visar på att deltagarna har påverkats av fenomenet “information overload”. 

Budskapet kan påträffas i olika miljöer men det finns så pass mycket annan information att 

deltagarna inte absorberar och stimulerar just detta budskap. Man kan tänka sig att vissa av 

deltagarna använder sig av de tidigare nämnda hanteringsstrategierna för att ta in all 

information de får och att budskapet då gallras bort i processen. Det framgick att det är viktigt 

för ungdomarna vilka kläder man har på sig. Det gör att deltagarna kan prioritera vetskapen 

om att en viss tröja kommer få dem att passa in i en viss grupp, framför vetskapen om att 

tröjan har blivit tillverkad under bra förhållanden. Man skulle även kunna tänka sig att 

deltagarna inte velat ta till sig informationen fullt ut tidigare det kan strida mot den bild de har 

av sig själva. Precis som Eckhardt, Belk och Devinneys (2010) tar upp vill man generellt se 

sig själv som en god människa och information om arbetsförhållanden kanske får deltagarna 

att känna sig som mindre bra människor. Det är möjligt att man väljer att bortse från tilldelad 

information om den strider mot sin egen självbild och detta är en av hanteringsstrategierna 

som tas upp för att minska den kognitiva dissonansen. 
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5. Slutsats	
Efter att ha genomfört studien kommer forskningsfrågorna att besvaras, vilket också är 

studiens slutsatser.  

 

Hur tar ungdomar emot informationen och budskapet i programmet “Sweatshop”, jämfört 

med andra kommunikationskanaler? Jämfört med andra kommunikationskanaler fick 

Sweatshop ett bra mottagande av deltagarna i studien. Även om de kände till problemet i 

klädindustrin innan de såg programmet var de överens om att Sweatshop hjälpte till att skapa 

en förståelse för vad problemet faktiskt innebär. Utifrån detta dras slutsatsen att ungdomar tar 

emot informationen och budskapet bättre när förmedlas i form av Sweatshop jämfört med 

andra kommunikationskanaler.  

	

Förändras ungdomarnas inställning till hållbart och etiskt arbete i tredje världen efter att ha 

sett programmet Sweatshop? Generellt bland deltagarna var inställningen till hållbart och 

etiskt arbete i tredjevärlden oförändrad efter att ha sett programmet. Undantag för enstaka 

deltagare som blev chockade av vad de såg och kände en stark vilja att göra en förändring 

med en gång. Utifrån detta dras slutsatsen att Sweatshop, för de allra flesta deltagarna, inte 

ger upphov till en förändrad inställning till hållbart och etiskt arbete. 

 

6. Diskussion	

7.1	De	olika	kommunikationskanalerna	
Efter att ha pratat med ungdomar märktes det genomgående att många inte hade varit i 

kontakt med ämnet som studien tog upp. Fokus gällande etik i skolan har i största allmänhet 

legat på miljön eller på det som varit aktuellt i världen just vid tiden för undervisningen. 

Lärarna är en av de aktörer som kunnat förmedla budskapet om ämnet och har då valt att göra 

det i samband med det som visas på nyheterna. Efter att ha växlat några ord med en lärare 

angående upplägget om etik i skolans läroplan visade det sig att de själva får planera in detta 

utifrån när de känner att det är passande. Lärarna tar upp etik och hållbarhet enligt läroplanen, 

men i vilket sammanhang det behandlas är väldigt fritt. På senare tid har ämnet tagits upp i 

samband med miljö och miljöpåverkan då detta varit väldigt omdebatterat de senaste åren. 

Etik i samband med arbetsförhållanden har därför inte varit lika aktuellt även om ämnet 

fortfarande är problematiskt och förekommer på nyheterna till och från. 
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Trots att ämnet inte tas upp speciellt mycket i skolorna var det intressant att nästan alla 

deltagare i fokusgrupperna påstod att de var bekanta med problemet. Deltagarna måste ha fått 

reda på problemet via någon kanal men inte lagt någon större vikt vid det eller förstått 

problemet med tanke på deras reaktioner på Sweatshop. Det kan därför diskuteras om 

Sweatshops producent kan ha tagit hänsyn till den valda publiken genom att använda ett språk 

som är lättbegripligt för att göra det enklare att förstå budskapet. Genom resultatet kunde man 

tyda att programmet levererade budskapet så att ungdomarna förstod att det kom från 

individer från en helt annan plats och att de reflekterade över det utifrån sin egen kontext. 

Deltagarnas starka respons kan ha att göra med att bloggarna reagerade så pass starkt på de 

olika situationer som de fick genomgå, som är vardag för textilarbetarna. Den starka 

kontrasten fick deltagarna att tänka igenom sina liv jämfört med arbetarnas. Den information 

som de stött på tidigare genom andra kanaler har enbart beskrivit eller talat om vad som 

försiggår i de olika fabrikerna. Exempel är att de inte får några toapauser, lönerna är dåliga, 

fabriker rasar, hälsan försämras på grund av arbetet och mycket mer. Detta har dock inte satts 

i kontrast till något som deltagarna kunnat relatera till. Den starka reaktionen på Sweatshop 

kan tänkas bero på att textilarbetarna framställs som verkliga människor med drömmar och 

känslor. Tidigare har deltagarna ofta tänkt att deras kläder tillverkas av maskiner. 

Producentens mål med programmet var att människor skulle bli så pass provocerade att serien 

skulle spridas genom delning på sociala medier och bli ett viralt fenomen. Att enbart bli 

upplyst och dela med sig av problemet och inte agera skapar ingen lösning i verkliga världen. 

Av studiens insamlade data märktes det att många ungdomar inte vet hur de ska gå tillväga för 

att motverka problemet kring arbetarnas bristande löner som arbetarna får. Hade det funnits 

en del i programmet som berättade hur ungdomarna kunde motverka problemet skulle det 

generera mindre osäkerhet och uppgivenhet. 

 

Avsikten var från början att undersökningen skulle vara könsneutral. Vid transkriberingen av 

fokusgrupperna var det emellertid oundvikligt att se tydliga skillnader i varifrån tjejer och 

killar hittar sin inspiration gällande mode och kläder. Tjejerna använde sig främst av 

Instagram och bloggar, medan killarna snarare lyssnar till det som rekommenderas av vänner 

eller det som föräldrar köper till dem. Oberoende av vilket kön som tittade på programmet 

kände deltagarna att de kunde relatera till Lisa och Sarah, men det hade varit intressant att ta 

reda på om det skulle ha blivit en större påverkan hos killarna om det var en manlig deltagare 

i Sweatshop. I den norska versionen fanns det en manlig deltagare, något de tyvärr inte 
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överfört till den svenska versionen. Med tanke på de olika svar som gavs gällande inspiration 

till kläder kan man tänka sig att en manlig deltagare hade kunnat leda till annorlunda 

reaktioner och känslor hos killarna i undersökningen.  

 

Innan studien påbörjades var förväntningarna att flera av deltagarna skulle känna igen 

programmet Sweatshop eftersom det lanserades i Sverige under våren 2016 och studien 

genomfördes i slutet av samma år. Serien hade funnits tillgänglig på Internet i flera månader. 

Att det endast var fyra personer som hade hört talas om eller sett Sweatshop var överraskande 

med tanke på att Aftonbladet är en väletablerad mediekanal. På Aftonbladets hemsida 

introduceras modebloggarna som “två kända svenska modebloggare”, men detta har inte gett 

speciellt stor uppmärksamhet till programmet utifrån denna studies resultat. Inför 

fokusgrupperna fanns det förväntningar på att fler deltagare skulle känna till modebloggarna 

bland annat på grund av deras närliggande ålder. 

 

Något annat som kan tänkas ha påverkat resultatet i studien var valet att kontakta bekanta för 

att komma åt studiens målgrupp. Att forskarna var bekanta med vissa deltagare kan tänkas ha 

påverkat trovärdigheten i deras svar då de eventuellt skulle velat svara på ett sätt som de tror 

att forskarna ville höra. En mer vänskaplig relation mellan forskaren och deltagarna ledde till 

att diskussionerna flöt iväg in i ämnen som inte var relevanta för studien. Att kontakta bekanta 

kan ändå inte anses ha påverkat resultatet märkvärt eftersom tre av de fyra fokusgrupperna 

endast sammanställdes av bekanta. De slutgiltiga deltagarna i dessa grupper hade ingen 

tidigare relation till någon av forskarna. Forskarna var i majoriteten av fokusgrupperna relativt 

anonyma. 

 

7.2	Funderingar	kring	programmet	Sweatshop	
Studien har visat att programmet Sweatshop är ett effektivt sätt att få målgruppen att förstå sig 

på problemet om etiska arbetsförhållanden. Även om de kände till problemet i klädindustrin 

innan de såg programmet var de överens om att Sweatshop hjälpte till att skapa en förståelse 

för vad problemet faktiskt innebär. Resultatet visar dessutom att även om programmet i sig är 

bra, var det inte ett särskilt effektivt sätt att förmedla budskapet till målgruppen. Detta baseras 

på resultatet om att väldigt få deltagare hade hört talas om programmet. Av de som hade hört 

talas om programmet var det endast en som hade valt att fortsätta se hela serien. Något som 
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säger en del om att Sweatshop kanske inte riktigt lyckats med att övertyga målgruppen att gå 

vidare till att faktiskt se programmet.  

 

Något som man kan fundera över är det lite motsägande resultatet gällande deltagarnas 

respons på programmet. Deltagarna tyckte att programmet gav en tydlig bild av problemet 

genom att visa människorna bakom klädproduktionen, vilket fick dem att uppleva problemet 

på ett avvikande sätt än de gjort tidigare. Programmet gjorde det lättare för ungdomarna att 

relatera till problemet, men det var delade meningar om hur det skulle påverka deras framtida 

konsumtion. Deras inställning till hållbart och etiskt arbete i tredje världen var, som 

konstaterades i slutsatsen, för de flesta deltagarna oförändrad. Något som verkade bero på en 

känsla av maktlöshet som infann sig hos ungdomarna efter att ha sett programmet. För att 

undvika dessa maktlöshetskänslor skulle programmet behövt en del som tog upp vad en själv 

rent praktiskt skulle kunna göra åt problemet. Detta var även något som deltagarna själva 

påpekade.  

 

7.3	Reflektion	över	undersökningsprocessen	
Om det fanns möjlighet till att göra om studien skulle ambitionen vara att hålla i flera 

fokusgrupper. Det hade även varit önskvärt att genomföra alla fokusgrupper i skolan då 

forskarna på så sätt inte har några anknytningar till deltagarna. Genom studiens gång märktes 

det att de tänkta deltagarna som forskarna var direkt bekanta med hade en större tendens att 

avboka i sista sekund jämfört med de deltagare som kontaktades via en bekant som arbetar 

som lärare. Studien blev därav lidande då mycket tid gick förlorad på grund av avhopp och att 

forskarna därför behövde lägga ny tid på att hitta tillräckligt många deltagare till fokusgrupper 

för att uppfylla en mättnad av data. 

 

Data som samlades in kan ha påverkats av en rad olika faktorer. För många av deltagarna var 

det till exempel första gången de deltog i en fokusgrupp, vilket kan ha gjort att de kände en 

osäkerhet inför hela situationen. Det kan ha påverkat deras förmåga att våga prata fritt. Att 

forskarna var äldre än deltagare hade också kunnat ses som ett störande moment. Deltagarna 

verkade emellertid avslappnade och besvarade frågorna enligt vad forskarna upplevde vara 

deras egna tankar och åsikter. För det mesta verkade det inte som att någon höll någonting 

tillbaka. Man kan även tänka sig att två forskare från universitetet skulle kunna vara en 

förebild för ungdomarna, men det spelade inte någon större roll under diskussionerna. 
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I de två större fokusgrupperna som genomfördes hade forskarna en större auktoritet jämfört 

med i de mindre grupperna. Det kan ha berott på att forskarna i dessa två grupper 

presenterades av deras lärare varav lärarens auktoritet överfördes till forskarna. I de två 

mindre grupperna, som genomfördes under deltagarnas fritid, var stämningen mer 

vänskapsbetonad. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet av studien är det 

faktum att fokusgrupperna hölls i en kontrollerad miljö och att forskarna var närvarande vid 

uppspelningen av programmet. Forskarens närvaro gjorde att ungdomarna förmodligen 

fokuserade mer på programmet jämfört med vad de hade gjort i en mer naturlig miljö. Det 

förekom nämligen inte något prat eller tittande på mobilen bland ungdomarna när programmet 

visades. Den kontrollerade miljön minimerar även det normalt förekommande bruset. Det 

fanns till exempel inga syskon som kom in i rummet och störde eller mobiltelefoner som 

påminde med meddelanden från vänner. Lokalen hade valts ut efter gruppens storlek så att 

ungdomarna inte skulle bli störda och deras fulla uppmärksamhet skulle kunna ligga hos 

forskarna och programmet. Enda gången det förekom något större brus skedde i grupp fyra 

som genomfördes i ett grupprum på skolan. Där hände det vid två tillfällen att andra personer 

i skolan stormade in för att fråga något eller hämta nått. Hade man istället låtit deltagarna se 

programmet i sina egna vardagliga miljöer hade brus möjligtvis förekommit betydligt oftare. 

Exempelvis att telefonen ringer, föräldrar ropar eller att man har andra hemsidor uppe 

samtidigt som programmet rullar i bakgrunden. Något som förmodligen hade påverkat hur 

deltagarna tagit till sig programmet. 

 

Något som hade varit intressant att ta reda på med facit i hand är varför de deltagare som hade 

vetskap om programmet inte valde att fortsätta se hela programmet. Det hade gynnat studien 

att veta vad som gjorde att de valde att inte fortsätta se hela serien efter att de sett trailern. 

Något som också hade varit tänkvärt hade varit att se ifall deltagarnas respons påverkats av att 

de sett, eller delvis sett, programmet tidigare. Chocken som några av deltagarna kände 

minimerades eventuellt för de personer som haft vetskap om programmet sedan tidigare. 

Detta kan också ha lett till att de hade mer välutvecklade åsikter om programmet jämfört med 

de som såg programmet för första gången.  

 

7.4	Vidare	forskning	
Något som skulle kunna läggas till i studien är ett långtidsperspektiv. Denna studie 

undersöker den omedelbara responsen på programmet och den omedelbara responsen behöver 
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inte vara en direkt indikator på deltagarnas åsikter och känslor i framtiden. Därför hade det 

varit intressant med en longitudinell undersökning av Sweatshops effekt på ungdomar. En 

annan fängslande vinkel är studier av ungdomars konsumentbeteende en tid före och en tid 

efter att de sett programmet, för att se om det stimulerar till handling. Programmet skulle 

likväl kunna leda till handlingar som rör annat än det egna konsumentbeteendet vilket skulle 

vara givande.  

  

 



	 49	

7. Referenslista	
Aaltonen, Jouko. 2014. Claims of hope and disasters: rhetoric expression in three climate    
change documentaries. Studies in Documentary Film. 8: 61-75 
 
Aftonbladet. 2016a. Om Sweatshop. 
http://sweatshop.aftonbladet.se/om-sweatshop/ (Hämtad: 2016-09-29) 
 
Aftonbladet. 2016b. Sweatshop. [online]. 
http://sweatshop.aftonbladet.se/chapter/provningen/?autoplay=true (Hämtad: 2016-10-07) 
  
Amnesty. Blood sweatshops and tears. 2016. 
http://amnestyshop.org.uk/blood-sweatshop-tears-t-shirt-london-school-of-fashion.html 
(Hämtad: 2016-11-06) 
  
Baines, Paul & Fill, Chris. 2014. Marketing. 3. uppl. Oxford: Oxford University Press. 
  
BBC News. 2014. Cambodian textile workers killed during pay protest. BBC News. 3 januari. 
http://www.bbc.com/news/world-asia-25593553 (Hämtad: 2016-10-21) 
  
Bell, Emma & Bryman, Alan. 2013. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 2. 
Stockholm: Liber. 
  
Bengtsson, Anders & Östberg, Jacob. 2011. Märken och människor - Om marknadssymboler 
som kulturella resurser. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB 
  
Cambridge Dictionary. 2016. Sweatshop. [u.å]. Cambridge Dictionary. 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sweatshop (Hämtad: 2016-10-23) 
 
Carbonaro, Simonetta. 2014. Design of Prosperity: Design, humanism och teknologi. [online]. 
http://urskola.se/Produkter/187806-UR-Samtiden-Design-of-prosperity-2014-Design-
humanism-och-teknologi (Hämtad: 2016-10-06) 
  
Denscombe, Martyn. 2016. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB 
  
DN. 2015. DN testar: Är stockholmare trendigare än andra? DN.sthlm. 7 januari. 
http://www.dn.se/sthlm/dn-testar-ar-stockholmare-trendigare-an-andra/ (Hämtad: 2016-12-16) 
  
Eckhardt, Giana M. ; Belk, Russel & Devinney, Timothy M. 2010. Why don’t consumers 
consume ethically?. Journal of Consumer Behavior. 9: 426-436. 
  



	 50	

ELLE België. 2015. Watch: Sweatshop -deadly fashion. ELLE Belgien. 14 januari. 
http://www.elle.be/nl/64504-watch-bloggers-ontdekken-eigen-sweatshops.html (Hämtad: 
2016-12-09) 
  
Ericson, Lisa. 2006. Jag:konsument. Slutgiltig verksamhetsrapport för konsument-
förvaltningens projekt för unga - jag:konsument. Stockholm: Konsumentförvaltningen 
  
Europeiska miljöbyrån. 2016. Att leva i en urbaniserad värld. 3 Juni.  
http://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2011/global-megatrend-foer-jorden-
2050/att-leva-i-en-urbaniserad-vaerld (Hämtad: 2016-11-06) 
  
Fisher, Eran. 2014. ‘You Media’: audiencing as marketing in social media. Media, Culture & 
Society. 37: 50-67 
 
Förenta nationerna. 1948. The Universal Declaration of Human Rights. 
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ (Hämtad: 2016-11-06) 
  
Glickman, Lawrence B. 2006. The Consumer and the Citizen in Personal Influence. The 
Annals of the American Academy of Political and Social Science. 608: 205-212 
  
Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken. 2003. Bringing the corporation into corporate branding. 
European Journal of Marketing. 37: 1041-1064 
  
Hagström, Maria. 2013. “Deras situation liknar slaveri”. SvD. 26 januari. 
http://www.svd.se/deras-situation-liknar-slaveri (Hämtad: 2016-10-20) 
  
Harnesk, Göran. 2011. Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnet skull. 
Staten offentliga utredningar. Utredning SOU 2011:51 
  
Higgins, Colin & Walker, Robyn. 2012. Ethos, logos, pathos: Strategies of persuasion in 
social/environmental reports. Accounting Forum. 36: 194-208 
 
Hunter, Isabel. 2015. Crammed into squalid factories to produce clothes for the West on just 
20p a day, the children forced to work in horrific unregulated workshops of Bangladesh. 
Daily Mail. 1 December. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3339578/Crammed-
squalid-factories-produce-clothes-West-just-20p-day-children-forced-work-horrific-
unregulated-workshops-Bangladesh.html (Hämtad: 2016-10-21). 
  
Johansson, Sandra. 2016. Hållbart slit-och-släng klädindustrins räddning?. SvD. 19 mars. 
http://www.svd.se/hallbart-slit-och-slang-kladindustrins-raddning (Hämtad: 2016-11-08) 
  
Johnson, Anders. 2014. Stockholm den uppkopplade staden. Stockholm: Stokab. 
  



	 51	

Katz, Elihu. 1957. The two-step flow of communication: An up-to-date report on an 
hypothesis. Public Opinion Quarterly. 21: 61-78. 
  
Klein, Naomi. 2000. No logo - Taking aim at the brand bullies. Canada: Knopf Canada. 
  
Kozinets, RV; Handelman, JM & Lee, MSW. 2010. Don’t read this; or, who cares what the 
hell anit-consumption is, anyway? Consumption, Markets and Culture 13: 225-233. 
 
Larsson, Ylva. 2016. Modebloggare blir textilarbetare i Aftonbladets nya serie. Dagens 
Media. 6 April. http://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/modebloggare-blir-textilarbetare-i-
aftonbladets-nya-serie-6538081 (Hämtad: 2016-11-07) 
  
Lasswell, Harold. (1948). The structure and function of communication in society. In L. 
Bryson, (Ed.), The Communication of Ideas. New York: Institute for Religious and Social 
Studies 
  
Lundqvist, Cathrin & Echeverri, Karin. 2011. Hur handlar unga? - en studie om ungas 
konsumtion 2011. Konsumentverket. Rapport 2011:13. 
  
McQuail, Denis & Windahl, Sven. 2013. Communication Models for the Study of Mass 
Communications. 2. uppl. New York: Routledge. 
 
NE. 2016. Blogg. [u.å]. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/blogg (Hämtad: 2016-12-27) 
  
Nisbet, Matthew C & Kotcher, John E. 2009. A Two-Step Flow of Influence?: Opinion-
Leader Campaigns on Climate Change. Science Communication. 30: 328-354. 
  
Nordiska ministerrådet. 2008. Mode under ansvar: Etisk konsumtion av kläder, skor och 
textilier. Köpenhamn: Ekspressen Tryk & Kopicenter 
  
Olmstead, Kenny ; Sasseen, Jane ; Mitchell, Amy & Rosentsie, Tom. 2012. Digital: News 
Gains Audience but Loses Ground in Chase for Revenue. The State of the News Media 2012. 
http://www.stateofthemedia.org/2012/digital-news-gains-audience-but-loses-more-ground-in-
chase-for-revenue/ (Hämtad: 2016-11-08) 
  
Olsen, Thomas & Dommerud, Tine. 2015. AftenpostenTV vant Gullruten. Aftenposten. 9 
Maj. http://www.aftenposten.no/kultur/AftenpostenTV-vant-Gullruten-40786b.html (Hämtad: 
2016-11-09) 
  
Pentina, Iryna & Tarafdar, Monideepa. 2014. From ‘‘information’’ to ‘‘knowing’’: Exploring 
the role of social media in contemporary news consumption. Computers in Human Behavior. 
35: 211-223. 
  



	 52	

Prior, Markus. 2005. News vs. Entertainment: How Increasing Media Choice Widens Gaps in 
Political Knowledge and Turnout. American Journal of Political Science. 43: 577-592. 
  
Sapienza, Zachary S. ; Iyer, Narayanan ; Veenstra, Aaron S. 2015. Reading Lasswell's Model 
of Communication Backward: Three Scholarly Misconceptions. Mass Communication and 
Society. 18: 599-622. 
  
Schibsted. 2015. Aftenposten nominated for Gullruten with Sweatshop. Schibsted Media 
Group. 24 April. http://www.schibsted.com/en/Press-Room/News-archive/2015/Aftenposten-
nominated-for-Gullruten-with-Sweatshop/ (Hämtad: 2016-11-09) 
  
SFS 1949:381. Föräldrabalken. 
  
Skolverket. 2016. Telefonkontakt 7 November. 
  
SvD. 2013. Människor ska inte offras för vinsten. Svenska Dagbladet. 13 Maj. 
http://www.svd.se/manniskor-ska-inte-offras-for-vinsten/om/debatt (Hämtad: 2016-11-09) 
  
Svengren Holm, Lisbeth. 2014. Design of Prosperity: Mer hållbarhet i modebranschen. 
[online]. http://urskola.se/Produkter/187801-UR-Samtiden-Design-of-prosperity-2014-Mer-
hallbarhet-i-modebranschen (Hämtad: 2016-10-06) 
 
Svensson, Peter. 2015. Konsumismen. Organisation och samhälle. [online]. http://org-
sam.se/konsumismen/ (Hämtad: 2017-01-18)  
  
Tellbe, Lisa. 2015. Cambodia. Lisa Tellbe. [Blogg]. 20 november. 
http://lisatellbe.se/2015/11/20/cambodia/ (Hämtad: 2017-01-02) 
  
Tellbe, Lisa. 2016. Early morning. Lisa Tellbe. [Blogg]. 14 april. 
http://lisatellbe.se/2016/04/14/early-morning/ (Hämtad: 2017-01-02) 
 
Tjulander, Sarah. 2016. Have you watched Sweatshop yet? Sarahtjulandercom. [Instagram]. 
18 april. https://www.instagram.com/p/BEWCQj7LhKN/ (Hämtad: 2017-01-02) 
  
Weimann, Gabriel ; Tustin, Deon Harold ; Van Vuuren, Daan ; Joubert, J. P. R 
2007. Looking for Opinion Leaders: Traditional vs. Modern Measures in Traditional 
Societies. International Journal of Public Opinion Research. 19: 173–190. 
  

 

  

 



	 53	

Bilagor	

Bilaga	1	-	Frågeschema	inför	fokusgrupp		

Deltagarna får presentera hur gamla de är och vad de heter. 

1. Vad tycker ni om mode? 

• Hur viktigt är mode för er? 

2. Vad är viktigt för er när ni ska köpa kläder? 

• Kan ni fundera över vad ni har på er, berätta varför ni valt just de kläderna? 

3. Använder ni era egna pengar när ni handlar kläder eller frågar ni föräldrarna? 

• Om ni handlar med era egna pengar, har ni jobbat ihop de eller får ni det av 

föräldrar eller barnbidrag/studiebidrag? 

4. Får ni inspiration från personer i er omgivning eller media när ni köper kläder? 

5. Reflekterar ni över vart kläder tillverkas och vem som tillverkar dem? 

• Läser ni etiketterna? 

6. Känner ni till hur arbetsförhållandena är för de som tillverkar kläderna? 

• Hur har ni fått den informationen? 

Spela upp video 

7. Känner ni till programmet sen tidigare? 

• Om JA: hur fick ni reda på programmet? 

8. Vad tyckte ni om programmet? 

9. Vad reagerade/fastnade ni på i programmet? 

10. Känner ni till dessa två bloggerskor som medverkade i Sweatshop? 

• Om JA: Hur känner ni för dem? (Har ni förtroende för dem? Bra förebild?) 

• Om NEJ: Vad för ni för känsla om dem? Om de skulle bytas ut mot en kändis 

du känner igen, skulle det påverka din syn på programmet? 

11. Vad har ni för uppfattning om klädindustrin nu efter ni sett detta program? 

12. Vad tycker ni om detta sätt att förmedla budskapet jämfört med andra sätt budskapet 

förmedlas via (ex: sociala medier, skola, nyheter etc.)?  

• Utveckla och jämför för- och nackdelar 

13. Om du känner att du blir mer påverkad av programmet Sweatshop, varför är det så? 

14. Känner ni att Sweatshop har fått er att känna att ni vill konsumera annorlunda i framtiden 

eller agera för bättre arbetsvillkor? 
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Bilaga	2	-	sammanfattning	av	fokusgrupp	1	

  

I fokusgrupp ett var det sex deltagare, alla 16 år gamla. Samtliga deltagare läser ett vård- och 

omsorgsprogram på gymnasiet. Intervjun tog plats i ett klassrum tilldelat av deltagarnas 

lärare. 

  

Generellt	vad	de	tycker	om	mode	

Intervjun inleddes med att fråga ungdomarna om vad de tyckte om mode och i denna fråga 

fanns det delade meningar. Hälften av gruppen ansåg att mode inte hade någon vidare 

betydelse och att de inte direkt bryr sig om kläder och märken. Den andra hälften tyckte att 

det är coolt med nya trender där man kan testa olika stilar för att hitta en stil som passar en sig 

själv. De tyckte också att utseende och färg spelar roll. Det som verkade vara den mest 

betydande faktorn vid köp av kläder var priset, helst lågt pris. Dock tyckte de flesta att man 

inte ska köpa något bara för att det är billigt om det är något man egentligen inte behöver. Ett 

exempel som de tog upp var att om det är en tjocktröja man behöver ska man inte köpa ett 

linne för att det är fint. När de fick frågan om att reflektera över deras val av kläder som de 

hade på sig under den dag var det några som tyckte att man skulle välja kläder efter vad man 

själv tycker om. De tyckte inte att man skulle följa alla andra eller andras trender. Alla var 

eniga i att det är viktigt att bära kläder som är bekväma för en själv. Många i gruppen har 

själva valt och köpt sina egna kläder. Det har de gjort både med sina egna pengar som man 

har jobbat ihop, studiebidraget och pengar från föräldrarna. En av ungdomarna hävdade att 

när hon handlar med sina egna pengar kan hon tänka sig att köpa något som är dyrare, men 

med föräldrarnas pengar köper hon hellre något billig. Det gör hon eftersom hon inte ville 

slösa föräldrarnas pengar och få dåligt samvete över det. 

När de frågades om vart de får inspiration från var det två som svarade att de fick inspiration 

från syskon. För den ena hade det att göra med att personen i fråga ärver kläder från sina 

systrar. Några sa sedan att de hämtade inspiration från nätet, bland annat Instagram, att de inte 

får inspiration från vänner och omgivningen. 
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Klädindustrin	–	innan	programmet	Sweatshop	visas	

Innan programmet spelades upp för dem ville man höra om gruppen visste något om vilka 

som gör kläderna eller har haft tankar på vem som gör dessa kläder. Hela gruppen skakade på 

huvudet och små nej hördes överallt. En av deltagarna berättade sedan, efter lite tystnad, att 

han har slutat köpa kläder från H&M på grund av skandalen som kom ut för några år sen om 

barnarbete. Idag köper han främst kläder från ett företag som heter Johnells. Han påpekar att 

han inte tänker på vart deras kläder kommer ifrån och vem som tillverkat dem eftersom han 

inte hört något dåligt om dem. En annan deltagare säger att det är lite svårt att veta vem som 

tillverkar kläderna eftersom man tittar på priset och märket först. För att ta reda på den 

informationen måste man sitta och söka upp information och hon menar att det inte direkt är 

så att företaget skriver ut att de använder barnarbete. 

  

Efter	uppspelning	av	programmet	Sweatshop	

När alla tre program hade spelats upp var det en tystnad i salen och det upplevdes från 

forskarnas håll att det var ett ämne som berör dem. En av deltagarna sa spontant att 

programmet var sorgligt. Det som de flesta i gruppen framför allt fastnade vid var att 

arbetarna får en sådan dålig lön. En deltagare tog upp exemplet från programmet där en 

kvinna inte kan betala mat för dagen men samtidigt måste betala sonens skolavgift. 

  

Bloggarna	

En av deltagarna följer Lisa Tellbe som medverkar i programmet på Instagram. Resterande i 

gruppen hade mer eller mindre inte hört talas om dem utom en som tyckte att han kände igen 

Sarah. Därefter ställdes frågan om dessa bloggerskor var representativa eller om man skulle 

vilja byta ut dem till en annan person eller kändis som de själva kan förknippa sig med. 

Personen som följde Lisa på Instagram tyckte att dessa tjejer var bra representanter eftersom 

de är intresserad av mode. Hade man tagit en kändis som inte har något med mode att göra 

blir det inte samma effekt. En annan tyckte att man kunde byta ut till en mer känd person för 

att få fler tittare och för att problemet på så vis skulle bli mer uppmärksammat. 
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Budskapet	

Deltagaren som tidigare under fokusgruppen tog upp om barnarbete tyckte, efter att ha sett 

Sweatshop, att det problemet upplevs som värre eller förstärkt. Han reagerar på den låga 

lönen och menar att det kan ha att gör med att själva landet är fattig. Han tycker att arbetarna i 

fabriken som känner till problemet borde agera och ställa krav för att få bättre arbetsvillkor. 

När forskarna frågar om skolan tagit upp detta ämne tidigare sa alla att skolan inte har tagit 

upp det. Bara av en slump hade ämnet om H&M och barnarbete diskuterats under en 

hemkunskapslektion och då var det endast för att en klasskamrat tagit upp det. (Detta gällde 

för en av de sex deltagarna) 

  

Alla i gruppen instämmer i att det som visas i programmet är hemskt. De säger att man får ett 

ansikte på de som är drabbade och det är något man inte får se i böcker.  Om det endast står 

skrivet att arbetarna far illa har de svårt att relatera till det. De tyckte att programmet kändes 

riktig och pålitligt just för att man kunde se ansikten på arbetarna. Någon nämnde också lite 

fort att det är rätt datum att tala om det för att intervjun hamnade på den årliga Black Friday, 

då det är stor rea ute i butikerna. 

  

Till sist ställdes frågan om de hade någon vilja eller tankar på att ändra på sin konsumtion i 

framtiden. De sa att nu när man vet vad som sker skulle man vilja sluta handla på H&M och 

berätta för sina vänner om vad som sker ute i fabriker bland arbetarna. De vill även ge mer 

pengar till arbetarna för att de ska få en bättre lön. 
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Bilaga	3	-	Sammanfattning	av	fokusgrupp	2	

  

I denna grupp var det tre deltagare i åldrarna 18-19 och de kom alla från olika 

gymnasieprogram, natur, ekonomi och teknik. Fokusgruppen genomfördes i en tillgänglig 

källarlokal. 

  

Generellt	vad	deltagarna	tyckte	om	mode	

“Mode för vissa människor är en konstform, att kunna uttrycka sig själva och att det kan 

handla om status genom kläder man bär” började en av deltagaren med att besvara första 

frågan. Vidare svarade en annan deltagare att kläder eventuellt kan visa vilken klass man 

tillhör, klasskillnad, men även vilken grupp man vill tillhöra. Deltagaren tog som exempel sin 

egen skolklass, där alla studerar till ekonomi. I den klassen klär sig alla i fina märkeskläder, 

medans de i en annan klass som studerar teknik kunde klä sig i mjukiskläder. Deltagaren 

betonade att i princip ingen, förutom en, i hans klass skulle kunna tänka sig att gå till skolan i 

mjukiskläder. Moderatorn påpekade skämtsamt att han bar mjukiskläder just där och då, på 

vilket deltagaren svarade att det var helg och att man någon gång måste få ha på sig mjukisar. 

  

Den tredje deltagare höll med övriga deltagare men fyllde i med att hon tycker att mode är en 

trygghet för att det visar vem man är. Hon menade att de stilar som finns betyder något och att 

det ger människor trygghet att ha samma stil eller kläder om andra. Hon tog upp att människor 

är flockdjur och att det sitter i våra huvud. 

  

Huruvida mode var viktigt fanns det delade meningar om. Två av de tre deltagarna tyckte att 

mode var viktig, medans en av dem tyckte att mode kan vara viktigt och inte viktigt beroende 

på typ av tillställning eller vilka man umgås med. Samma deltagare reflekterade över sin 

klass, som studera inom teknik, där ingen la någon större vikt vid sina kläder och det ledde till 

att ingen brydde sig. 
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När frågan ställdes om hur de tar beslut när de inhandlar kläder är att alla tre överens om att 

köpet och valet av kläder tänks igenom. Hur man klär sig dag för dag vill man inte tänka för 

mycket på, för man vill inte ”overdress” säger en av deltagarna. En annan gillar att lägga fram 

kläder dagen innan men att den valda outfiten sedan kan ändras beroende på väder och om 

deltagarens mamma lagt ut det han behöver. För den tredje deltagaren är färgerna på kläderna 

jätteviktiga. Plaggen måste matcha varandra och exempelvis tycker hon inte att varma färger 

ska blandas med kalla. 

Alla deltagare jobbar på sidan av skolan och mycket av kläderna köper de med sina egna 

pengar. Föräldrar kan dock då och då hjälpa till med att betala halva kostnaden av en dyr 

vinterjacka säger två av deltagarna. En av dessa deltagare erkänner att om det finns möjlighet 

till att leva på föräldrarnas pengar gör han gärna det ett tag till, “även om det är taskigt sagt”. 

På frågan om vad som inspirerar till att köpa kläder svarade två deltagare att de kan få 

inspiration av omgivningen, men att de inte kunde komma på en specifik person. Den tredje 

deltagaren berättade att hon blir inspirerad av personer på Instagram och Tumblr. Hon 

utforskar sedan sin stil genom att pussla ihop det hon gillar på de olika sidorna. 

  

Klädindustri	–	innan	programmet	Sweatshop	visas	

Innan programmet visades tillfrågades deltagarna om de tänker på vem som tillverkar 

kläderna. En av deltagarna berättar rakt ut att han inte bryr sig jättemycket om arbetarna, även 

om han vet om att det förekommer barnarbete- Han erkänner att det är taskigt sagt. Kläder 

som han har köpt köper han för att de är snygga och om det står ”Made in China” eller andra 

länder såsom Vietnam förstår han att kläder har tillverkats billigt. Deltagaren är medveten om 

att det inte är bra men man väljer att bortse från detta eftersom plagget är snyggt. En annan 

deltagare tar upp att hon har hört fallet om H&M och att arbetsförhållandena för tillverkarna 

där är väldigt dåliga. På grund av det hon hört försöker hon undvika att handla på H&M. Hon 

håller dock med tidigare deltagare och menar att hon kan komma på sig själv med att handla 

på H&M och då inse att det inte är så bra, men att man sedan gör om det ändå. 

  

Vetskapen om de dåliga arbetsförhållandena inom H&M har de fått reda på genom 

Aftonbladet. En tar även upp Nike, att de har haft skandaler runt sig men att deltagaren ändå 

fortsätter köpa Nike-skor och resten av deltagarna instämmer då i det han säger. Deltagarna 
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var överens om att arbetsförhållanden inte är det första man tänker på när man köper kläder, 

utan att valet framförallt görs utifrån bra design. 

  

Deltagarna tillfrågades också om de hade hört talas om eller sett programmet Sweatshop 

tidigare. En av deltagarna hade hört talas om programmet och visste lite om vad det handlade 

om, men han hade inte sett det. Efter en liten diskussion om programmet kommer även en 

annan deltagare på att han också känner till programmet. Båda hade sett något om 

programmet på aftonbladets hemsida för länge sen när de skrollade igenom sidan. Det 

framgick även att en av deltagarna på något sätt var bekant eller “en kompis kompis” med en 

av bloggerskorna som deltar i programmet. Det var också anledningen till att han stannat upp 

och la märket till programmet. 

  

Efter	uppspelningen	av	programmet	Sweatshop	

När deltagarna skulle berätta vad de tyckte om programmet och vad för känslor som väcktes 

var det inga snabba svar. Deltagaren som hade lite vetskap om programmet innan säger att 

han har sett delar av programmet tidigare men att han inte haft någon aning om vad 

programmet hette. Han medgav att han tyckte att programmet var hemskt, men att man har 

vetat om problemet med arbetarnas dåliga löner sedan tidigare. Han var tveksam till att han 

eller någon annan skulle förändras och att vi säger att vi förstår men egentligen inte gör det. 

Människor är egoistiska, lägger han till. Programmet får honom att rysa, känna att det är 

förfärligt och att det inte är mänskligt. Den deltagare som kände till programmet mer ingående 

utvecklar tidigare deltagarnas uttalanden med att säga att programmet inte är jätte upplysande 

eftersom man har vetat om de dåliga arbetsförhållandena sedan tidigare. För att ändra på 

problemet menar han att man måste ändra på sig själv, något han ser att många inte gillar att 

göra. Hittar man en billig tröja försöker man hitta en som är ännu billigare och det är det man 

inte vill ändra på. Han fortsätter med att säga att företagen är dem som borde ändra sig, men 

eftersom dem är ute efter vinst tror han inte att dem är villiga att göra det. Tredje deltagaren 

berättade att hon hade funderingar kring vad man egentligen kunde göra föra att arbetarna inte 

skulle ha det dåligt. 
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Bloggarna	

Två av deltagaren hade lite vetskap om bloggerskorna då dem hade sett reklam för 

programmet och hört lite om det innan det togs upp under fokusgruppen. Alla tre var överens 

om att bloggerskorna var bra representanter för representerar programmet. De tror att det 

finns en stor skara av tittare som har Sara och Lisa som förebilder och att dessa personer då 

också vill vara mer som dem. Deltagarna tyckte inte att det hade passat att istället välja två 

vanliga tjejer eftersom vanliga tjejer inte hade nått ut till lika många människor. 

Moderatorn slängde ut idén om att byta ut Lisa och Sara mot en ”superkändis” och om det 

skulle varit bättre för programmet. Att en jättekänd person försätts i okända miljöer och 

situationer för att locka tittare är inte något ovanligt. Deltagarna tyckte dock att det blir 

tydligare att använda sig av dessa bloggare, eftersom kläderna som tillverkas verkligen kan 

hamna i just deras garderober. På så sätt tyckte en deltagare att Sweatshop hade lyckats knyta 

ihop ändarna på ett bra sätt. Man fick följa hela kedjan, från tillverkning till slutkund. Ämnet 

fördes sedan vidare till programmets legitimitet och trovärdighet. En av deltagarna tyckte inte 

att programmet kändes helt riktigt, eftersom man inte kunde veta ifall bloggerskorna fått 

betalt för att ”spela upp det här lite extra”. Resterande deltagarna höll med om det kunde vara 

sant. 

 

Budskapet 

Innan moderator tog upp ämnet om fabrikernas arbetsförhållanden var det något som 

deltagarna inte hade stött på varken i skolan eller att omgivningen talade om ämnet. De hade 

själva läst i tidningar till och från om hur arbetare i fabrikerna har det. De kan mellan 

vännerna droppa kommentarer om att ”den här är gjord i Kina”. De förstår då sinsemellan vad 

de menar, men hur arbetarna har det är inget som de egentligen pratar om. Något de minns 

från skolan är att det togs upp hur klädestillverkning påverkar miljön. Man fick bland annat 

veta hur mycket vatten som gick åt i tillverkningen, men det nämnde aldrig något om 

personerna som tillverkar kläderna. Detta kände samtliga deltagare igen. Moderatorn 

utvecklade och undrade ifall lärarna möjligtvis hade pratat om arbetsförhållanden under 

samhällsvetenskapliga kurser då de kanske kommit in på etik. Deltagarna tänkte efter och 

sade sedan att de kanske hade läst någon text men att det i så fall bara varit något som 

”swishat” förbi men inte fastnat. Deltagarna hade delade åsikter om programmet Sweatshop 
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skulle vara ett bra utbildningsmaterial. En tyckte att det är svårt att placera in programmet i 

skolan eftersom det talar om bloggare och är från Aftonbladet. Deltagaren menade att det 

kanske hade varit bättre med en annan dokumentär. En annan deltagare tyckte att programmet 

skulle vara ett bra sätt att lära sig om problemet. Deltagaren tog själv upp ett exempel från sin 

skoltid då det skulle passat in. Deltagaren läste natur/ natur och tyckte att det hade passat in i 

en kurs de hade som handlade om global hälsa. 

Överlag var det en positiv inställning till hur programmet framförde budskapet med hjälp av 

de två bloggerskorna. Moderatorn ville då veta om programmet hade fått deltagarna att vilja 

konsumera annorlunda. En deltagare sa att han här och nu kunde säga att han vill konsumera 

annorlunda, men sen när han väl är i situationen där han ser något han vill ha skulle kan 

förmodligen köpa plagget utan att tänka. Om inte han köper plagget kommer ändå någon 

annan att göra det menar han. Han sa också att om man hade vetat om arbetsförhållandena 

redan när han var liten och om det hade pratats om det regelbundet hade han kanske tänkt 

annorlunda idag. 

  

Då de inte känner att de kan agera mot problemet genom att handla annorlunda, undrade 

moderatorn om de skulle kunna göra något för att pressa de stora företagen på något sätt. 

Deltagarna upplevde det som att dem är maktlösa och undrade vad de egentligen skulle kunna 

göra för att ändra något. De reflekterade över om man kan lita på andra märken (andra än 

H&M), men kom fram till att alla företag förmodligen är giriga och att många VD:s inte 

kommer vilja sänka sin lön för att arbetarna ska få en rimligare lön till exempel. 

I slutet av fokusgruppen återvände observatören till ämnet om vad man fastnade för i 

programmet Sweatshop. Då togs det upp om det var några speciella scener deltagarna hade 

fastnat för. Två deltagare fastnade för när Lisa och Sara grät i det tredje avsnittet. Det gav en 

uppfattning av att bloggerskoran inte visste om vad som skedde i tredjevärlden. Vilket de två 

deltagarna tyckte va lite provocerande. Den tredje deltagaren fastnade för en scen då man fick 

se en gata fylld med folk och där man såg Lisa och Sarah i förgrunden. Deltagaren sa, med en 

sorgsen röst, att alla dessa människor förmodligen jobbar i en fabrik och att hon fick känslan 

av att alla deras liv på något vis kändes meningslösa i kontrast till de båda bloggerskorna. 



	 62	

Bilaga	4	-	Sammanfattning	av	fokusgrupp	3 

  

I fokusgrupp tre var det totalt sju personer som deltog, samtliga 16 år gamla. Alla deltagare 

läser ett ekonomiprogram på gymnasiet och intervjun ägde rum i ett klassrum tilldelat av 

deltagarnas lärare. 

  

Generellt vad de tycker om mode 

Ungefär hälften av gruppen svarade genast på denna fråga och deras spontana svar var att 

mode är väldigt roligt och intressant. Efter lite eftertanke kom det även fram att mode 

stundvis kan vara stressfullt och det höll alla deltagare med om. Det fördes resonemang om att 

man vill vara ”inne” och att dyra kläder som man kanske köpte för två år sedan då kanske inte 

är ”okej” att ha på sig idag. Det framgick även att det känns viktigt att passa in och att man 

formas av sin omgivning och att kläder är en väldigt stor del av detta. En deltagare tyckte till 

och med att det kändes som ett krav att ha nya modekläder på sig. Något som togs upp var att 

om det är några speciella kläder som är inne så är de kläderna ofta också dyra. Har man en dyr 

tröja som är ”inne” uppmärksammas det ofta på ett positivt sätt. Därför menar de att det ofta 

blir att man köper liknande kläder som alla andra har, för att passa in. Skulle man köpa något 

som ingen annan har skulle man sticka ut ensam vilket skulle kunna vara jobbigt. Deltagarna 

tog också upp att vad som är inne och vilka kläder folk har på sig är olika på olika skolor. De 

menar att det finns olika ideal på olika skolor i Stockholm, men att det sedan på respektive 

skola ofta är en hyfsat likartad klädstil. Med undantag för de väldigt stora skolorna där det 

finns massvis med olika program och olika typer av människor. 

  

När frågan ställdes om vilka faktorer som är viktiga när de köper kläder nämndes först 

bekvämlighet, vilket ganska snabbt efter en liten tystnad ändrades till utseende eller huruvida 

plagget är inne eller inte. Ordspråket ”vill man vara fin får man lida pin” användes. 

Ytterligare en viktig faktor som togs upp var priset. 
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Huruvida man betalar sina kläder med egna pengar var det delade meningar om. De flesta 

verkade betala sina egna kläder om det inte gällde större inköp som föräldrarna ansåg att de 

verkligen behövde, t.ex. köp av en vinterjacka. En av deltagarna fick alla sina kläder av sina 

föräldrar. 

Gällande vart de får inspiration från inför ett köp delades åsikterna ungefär på hälften. Hälften 

av gruppen får inspiration från diverse blogggare och Instragram-konton medans den andra 

hälften påstår sig få mest inspiration från vänner och människor i ens omgivning. 

  

Klädindustrin	–	innan	programmet	Sweatshop	visas	

Samtliga i gruppen svarade nej på frågan om de brukar reflektera över vart kläder de köper 

kommer ifrån eller vem som tillverkat dem. En deltagare menade att hon inte brukar tänka på 

det men att hon för ett tag sen hade gjort det när hon tänkte köpa ett par nya UGGs-skor. 

Innan hon skulle köpa skorna hade hon sett en video på Facebook om hur de tillverkade 

skorna och efter att hon sett filmen, bestämde hon sig för att inte köpa skorna. Ytterligare en 

deltagare kom då på att hon sett reklam för en serie som handlade om kläder och H&M. En 

tredje deltagare fyllde i och förklarade att det förmodligen var en serie på Aftonbladet 

(Sweatshop) som personen tänkte på. Efter att endast ha sett reklamen för denna serie lovade 

hon att hon skulle sluta handla på H&M, men att hon endast höll löftet i cirka en månad. En 

deltagare sa sedan att man nog ändå vet att de flesta billiga kläder inte är tillverkade så bra, 

men att de inte har råd att istället köpa dyra kläder. 

  

Inför visningen av Sweatshop fick vi veta att en av deltagarna hade sett serien tidigare och att 

en hade sett en trailer eller liknande. Den som hade sett serien tidigare hade sett den då den 

dykt upp som förslag för henne när hon gick in på Aftonbladets hemsida. 
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Efter	uppspelning	av	programmet	Sweatshop	

Efter uppspelningen av serien var den tidigare väldigt pratglada gruppen tyst. Frågan om vad 

de tyckte om serien följdes av en lång tystnad innan en deltagare sa ”jag tyckte det var helt 

sjukt”, följt av ytterligare tystnad och sedan ”ah jag vet inte riktigt vad jag ska säga ”. Samma 

person som tidigare tillade också att det är sjukt att en person i serien sa att hon har jobbat i 20 

år men ändå inte äger någonting.  Övriga deltagare hade svårt att säga någonting om 

programmet direkt efter att det hade visats. Efter att ha fortsatt fokusgruppen i en annan riktigt 

återkom sedan ämnet lite senare om vad de tyckte om själva programmet och om det var 

något speciellt som berörde dem. Då framgick det att flera hade blivit väldigt berörda av en 

scen där en man sitter på gatan med ett utslaget barn i famnen och ber om mat och pengar. De 

hade även fastnat vid delen då bloggerskorna får sin lön och hur de försöker få den att räcka 

till. 

 

Bloggarna	

Två av deltagarna kände igen åtminstone en av modebloggarna i programmet. En deltagare 

kände endast till Sarah Tjulander och den andra läste både Sarahs och Lisas bloggar. Resten 

av gruppen kände inte igen någon av bloggerskorna. De deltagare som kände igen 

bloggerskorna menade att modebloggare generellt har extremt mycket kläder och att de säkert 

sällan använder ett plagg mer än två gånger. Den ena av dessa deltagare menade också att 

hennes intryck av dessa bloggerskor är väldigt bortskämda och att det därför var bra att just 

dem fick se hur det var att vara textilarbetare. Även om de flesta i gruppen inte kände till 

bloggerskorna kunde de resonera kring att de ändå var bra personer att ha i serien eftersom de 

har många följare vilket gör att de kan dra till sig mer uppmärksamhet. En deltagare menade 

om att dem lägger upp det på sina sociala medier kanske fler tar del av det än om av till 

exempel deltagarna i gruppen skulle göra det. Att bloggerskorna kan sprida informationen 

bättre. Nästan hela gruppen instämde i att bloggerskorna var passande för serien också för att 

de är aktiva inom modebranschen. Det kom på tal att de gärna hade kunnat tänka sig se 

H&M:s VD va med i samma typ av serie. 
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Budskapet	

Alla deltagare var väldigt positiva till detta sätt att förmedla budskapet om 

arbetsförhållandena. De tyckte att det är mycket bättre att se det via videoklipp än att läsa det i 

en bok. De tycker att videoklipp där man får se bilder gör det enklare att förstå hur det faktiskt 

är. De tyckte också att det var bra att det var personer som själva fick uppleva hur det är. Det 

var bra att man kunde se på deras ansiktsuttryck hur de reagerade på olika situationer. En 

deltagare sammanfattade det med att ”en bild säger mer än tusen ord”. 

  

Gällande om deltagarna hade stött på budskapet tidigare i skolan svarade alla nej, förutom en 

som tyckte sig minnas att de pratat om det i grundskolan någon gång. Något de flesta kunde 

instämma i var dock att de hade pratat om klädtillverkningens påverkan på miljön. Det hade 

tagits upp i skolan via en film om hur jeans tillverkas och att den filmen hade varit som ett 

”wake up call”. En deltagare menade att även Sweatshop fungerade på samma sätt. En annan 

deltagare sa att hon har hört att H&M:s kläder är dåliga flera gånger men att hon att hon aldrig 

riktigt fattat förrän nu när hon fick se hur det verkligen är. Deltagarna reflekterade även över 

om det hade varit annorlunda om inte kamerorna hade varit lika närvarande och om serien 

istället hade skett undercover. Alla instämde i att de trodde att en sådan teknik hade förmedlat 

budskapet bättre då det hade visat en mer verklig bild. De tänkte att bloggerskorna i 

Sweatshop ändå fick en ”special treatment” just för att allting filmades. 

  

Deltagarna sa också att Sweatshop har påverkat hur de ser på textilindustrin eller i alla fall 

vissa företag. Innan programmet menade några deltagare att de nog trodde att arbetarna inte 

fick speciellt bra betalt och att det kanske inte har det så bra, men att det åtminstone hade råd 

att äta mat och försörja sin familj. Varpå en annan dystert inflikar med: ”de kunde ju inte ens 

ha en familj”. 

  

Flera deltagare är skeptiska till att de kommer att konsumera annorlunda efter att ha sett 

serien. Personen som hade sett serien tidigare påpekade att hon ändå fortfarande handlar på 

H&M till exempel. De flesta instämmer i att de känner att det inte finns någonting de kan göra 

åt det nu och att de kanske kan göra mer när de är äldre. Även om samtliga deltagare var 
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positiva till programmet tror de ändå att budskapet skulle få mest genomslag om det kom ifrån 

skolan. Något som alla var överens om gällande Sweatshop var att de gärna hade sett att de 

hade tagit med vad man själv kunde göra för att hjälpa till. En deltagare uttryckte på följande 

vis; ”Asså nu visar dom hur det är men de visar inte hur jag kan göra skillnad. Så det blir så 

att man tycker synd och sen går man vidare”. Alla deltagare var sedan överens om att om det 

var tydligt vilka företag som var bra och vilka som var dålig skulle man köpa från de företag 

som var bra. På så vis skulle det även kännas värt att betala mer pengar för en tröja som man 

visste var bra producerad. 
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Bilaga	5	-	Sammanfattning	av	fokusgrupp	4	

 

I fokusgrupp fyra deltog tre ungdomar och alla var 18 år gamla. Deltagarna var intresserade 

av mode och de studerade ett gymnasieprogram med kurser som är relaterade till mode och 

kläddesign. Intervjun genomfördes i ett tillgängligt grupprum på deltagarnas skola. 

  

Generellt	vad	deltagarna	tyckte	om	mode	

En av deltagarna inledde med åsikten att “mode är något som förändras hela tiden” och spann 

sedan vidare på att man mår bra av att klä sig snyggt. En annan deltagare fyllde i och sa att 

man kan visa upp sin identitet med hjälp av hårvård, smink, mode och kläder. Den tredje 

deltagaren ansåg inte att mode är särskilt viktigt. På vilket de resterande deltagarna påpekade 

att även de som klär sig i mjukiskläder uttrycker sin image och identitet genom att i så fall gå 

emot modet. 

När deltagarna ska köpa kläder berättade de att alla val är beroende av vad de ska ha kläderna 

till. Om de ska gå på en fest köper de finkläder och då vill man känna sig snygg och sexig. 

Köper de till exempel en pyjamas väljer de istället luftiga och bekväma varianter. Pris och 

passform är viktigt för deltagarna. De är eniga om att de inte skulle köpa en enkel vit t-shirt 

för tusentals kronor, utan då besöker man H&M för att inhandla basplagg. De enda gångerna 

som deltagarna försöker hålla priset lågt är vid inköp av en produkt som ska hålla en längre 

tid, till exempel en vinterjacka eller en klocka. Vid sådana köp går de efter produktkvalitet. 

Valet kring deltagarnas dagliga klädsel görs utifrån faktorer såsom aktivitet, i vilken miljö de 

befinner sig, om det är kallt eller varmt och om kläderna passar ihop med varandra. En av 

deltagarna berättade att hon på morgonen tagit på sig något extra fint för att det skulle passa 

till en arbetsintervju som hon hade varit på under dagen. När de handlar kläder använder de 

sig både av pengar som de själva har intjänat genom extrajobb och fickpengar de fått av 

föräldrarna. Deras studiebidrag var de överens om att de sparar till framtiden till någon större 

investering. En av deltagarna sa att hon frågar sina föräldrar om pengar när hon ska inhandla 

något dyrare. När det gäller mindre saker använder de ihoptjänade pengar. En fråga ställdes 

om deltagarna hade syskon och om de ärvde kläder från dem. Alla deltagare svarade ja. Två 

deltagare sa att de alltid delar kläder med sina systrar och en deltagare sa att hon ibland lånar 
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mjukisbyxor av sina bröder. Källan till inspiration gällande mode för deltagarna är främst 

Instagram-konton, modebloggare och det händer även att omgivningen såsom vänner och 

familj kan inspirera. De brukar titta lite extra på modesidor vid de tillfällen de letar 

festklänningar. 

  

Klädindustri	–	innan	programmet	Sweatshop	visas	

Innan Sweatshop spelades upp ställdes frågan om deltagarna brukar reflektera över vilket land 

kläder kommer från och hur de tillverkas. Här svarade alla tre att de inte brukar reflektera 

över var kläderna kommer från men att de har pratat och sett dokumentärer om klädindustrin i 

skolan. De har främst pratat om bomullstillverkning och hur det påverkar människor som 

jobbar med bomull, men de har också diskuterats om fabriksarbetare. I skolan har de pratat 

om fabriksarbetare i Indien och Bangladesh, om att de får en dålig lön och att det är barn som 

jobbar långa dagar istället för att gå i skolan. En av deltagarna sa att hon glömmer bort att det 

är människor som sitter och syr kläderna när hon går runt i butiker. Hon menar att kläder som 

massproduceras och säljs till billiga priser ofta gör att man åsidosätter tanken på hur kläderna 

tillverkas. Deltagaren får ångest för detta eftersom hon själv lever på en budget och har svårt 

att välja mellan dyra och billiga kläder. Ångesten framkommer då hon inser att hennes egen 

ekonomi och egna val kan generera olika arbetsförhållanden inom klädindustrin. 

Frågan om hur deltagarna själva kan påverka klädindustrin till det bättre gav inget omedelbart 

svar. Alla tre deltagare är medvetna om att en billig t-shirt eller ett par jeans har en lång 

process från tygets uppkomst till slutprodukt. Ett exempel som togs upp är att många har 

uppfattningen att exklusiva företag som till exempel Hugo Boss har bättre arbetsförhållanden 

för fabriksarbetare i jämförelse med lågprisföretag som H&M. En av tre deltagare säger att 

man kan tro att lön och villkor är bättre om plaggen är dyrare. En annan deltagare sa att stora 

företag som designhus får oss att tro att de har bra arbetsförhållanden, men att de i själva 

verket inte har någon större kontroll över vad som sker i fabrikerna som är belägna i andra 

länder såsom Kina och Indien. Det finns alltid personal som granskar och kontrollerar 

arbetare i fabriker. Exklusiva företag kan ha bra arbetsförhållanden men arbetarnas 

kontaktperson i fabriken kanske inte alltid följer de krav som företaget ställt. Det kan även 

vara svårt att styra och övervaka fabriken och dess förhållanden när man befinner sig i ett 

annat land. Kunskap kring arbetare i fabriker hade deltagarna tagit upp via internet och 

skolan. 
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 Efter	uppspelning	av	programmet	Sweatshop 

Tyvärr behövde en av deltagarna gå efter första avsnittet av Sweatshop för att närvara på en 

lektion. Innan hon lämnade fokusgruppen ville hon framföra några åsikter. Deltagaren 

påpekade att det finns många fattiga länder runt om i världen och om man tar bort 

klädfabrikerna försvinner många jobbmöjligheter. Hon ansåg att man måste försöka ändra 

lönen till det bättre och att felet inte alltid ligger hos företaget. Utan företagen skulle många 

människor vara arbetslösa. 

De andra två deltagarna såg klart resterande två avsnitt och en utbrast direkt efter sista 

avsnittet; “That was dark as fuck!”. Båda blev berörda av hur hemsk situationen är för 

arbetarna i klädfabriken. Desto värre kändes det för en av deltagarna som hade på sig H&M-

kläder. Moderatorn såg deltagarens ångestfyllda blick när hon tittade ner på sina kläder. Efter 

det säger deltagaren att hon uppskattade över det de har idag och kommer värdesätta det mera. 

Deltagarna fastnade för i princip allt i programmet. Det första de tog upp var arbetaren, 

Phearith, som bloggerskorna bodde hos. De reagerade på hennes vänlighet och förmåga att 

vara glad för det lilla hon hade. Något deltagarna också reflekterade över var att arbetarna inte 

kunde förverkliga sina drömmar. De jämförde med hur de själva har det här i Sverige, att här 

kan man faktiskt bli vad som helst. En deltagare menade att det är orealistiskt, för vi lever i 

samma värld. Deltagarna tog även upp att arbetarna förmodligen är utbytbara och att om de 

skulle strejka och inte gå till jobbet skulle det finnas andra arbetslösa i landet som skulle ta 

deras jobb. De tar då upp att arbetarna blir tvungna att gå till jobbet även om de är sjuka och 

att många bor långt ifrån sina arbetsplatser. 

 

Bloggerskor	

Av de två kvarvarande deltagarna var det en som kände igen en av bloggerskorna, Lisa 

Tellbe. Deltagaren följer Lisas blogg och berättade därför lite om henne. Den andra deltagaren 

kände inte igen någon av bloggerskorna, utan hon följer andra bloggare. Deltagarna var 

överens om att de tyckte att Lisa och Sarah var två passande huvudpersoner för programmet. 

De tyckte att Lisa och Sarah var passande eftersom de är intresserade och håller på med mode 

och för att de även sprider information om mode med mera till den nya unga generationen. 

Deltagarna menade att bloggerskornas sociala medier når ut till flera med inspiration och har 

därför en stor påverkan. Att inte använda jättekända personer utan mer vanliga personer 
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tyckte de även gör att man kan relatera till programmet bättre, eftersom bloggerskorna själva 

går i samma butiker som dem och handlar kläder. Hade programmet istället använt sig av en 

välkänd person som till exempel Victoria Beckham hade de inte fått samma känsla. De 

menade att en kändis förmodligen får sina kläder sponsrade eller handlar märken som är 

alldeles för dyra för dem själva, vilket hade gjort det svårare att relatera.  

  

Budskap	

Att använda sådana program som Sweatshop i undervisningen var deltagarna positiva till. De 

tyckte att man skulle ha sett mer av detta i skolan. De tyckte att budskapet blir tydligare och 

att det träffar dem hårt eftersom de fick skuldkänslor efter att ha sett programmet. Det som 

deltagarna tyckte var svårast var att förstå hur de skulle kunna påverka och hjälpa dessa 

människor. Det gjordes en jämförelse med om programmet skulle ha filmats under täckmantel 

och att man då kanske kunde ha sett den hårda sidan. En sida som de menade att man kanske 

inte riktigt fick se i Sweatshop. De trodde nämligen att chefen, på fabriken där bloggerskorna 

fick testa på att jobba, var snällare mot Lisa och Sarah än vad han skulle varit mot en vanlig 

arbetare. 

Jämfört med att läsa om ämnet och situationen i skolan, där det enbart är fakta, tyckte 

deltagarna att det var bra att bloggerskorna fick uppleva situationen på riktigt. De tyckte att 

det var bra för att man fick se tydligt hur situationen fick bloggerskorna att känna sig. 

Båda deltagarna vill i framtiden jobba med mode och designar kläder och de säger att de vill i 

framtiden göra det bättre för arbetarna och se till det företag som de jobbar för att ha bra 

arbetsvillkor eller uppföljning till att sådana förlopp inte förekommer. Efter programmet har 

de fått ett “wake up call” som de uttrycker. 


