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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle kan en tendens urskiljas att ökade krav ställs på företag gällande miljö, etik 
och sociala frågor. Därmed har begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) vuxit fram 
och många branscher arbetar idag aktivt med socialt ansvarstagande. Studiens syfte var att 
undersöka CSR ur både ett konsumentperspektiv och ett marknadsföringsperspektiv. 
Tyngdpunkten låg på konsumentperspektivet och problemformuleringen formulerades därför 
till: Hur påverkas svenska konsumenters kunskap, attityder och köpbeteenden av att svenska 
klädföretag bedriver ett CSR arbete? Fokus ligger på de etiska aspekterna av CSR och hur 
konsumenterna påverkas av dessa när de handlar kläder. Marknadsföringsperspektivet 
användes för att förmedla ett företags syn på sitt CSR arbete och Indiska valdes som 
fallföretag. Studien har främst utgått från en kvantitativ metod, där en konsumentenkät 
utformades och tilldelades 153 personer. I enkäten undersöktes variablerna kunskap, attityder 
och köpbeteenden och fyra av 19 frågor utgick från de svenska klädföretagen: H&M, Indiska, 
Lindex, KappAhl, GinaTricot, Filippa K, Peak Performance och MQ. För att få ett företags 
synvinkel användes en kvalitativ metod och telefonintervju genomfördes med CSR ansvarig 
person på Indiska. Av intervjun framkom att Indiska arbetar öppet med att synliggöra sitt CSR 
arbete för allmänheten genom att till exempel bedriva utbildning inom företaget om CSR 
arbete och genom att ha en kontinuerlig dialog med kunder och journalister. Resultatet av 
konsumentenkäten visade vidare att de svenska konsumenter som ingått i studien har en 
positiv attityd till CSR, men att deras köpbeteende inte påverkas av att klädföretagen bedriver 
ett CSR arbete. Dock visade det sig att om konsumenterna har kunskap om klädföretagens 
CSR arbete inverkar det på deras vilja till att förändra sitt köpbeteende. I enlighet med 
forskare som Bhattacharya och Sen framkommer det även i denna studie att faktorer som pris 
och kvalitet har störst betydelse för konsumenters köpbeslut.   
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till det valda ämnesområdet. Detta mynnar ut till den 

specifika problemformulering som ligger till grund för studien. Därefter redovisas syftet och 

slutligen de avgränsningar och begränsningar som gjorts.  

 

1.1 Problembakgrund 
 
Under de senaste decennierna har ett antal signaler gett debatten om de privata företagens roll 
och plikter nya dimensioner i form av ökat samhällsansvar och rapportering1. En av dessa 
tendenser har att göra med de pågående klimatförändringarna och det hot mot miljön som det 
innebär. Denna oro har bidragit till att åtgärder måste vidtas och riktas mot hållbar 
utveckling.2 En annan tendens rör teorier och debatter om företags moral och etik och hur 
företags ska skötas3. Det finns ett flertal exempel på företag som har granskats och blivit 
omskrivna, där dåliga löner och tveksamma arbetsvillkor etc. har uppmärksammats. Exempel 
på detta är Nike och Shell som brustit i sin arbetsmoral och där resultatet har blivit 
förödande4. Detta kan ses som konsekvenser av den globalisering som pågår, men som också 
mynnat ut i att företag har börjat granska sina målsättningar, arbetsmetoder och sin policy.  
 
Parallellt med dessa förändringar kan också en attitydförändring i samhället märkas. Kritik 
riktas idag mer uttalat mot företag och i synnerhet multinationella företag har underkastats 
nya former av förhör, krav, påtryckningar och förväntningar. Tendensen är att företag bedöms 
efter kriterier som hur de behandlar sina anställda, lokala samhällen och urinvånare i andra 
länder samt vilket rykte de skaffat sig gällande hälso- och miljöfrågor och om de mänskliga 
rättigheterna efterlevs i förbindelser med leverantörer och andra partners. En granskning som 
visat misskötsel i dessa avseenden kan leda till skandal och få förödande konsekvenser för det 
enskilda företaget. Med bakgrund av detta kan de reaktioner som väckts bland företag delas in 
i två riktningar eller strategier. Den första riktningen kan sägas vara mer affärsinriktad och 
defensiv i den meningen att förändringar i sig inte är önskvärda, utan ses endast som en 
nödvändig anpassning till en ännu mer krävande verklighet. Motiven till förändringarna är 
också affärsmässiga, förändringar görs för att det är bra för affärerna, inte för att bidra till att 
skapa en mer rättvis värld. Den andra riktningen å andra sidan pekar på ett utökat ansvar för 
dagens företag, där miljömässiga, etiska och sociala aspekter måste sättas i ett större 
sammanhang och tas hänsyn till vid beslut.5 Företag behöver således tänka på vilka effekter 
alla ageranden har på olika intressenter, (intressentteorin)6. Det är från den här 
utgångspunkten som CSR har uppkommit.  
 
CSR kan enligt Carroll´s definition sägas innefatta fyra olika typer av ansvar; det ekonomiska, 
det juridiska, det etiska och det filantropiska7. Löhman och Steinholtz talar mer övergripande 
om CSR som att det handlar om att integrera sociala och miljömässiga faktorer i den 
affärsmässiga verksamheten8.  

                                                 
1 Kotler, Philip, Corporate social responsibility, (2005), s. 4  
2 Henderson, David, Missriktad välvilja, (2002), s. 31 
3 Roos, Carl Martin, Affärsetikens grunder, (2007), s. 12  
4 Henderson, David, Missriktad välvilja, (2002), s. 33  
5 Ibid., s. 33-35 
6 Löhman, Ola & Steinholz,Daniel, Det ansvarsfulla företaget, (2004), s. 11  
7 Carroll refererad i: Mohr, Lois, Webb, Deborah & Harris, Katherine, Do Consumers Expect Companies to be 

Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behaviour, The Journal of 
Consumer Affairs, Vol. 35, 1, Summer 2001, s. 46-47 
8 Löhman, Ola & Steinholtz, Daniel, Det ansvarsfulla företaget, (2004), s. 15 



 
Begreppet CSR därefter uppmärksammas och mött stöd från många olika håll, vilket 
resulterat i allt från ett utökat antal studier om ämnet på handelshögskolor och bland 
akademiker till att få gehör i den Europeiska unionen. Då till och med motståndet mot CSR 
inom affärsvälden lyser med sin frånvaro kanske det inte är i underkant att säga att detta 
synsätt är något unikt i sitt slag kring företagens roll och samhälleliga förpliktelser.9  
 
CSR innebär därmed en skiljelinje om synen på affärsverksamhet och företagens roll. Denna 
nya riktning kan således sägas skilja sig från traditionella ekonomiska läror där företag kan 
anses skötas mindre effektivt om andra mål än lönsamhet formuleras. Utgångspunkten för de 
traditionella sätten att se på företagsledningar är att de bör agera i enlighet med aktieägarnas 
intressen, och då företagens vinster tillfaller aktieägarna kan antas att dessa vill ha så höga 
inkomster som möjligt.10 I enlighet med aktieägarteorin är det företagens enda ansvar11. 
Ekonomen Milton Friedman menade dessutom att företag varken har mandat eller kompetens 
att hantera sociala problem12. Utifrån detta synsätt finns således en skepticism till att ge makt 
och status till andra intressenter i företaget. Företag anses på detta sätt bäst uppfylla sina 
åtaganden om de har lönsamheten i sikte och om de bara håller sig inom lagens ramar finns 
inte någon anledning att se till andra mål. Det här traditionella synsättet har fortfarande ett 
stort inflytande och de som håller fast vi det anser naturligtvis att företagens roll inte har 
förändrats. Det nya synsättet som CSR står för menar dock att världen har förändrats och att 
företag anses behöva ta till sig nya krav, utmaningar och även möjligheter. Utifrån detta 
resonemang är det inte tillräckligt eller ens huvudsak att tänka på lönsamhet och 
ägarintressen. Inblick i hur dessa nya tankegångar förs kan fås i de målsättningsprogram som 
stora företag börjat formulera. I dessa omnämns målsättningar och ambitioner som går långt 
utöver lönsamhet och aktieägarintressen, även om innehållet varierar mellan företag.13  
 
I vilken utsträckning de nya idéerna representerar en verklig förändring och inte bara gamla 
tankesätt i en ny effektiv marknadsföringsstrategi kan diskuteras och vara en fråga om tycke 
och smak. Den skeptiske skulle kanske tvivla på huruvida det inte är mer än högljudd 
propaganda eller en modetrend, men kanske är det mer troligt ändå att säga att CSR pekar mot 
en omtolkning av företagens roll och en ny modell för kapitalismen.14  
 
År 2000, under det Europeiska rådets möte i Lissabon, blev CSR för första gången benämnt 
som ett strategiskt viktigt begrepp. Den syn på CSR som vill betonas måste innefatta 
ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och en god miljöhänsyn för att främja en hållbar 
utveckling inom Europa. EU engagemang för CSR växer fram ur önskan att skapa ett enat och 
gemensamt ramverk för den europeiska marknaden. Diskussionen om CSR engagemanget 
börjar med frågeställningar gällande sociala sammanhållningen, arbetsmarknadens 
funktionssätt, konkurrenskraft, konsumentskydd och miljö. EU har konstaterat att tyngden för 
att lyckas med CSR är att näringslivet måste delta aktivt i projekten. Det finns bevisligen ett 
företagsnät som startades på grund av att få bukt om de missförhållanden som råder i vissa 

                                                 
9 Henderson, David, Missriktad välvilja, (2002), s. 37, 39-40, 44-45 
10 Henderson, David, Missriktad välvilja, (2002), s. 19 
11 Mohr, Lois & Webb, Deborah, The Effects of Corporate Social Responsibility and Price on Consumer 

Responses, (2005), The Journal of Consumer Affairs, Vol. 39, 1, s, 122 
12 Smith, Scott & Alcorn, David, Cause marketing: A new direction in the marketing of corporate responsibility, 
The Journal of Services Marketing, Vol. 5, 4, Fall 1991, s. 22 
13 Henderson, David, Missriktad välvilja, (2002), s. 20-23 
14 Ibid., s. 25-26, 29 



länder i Europa. Denna organisation, även kallad European Business Declaration against 
Social Exclusion, har haft en stor inverkan på EU´s politik kring CSR.15  
 
Under Lissabonkonferensen formades ett diskussionsunderlag för företag, nämligen 
Grönboken som fungerar som en vägvisare och ett stöd i företagens arbete i 
förändringsledarskap och CSR. Denna vägledning bygger på frivilliga grunder för företagarna 
där de integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 
intressenter. I Grönboken nämns den företagsinterna- och den företagsexterna dimensionen. 
Den interna fokuserar på bland annat arbetsmiljö, utbildning av arbetskraft, lönesättning etc., 
medan den externa inriktar sig på affärspartner, leverantörer, konsumenter liksom mänskliga 
rättigheter och globala miljöfrågor. I och med den ökade medvetenheten och 
kompetenshöjningen bland intressenter ställer EU även högre krav på att företag ska CSR 
rapportera sina resultat och sin revision.16   
 
Grönboken som ligger till grund för det europeiska flerpartsforumet diskuteras av Frostenson 
och Borglund, vilket är aktuellt i dagsläget gällande företagens sociala ansvarstagande. 
Forumet täcker in fler punkter och bidrar till djupare förståelse och ett mer aktivt arbete för 
CSR. Även fast det finns distinkta drivkrafter inom CSR arbetet hos företagen upplevs arbetet 
komplicerat då det fattas kunskap inom området hos företagen. CSR är ett relativt nytt 
begrepp vilket förutsätter inlärning för att företagen ska kunna lyckas med sina arbeten. 
Dessutom är många verktyg och riktlinjer i frågan om CSR outvecklade eller otillräckliga för 
att kunna ge en fullkomlig vägledning för företagen. Men det finns en del rekommendationer 
för företagen i deras arbete med CSR:17  
1. Att öka medvetenheten  och kunskapen om CSR. 

2. Att utveckla kapaciteten och kompetensen för att utveckla och samordna CSR-aktiviteter.  

3. Att bidra till ett klimat som främjar CSR. 

 
Efter millenniumskiftet har CSR arbetet fått genomslag bland svenska storföretag, och tre av 
fyra börsnoterade företag har meddelat någon form av CSR rapportering via bland annat 
hemsidor. De första åren var inriktningen av de sociala ansvarstagandena fokuserat mot miljö 
och etik. Men utveckling inom området har bidragit till att flera variabler för företagen att 
jobba mot har uppkommit som till exempel management, kommunikation, etiska 
investeringar, företagsetik, och miljö/hållbarhet.18 I dagsläget fokuserar konsumenter inte 
enbart på pris, utan även miljöaspekter, arbetsvillkor osv. tas i beaktning. Företag som tar 
samhällsansvar på allvar stärker sin verksamhet på lång sikt, vilket är både moraliskt och 
ekonomiskt motiverat, enligt Sten Tolgfors.19  
 
Det aktiva deltagandet från Sveriges sida i utformningen av EU:s CSR arbete var dock relativt 
begränsat. Olika svenska aktörer som deltar i arbetet kring CSR ses som sekundära 
intressenter, med vilket menas att de påverkas EU:s politik kring CSR i viss grad. Sveriges 
CSR arbete har uppkommit genom bland annat UD – initiativet och Globalt Ansvar, som är 
Sveriges nationella svar på EU:s arbete med CSR. Globalt Ansvar förmedlar direktiv till 
svenska företag att arbeta för mänskliga rättigheter, antikorruptionsåtgärder och för en 
anständig och sund miljö globalt. Alla enskilda företag har möjlighet att ansluta sig till 

                                                 
15 Frostenson, Magnus & Borglund, Tommy, Företagens sociala ansvar och den svenska modellen, (2006), s. 16   
16 Frostenson, Magnus & Borglund, Tommy Företagens sociala ansvar och den svenska modellen, (2006), s. 18-
20 
17 Ibid., s. 21-25   
18 Ibid., s. 38-39   
19 Ringborg, Maria, ”Bolag måste ta sitt ansvar”, DN Ekonomi publicerat den 4 juli 2007, kl. 09:40  



Globalt Ansvar och idag är bland annat ICA, The Body Shop, Hennes & Mauritz och 
Apoteket anslutna. Ett aktivt CSR arbete anses ge företagen försprång på markanden och 
gynna affärer som i sin tur bidrar till att företagen redovisar ett bättre resultat.20 ”De företag 

som inte tar socialt ansvar straffas. Kunderna är snabba på att bojkotta så fort ordet 

”barnarbete” matas ut på löpsedlarna i samma mening som företagsnamnet”.21 I och med 
denna utveckling har företag insett vikten av att redovisa ett aktivt socialt ansvarstagande, 
även om det är frivilligt22. Även Kotler instämmer i detta resonemang och menar att det skett 
ett skifte i företagens syn på CSR från att ha varit en förpliktelse till att ha blivit en strategi23. 
Ovan har förts en diskussion om CSRs framväxt och dess betydelse och det har även 
framkommit att CSR är ett brett begrepp som innefattar olika typer av ansvar. I denna studie 
behandlas det etiska ansvaret och aspekterna, som till exempel barnarbete och 
arbetsförhållanden. Utifrån den diskussion som förts ovan har författarnas 
problemformulering formats. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hur påverkas svenska konsumenters kunskap, attityder och köpbeteenden av att svenska 
klädföretag bedriver ett CSR arbete? 
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur svenska konsumenter påverkas av 
klädföretags CSR arbete genom att undersöka deras kunskap, attityder och köpbeteenden i 
relation till CSR. Författarna vill bidra till en djupare kunskap av begreppet CSR, med 
tyngdpunkt på de etiska aspekterna. De etiska aspekterna undersöks ur både ett företags 
synvinkel samt hur konsumenterna värderar dessa när de handlar kläder. Studien kommer att 
undersökas ur både ett konsumentperspektiv och ett marknadsföringsperspektiv. 
Konsumentperspektivet undersöks med en enkätundersökning, medan 
marknadsföringsperspektivet används för att få ett företags synvinkel på sitt CSR arbete.   
 
1.4 Avgränsningar och begränsningar 
 
Enligt Carrolls definition innefattar CSR olika typer av ansvar som det ekonomiska, det 
juridiska, det etiska samt det filantropiska24.  I denna studie avgränsas dock CSR till att endast 
undersökas ur det etiska perspektivet inom klädindustrin. Tyngdpunkten av studien utgår från 
ett konsumentperspektiv och hur konsumenterna påverkas av de etiska aspekterna då de 
handlar kläder. En annan avgränsning är att ett marknadsföringsperspektiv används då ett 
företags synvinkel på sitt CSR arbete och hur detta arbete förmedlas studeras. Begränsningar 
är gjorda till Indiskas syn på CSR. Detta företag valdes på grund av att det är ett litet, men 
dock inflytelserikt företag i Sverige med sitt CSR arbete. Det valda företaget är relevant i och 

                                                 
20 Frostenson, Magnus & Borglund, Tommy, Företagens sociala ansvar och den svenska modellen, (2006), s. 
37-39 
21 Ringborg, Maria, ”Bolag måste ta sitt ansvar”, DN Ekonomi publicerat den 4 juli 2007, kl. 09:40 
22 Frostenson, Magnus & Borglund, Tommy, Företagens sociala ansvar och den svenska modellen, (2006), s. 26 
23 Kotler, Philip, Corporate social responsibility, (2005), s. 4, 7  
24 Carroll refererad i: Mohr, Lois, Webb, Deborah & Harris, Katherine, Do Consumers Expect Companies to be 

Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behaviour, The Journal of 
Consumer Affairs, Vol. 35, 1, Summer 2001, s. 46-47 
 



med att det har debatterats om deras CSR arbete och inställning till samhällsansvar. Ett 
företag ansågs tillräckligt då studiens tyngdpunkt ligger på konsumenternas perspektiv.  
 



2. Studiens utgångspunkter  
I detta kapitel kommer ämnesval och den förförståelse författarna hade innan att presenteras. 

Därefter diskuteras kunskapssyn, val av metod, perspektiv och det angreppssätt som valts. 

 

2.1  Ämnesval 
 
Intresset för CSR har växt fram då det har debatterats aktivt om detta begrepp i TV, radio och 
tidningar de senaste åren. Då det är ett aktuellt ämne har författarna ansett det intressant att 
fördjupa sina kunskaper kring det. I och med det relativt begränsade antalet studier gjorda om 
CSR ur både ett konsument- och företags synvinkel sågs också en möjlighet till att hitta en 
mer udda problemformulering. CSR förekommer i de flesta branscher, men denna studie 
kommer att vara begränsad till klädindustrin. Detta på grund av att författarna har ett intresse 
för modeföretag samt att det skrivits mycket om dessa företags sätt att hantera sitt 
samhällsansvar. Exempel kan nämnas om hur företags ansvarstagande brustit och där 
barnarbete har förekommit i produktionsfabriker och miljöförstörande metoder använts i 
textilhanteringen. Denna studie kommer att fokusera på hur konsumenters kunskap, attityder 
och köpbeteenden påverkas av företags CSR arbete. Ett specifikt klädföretag har undersökts i 
studien, för att skapa en inblick om CSR arbetet från företagets synvinkel. Indiska har valts 
med motiveringen att de har ett intressant och välutvecklat CSR arbete.  
 
Författarna anser att detta ämne är mycket viktigt att undersöka då vi som blivande ekonomer 
förmodligen kommer att ställas inför arbetsuppgifter som rör utveckling av CSR arbetet på 
företag.  
 
2.2  Förförståelse 
 
Som forskare är man färgad av egna erfarenheter och värderingar, vilket avspeglar personliga 
åsikter och känslor. Även om det är eftersträvansvärt som forskare att ha värderingar och 
förutfattade meningar under kontroll, kan det vara svårt då vi inte alltid är medvetna om egna 
fördomar. Förutfattade meningar kan visas vid flera faser i forskningsprocessen, exempelvis 
vid val av undersökningsområde och frågeställningar, val av metod samt under analys och 
tolkning av data.25 En viss subjektivitet kan kanske därför anses oundviklig under denna 
studies gång. Dock kan medvetenheten stärkas genom att som forskare reflektera över denna 
typ av faktorers påverkan, vilket författarna kommer att göra nedan. Det lämnas därmed upp 
till läsaren att göra sig egen bedömning hur detta kan ha påverkat studien.  
 
Författarnas egna relationer till CSR innan studiens början var begränsad och främst 
förknippad till miljöaspekterna av CSR.  
 
Det kan vara av vikt för studien att författarna är universitetsstuderande inom ekonomi med 
inriktning mot marknadsföring och management. Universitetsstudier kan ha betydelse då det 
ofta medför en utvecklad förmåga till kritiskt tänkande. Även de resurser som finns 
tillgängliga vid ett universitet, så som handledning, databaser och mängd litteratur underlättar 
utförandet av studien. Inriktningen mot ekonomi leder vidare till ett ekonomiskt tänkande, 
vilket kan ha betydelse för arbetets utgångspunkter. Vidare har båda författarna 
utlandserfarenheter i form av studier, från Italien respektive Brasilien. Detta har gett 
författarna nya perspektiv på både hemlandets och det besökta landets kultur och 
organisering. Dessa erfarenheter har bidragit till en viss förståelse för vikten av CSR då det 
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blivit påtagligt hur viktigt företagens ansvarstaganden är för utjämning av orättvisor och 
miljöförstörelser. Kunskap och erfarenhet från klädindustrin är dock begränsad till kortare 
arbetsperioder inom branschen. 
 
I denna studie kan det finnas risk för subjektivitet gällande författarnas syn på det valda 
företagets arbete med CSR. I och med att information kommer att användas från företagets 
hemsida samt att ansvarig person vid det berörda företaget kommer att intervjuas, måste det 
finnas en medvetenhet hos författarna om att denna information mycket troligt är färgad på ett 
sätt som gynnar företaget. Då CSR kan vara ett känsligt ämne för företag innebär det att 
författarna måste göra ett noga urval av frågor. Det finns annars risk för att informanten på 
företaget intar försvarsställning vid intervjutillfället. Författarnas till viss del negativa 
inställning till medverkan från företaget kan tänkas ändras vid en oväntad positiv respons. Det 
skulle kunna leda till en mer positiv syn och påverka beskrivningen av företaget. Att företaget 
skulle välja att avböja intervju kan bero på rädsla för kritisk granskning, även om det inte varit 
författarnas avsikt. Även företags motiv till användandet av CSR kan diskuteras. Då det finns 
tveksamheter om det används för strategiska skäl, som t.ex. för att skapa en stark image, nå 
konkurrensfördelar etc. eller om det grundar sig i solidariska skäl kan påverka inställningen 
till det specifika företagets CSR arbete.  
 
Den förförståelse som redovisats anses inte ha påverkat valet av litteratur i någon särskild 
bemärkelse. Dock kan nämnas att då inriktningen på studien har ett 
marknadsföringsperspektiv har litteraturval fokuserats inom detta område.  
 
2.3 Kunskapssyn och val av metod 
 
Kunskapssyn handlar om vad som är eller kan betraktas som kunskap inom ett område. Två 
relevanta kunskapsteorier är den positivistiska inriktningen och det hermeneutiska 
tolkningsperspektivet. Positivismen förespråkar det naturvetenskapliga synsättet där endast 
företeelser och fenomen som kan observeras via sinnen kan bekräftas som kunskap.26 
Metoden är inriktad på att förmedla information om olika samband och orsaksförhållanden27. 
Denna vetenskap skall vara fri från värderingar och därmed objektiv28. Den kvantitativa 
undersökningsmetoden kan oftare förknippas med positivism, men det är inte alltför ovanligt 
att även kvalitativa undersökningar uppvisar drag av den naturvetenskapliga metoden29. 
Denna studie utgår både från en kvalitativ- och kvantitativ metod, men med tyngdpunkt på en 
kvantitativ enkätundersökning. Det är därför relevant med ett stort antal undersökta på en mer 
ytlig nivå30. Studien avser att mäta människor uppfattning, och i enlighet med positivismen är 
ett påstående sant om det överensstämmer med hur det är i verkligheten31. Denna 
kunskapssyn och val av metod är därför lämplig för att besvara studiens problemformulering.  
 
Det centrala i det hermeneutiska perspektivet är istället tolkning och förståelse av företeelser 
och texter32. Forskaren försöker få förståelse för textens djupare mening utifrån sitt 
perspektiv. Det hermeneutiska synsättet brukar användas vid studier av en kvalitativ karaktär 
då en djupare förståelse vill nås. Den kvalitativa metoden används i denna studie vid intervju 
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med berörd person på Indiska. Detta innebär ett tolkande synsätt där författarna avser att få 
förståelse för deras syn på sitt CSR arbete33. Strävan är därför som författare att försöka sätta 
egna förutfattade meningar inom parantes, och istället låta informanten öppet berätta om 
företagets CSR arbete. Ett mer kritiskt förhållningssätt från intervjuledare kan möjligtvis leda 
till att företaget känner sig ovillig till att samarbeta.    
 
Som forskare är det viktigt att förstå att man tar utgångspunkt i någon av dessa 
kunskapssyner. I forskningssammanhang har man kommit att göra en uppdelning mellan en 
kvantitativ och en kvalitativ metod, baserat på vilken kunskapssyn som forskaren utgår ifrån. I 
tabellen nedan redovisas en sammanställning över hur de olika metoderna kan beskrivas.34  
 
 Kvantitativ Kvalitativ 
Förhållande mellan teori och 
empiri 

Deduktiv Induktiv 

Kunskapsteoretisk inriktning Positivism  Hermeneutik 
Ontologisk inriktning Objektivism Konstruktionism 
Figur 1. Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002), s. 34 
 
2.4 Perspektiv 
 
Vilka perspektiv som väljs bör göras med en viss medvetenhet då det påverkar vilken 
verklighet som kommer att upptäckas35. I denna studie har främst ett konsumentperspektiv 
valts då syftet är att skapa en förståelse för hur konsumenter påverkas av företags CSR arbete. 
Detta ansågs intressant då mycket av den tidigare forskningen istället har fokuserat kring 
företagens perspektiv på CSR. Enligt Löhman & Steinholtz är kunden en av företagets 
viktigaste intressenter36, och målgruppen har därför starkt inflytande på marknaden och kan 
påverka företag i deras CSR arbete. Därmed utgör konsumentperspektivet en intressant aspekt 
att studera.  
 
Ett annat perspektiv studien har utgått ifrån är marknadsföringsperspektivet, då Indiskas syn 
på sitt CSR arbete och vilken roll det intar i företagets marknadsföringsprofilering undersöks.   
 
2.5 Angreppssätt 
 
Att definiera angreppssätt är viktigt för att redovisa hur det valda ämnet skall studeras. De 
huvudsakliga sätten är den deduktiva och induktiva ansatsen, där den deduktiva teorin är 
vanligast när det gäller samhällsvetenskap.37  
 
I den deduktiva ansatsen utgår forskaren från redan valda teorier för att undersöka hur den 
insamlade empirin stämmer överens med detta. I denna metod har teorin en mer självständig 
och viktig ställning än vid induktion. Från teorin bildas hypoteser som sedan skall prövas 
empiriskt.38 Forskaren avser antingen kunna förkasta eller bekräfta sina hypoteser. Denna 
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36 Löhman & Steinholtz, Det ansvarsfulla företaget, (2004), s. 45 
37 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002), s. 20  
38 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (1993), s. 44-45 



ansats förknippas oftast med kvantitativ forskning39. Det deduktiva angreppssättet har använts 
i denna studie, då en teoretisk referensram har legat till grund för utformningen av enkäten.    
 
Med den induktiva ansatsen försöker forskaren med hjälp av tolkning och förståelse för det 
empiriska materialet att skapa nya teorier. Denna process innebär således att dra 
generaliserbara slutsatser utifrån de observationer som har gjorts.40 Därmed används oftast 
den kvalitativa forskningsmetoden. I denna studie kan inte det induktiva angreppssättet 
uteslutas då en kvalitativ metod använts vid intervjun med Indiska, och där empirin bidrar 
med ytterligare kunskap i studien men inga nya teorier har genererats.    
 
Den iterativa strategin går fram och tillbaka genom empiri och teori och låter på så vis en 
slutsats växa fram41. Då en teoretisk referensram har legat till grund för enkätundersökningen 
och inga nya teorier har genererats av intervjun har det inte skett några pendlingar mellan 
empiri och teori. Det kan därmed argumenteras för att detta angreppssätt inte använts i 
studien.    
 
2.5.1 Författarnas angreppssätt av studien  
 
Nedan illustreras en figur som beskriver författarnas angreppssätt av ämnet.  
 

1. Val av ämne  
                        ↓ 

2. Inläsning av ämnet 
                        ↓ 

3. Val av företag 
                        ↓ 

4. Frågeställningar 
                        ↓ 

5. Val av metod 
                        ↓ 

6. Teoribildning  
                        ↓ 

7. Utformning av enkät och frågor till intervju 
                        ↓ 

8. Datainsamling  
                        ↓ 

9. Bearbetning av data  
                        ↓ 

10. Redovisning av resultat  
          ↓         
11. Analys och avslutande diskussion 
   

Denna studie började med ett ämnesval (steg ett).  
 
Inläsning av ämnet gick till så att material hämtades från Internet, hemsidor, uppsatser och 
litteratur (steg två).  
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Figur 2. Studiens  
arbetsgång  



 
Något som diskuterades vid studiens början var valet av vilken bransch som skulle studeras. 
Detaljhandeln var under diskussion, men för att begränsa valdes utifrån intresse, kosmetika- 
och klädindustrin. Efter fundering var det gemensamma beslutet att fokusera på klädindustrin. 
Eftersom frågeställningen kom att begränsas till enbart klädindustrin, föll sig valet naturligt 
till H&M, då det är en av de största aktörerna inom sin bransch i Sverige. Detta är även den 
kedja författarna är mest bekant med. CSR ansvarig person på företaget ringdes, men då 
H&M valde att avböja intervju valdes istället Indiska. Dock har Indiska ett intressant och 
välutvecklat CSR arbete, även om det är ett litet företag (steg tre).  
 
Efter diskussion kunde ett antal olika frågeställningar formuleras, men efter att ha tagit del av 
tidigare forskning formades slutligen problemformuleringen till; Hur påverkas svenska 
konsumenters kunskap, attityder och köpbeteenden av att svenska klädföretag bedriver ett 
CSR arbete? (steg fyra).  
 
Utifrån frågeställningen kunde konstateras att en kvantitativ undersökning var mer passande 
för studien. Dock var författarna även intresserade av att förmedla ett företagets perspektiv på 
CSR, därav användes den kvalitativa metoden (steg fem).  
 
Efter val av metod lästes och skrevs en väsentlig del av teoribildningen från redan 
införskaffade källor. Då både en kvalitativ och en kvantitativ metod har använts har 
förhållningssättet till teorin sett olika ut. Den kvalitativa intervjuundersökningen liknar den 
induktiva ansatsen, där empirin bidrar till ytterligare kunskap i studien. Då syftet med 
intervjun var att undersöka en verklig situation, hellre än en generell företeelse som kunde 
hämtas från teorin, användes den induktiva ansatsen42. Utifrån den kvantitativa metoden är 
förhållandet till teorin annorlunda då enkäten utformades och byggde på teoribildningen. 
Detta kännetecknar den deduktiva ansatsen. Sammanfattningsvis användes både ett deduktivt 
och induktivt angreppssätt vilket har att göra med att två olika metoder använts, dvs. både den 
kvantitativa och kvalitativa metoden för att undersöka det valda problemet (steg sex). 
 
Frågorna till enkäten har utvecklats från teoribildningen i enlighet med studiens syfte. 
Kategoriseringen av frågorna formades till att mäta kunskap, attityder och köpbeteenden för 
att kunna besvara problemformuleringen. Intervjun formades med betoning på företagets 
kunskap och marknadsföringssätt av CSR. Detta för att skapa förståelse för hur konsumenter 
påverkas av företags CSR arbete (steg sju). 
 
Vid datainsamlingen av enkäten försöktes det att nå en så bred målgrupp av konsumenter som 
möjligt. Det uppstod dock ett problem då den äldre målgruppen var svår att nå. Den 
övervägande delen av konsumenter i denna studie hör därför till den yngre kategorin. 
Intervjun med CSR ansvarig person på Indiska utfördes som en telefonintervju och varade i 
40 minuter (steg åtta). 
 
Data av enkäten bearbetades i programmet SPSS. Utifrån studiens syfte valdes relevant 
information ut och modeller skapades för att ge tydlig presentation av materialet. Intervjun 
transkriberades ordagrant varefter viktig information uttömdes och en sammanfattande 
berättelse skrevs. Dessa två olika typer av data utgör sedan empirin (steg nio och tio). 
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Avslutningsvis skrevs analysen utefter de båda empiridelarna där företagsperspektivet kunde 
integreras med konsumentperspektivet. Detta bidrar till att ge en helhetsbild av hur båda 
parter påverkar varandra. Den avslutande diskussionen knyter samman problemformuleringen 
med resultatet av studien (steg elva).          



3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras val av teori, definitioner av relevanta begrepp och de olika 

teorierna som ligger till grund för studien. Den första teorin berör etik och moral, då det är 

de etiska aspekterna av CSR som undersöks i studien. Därefter leds etikavsnittet in på 

företagsetik, vilket avspeglar företagets perspektiv på etik. Då studiens tyngdpunkt ligger på 

ett konsumentperspektiv avslutas etikavsnittet med etikens betydelse för konsumenter. En 

annan viktig teori handlar om konsumentbeteende, vilket innefattar konsumenters kunskap, 

attityder och köpbeteende kring CSR. Avslutningsvis introduceras intressent- och 

legitimitetsteorin.   
 
3.1 Val av teori 
 
Val av teori tar sin utgångspunkt i studiens syfte och problemformulering. De teorier som 
valts anses relevanta och är avsedda till att besvara problemformuleringen och syftet med 
studien. Upplägget följer en logisk ordning som ger en tydlig struktur över de valda teorierna. 
För att tydliggöra begreppen Corporate Social Responsibility och Cause Related Marketing 
definieras innebörden utifrån olika teorier. Detta är viktigt för att få en bakomliggande 
förståelse för de teorier som vidare presenteras. 
 
Eftersom de etiska aspekterna är en stor del av CSR begreppet introduceras inledningsvis 
teorier om etik och moral. Detta är även viktiga aspekter i arbetet inom klädindustrin och är 
därför mycket relevant för studien. Under den senaste tiden har det debatterats mycket om 
etikens betydelse inom klädindustrin och vilka effekter det kan få om dessa aspekter 
åsidosätts. För att ge läsaren en förståelse för detta diskuteras därför först allmänt om etik och 
moral. Etik och moral kan skilja sig både mellan kulturer, länder och individer, men ändock 
beröra varje individ43.  Som konsument ställs man dagligen inför olika köpval där man måste 
förhålla sig till sina egna värderingar. I dagsläget förväntas det även från allmänheten att 
företag tar ett aktivt samhällsansvar. Teoriavsnittet leds därför vidare till företagsetik och dess 
betydelse för konsumenter. Då kunderna ställer allt högre krav än tidigare räcker det inte 
längre att leverera en ”bra” produkt utan företag måste stå för värderingar som kunden kan 
identifiera sig med44. I och med att kunden är en av företagets absolut viktigaste intressenter 
skapas motivation till att vilja bedriva ett CSR arbete och en utvecklad företagsetik45.  
 
Konsumentbeteende är intressant att studera för att förstå hur konsumenter påverkas av 
företagens CSR arbete. För att få en sådan övergripande bild som möjligt över konsumenters 
beteende måste flera variabler jämföras som till exempel medvetenhet och attityder. Det finns 
mycket vetenskaplig forskning om CSRs effekt på konsumenter och den mest aktuella 
forskningen återfinns bland vetenskapliga artiklar. Dessa ligger till stor del till grund för 
denna teoridel. Utifrån teorin utvecklades strukturen att studera variablerna kunskap, attityder 
och köpbeteende för att se om CSR förändrar individens köpmönster.  
 
För att belysa förhållandet mellan företag och samhälle har intressent- och legitimitetsteorin 
valts att lyftas fram i den teoretiska referensramen. Dessa teorier är viktiga utifrån en 
normativ grund om hur företagsledningens strategier bör utformas i förhållande till 
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intressenterna46. Som ovan nämnts är konsumenterna en av företagets viktigaste intressenter 
och därför ansågs att denna teori inte kunde utelämnas.                    
 
Den teoretiska referensramen har legat till grund för empirin, analys och slutsats. Nedan 
illustreras en modell över de teorier som använts i studien.  
 
Figur 3. Teorisammanfattning 
 

 
 
3.2 Definitioner  
 
3.2.1 Corporate Social Responsibility  
CSR är ett brett begrepp och har många olika innebörder. Det råder en stor förvirring över 
begreppet och det finns en oklarhet i vilka dimensioner som skall ingå. Det är också 
problematiskt att översätta CSR till svenska då det inte finns någon korrekt definition. Företag 
gör olika tolkningar, men vanligtvis används ”Företagens ansvar i samhället”, ”Företagens 
sociala ansvar”47 och ”Företagens samhällsansvar”48. Nedan redovisas olika forskares 
tolkningar.   
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Enligt Carroll´s definition av begreppet inkluderas fyra typer av ansvar; det ekonomiska, det 
juridiska, det etiska samt det filantropiska. I hans modell kan varje dimension av CSR 
undersökas i relation till olika intressenter i organisationen, dvs. till ägare, kunder, anställda 
och samhället49.   
 
Löhman och Steinholtz tolkar det som ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund 
integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 
intressenter, utöver vad lagen kräver50.  
 
Kotler definierar begreppet som ett sätt att göra affärer på som ska leda till ett ökat välmående 
hos konsumenter och samhället51.  
 
Petkus och Woodruff´s tolkning av CSR innebär att företags engagemang kring det sociala 
ansvarstagandet måste ses som ett långsiktigt mål för att kunna påverka samhällsförändringar. 
Företag måste på kort sikt bortse från sina kortsiktiga strävanden för att eliminera möjliga 
hinder som på lång sikt ger utdelning. De dimensioner av CSR som nämns är ansvar för att 
följa lagar, etiska normer, behandla sina anställda rättvist, skydda miljön, och att bidra till 
välgörenhet.52  
 
3.2.2 Socialt ansvarstagande konsumenter  
Webster menar att socialt ansvarstagande konsumenter är konsumenter som tar i beaktning de 
offentliga konsekvenserna av sin privata konsumtion eller som försöker använda sin köpkraft 
för att åstadkomma samhällsförändringar53.  
 
En socialt ansvarstagande konsument definieras som en person som på lång sikt förändrar sitt 
köpbeteende och användande av produkter för att minimera skadliga effekter på samhället. 
CSR är ett av kriterierna som påverkar deras konsumtionsbeteende. En socialt ansvarstagande 
konsument skulle därför undvika att köpa produkter från företag som skadar samhället och 
istället stödja företag som hjälper samhället54.    
 
3.2.3 Cause Related Marketing  
CRM är en del av begreppet CSR och inriktat mot marknadsföring. Det innefattar ett företags 
vilja att donera pengar till ideella organisationer eller till välgörenhet55.  
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Cause Related Marketing kan också definieras som strategisk positionering och 
marknadsföringsredskap som kopplar ett företag eller varumärke till ett relevant 
välgörenhetsengagemang, för ömsesidig fördel56.  
 
3.3 Etik och moral  
 
De flesta av oss har en inlärd grundförståelse för de normativa etiska teorierna. Men i dagens 
samhälle riskerar de moraliska sederna att bli för självklara vilket bidrar till att människor har 
svårt för att förhålla sig till dem. Detta kan leda till moraliska dilemman då världen ständigt 
förändras via bland annat teknologiska framsteg, globaliseringsprocessen, befolkningsmängd 
och ekonomisering. I den västerländska civilisationen präglas individer av ett 
konsekvenstänkande. Med detta menas att individer ser ett orsaks- och verkan samband från 
början till slutet av en utvecklingsprocess. Prägeln av detta tänkande har växt fram ur den 
moderna vetenskapen och ekonomiseringens signum.57  
 
Författarna Bonnedahl, Jensen och Sandström diskuterar kring att en normativ etik oftast 
består av en systematik, en argumentation och grundläggande principer som moralen faller 
tillbaka på. Exempel på detta är ”du skall icke dräpa”, ”behandla inte andra som medel utan 
även mål i sig”, eller ”en handling är rätt om den inte på något negativt sätt påverkar 
välmåendet hos individer”. Det finns flera olika teorier angående normativ etik som har 
utvecklats över tiden, men författarna väljer att fokusera på de mest välkända skolorna. Detta 
är konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Den konsekvensetiska etiken kategoriseras som att 
handlingar ska värderas efter hur goda deras konsekvenser är. Medan pliktetiken kan skildras 
genom att handlingar ska värderas från de avsikter som ligger bakom dem, värderas 
konsekvensetikens handlingar moraliskt. Slutligen nämns dygdetiken vilket är den äldsta av 
teorierna. Den bygger på att det är genom förnuft som individen kan hitta dygdens väg mellan 
ytterligheter. Med andra ord bygger filosofin på balans och måttlighet som anses vara det 
bästa i livet.58 
 
3.3.1 Företagsetik 
Företagsetik är en företeelse som går hand i hand med CSR arbetet. Det finns dock skillnader 
mellan CSR och företagsetiken. Det företagsetiska fältet behandlar andra etiska frågor på 
andra nivåer än den mellan enbart företag och företag och samhälle. CSR området omfattar 
diskussioner rörande intressentdialoger, hållbarhetsredovisning, etiska regler för 
leverantörskedjor, uppförandekoder, privata– och publika partnerskap, sponsring och 
delaktighet i det lokala samhället. Däremot är det mer sällsynt att frågor som individens 
värde, individuellt ansvar eller personlig moral i arbetssituationer diskuteras då detta tas upp 
inom yrkesetiken. Men inom företagsetiken behandlas etiska aspekter av ledarskap, 
redovisning, marknadsföring och personalpolitik.59 Detta har bidragit till att etik har blivit ett 
allt viktigare begrepp inom näringslivet de senaste åren. Affärsetik refererar till läran om det 
rätta och goda beteendet på marknaden, företagare och företag emellan, och inom företag60. 
 
Men varför ska företag bry sig om konsumenternas åsikt? En anledning är att företag blir 
pressade till att bete sig etiskt då information om företagets beteende påverkar försäljningen 
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av varan/tjänsten och konsumenters image av företaget61. Ett annat väsentligt skäl som 
Löhman och Steinholtz nämner är att fler svenskar idag äger aktier, många genom bland annat 
pensionsfonder, och därmed har de stort inflytande i företaget. Vidare sades att det är viktigt 
för företag ha ett gott rykte då det kan attrahera kompetenta arbetare62. Därav fokuseras CSR 
diskussionen på företagets roll i samhället och de aktiviteter som enskilda företag anordnar i 
förhållande till sina intressenter.  
 
I en amerikansk kontext förknippas oftast diskussionen om CSR med välgörenhet och 
sponsring, medan den europeiska synvinkeln kopplas till företagens roll, skyldigheter och 
frivilliga åtaganden i en befintlig samhällsmodell63.  
 
Garriga och Melé brukar diskutera CSR utifrån fyra olika grundläggande idéperspektiv. Det 
första är den instrumentella idén som utgår ifrån att CSR används som ett medel för att uppnå 
värdemaximering för ägarna. Den andra är den politiska idén som bygger på att företagen med 
sin makt har vissa skyldigheter i samhället som att ta ansvar i ett samhälleligt politiskt 
sammanhang. Den integrativa idén framhåller vikten av att företag måste ta hänsyn till och 
integrera samhälleliga krav. Den etiska idén fokuserar på att värden och plikter inom området 
CSR måste diskuteras aktivt. Utifrån förklaringarna om de olika idéperspektiven kan 
konstateras att det företagsetiska resonemanget utgår från det etiska idéperspektivet då det 
lyser igenom i CSR diskussionen. Inom det etiska perspektivet anses det att för att förstå 
innebörden med CSR måste begreppet diskuteras utifrån ansvarsbegreppets etiska 
dimensioner. Dessa aspekter berör bland annat en mer grundläggande etisk och filosofisk 
analys, som resoneras kring ansvar, rättigheter, skyldigheter, moraliska egenskaper hos 
enskilda individer, samt definitioner av företagens roll, ansvar, syfte och natur.64 
 
Det finns tre olika resonemang kring CSR och företagsetik, det akademiska, det kommersiella 
och det politiska/ideologiska. Dessa aspekter är dock inte ömsesidigt uteslutande utan 
fungerar som komplement och ibland som jämförande faktorer emot varandra. Det 
akademiska perspektivet på CSR och företagsetiken ses ofta ur ett filosofiskt perspektiv och 
innehåller därmed ett betydande mått av etisk analys. Det kommersiella resonemangets 
kännetecknande utgår från det instrumentella idéperspektivet kring CSR och etiken, vilket 
fyller en instrumentell och affärsmässig funktion. Inom det kommersiella perspektivet ses 
CSR och etik som ett sätt för företaget att profilera sig och därigenom stärka sitt varumärke 
och sin konkurrensmässiga position. Det politiska/ideologiska resonemanget härstammar 
slutligen från det integrativa idéperspektivet. Den ideologiska präglade aspekten innehåller i 
synnerhet en starkt normativt mening och omfattar en upprättad föreställning om företagets 
berättigade roll i samhället.65  
 
3.3.2 Etikens betydelse för konsumenter  
Konsumenter i dagens samhälle ställer högre krav på företag. Det blir tuffare bara att leva upp 
till kraven.  Den ökade konkurrensen driver företag till att leverera mer än en bra produkt eller 
service. De måste leverera ett mervärde i form av emotionella faktorer. Företag måste stå för 
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något i form av värderingar som kunden kan identifiera sig med. De måste visa för 
konsumenterna att de förstår deras roll i samhället.66  
 
På ett direkt sätt kan etik påverka konsumenters köpbeteende. På ett indirekt sätt kan etik 
påverka konsumeters åsikt om företag och ett företags rykte kan påverka ett företags 
förhållande med konsumenter, t.ex. förtroende, benägenhet att rekommendera etc.67 Forskarna 
Skowronski och Carlston hävdar att människors attityder och inställningar till 
medmänniskorna är påverkade av våra beteenden och vad dessa signalerar, till exempel om en 
individ gör en dålig oetisk handling ses denna person som en dålig människa av omgivningen. 
Men om en person gör en etisk god handling är det mindre troligt att omgivningen ser 
personen som en god människa. Detta resonemang kan även tillämpas på konsumenter syn på 
företag. Om organisationen är etisk korrekt ses den som en god organisation från 
konsumenterna. Men om organisationen ses som inkorrekt, dvs. agerar oetiskt till exempel 
använder sig av barnarbete, uppfattas den som en dålig organisation. Dock reagerar 
konsumenter starkare på oetisk information än om ett företag är etiskt.68  
 
Det finns tecken på att etiska aspekter har blivit viktigare för hur människor bedömer företag. 
Enligt Harrison, Newholm och Shaw finns statistik som visar på att det skett en ökning från 
24 procent 1997 till 46 procent 2001 som tycker att socialt ansvarstagande är mycket viktigt 
vid köpbeslut69. Från undersökningen ”Förebildsföretaget Konsument 2002” uppgav 87 
procent av den svenska allmänheten att det är ”bra” eller ”mycket bra” om företag bedriver 
samhällsnyttiga projekt70. Vidare hävdar 38 procent av den brittiska allmänheten att det är 
mycket viktigt för deras köpbeslut att företaget visar ett högt socialt ansvarstagande. Endast 
24 procent skulle dock beskriva sig själva som en etisk konsument. Då de ombads titta på sitt 
förflutna konsumentbeteende de senaste åren kunde endast 14 procent rapportera att de hade 
valt en produkt på grund av ett företags etiska rykte och 17 procent att de hade bojkottat en 
produkt med hänsyn till etiska grunder. Från en annan studie år 2000 undersöktes både 
konsumentattityd och beteende bland den brittiska befolkningen. Där framkom att endast 5 
procent konsekvent gör köp baserat på etiska kriterier. För att summera detta kan sägas att det 
finns en bristande överensstämmelse mellan konsumentbeteende och den hävdade oron om 
etiska aspekter. Bland annat kan bristande kommunikation från etiska företag vara del av 
förklaringen.71 
 
I Löhman och Steinholtz undersökning framkommer även att 84 procent av svenska 
konsumenter tycker att företagens främsta uppgift är att skapa sysselsättning, 69 procent att 
producera nyttiga produkter/tjänster, 45 procent att bygga ett bättre samhälle, 38 procent att 
generera vinst och 34 procent att betala skatt72.  
  
Slutsatsen är att hur företaget hanterar de etiska övervägandena mot sina kunder, anställda, 
samhället och miljön påverkar konsumenters attityder på flera sätt. De etiska 
komplikationerna är inte det allra viktigaste för den största majoriteten av konsumenter, men 

                                                 
66 Löhman, Ola & Steinholtz, Daniel, Det ansvarsfulla företaget, (2004), s. 47 
67 Harrison, Rob, Newholm, Terry & Shaw, Deirdre, The Ethical Consumer, (2005), s. 195 
68 Skowronski & Carlston refererad i: Folkes, Valerie & Kamins, Michael, Effects of Information About Firms´ 

Ethical and Unethical Actions on Consumers´ Attitudes, Journal of Consumer psychology, Vol. 8, 3, (1999), s. 
245  
69 Harrison, Rob, Newholm, Terry & Shaw, Deirdre, The Ethical Consumer, (2005), s. 196 
70 Löhman, Ola & Steinholtz, Daniel, Det ansvarsfulla företaget, (2004), s. 47 
71 Harrison, Rob, Newholm, Terry & Shaw, Deirdre, The Ethical Consumer, (2005), s. 196-198 
72 Löhman, Ola & Steinholtz, Daniel, Det ansvarsfulla företaget, (2004), s. 45 



då de tillfrågas direkt anses företagets hantering av detta påverka företagets rykte och 
försäljning.73  
 
Kan det även vara så att det till och med lönar sig för företag att uppträda etiskt och 
kommunicera om det? En undersökning baserad på 23 länder från millenniumskiftet för fram 
att ansvarstagande som behandling av anställda, etik och miljö nämndes oftare än produkt och 
varumärke som viktiga faktorer för att forma ett intryck av ett specifikt företag74. Enligt Roos 
och Löhman och Steinholtz är det uppenbart att ett etiskt agerande stärker ett företags 
goodwill på marknaden. Företaget gynnas om dess varumärke är förknippat med ett etiskt 
handlande som konsumenter kan ställa sig bakom. Konsumenter vill nämligen ofta köpa 
produkter och tjänster av företag som har samma etiska och politiska värderingar som de 
själva. Företag konkurrerar om kunderna med sina varumärken, och även om fler aspekter 
påverkar ett varumärke, är en trend idag att fler företag börjat utarbeta etiska riktlinjer 
gällande miljö, arbetsförhållande och andra sociala frågor.75 I en annan studie från 2000 där 
12 europeiska länder ingick, hävdade 70 procent att ett företags engagemang till socialt 
ansvarstagande är mycket eller ganska viktigt då de gör ett köpbeslut. I omkring ett av fem 
länder, och där Sverige ingår, är man villig att betala mer för produkter med ett miljö- och 
socialt ansvarstagande. En annan relevant diskussion som fördes var även att hur den 
ekonomiska konjunkturen ser ut kan ha viss betydelse för hur konsumenter agerar, och under 
svårare tider kan etiska kriterier anses mindre viktiga relativt pris och värde. Allmänheten 
anser dock att det är lika viktigt eller till och med ännu viktigare att företagen bidrar till 
samhället även vid ekonomisk nedgång.76 
  
3.4 Konsumentbeteende 
 
Konsumtionsmönstret som representerar individer i västvärlden fyller andra behov än att 
enbart äta sig mätt, söka skydd osv., istället har konsumtion i sig blivit själva målet. 
Sociologer intresserar sig för närvarande med att analysera konsumtionsbeteendet och dess 
innebörd. Konsumtionsmönstret yttrar sig i en kontinuerlig jakt på uppgraderade versioner av 
ting eller konsumtion av den senaste upplevelsen. Det nya konsumtionssamhället tar sig 
uttryck i att konsumenter anser ”du är vad du konsumerar”. En förklaring som nämns till 
konsumtionens ökade betydelse är att individer söker en identitet som de kan identifiera sig 
med. Anledningen till att detta sökande ter sig starkt är att individer är utelämnade till att 
utforma sina egna liv, identiteter, livspolitik och religioner. Bonnedahl, Jensen och Sandström 
menar att konsumtionssamhället är organiserat kring det fria valet, men det fria valet kan likna 
ett slags tvång då individer måste konsumera sig till sin identitet för att vara någon. 
Konsumtionen är ytlig då handlingen inte ger utrymme för moraliskt tänkande eller djupare 
reflektioner kring effekterna av individernas beteende.77 Enligt Hans Jonas baseras 
individernas moraliska förmåga på emotioner. Förmågan har inte bara som bas, eller tar sig 
uttryck i, att söka eller undvika det som lagen och kulturen anser är rätt respektive fel, utan 
även förmågan att se sig själv i andra och att agera för någon annans skull utan att betrakta 
egen vinning eller förlust. Detta handlar om känslan av solidaritet för andra individer, och att 
ingripa andra i sin gemenskap och göra dessa till moraliska subjekt.78  
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I dagens samhälle står även företagen inför en ökad press på att både hålla hög lönsamhet och 
samtidigt bedriva ett aktivt socialt ansvarstagande gentemot samhället, i form av bland annat 
miljöskydd och att ge pengar till välgörenhet. Med hänvisning till undersökningar hävdar 
författarna Mohr, Webb och Harris att individer har mindre förtroende för stora företag än de 
har för institutioner som militären, polisen, skolan och media. Det förekommer en aktiv debatt 
bland politiker och akademiker om CSR, men lite fokus har ägnats åt hur konsumenter 
förhåller sig till företagens CSR arbete.79  
 
3.4.1 Konsumenters kunskap om CSR 
För att konsumenter ska kunna göra aktiva val måste de besitta kunskap om ämnet. Enligt 
Löhman och Steinholtz vill konsumenter bli informerade om företagens samhällsengagemang 
och enligt deras undersökning anses det bästa sättet för företag att förmedla sitt CSR arbete 
vara via marknadsföring. En konsument uttryckte sin åsikt så här ”Det är företagens 

skyldighet att informera om sitt samhällsarbete. Det är min rätt som konsument så jag kan 

välja de företag som jag tycker är rätt”.
80  

  
Cause-related marketing används av företag för att skapa ökad medvetenhet hos konsumenter 
om företags CSR arbete. Varadarajan och Menon definierar cause-related marketing som ett 
sätt för företag att marknadsföra den delen av försäljningen av en vara som går till 
välgörenhetsorganisationer.81 Ross, Stutts and Patterson konstaterade att 53 procent av de 
tillfrågade konsumenterna kunde minnas att de kommit i kontakt med en produkt som haft en 
cause-related marketing kampanj82. Webb och Mohr har kommit fram till att 79 procent av 
konsumenterna kunde beskriva en specifik cause-related kampanj efter att begreppet 
förklarades för dem. Det nämndes även att det var betydligt svårare att hitta undersökningar 
om konsumenters medvetenhet av begreppet CSR. Detta kan förklaras av att CSR är ett brett 
och komplext begrepp som är svårt att mäta. Att konsumenter är medvetna om företagens 
CSR arbeten är dock en nödvändig förutsättning för att skapa positiva reaktioner mot den här 
typen av engagemang och aktivitet.83 Cone och Roper upptäckte även under sin forskning om 
etiskt köpbeetende att konsumenter är intresserade av att vara etiskt korrekta i sitt handlande 
men att de besitter för lite kunskap om etiska och CSR aktiviteter84. Då konsumenter skiljer 
sig åt i sin kunskap om begreppet, måste företag arbeta med att komma till rätta med 
problemet att vissa helt saknar kunskap om ämnet85.  En bidragande orsak till att det blivit så 
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problematiskt är företagens rädsla för att berätta om sitt CSR engagemang på grund av att de 
anser sig mer utsatta för risken att bli kritiserade86.    
 
3.4.2  Konsumenters attityder kring CSR 
Attityder kan beskrivas som motivationsmässiga, emotionella och kognitiva processer. 
Emotionella processer handlar om en persons känslor mot ett ämne. Den kognitiva 
komponenten består av en persons tankar och kunskap om objektet. En persons attityd kan 
sägas vara ett resultat av en lärande process. Det innebär att vad som än har lärts om ett visst 
stimuli utvecklar individen antingen ett gillande eller ogillandet mot det. Attityd refererar på 
så sätt till ett förbestämt sätt att respondera till det specifika objektet.87  
 
Varje år sedan 1993 har det noterats att konsumenter har en mer positiv attityd mot företag 
som bedriver ett CSR arbete88. Forskarna Bhattacharya & Sen menar att det finns ett positivt 
samband mellan företags CSR arbete och konsumenters reaktioner till dessa företag och dess 
produkter89. I en undersökning framkom även att om pris och kvalitet är jämlika mellan två 
produkter, är två tredjedelar av konsumenterna villiga att byta märke eller produkt om 
företaget stödjer cause-related marketing. Ross, Stutts och Patterson kom fram till att 49 
procent av konsumenterna väljer att i första hand köpa produkter av företag som är 
engagerade i CSR. 54 procent svarade att de blir inspirerade till att prova en ny produkt enbart 
på grund av företagets cause-related marketing.90 En undersökning gjord i USA avslöjar att 79 
procent av amerikanerna tar företagsansvar i beräkning när de bestämmer sig för om de ska 
köpa ett specifikt företags produkter, och 36 procent svarade att företagsansvar är en viktig 
faktor vid köpbeslut91. Det visade sig även att konsumenterna var beredda att betala ett högre 
pris för en produkt från ett företag som agerat etiskt korrekt92. Forskare som Mohr och Webb 
har undersökt just effekten av CSR och pris på konsumenter. De nämner att även om det finns 
priskänsliga konsumenter är det inte det enda konsumenterna bryr sig om. De refererar till en 
undersökning där det framkom att konsumenter bryr sig om att hitta ”rättvisa och ärliga” 
priser hellre än de billigaste priserna.93 Sammanfattningsvis framkommer det i flera 
undersökningar att konsumenterna uppskattar och belönar företag som stödjer olika typer av 
välgörenhetsorganisationer94, även om det också finns undersökningar som visar på att 
konsumenter shoppar baserat på pris, kvalitet och bekvämlighet hellre än socialt 
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engagemang95. Konsumenter förväntar sig även att företag ska skydda miljön och agera etiskt. 
Ett problem som tas upp är dock att när konsumenter ska svara på sina reaktioner mot CSR 
kan det vara så att de vill framhäva sig själva som eftertänksamma och engagerade inför den 
som intervjuar eller inför sig själva.96 
 
Bhattacharya & Sen´s egen forskning har visat att konsumentreaktioner till CSR dock inte är 
ett enkelspårigt samband, utan att det finns ett flertal faktorer som spelar in huruvida ett 
företags CSR arbete påverkar konsumentens köpbeteende. De menar också att företags CSR 
arbete har större påverkan på konsumenters medvetenhet och attityder i jämförelse med 
köpbeteende och word-of-mouth. När konsumenters attityd till företags CSR arbete studeras, 
finns ett antal aspekter som spelar in för hur attityden formas. Till att börja med ifrågasätter 
konsumenter företags engagemang i CSR och hur deras motiv ser ut. I detta avseende nämns 
två faktorer som viktiga. Det ena är företagets rykte och den andra faktorn är om det finns en 
överensstämmelse mellan företaget och det ändamål som ligger till grund för företagets CSR 
arbete.97 De konsumenter som hade en mer reserverad inställning grundades just i en misstro 
mot företagens motiv och ärlighet i CSR arbetet. Men tvivel kunde också finnas om att 
företagen verkligen kunde ha en positiv påverkan på samhället. Då konsumenters uppfattning 
om företagens motiv till att bedriva ett CSR arbete undersökts, framkom att en av tre 
konsumenter ansåg att företagens motiv till CSR var grundat i ett eget intresse från företagens 
sida. Uppfattningarna är alltså splittrade, då många också ansåg att företag har ett gediget 
intresse av att hjälpa till i samhället. Det som konstaterades var att respondenterna i 
undersökningen uppgav flera motiv till att företagen bedrev CSR arbete.98  
 
Konsumenters personliga koppling till det ändamål som CSR arbetet stödjer tycks också ha 
betydelse för attityden. Konsumenter är också speciellt skeptiska då företag med ett negativt 
rykte involverar sig i ett ändamål som har nära koppling till dess affärsverksamhet. Andra 
konsumenter är dock mer toleranta mot denna idé och menar att båda parter gynnas, det vill 
säga både företaget själv och det ändamål som stöds.99 Vidare nämns att det är mer 
diagnostiserande för företag som beter sig oetiskt än vad det gynnar företag som beter sig 
etiskt. Mohr och Webb fann att oetiskt beteende ledde till negativa attityder mot företaget 
oavsett om produktkvaliteten var hög eller låg.100 
 
En annan viktig faktor som har betydelse för konsumenters respons är graden av bindning 
”attachment” som de känner för företag som engagerar sig i CSR aktiviteter. Detta fenomen 
benämns konsument-företag-identifikation. Det är ett kraftfullt tillstånd drivet av individers 
behov av självdefinition och social identitet. Identifikationen i sig driver konsumenter att 
agera på ett sätt som är fördelaktigt för företaget (lojalitet, word-of-mouth). Människor har 
lättare att identifiera sig med en organisation när de upplever att dess identitet är varaktig, 
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distinkt och förmår öka deras självkänsla. Företags engagemang i CSR aktiviteter kan alltså 
bidra till att öka individers självkänsla då det finns en stark identifikation hos dessa individer 
med företaget. ”The Body Shop” är ett typiskt exempel på företag som vissa människor starkt 
kunnat identifiera sig med på grund av dess etiska ställningstagande i sin affärsverksamhet.101  
 
Vidare värderas företag mer positivt om de bedriver CSR aktiviteter som är udda och kan 
särskiljas från konkurrenterna eller om de kan betraktas som en pionjär inom CSR arbetet. 
Attityderna är också mer positiva mot små privatägda företags CSR arbeten, än mot stora 
konglomerats.102 
 
Roberts, Cone och Roper har identifierat en diskrepans mellan attityd och beteende. Även om 
konsumenter har en positiv inställning (attityd) till socialt ansvarstagande, hade endast 20 
procent köp produkter som är associerade med CSR de senaste åren. Det framkommer alltså 
att konsumenter vill göra etiskt korrekta köp, men att socialt ansvarstagande inte är den 
dominerande faktorn vid deras köpbeslut. I en undersökning nämnde 57 procent att de skulle 
sluta köpa ett visst varumärke om de kände till att det förekom barnarbete i produktionen. 
Slutsatsen är att det finns en avsevärd skillnad mellan en attityd och ett agerande därefter.103  
 
3.4.3 Konsumenters köpbeteende kring CSR   
Forskarna Mohr, Webb och Harris har konstaterat att det krävs ett stort engagemang från 
konsumenterna för att deras köpbeteende skall kunna baseras kring CSR104. Det finns dock en 
positiv koppling mellan CSR och köpbeteende, men under förutsättning att vissa kriterier 
uppfylls. Dessa kriterier handlar om att konsumenterna helst skall stödja ändamålet för 
företagets CSR aktiviteter, att det finns en hög överensstämmelse mellan företaget och den 
typ av CSR arbete de bedriver, att produkten har hög kvalitet samt att konsumenterna inte 
frågas att betala en premie för det sociala ansvarstagandet. De flesta av de tillfrågade i 
Bhattacharya och Sen undersökningen hävdade dock att om CSR spelar roll vid ett köp är det 
marginellt och att de är ovilliga att ersätta ett CSR arbete med produktkvalitet och/eller pris. 
Detta speglas av en respondents svar: ”Jag kände mig skyldig över det, men jag kunde bara 
inte förmå mig själv att betala mer för den socialt ansvarstagande produkten”. Denna ovilja att 
kompromissa om kärnattribut som pris och kvalitet är en av de viktigaste orsakerna till varför 
CSR initiativ tenderar att resultera i positiva attityder mot företaget, men inte i ett förändrat 
köpbeteende. Vissa konsumenter kan till och med straffa företag om de tycker att deras CSR 
aktiviteter realiseras på bekostnad av investeringar i produkt- och servicekvalitet.105 För de 
individer som å andra sidan använder CSR som ett kriterium vid sina köp, krävs kunskap och 
ett aktivt sökande av information om företags sociala ansvarstagande. Det är en förändring av 
ett beteende som sker gradvis och långsamt.106  
 

                                                 
101 Bhattacharya, C.B & Sen, Sankar, Doing Better at Doing Good, California Management Review, Vol. 47, 1, 
Fall (2004), s. 15-16 
102 Ibid., s. 17-18. 
103 Roberts, Cone & Roper refererad i: Carrigan, Marylyn & Ahmad, Attalla, The myth of the ethical consumer – 

do ethics matter in purchase behaviour?, Journal of Consumer Marketing, Vol. 18, 7, (2001), s. 564 
104 Mohr, Lois, Webb, Deborah & Harris, Katherine, Do Consumers Expect Companies to be Socially 

Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behaviour, The Journal of Consumer 
Affairs, Vol. 35, 1, Summer 2001, s. 60  
105 Bhattacharya, C.B & Sen, Sankar, Doing Better at Doing Good, California Management Review, Vol. 47, 1, 
Fall (2004), s. 18 
106 Mohr, Lois, Webb, Deborah & Harris, Katherine, Do Consumers Expect Companies to be Socially 

Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behaviour, The Journal of Consumer 
Affairs, Vol. 35, 1, Summer 2001, s. 60  



Ett annat viktigt resultat på beteendenivå som forskningen inom CSR kommit fram till är 
konsumenters villighet att tala positivt om det socialt ansvarstagande företaget till familj, 
vänner och kollegor. En orsak till att konsumenter är villiga att prata ”upp” företag de ser som 
socialt ansvarstagande är kopplat till individens identifikation med företaget. Konsumentens 
ambition att minimera negativ information om socialt ansvarstagande företag är vidare ett 
viktigt argument för företagen att investera i ett CSR arbete och på så sätt bygga goodwill.107  
 
Andreasen har föreslagit en modell som bygger på fyra steg till förändring av köpbeteendet; 1. 
precontemplation, 2. contemplation, 3. action och 4. maintenance.  Precontemplators är 
personer som är i ett stadium i livet då de överhuvudtaget inte funderar på sitt köpbeteende 
eller har intresse av CSR frågor. Contemplators är personer som funderar på att basera sina 
köp utifrån CSR eller som tidigare har haft CSR som ett kriterium för sina köp, men som ändå 
inte påverkas av huruvida företagen har ett CSR arbete. Den action orienterade personen 
baserar en del av sina köp utifrån ett CSR perspektiv. Maintenance är personer som helt 
konverterat till basera sina köp utifrån CSR.108  
 
Forskning som Andreasen gjort visar att gruppen Precontemplators inte tycker att det är 
företags uppgift att bedriva ett CSR arbete och att hjälpa samhället. Den generella 
uppfattningen bland deltagarna var istället att företags huvudansvar är att göra 
kvalitetsprodukter, maximera vinsten och hantera anställda väl. Det fanns även en grupp 
bland Precontemplators som hävdade att det är viktigt att företag är aktivt engagerade i 
samhället, men sitt eget köpbeteende baserades runt traditionella kriterier som pris, kvalitet 
och bekvämlighet. De som kan benämnas Contemplators tänker mer på CSR än vad 
precontemplators gör, men de ändrar dock inte sitt eget köpbeteende. CSR är något som 
värderas bra, men åsikten är ändå att företags CSR arbeten gör begränsad nytta i samhället. 
Utifrån den ståndpunkten anser de inte att det är värt att basera sina köpbeslut kring CSR. 
Dessa personer har också en begränsad kunskap om CSR och dess innebörd och det blir 
därför svårt att ta ställning till problematiken. Personer i actiongruppen tar ett aktivt 
ställningstagande och besitter kunskap om CSR, vilket innebär att de aktivt bojkottar företag 
som inte lever upp till dessa ståndpunkter. Dessa individer återvinner och vill bidra till 
samhällsnyttan. Men CSR är fortfarande inte den mest framträdande faktorn till deras val av 
varor, vilket kan förklaras av att de har för lite kunskap om företags CSR arbete. De menade 
att det var svårt att få insikt och lära sig om företags CSR arbeten. En del av de intervjuade 
svarade även att de tvivlar på företagens motiv till att arbeta med CSR.109 Maintainers är den 
grupp som enligt Webster kan kallas socialt ansvarstagande konsumenter.110 Vissa av de 
svarande menar att de gör det för att de är oroliga över de rådande miljöproblemen. De vill 
bidra genom att aktivt bojkotta företag som släpper ut föroreningar i naturen, genom att 
återvinna och köpa organiska produkter. Miljön var den mest framträdande orsaken till att de 
förändrade sitt köpbeteende. Vissa personer inom gruppen hävdade även att socialt 
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ansvarstagande konsumenter kunde ta kontroll över företag och påverka dem till att ta ett 
större ansvar i samhället.111 
 
Sammanfattningsvis kunde Mohr, Webb och Harris konstatera att många konsumenter hade 
uppfattningen att den största anledningen till att företag har ett aktivt CSR arbete är för att de 
vill skapa en positiv image och på så sätt öka lönsamheten. En annan faktor som många 
respondenter lyfte fram i undersökningen var att de ansåg det svårt att använda CSR som 
motiv till deras köpbeslut. Detta på grund av att de saknar information om vilka företag som 
har ett CSR arbete och vilken typ av CSR arbete som företagen bedriver. De ansåg även att 
det skulle vara för tidskrävande att undersöka detta.112 
       
3.5 Intressent- och legitimitetsteorin 
 
Intressent- och legitimitetsteorin är teoribildningar som behandlar förhållandet mellan företag 
och samhälle. Dessa teorier blir användbara för att kunna få en ökad förståelse kring 
begreppet CSR och hur företags redovisning och kommunikation kring detta kan analyseras. 
Ur företagsledningens perspektiv kan CSR arbeten ses som ett verktyg för att uppfylla olika 
intressenters krav och på så sätt legitimera sin verksamhet. De två teorierna kan med detta 
synsätt ses som komplement till varandra, där intressentteorin beskriver företagets relationer 
till intressenterna och legitimitetsteorin framhäver strategier som företaget använder sig av för 
att legitimera sina aktiviteter.113  
 
Förhållandet mellan företag och samhälle kan naturligtvis också ses från samhällets 
perspektiv. Detta synsätt betonar intressenternas krav på företag och hur samhället som en 
intressent kan ställa krav och utöva kontroll över företaget. Detta medför att företag anses ha 
en redovisningsskyldighet och samhället en informationsrättighet som sträcker sig utöver 
företagets egen önskan. Företag och dess ledningar anses alltså ha en moralisk skyldighet att 
redovisa miljö- och samhällsorienterad information till intressenter.114 Medier kan till 
exempel belysa frågor som är av negativ karaktär för ett företag, vilket i sin tur påverkar 
uppfattningen om företaget hos exempelvis kunder115. Intressentteorin i detta avseende 
åberopar en normativ grund till varför företag bör redovisa social information. Även 
legitimitetsaspekter kan analyseras ur samhällets perspektiv genom att fokus flyttas från det 
enskilda företaget till det samhällssystem som företagen verkar i. Ur ett sådant perspektiv kan 
företagens samhällsrelaterade information uppfattas som ett politiskt verktyg för att 
manipulera omvärldens uppfattning om dess verksamhet.116  
 
Begreppet intressent hänvisar till aktörer eller grupper som har något intresse i ett företags 
verksamhet117. En kortfattad definition av intressent lyder: En intressent är en individ, grupp 

eller annan företeelse som kan påverka - eller påverkas av - företagets verksamhet
118

. 
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Exempel på intressenter är anställda, kunder, ägare, leverantörer, partners, samhället etc119.  
Det är nära relaterat till det engelska ordet ”stakeholder”, även om det inte kan användas 
identiskt. Man kan skilja mellan primära och sekundära ”stakeholders” där skillnaden 
indikerar hur viktig en grupp anses vara för företaget. Denna breda definition av 
”stakeholder” tar även fasta på att det råder något slags ömsesidigt förhållande mellan 
företaget och dess primära intressenter, som grundar sig på ett resursutbyte av något slag.120  
Denna indelning av primära och sekundära intressenter indikerar att företagsledningen 
kommer att prioriterar den ena gruppen före den andra, dvs. de primära intressentgrupperna, 
då dessa anses viktigast för företagets fortsatta verksamhet121.  
 
Det centrala i intressentteorin (stakeholder theory) är den normativa grund om hur 
företagsledningen bör förhålla sig till intressenterna i och med att de är aktörer med intressen i 
företaget. En av företagsledningarnas uppgifter kan därmed anses vara att bedöma 
intressenternas reaktioner på företagets agerande samt att avgöra vilka hot och möjligheter 
som finns med ett visst beslut. I denna kontext måste lämpliga strategier finnas och exempel 
på sådana strategier kan då vara att med hjälp av miljö- och samhällsrelaterad information 
försöka påverka intressenters uppfattning om företaget. Denna information kan väljas att 
redovisas på ett visst sätt och vid en viss tidpunkt.122 Redovisning av ett miljö- och 
samhällsansvar kan således förstås som en strategi för att hantera relationer med viktiga 
intressentgrupper123.  
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4. Praktisk metod  
I kapitlet kommer författarna att redogöra för hur insamlandet av data har utförts. Det första 

som presenteras är författarnas undersökningsmetod som förklarar hur problematiken valts 

att undersökas. Vidare framgår vilket tillvägagångssätt som valts att användas över 

arbetsförfarandet. Därefter framkommer vilket urval som studien bygger på och hur 

fördelningen mellan deltagarna i enkäten ser ut. Sedan definieras även det bortfall som finns 

och vilken innebörd det har för studien. Vidare framkommer även vilka statistiska modeller 

som använts för att analysera svaren från respondenterna. Detta mynnar ut i en metodkritik 

där viss kritik riktar sig till valet av undersökningsmetod. Slutligen diskuteras 

sanningskriterier som studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Studiens problemformulering är; ”Hur påverkas svenska konsumenters kunskap, attityder och 
köpbeteenden av att företag bedriver CSR arbete?” För att ge läsaren en djupare förståelse av 
den problematik som undersöks valdes att både utföra en kvalitativ undersökning, i form av 
intervju med ett berört företag, och en kvantitativ enkätundersökning med konsumenter som 
målgrupp.  
 
Syftet med att göra en intervju med ett berört företag var att skapa en förståelse för företagets 
perspektiv på sitt CSR arbete. Intervjun var också viktig för att förstå hur företag förmedlar 
sitt CSR arbete till konsumenterna. Målet för författarna var då inte att granska företaget 
objektivt, utan snarare att få en subjektiv beskrivning av företagens verklighet. Ett sådant 
tillvägagångssätt kan i detta fall anses lämpligt, då det ger utrymme för spontanitet och 
utförliga beskrivningar samt tillåter att oväntad information framkommer124. Intervjun i denna 
studie har utförts i form av telefonintervju då det sparade både tid och pengar för informanten. 
En svaghet som bör belysas med telefonintervjuer är att informantens reaktioner inte kan 
uppfattas, till exempel kan den som intervjuar inte reagera på informantens ansiktsuttryck som 
rör undran eller osäkerhet vid en fråga125. 
 
Då det framför allt är konsumenters kunskap, attityder och köpbeteenden som vill undersökas 
ligger studiens tyngdpunkt på enkätundersökningen. Statistik, matematik eller andra 
mängdenheter är viktiga parametrar i en kvantitativ studie. Ett primärt syfte kan till exempel 
vara att mäta attityder i en viss fråga. Utifrån en kvantitativ metod är det viktigt att göra 
problemen mätbara och de metoder som används för datainsamlig är ofta standardiserade 
intervjuer eller enkäter med fasta svarsalternativ. De data som samlas in kodas sedan för att 
bearbetas statistiskt.126 Fördelar med en enkätundersökning är att den är billig att genomföra, 
möjliggör ett stort urval samt kan genomföras anonymt. Anonymiteten minskar risken för att 
respondenterna inte vill svara på känsliga frågor. Ett problem som är nämnvärt med 
enkätundersökningar är att det kan förekomma ett stort bortfall av svar.127   
 
4.2 Tillvägagångssätt 
 
Arbetsprocessen inför intervjun och enkätundersökningen har sin utgångspunkt i den modell, 
vilken visas nedan, som skapades för att uppnå studiens syfte. Den första komponenten i 
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modellen berör företagens förmedling av sitt CSR arbete till konsumenterna. Det i sin tur 
leder vidare till att konsumenterna får en viss kunskap om företags CSR arbete. Därefter är 
det intressant att studera konsumenters attityder till företagens CSR arbete. Nästa nivå som 
knyter samman komponenterna är hur konsumenternas köpbeteende påverkas av företagens 
samhällsansvar. Modellen nedan illustrerar författarnas upplägg som använts genomgående i 
arbetet.     
 
Figur 4. Modell över författarnas arbetsförfarande av ämnet CSR. 
 

 
 
 
Författarnas primära val av företag var H&M. Då företaget valde att avböja en telefonintervju 
på grund av tidsbrist, togs istället kontakt med Indiska. CSR ansvarig person på Indiska var 
positiv till förslaget och en telefonintervju kunde planeras in. Telefonintervjun ägde rum den 
30 oktober 2007 och varade i 40 minuter. Intervjun spelades in med bandspelare. Därefter 
transkriberades den ordagrant. Intervjun bearbetades sedan genom meningskoncentrering och 
meningskategorisering128. Meningskoncentrering innebär att alla uttalanden som inte ansågs 
viktiga i relation till de ställda frågorna raderades. Även uttalanden som var återkommande 
eller identiska i mening togs bort.129 Därefter användes meningskategorisering. Det innebär att 
intervjun kodas i kategorier. Långa uttalanden kan reduceras till enkla kategorier. 
Kategorierna kan vidare utvecklas i förväg eller växa fram under analysens gång.130 I detta 
fall växte kategorierna fram i samband med att intervjun bearbetades. En egen och 
koncentrerad berättelse kunde därefter skrivas, vilket utgör den ena delen av studiens empiri.    
 
Det finns en rad fördelar med att utföra en enkätundersökning, till exempel är de billiga och 
snabba att administrera och de kan besvaras efter respondents tid och möjlighet. En annan 
fördel i jämförelse med intervju är att respondenterna inte har samma benägenhet att försöka 
uppvisa en positiv bild av sig själva. Nackdelar är att hjälp inte kan ges till respondenten, att 
uppföljande frågor inte kan ställas och att det finns risk för att respondenten inte svarar på 
vissa frågor.131  
 
Frågorna till enkäten utformades utifrån relevant teori som författarna tagit del av under 
arbetets gång. Vid utformning av frågor till enkäten utgick författarna från de tre specifika 
kategorierna som finns beskrivna i modellen ovan; konsumenters kunskap, attityder och 
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köpbeteende gällande CSR. Upplägget i enkäten följer därför tre kategorier; kunskap, attityder 
och beteenden. Frågorna 1,3,4 och 5 i enkäten undersöker konsumenternas medvetenhet och 
kunskap inom området CSR. Frågorna 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14 är tänkta att mäta 
attityder. Avslutningsvis försöks beteenden att urskiljas genom frågorna 15, 16, 17, 18 och 19 
(för fullständiga frågor, se bilaga 2). Genom detta upplägg kan korrelationer och mönster 
upptäckas mellan till exempel attityder och köpbeteenden.  
 
Vid val av frågor kan man först och främst skilja på strukturerade och ostrukturerade frågor. 
Strukturerade frågor är frågor med givna svarsalternativ medan ostrukturerade frågor har 
öppna svarsalternativ.132 Denna studie bygger på strukturerade frågor med givna 
svarsalternativ, men i enstaka fall har det funnits möjlighet för respondenterna att tillägga 
något under alternativet övrigt. Vidare finns ett antal skaltyper som bör tas ställning till.  
 
Dikotom skaltyp är de frågor som enbart har två svarsalternativ133. Denna typ av frågor 
ställdes inledningsvis i enkäten då det till exempel frågades om kön och kännedom om 
begreppet CSR. Denna skaltyp är lämplig då endast ett ja eller nej svar är intressant. Vidare 
består enkäten av frågor av Multiple Choice karaktär. Detta innebär att det lämnas utrymme 
för respondenten att välja ett eller flera alternativ som de anser lämpliga134. Majoriteten av 
frågorna är utformade med en Likertskala. I denna enkät har en Likertskala från ett till sju 
använts, där ett står för inget alls/instämmer inte alls/inte troligt och sju för mycket 
stort/instämmer helt/mycket troligt. Respondenten får i denna situation ta ställning till i hur 
hög utsträckning konsumenten instämmer. Valet av den sju siffriga skalan ger högre möjlighet 
till att urskilja nyanser hos respondenterna i jämförelse med till exempel en fem siffrig 
Likertskala. En enstaka fråga är av karaktären ostrukturerade frågor, då svarsalternativen 
lämnats öppna135. Till exempel är frågan om ålder en fråga av detta slag. Lämpliga frågor till 
enkäten togs fram utifrån dessa ståndpunkter.  
 
Efter en första framtagning av enkäten provades den på en testgrupp, bestående av fyra 
personer. Innan man gör den riktiga enkätundersökningen bör man genomföra en 
pilotundersökning. Detta för att säkerhetsställa att enkätens frågor fungerar som man tänkt sig 
och för att undvika oklarheter. Frågor som respondenterna kan ha svårt att förstå kan 
tydliggöras med en pilotundersökning.136 Utifrån författarnas pilotundersökning framkom 
värdefulla synpunkter som kunde bidra till att oklarheter i enkäten kunde korrigeras. 
Exempelvis var definitionen av begreppet CSR otydligt formulerat, vilket ändrades till en mer 
lättförståelig version. Även svarsalternativet ”vet ej” lades till under vissa frågor där det fanns 
behov av det. En annan riktlinje är att man som författare själv bör inta rollen som respondent 
och besvara enkäten. Detta kan vara av vikt för att upptäcka fallgropar och misstag.137 Innan 
enkäten distribuerades ut till målgruppen vidtog författarna denna åtgärd, vilket bidrog till en 
klarare bild av enkäten.  
 
4.3 Urval  
 
För att nå en sådan bred målgrupp som möjligt beslöt sig författarna för att distribuera enkäten 
på folktäta platser som Umeå centrum och universitet. Det var svårt att få personer att svara 
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på enkäten i centrum och därför utgör den övervägande delen av respondenterna studenter. 
Dock bör poängteras att alla som ingick i studien inte är studenter. Att nå målgruppen 
studenter var även mer tidsbesparande för författarna. Dock försöktes att nå en sådan bred 
grupp av studenter som möjligt och enkäten delades därför ut till grupper som har olika 
yrkesinriktningar, exempelvis lärare, psykologer och ekonomer. Detta ansågs vara en 
tillräckligt god spridning av studenter. Detta urval kallas tillfällighetsurval eller 
bekvämlighetsurval, då de utgör de enheter som är lättast att få tag i. Detta kan bidra till att 
resultatet kan bli missvisande, då de inte är representativa för hela populationen svenska 
konsumenter.138 Det innebär vidare att slutsatser om förhållandet mellan population och 
sampel måste dras med stor försiktighet139. Även om urvalet i denna studie innebär vissa 
generaliseringsproblem, kan det ändå påvisa indikationer om svenska konsumenters kunskap, 
attityder och köpbeteenden kring CSR. Problem med generaliserbarhet hade även varit svårt 
att undkomma då endast 153 personer ingick i studien.  
 
4.4 Deltagande i enkäten  
 
Kritik kan riktas mot att åldersfördelningen är snedfördelad med en överrepresentation av 
åldersintervallet 19 till 28 år. Bristen av äldre respondenter påverkar resultatet och det blir 
svårare att generalisera till målgruppen svenska konsumenter. En stor del av respondenterna 
är också studenter, vilket kan innebära att de har kommit i kontakt med begreppet CSR 
tidigare. Därav är denna grupp inte heller representativ för målgruppen och befolkningen.   
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Av 153 respondenter var 45 män och 108 kvinnor, vilket innebär att den övervägande delen 
av respondenterna är kvinnor i denna studie. I undersökningen finns en överrepresentation av 
kvinnor med 70 procent, vilket kan ha betydelse för resultatet av studien. Dock kan det inte 
urskiljas några nämnvärda skillnader mellan könen, förutom gällande synen på om företagens 
främsta uppgift är vinstmaximering, då män ligger snäppet högre. Men generellt är 
svarsfördelningen mellan könen väldigt lika. Därmed verkar inte könsfördelningen ha någon 
nämnvärd betydelse för resultatet.   
  

Könsfördelning  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  1 45 29.4 29.4 29.4 
  2 108 70.6 70.6 100.0 
  Total 153 100.0 100.0   
 
 

 
    

 
4.5 Bortfall 
 
I de flesta enkätundersökningar finns ett bortfall och detta måste alltid beaktas. Bortfall 
uppkommer då det finns individer som inte går med på att besvara frågorna.140 Det är viktigt 
att göra bortfallet så litet som möjligt. Bortfall kan också vara av olika slag, och ett av dessa 
är variabelbortfall som innebär att vissa respondenter inte svarar på enskilda frågor. Innan en 
första frekvensberäkning görs bör man ta hänsyn till om det finns frågor som har ett extra 
stort bortfall. Sådana frågor eller variabler kan väljas att inte användas i studien. Obestämda 
värden, dvs. värden som står för svar som ”vet ej” och ”inget svar” kan också uteslutas innan 
analysen görs.141 I denna studie finns inget bortfall av enkäter, då enkäten delades ut på plats 
och därför kunde samlas in direkt. Det kan tänkas att respondenterna kände sig mer manade 
att svara i denna situation. Dock finns bortfall på vissa frågor. Störst bortfall fanns i frågorna 
3,4,5 och 16, men bortfallet bedöms som lågt. Detta kan antagligen förklaras av att dessa 
frågor var svåra att ta ställning till för respondenterna. Även frågorna 3 och 4 kan 
kommenteras, då ett mycket högt antal respondenter svarade ”vet ej”. Enligt Holme och 
Solvang kan sådana frågor väljas att uteslutas i studien, men detta var inte aktuellt i denna 
studie då denna typ av svar kan indikera på en ringa omedvetenhet om företags CSR arbete 
hos respondenterna.    
 
4.6 Statistiska modeller 
  
Analys av data gjordes med hjälp av programmet SPSS, och de statistiska modeller som valts 
är Pearsons korrelation och regressionsanalys. Dessa modeller har använts för att visa på 
samband mellan variablerna kunskap, attityder och köpbeteende. Pearsons korrelation är det 
mest använda korrelationsindexet och korrelationen kan variera från -1 till +1. En korrelation 
på +1 innebär att två variabler är perfekt relaterade, vilket innebär att om den ena variabeln 
ökar kommer den andra variabeln också att öka. En korrelation på 0 innebär att det inte finns 
något samband alls, dvs. det finns inget förhållande mellan variablerna.142 Ett exempel på en 
korrelation visas i analysen av fråga 16 och fråga 1, där fråga 1 omfattar om konsumenten har 
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hört talas om begreppet CSR och fråga 16 om konsumenten handlar kläder från företag som 
de vet bedriver CSR arbete. Frågorna visar på ett samband mellan kunskap om CSR och om 
det överensstämmer med konsumentens köpbeteende. Regressionsanalyser görs för att 
undersöka samband och analysera relationen mellan en beroendevariabel och en eller flera 
förklaringsvariabler. Determinationskoefficienten, även kallad förklaringsgrad (R²), används 
för att beräkna styrkan av den linjära relationen och förklarar andelen av variationen i 
beroendevariabeln som kan förklaras av variationen i förklaringsvariablerna.143 Alfnivån 
representerar en brytpunkt då man kan dra slutsatsen om det föreligger skillnader mellan 
grupperna/variablerna eller inte. Vanligen sätts alfanivån till 0.05 eller 0.01.144   
 
4.7 Metodkritik   
 
Något som är viktigt att tänka på när man försöker att mäta attityder i enkäter är risken att 
människor ger socialt accepterade svar på frågor. Detta är en tendens till att svara på ett sådant 
sätt som man som respondent uppfattar som mest socialt önskvärt.145 Författarna är medvetna 
om detta problem, och därför har flera påståenden om etiska dilemman undersökts. Även 
genom att mäta attityder i ett sammanhang kan utfallet anses mer intressant. Då urvalet utgör 
ett bekvämlighetsurval uppstår generaliseringsproblem till målgruppen svenska konsumenter, 
och därför kan endast indikationer med stor försiktighet presenteras. Vidare ingår det även 
fler kvinnor än män i studien, vilket kan anses vara ett problem. Dock finns inte några 
nämnvärda skillnader i resultatet mellan könen. Därmed anser författarna inte att det är av stor 
vikt för resultatet.  
 
4.8 Sanningskriterier 
 
Då både en kvalitativ och kvantitativ metod använts i denna studie, måste både intervjuns och 
enkätundersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet diskuteras. 
 
4.8.1 Reliabilitet  
Reliabilitet blir oftast aktuellt då man gör en kvantitativ undersökning och rör frågan om 
huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på nytt 
eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Vid en kvantitativ studie är 
man förmodligen intresserad av om ett mått är stabilt eller inte.146 Reliabiliteten bestäms av 
hur mätningar utförs och hur noggrant bearbetningen av informationen sker. En hög 
reliabilitet är en nödvändig förutsättning för att kunna besvara studiens problemformulering. 
Om reliabiliteten däremot är låg kan den inte belysa frågeställningen på ett korrekt sätt. Men 
även i kvalitativa studier tillämpas begreppet reliabilitet, även om det inte har samma 
innebörd som i kvantitativ forskning. Begreppet intervjuareffekt kan nämnas för att 
problematisera reliabiliteten vid intervjuer. Med detta menas att intervjuaren uppträder på ett 
sådant sätt under intervjun att informanten förstår, medvetet eller omedvetet, vad som 
förväntas av denne. På så sätt kan svar avvika från verkligheten.147 Denna problematik har 
försökt förhindrats genom inta en öppen och lyhörd roll under intervjun, och istället låta 
informanten styra samtalet. Även om ett antal frågor låg till grund för intervjun ansågs det att 
informanten hade hög möjlighet till att påverka vilken information som delgavs. Då intervjun 
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spelades in fanns möjlighet att försäkra sig om att allt uppfattats korrekt. På detta sätt 
kontrollerades interbedömarreliabiliteten, vilket utgör ett mått på överensstämmelsen mellan 
registrering av svar och faktiska utsagor.148   
 
Då reliabiliteten inom kvantitativ forskning avser hur tillförlitlig insamlat data är speglar det 
också mätningarnas pålitlighet. För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt vid 
enkätundersökningen bör den vara uppställd på ett sätt som gör den lätt att besvara. Som 
författare vill man försäkra sig om att individerna som ska besvara enkäten uppfattar den som 
tänkts. Det är då viktigt att frågornas formulering inte går att missuppfatta. Slutligen bör även 
enkäten prövas på en grupp som motsvarar den grupp som sedan kommer att undersökas.149 
Författarna gjorde en pilotundersökning på fyra utvalda personer som motsvarar den senare 
undersökta gruppen. På detta sätt kunde missuppfattningar och feltolkningar i enkäten 
korrigeras. Frågorna kunde därefter formuleras på ett tydligare sätt. Författarna är medvetna 
om att urvalet utgör ett så kallat bekvämlighetsurval, men anser ändå att det ger indikationer 
på hur resultaten kan analyseras. Sammanfattningsvis bedöms studiens reliabilitet som god. 
 
4.8.2 Validitet  
Det moderna synsättet på validitet innefattar förståelsen av sanning och objektivitet, vilket är i 
enlighet med den positivistiska kunskapssynen.150 Det är relevant då författarna tagit viss 
utgångspunkt i en sådan kunskapssyn i och med den kvantitativa enkätundersökningen.     
 
Validitet förknippas ofta med giltighet och svarar ofta på frågan om du mäter vad du tror att 
du avser att mäta151. Innehållsvaliditeten kan stärkas genom att gå från förfarandet teori till 
enskilda frågor. Om innehållsvaliditeten är god har man lyckats få en bra täckning av det 
problemområde som skall studeras. Att ha en god överblick över det teoretiska fältet är 
således fördelaktigt.152 För att säkerställa en god validitet har författarna konstruerat enkäten 
utifrån sin teoretiska referensram. Även bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen 
är viktiga aspekter av validitetsbegreppet.153 Då författarna fanns på plats vid distribuerandet 
av enkäten hade respondenterna möjlighet att ställa frågor vid eventuella oklarheter, vilket 
minskar risken för feltolkningar av enkäten. Vidare har programmet SPSS använts för 
hantering av datainsamlingen. Det underlättade analysprocessen.  
 
Validitet i en kvalitativ studie kan sägas gälla hela forskningsprocessen. Detta kan yttra sig i 
hur forskaren förmår tillämpa och använda sin förförståelse under hela arbetsgången. 
Gällande datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren lyckas skaffa ett trovärdigt 
underlag för tolkning. För analys av kvalitativ information kan olika teoretiska perspektiv 
användas för att belysa det studerade fenomenet, vilket kan leda till mångfald i tolkningen.154 
Då författarnas förförståelse noggrant hade medvetandegjorts kan det sägas ha stärkt 
validiteten. Då syftet med intervjun var att få ett företags perspektiv på sitt CSR arbete ansågs 
en intervju utgöra ett tillräckligt underlag för att få denna inblick. Författarna hade även en 
god teoretisk grund innan intervjun utfördes vilket bidrog till att flera olika 
tolkningsperspektiv kunde anammas från intervjun. Därmed kan validitetsanspråket anses 
uppfyllt.  
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4.8.3 Generaliserbarhet  
Vid enkätundersökningar aktualiseras ofta frågan om generaliserbarhet, dvs. i vilken 
utsträckning resultaten kan generaliseras till andra grupper och situationer än den som 
förekom i undersökningen155. Frågan om hur man kan få fram ett representativt urval måste 
därmed uppmärksammas156. I studien har det förekommit generaliseringar till populationen 
svenska konsumenter, även om urvalet inte kan anses representativt. Dock kan resultaten visa 
på indikationer om hur CSR påverkar svenska konsumenters attityder och köpbeteenden. 
Även om bara ett företag ingått i studien har det fått representera den bransch som undersökts 
dvs. klädindustrin. Men då tyngdpunkten i studien ligger på enkätundersökningen ansåg 
författarna att det var tillräckligt att få ett företagsperspektiv på sitt CSR arbete.   
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5. Resultat av empiri 
I detta kapitel kommer först empirin av intervjun med Indiska att presenteras. Därefter 

kommer resultaten av enkätundersökningen att redovisas utifrån enkätens indelning i 

kunskap, attityder och köpbeteende. 

 
5.1 Empiri av intervju med Indiska 
 
CSR arbete har bedrivits aktivt och länge på Indiska och de anser sig vara ett företag som 
genomsyras av humana idéer. Indiska är ett företag som bryr sig om att vilja göra förändringar 
och som också har en tradition inom företaget om ett aktivt ansvarstagande även om det är 
först idag som de kommunicerar aktivt utåt om det. Det utgör en av de viktigaste drivkrafterna 
till deras CSR arbete. De menar att de alltid brytt sig om den här typen av etik- och 
miljöfrågor, och de ligger bakom textilimportörernas eko-garanti. Detta är något som CSR 
medvetna företag använder sig av idag.  
 
Indiskas ståndpunkt kring CSR arbetet är att det man inte själv klarar av att göra kan man inte 
heller kräva av sina leverantörer. De menar också att det är först när man kommit upp i volym 
som man kan börja ställa krav på leverantörer. Det är svårt att ha inflytande på leverantörers 
arbete då man endast har ett fåtal butiker. Denna utveckling har skett på Indiska och hur man 
idag arbetar med barnarbete kan ses som en förebild. De anser att de sticker ut och att de 
vågar tala om hur situationen ser ut. De ger exempel på att de har bedrivit sociala projekt i 
form av att bland annat ha adopterat en hel by med vävare där barnarbete förekom. Om de 
skulle fortsätta att köpa deras tyger, ställde de kravet att barnen i byn måste gå i skolan. Detta 
visar på hur de tar sitt ansvar och använder sin makt för att påverka situationen. Arbetet med 
leverantörerna menar de ska inte ske på bekostnad av dem, utan i ett ömsesidigt samarbete 
med varandra. Sedan de började anta uppförandekoderna 1998 sker CSR arbetet systematiskt. 
Det anses viktigt att vara trogen och därför har de nu bedrivit arbete i Indien i över 100 år. De 
hoppar inte från leverantör till leverantör och jagar de billigaste priserna, utan konfronterar 
istället sina leverantörer. Det måste finnas en vilja till förändring hos varje leverantör, annars 
vill de inte fortsätta samarbetet. De flesta av deras leverantörer har varit villiga till förändring, 
men det finns dock undantagsfall då leverantörer har brutit mot deras uppförandekoder.     
 
Vid granskning av leverantörer är det viktiga hur stämningen känns i fabrikerna i länder som 
Indien och Kina. En fabrik kan vara snygg och välstädad, men intrycket kan dock vara att 
allting inte är som det ska vara. Å andra sidan kan en fabrik vara smutsig och helt hopplös ur 
säkerhetssynpunkt, men ändå förmedla en värme som tilltalar Indiska. Den värmen kan vara 
orsak till att personalen arbetar kvar på fabriken i evigheters tider. Även besökare på företaget 
reagerar på att det upplever en känsla av vänlighet och hemtrevlighet. Detta kan ytterligare 
bekräftas av att personal som har slutat oftast söker sig tillbaka till företaget.  
 
Indiska bedriver utbildning i CSR frågor och har en kontinuerlig kommunikation med kunder, 
journalister och intressenter. Indiska bedriver även opinionsbildande verksamhet, vilket 
innebär att de aktivt föreläser om sitt CSR arbete på universitet, andra företag, landsting, 
kommuner och konsumentföreningar samt deltar i debatter. Indiska jobbar aktivt med att 
utbilda sin personal inom företagets CSR arbete och detta uppskattas mycket då de anställda 
har ett stort intresse för arbetet. Det bidrar också till att de anställda aktivt för vidare denna 
kunskap till konsumenterna. På detta sätt för företaget vidare sitt aktiva arbete som en del av 
sin marknadsföring till konsumenterna via word of mouth.  
 



De anser sig vara ett mycket öppet företag som synliggör sitt CSR arbete för allmänheten. Det 
enda som de inte talar om är vilka leverantörer de har, vilket de hävdar att nästan inget företag 
gör. Indiska menar på att det inte går att gömma sig utan att det hellre finns mycket att vinna 
på att tala om hur det verkligen ser ut i världen. Produktionen sker i de flesta fall i länder där 
det förekommer svåra påfrestningar på miljön samt där de mänskliga rättigheterna kränks. 
Företag kan inte ha full kontroll på hela leverantörskedjor. Då många klädföretag inte äger 
sina fabriker kan de inte ha kontroll över sina underleverantörer. Dock kan företag som äger 
sina fabriker ha större möjlighet till en bättre kontroll. Då det finns tusentals 
underleverantörer som ingår i dessa kedjor menar de att de har fått börja med att granska sina 
huvudleverantörer. För att få bästa resultat av kontrollerna reser Indiska med sina 
huvudleverantörer till underleverantörerna för att få alla parter att känna sitt ansvar. Vinsten 
som leverantörerna upplever är att de får en tydligare struktur och mer flyt i arbetet. Detta 
leder till ökad produktion, bättre kvalitet, mer lojala arbetare och ökat antal köpare. Även om 
det krävs att Indiska ska ta sitt ansvar, anser de att de inte har fullt ansvar eller ens 
huvudansvaret. De menar att huvudansvaret ligger hos varje lands regering och att det finns 
mycket bra lagar i dessa länder men att de inte efterlevs. Att lagarna inte efterlevs är 
regeringens ansvar och inte företag som handlar av dem. Informanten på Indiska framhäver 
även konsumenternas ansvar i vad som köps. Indiska nämner också att handel är den bästa 
hävstången för att utjämna klyftor mellan fattiga och rika, då handel skapar arbetstillfällen för 
fattiga. Det finns mycket kvar att förbättra genom att ständigt utveckla CSR arbetet och inget 
företag kan säga att det är bra som det är idag. Men företag kan förändra mycket och även ett 
litet företag som Indiska kan påverka.  
 
Indiska menar att det råder stor okunnighet bland allmänhet och journalister i Sverige om etik 
frågor. Oftast målas en svart vit bild upp om företagens arbete, men verkligheten är dock att 
situationen är väldigt komplex vilket tar tid att lösa. 
 
5.2 Empiri av enkätundersökning 
 
5.2.1 Konsumenters kunskap om CSR 
Den första frågan som avsåg att undersöka konsumenters medvetenhet om CSR löd “Har du 
tidigare hört talas om begreppet CSR?”. Som tabellen nedan visar hade endast 36 personer av 
153 respondenter hört talas om begreppet CSR. Detta innebär att 117 personer inte hade 
kommit i kontakt med begreppet tidigare.  
 
Figur 1. Konsumenters medvetenhet om begreppet CSR 
 Frekvens  Procent  
Ja 36 23.5 
Nej  117 76.5 
Totalt  153 100 

  
Vidare fick konsumenterna ta ställning till vilka av följande företag; H&M, Indiska, Lindex, 
KappAhl, GinaTricot, Filippa K, Peak Performance och MQ som de vet bedriver ett CSR 
arbete. Även ”vet ej” fanns som ett alternativ om man inte känner till vilka av de givna 
företagen som har ett CSR arbete. Av de 153 respondenterna som svarade på enkäten kunde 
enbart 36 personer svara på vilka av de givna företag som de vet bedriver ett CSR arbete. Det 
innebär att 117 inte hade någon aning om dessa företag bedriver ett CSR arbete eller inte.  
H&M var dock det företag som konsumenterna hade störst kännedom om, då 25 personer 
visste att de har ett CSR arbete. Ingen av respondenterna angav att de känner till att Peak 
Performance bedriver CSR arbete. 



 
Det undersöktes också om vilka av de ovan nämnda företagen som konsumenterna kunde 
påminna sig om att de sett reklam ifrån angående deras CSR arbete. Av 149 respondenter 
svarade 129 ”vet ej”, vilket motsvarar 84.3 procent. Av de respondenter som kunde ange att 
de sett reklam från något företag var H&M det vanligast förekommande företaget (8.5 
procent). Ingen respondent svarade att de sett reklam från Peak Performance. Gällande de 
givna företagen var medvetenheten hos konsumenterna mycket låg om CSR arbetet, vilket 
tyder på att det finns bristande kunskap hos allmänheten om konceptet CSR.  
 
Av hur stort samhällsansvar de givna företagen har, vilket undersöktes i fråga fem, ligger 
kvinnors största svarsfrekvens vid siffran fyra medan mäns största svarsfrekvens ligger vid 
tre, på en skala som sträcker sig från ett till sju. Med det menas att män anser att företagen 
har ett lägre samhällsansvar än vad kvinnor anser (se figur 2). Av de respondenter som anser 
att de givna företagen har ett lågt eller inget samhällsansvar alls (dvs. svarat antingen 1.2 
eller 3) är flest män, 46.5 procent medan motsvarade siffra är 24.7 procent hos kvinnor. En 
differens mellan könen kan således urskiljas, då män anser att de givna företagen har ett lågt 
eller inget samhällsansvar alls. Dock är det ingen skillnad mellan könen gällande i hur hög 
grad de anser att företagen har ett stort eller mycket stort samhällsansvar (dvs. svarat 
antingen 5.6 eller 7) (se figur 3).  
 
Figur 2. Hur stort samhällsansvar har företagen 
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Figur 3. Fråga 5: jämförelse mellan män och kvinnor 
Fråga 5  1 2 3 4 5 6 7 Totalt  
Man  3 5 12 4 8 6 5 43 
Kvinna  1 15 10 26 19 19 15 105 
Totalt 4 20 22 30 27 25 20 148 
 
5.2.2 Konsumenters attityder till CSR 
Syftet med fråga 2 ”Vad anser du är viktigast för företagen att prioritera i sitt CSR arbete?” 
var att ta reda på vilken del av CSR arbetet som konsumenterna tycker är viktigast att 
företagen arbetar med. Det som respondenterna ansåg viktigast att företagen prioriterar är att 
motverka barnarbete (54.9 procent). Nästan lika hög prioritering fick miljön (52.9 procent). 
Minst viktigt ansågs dock vinstmaximering (3.9 procent) vara. Fem respondenter hade något 



övrigt att tillägga. Det som nämndes var genusperspektivet, att arbetare bör ha bra 
arbetsavtal, etikaspekterna, samt två respondenter menade att alla alternativ var viktiga. För 
fullständig svarsfördelning, se tabellen nedan.  
 
Figur 4. Vad konsumenter anser viktigast att prioritera i företagens CSR arbete 
 Frekvens  Procent  Totalt  
Miljö 81 52.9 152 
Drägliga löner  52 34.2 152 
Motverka barnarbete 84 54.9 152 
Förbättra arbetsmiljö 42 27.5 152 
Stödja det lokala samhället  19 12.4 152 
Företagens uppgift är vinstmaximering  6 3.9 152 
Övrigt  5 3.3 152 

 
Konsumenterna i denna studie ansåg att det främsta motivet till att företag har ett aktivt CSR 
arbete är för att skapa en positiv bild av företaget (95/153, motsvarande 62.1 procent av 
respondenterna). Enligt tabellen nedan kan urskiljas att både män och kvinnor värderar detta 
alternativ lika med endast en minimal skillnad, män 64 procent och kvinnor 61 procent. Dock 
kan en skillnad mellan könen konstateras huruvida CSR tillhör företagets ansvarsområde 
eller ej (män, 18 procent och kvinnor 37 procent). Det alternativ som respondenterna ansåg 
minst relevant i företagens CSR arbete är för att motivera personalen, med svarsfrekvensen 8 
personer motsvarande 5.2 procent. Åtta personer svarade övrigt. Av dessa angav tre personer 
”vet ej”. Ytterligare tre angav att alla bör ta sitt ansvar, och en angav ett gemensamt globalt 
ansvar. En sista respondent angav att motverka framtida problem som t.ex. företagsskandaler.  
 
Figur 5. Det främsta motivet till att svenska klädföretag har ett CSR arbete 
 Frekvens  Procent  Man  Kvinna Totalt  
Öka lönsamheten  26 17 9 17 153 
Kokurrenterna gör det  25 16.3 6 19 153 
Skapa en positiv bild av 
företaget  

95 62.1 29 66 153 

Motivera personalen  8 5.2 1 7 153 
Det är ”inne” 36 23.5 12 24 153 
Tillhör företagets 
ansvarsområde  

48 31.4 8 40 153 

Övrigt  8 5.2 1 7 153 
 
På frågan om svenska klädföretag borde ta ett större samhällsansvar instämmer 
respondenterna i hög grad. Det alternativ som fått flest antal svar av de olika åldersgrupperna 
är siffran sju, vilket innebär att konsumenterna instämmer helt i frågan. Medelvärdet hamnar 
på 5.76. Med detta resultat kan det konstateras att konsumenter tycker att svenska klädföretag 
bör ta ett större samhällsansvar. Frågan testades även mot kön men inga nämnvärda 
skillnader förelåg.  
 



Figur 6. Svenska klädföretag borde ta ett större samhällsansvar 
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Tabellen nedan visar att flest antal kvinnor har svarat siffran fyra, vilket innebär att de ställer 
sig neutrala till om svenska företags främsta uppgift är vinstmaximering. Mäns högsta 
svarsfrekvens ligger dock på siffran sex, vilket innebär att de instämmer mycket i frågan. Det 
visar på att män tycker att svenska företags främsta uppgift är vinstmaximering i högre grad i 
denna studie.  
 
Figur 7. Svenska företags främsta uppgift är vinstmaximering 
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I fråga 9 fick respondenterna rangordna ett antal faktorer från ett till sju, där ett ansågs vara 
viktigast att ta hänsyn till när de handlar kläder. Först räknades ett medelvärde fram för varje 
faktor, för att se vilka faktorer som har högst prioritering vid konsumenternas köp av kläder. 
Därefter användes indelningen av konsumenterna i de olika åldersgrupperna för att 
kontrollera om det finns skillnader mellan ålder i hur de prioriterar. För att ta reda på om 
konsumenterna ansåg en faktor som viktig bedömdes svarsfrekvensen ett till tre visa på att 
det var en viktig faktor för konsumenterna i deras handlande. Procenttalen för varje 
åldersgrupp beräknades genom att dividera de antal svarande från ett till tre med antalet totalt 
svarande för varje åldergrupp.    
 
Från tabellen nedan kan utläsas att kvalitet och pris är de två faktorerna som har högst 
inverkan på konsumenternas köpbeslut. Gällande skillnader mellan ålder kan urskiljas att 
åldersgrupp 3 värderar kvalitet högst till skillnad från åldersgrupp 2 där pris fick högsta 
prioritering. Efter kvalitet (2.56) och pris (2.62) har konsumenterna värderat att det inte 
förekommer barnarbete under produktionen (3.82) som en viktig faktor. Varumärke (5.10) 
och drägliga löner för arbetare i andra länder (5.18) ansågs minst viktigt för konsumenterna i 
denna studie. Generellt är det inga anmärkningsvärda skillnader mellan de olika 
åldersgruppernas sätt att rangordna varje faktor.  
  
Figur 8. Rangordning av olika faktorers betydelse vid köp av kläder 
 Antal Medel- 

värde 
Åldersgrupp 
1 (19-23 år) 

Åldersgrupp 
2 (24-28 år) 

Åldersgrupp3 
(29 + år)  

Kvalitet  150 2.56 70.1 % 69.5 % 84.4 % 
Pris 150 2.62 69 % 84.7 % 69 % 
Hänsyn till 
miljöeffekter 

150 4.71 25.9 % 18.6 % 34.4 % 

Varumärket 150 5.10 24.1 % 30.5 % 15.6 % 
Ej 
förekommit 
barnarbete 

149 3.82 39.7 % 32.8 % 46. 9 % 

Moderiktiga 
kläder 

150 3.99 50 % 44.1 % 34.4 % 

Drägliga 
löner 

149 5.18 22.4 % 22.4 %  12.5 %  

 
Attitydfrågorna 10, 11, 12 och 13 visade inga skillnader i attityder mellan könen. De höga 
medelvärdena, enligt tabellen nedan, indikerar att svenska konsumenter instämmer i hög grad 
i dessa etiska aspekter. Med medelvärdet 6.58 tyckte respondenterna att det var viktigast att 
inga underleverantörer använder sig av barnarbete samt att arbetare i andra länder har en 
dräglig arbetsmiljö, men skillnaderna är dock minimala mot de övriga påståendena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figur 9. Svenska konsumenters attityder till olika etiska aspekter av CSR 
 Antal  Medel 

värde 
Det är viktigt att arbetare i andra länder har drägliga löner. 153 6.35 
Det är viktigt att inga underleverantörer använder sig av 
barnarbete. 

153 6.58 

Det är viktigt att arbetare i andra länder arbetar i en dräglig 
arbetsmiljö. 

153 6.58 

Det är viktigt att företag bojkottar underleverantörer som inte 
tar ett samhällsansvar. 

153 6.05 

 
De flesta konsumenterna i denna studie är villiga att betala ett högre pris för kläder som de 
vet kommer från företag med CSR arbete. Medelvärdet är 5.11. Enligt tabellen nedan kan ses 
att åldersgrupperna följs åt i de olika svarsalternativen. Inga stora avvikelser kan poängteras 
och detta gäller även mellan könen.  
 
Figur 10. Hur villiga konsumenterna är till att betala ett högre pris för kläder från 
företag med ett CSR arbete 
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5.2.3 Konsumenters köpbeteende  
På frågan om hur konsumenterna i denna studie reagerar på information om att företag inte 
agerat moraliskt korrekt har de flesta svarat uppgivenhet (35.9 procent), med utgångspunkten 
att andra företag inte är bättre. Att konsumenterna reagerar med lojalitet, dvs. att de fortsätter 
att handla där de alltid har handlat, var det alternativ som fick lägst svarsfrekvens (2.0 
procent).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figur 11. Konsumenters reaktion på bristande moraliskt beteende från företag 
 Frekvens  Procent  Man  Kvinna Totalt  
Uppgivenhet 55 35.9 13 42 150 
Nyfikenhet 12 7.8 3 9 150 
Bojkott  40 26.1 10 30 150 
Engagemang 28 18.3 6 22 150 
Likgiltighet 26 17.0 11 15 150 
Lojalitet 3 2.0 2 1 150 
Övrigt  10 1.5 4 6 150 

 
Enligt tabellen nedan framgår att de tillfrågade konsumenterna oftast inte handlar kläder från 
företag som bedriver ett CSR arbete. Detta motsvaras av att den största svarsfrekvensen 
återfinns vid siffran ett, då siffran ett i enkäten står för instämmer inte alls, och medelvärdet 
för respondenterna är 2.47. Det kan konstateras att den övervägande majoriteten av 
respondenterna instämmer mycket lite i att deras köpbeteende påverkas av att företag har 
CSR arbete. Utifrån åldersfördelningen är tendensen att den äldsta åldersgruppen handlar 
oftare från företag som bedriver CSR arbete.    
 
Figur 12. Hur ofta konsumenterna handlar kläder av företag som har CSR arbete 
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På frågan om konsumenterna tänker efter om de har hört kritik riktad mot företagen gällande 
arbetsförhållanden innan de handlar deras produkter är svarsfrekvensen splittrad mellan 
instämmer inte alls till instämmer helt. Medelvärdet beräknades till 4.42. Dock kan mönster 
urskiljas utifrån åldersgrupper då den äldsta åldersgruppen högsta svarsfrekvens ligger vid 
siffran sju, medan de yngre åldersgruppernas högsta frekvens infinner sig vid siffran fem. 
Detta indikerar på att den äldre åldersgruppen tänker efter om de har hört kritik om företaget 
innan de handlar där.  
 
 
 
 
 
 
 



Figur 13. Om konsumenterna tänker efter om de har hört kritik riktad mot företaget 
gällande arbetsförhållanden innan de handlar deras produkter 
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När konsumenterna fick ta ställning till om hur troligt det är att de inom den närmaste tiden 
kommer att handla på företag som de har hört misslyckats med sitt samhällsansvar, blev det 
största utfallet mellan siffran ett till fyra. Medelvärdet ligger på 3.21 för respondenterna. 
Detta tyder på att konsumenterna i denna studie verkar vara villiga till att ändra sitt 
köpbeteende. Frågan testades både mot kön och ålder, men inga skillnader kunde konstateras 
i dessa variabler. 
 
Konsumenterna fick i den sista frågan ange vilka av de givna företagen de oftast handlar hos, 
och det vanligast förekommande företagen var H&M (64.7 procent) och MQ (32 procent).  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



6. Analys  
I den här delen av studien kommer författarna att analysera resultatet från intervjun med 

Indiska och resultatet från konsumentenkäterna. Först presenteras samband mellan teori och 

intervju. Därefter lyfts förhållanden, korrelationssamband och regressionsanalys mellan olika 

frågor i enkäten fram.   
 
6.1 Analys av intervjun med Indiska 
 
Vid intervjun med Indiska framhäver de att det är ett företag som bryr sig om socialt 
ansvarstagande samt att de länge haft en tradition av aktivt ansvarstagande inom företaget. 
Garriga och Mele diskuterar CSR utifrån olika idéperspektiv, för att förstå företags motiv till 
att bedriva ett CSR arbete. Det första är det instrumentella perspektivet där CSR används för 
att uppnå värdemaximering för ägarna. Därefter nämns den politiska idén som bygger på att 
företag har skyldigheter i samhället. Vidare framhålls det integrativa perspektivet som menar 
att företag måste ta hänsyn till och integrera samhälleliga krav. Slutligen fokuserar den etiska 
idén på att värden och plikter måste belysas.157 Hur kan då Indiskas motiv till sitt CSR arbete 
analyseras? Flera motiv kan diskuteras utifrån olika perspektiv. Till att börja kan nämnas att 
Indiska är ett företag och ingen ideell förening, och därför finns alltid ett intresse av att 
maximera vinsten för ägare. Detta kan förstås utifrån det instrumentella idéperspektivet. I och 
med den globalisering som skett i världen har också debatter om företags etik och moral blivit 
allt viktigare och fått ökad uppmärksamhet. Då produktion i allt högre grad sker i 
utvecklingsländer har debatt väckts om etikens betydelse. Indiska är vidare ett klädföretag och 
därmed i en bransch som oftare varit i blåsväder gällande sitt etiska förhållningssätt och 
hantering av produktionen. Det har tvingat företag att ta ett större ansvarstagande i dessa 
frågor, vilket kan kopplas till det politiska idéperspektivet. Även det etiska perspektivet har 
betydelse i detta sammanhang, då företags ansvar, skyldigheter och rättigheter diskuteras. 
Indiskas CSR arbete kan också analyseras utifrån intressentteorin, med vilket menas att 
företag måste tänka på vilka konsekvenser deras ageranden får på bland annat konsumenter.  
 
Som ett resultat av den ökade konkurrensen i dagens samhälle mellan företag ställer 
konsumenter högre krav på företag och dess produkter. Det leder till att företag måste leverera 
mer än bara en bra produkt. De förväntas leverera ett mervärde i form av emotionella faktorer 
och stå för värderingar som människor kan identifiera sig med. Detta kan bidra till att etik kan 
påverka konsumenters köpbeteende.158 Då Indiska arbetar öppet med att synliggöra sitt CSR 
arbete och vill förmedla till allmänheten att de är ett CSR medvetet företag kan det tänkas att 
de strävar efter att få konsumenter att identifiera sig med företaget. För att påvisa sitt 
samhällsansvar har de bland annat bedrivit olika sociala projekt i Indien där de adopterat en 
hel by med vävare där barnarbete förekom. Med handeln som hävstång kunde de påverka byn 
till att barnen skulle gå i skolan. Enligt Skowronski och Carlston ses en organisation som god 
av konsumenter då de agerar etiskt korrekt159. Indiska bedriver även utbildning om CSR 
frågor inom företaget och har en kontinuerlig dialog med kunder och journalister. Enligt 
Harrison, Newholm och Shaw finns tecken på att etiska aspekter blivit viktigare för hur 
konsumenter bedömer företag160. Enligt en undersökning som Löhman och Steinholtz 

                                                 
157 Garriga & Mele refererad i: Frostenson, Magnus & Borglund, Tommy, Företagens sociala ansvar och den 

svenska modellen, (2006), s. 11 
158 Löhman, Ola & Steinholtz, Daniel, Det ansvarsfulla företaget, (2004), s. 47 
159 Skowronski & Carlston refererad i: Folkes, Valerie & Kamins, Michael, Effects of Information About Firms´ 

Ethical and Unethical Actions on Consumers´ Attitudes, Journal of Consumer psychology, Vol. 8, 3, (1999), s. 
245 
160 Harrison, Rob, Newholm, Terry & Shaw, Deirdre, The Ethical Consumer, (2005), s. 195 



refererar till framkom att 87 procent av den svenska befolkningen tycker att det är ”bra” eller 
”mycket bra” om företag bedriver samhällsnyttiga projekt161.  Det är dock framför allt 
konsumenters attityder mot företag som påverkas och inte nödvändigtvis köpbeteendet. Enligt 
Indiska finns mycket kvar att förbättra genom att ständigt utveckla CSR arbetet och även om 
de är ett litet företag kan de påverka. På så sätt kan företaget vinna nya konsumenter och 
intressenter samt attrahera duktig personal162.   
 
6.2 Analys av konsumentenkät 
    
6.2.1 Korrelation mellan kunskap och köpbeteende 
Då CSR är ett brett begrepp och bygger på flera ansvarsområden är det av intresse att 
undersöka vilka aspekter som konsumenter förknippar med CSR. Därav fick konsumenterna 
som ingick i denna studie ange vad de tycker är viktigast att företagen prioriterar i sitt CSR 
arbete. De faktorer som nämndes som viktigast i empirin var att motverka barnarbete (54.9 
procent) och miljö (52.9 procent). Etik kan således sägas utgöra en mycket viktig aspekt, men 
även miljön ansågs vara en högt prioriterad faktor. Enligt Harrison, Newholm och Shaw finns 
tecken på att etiska aspekter blivit alltmer viktigt för hur konsumenter bedömer företag163. De 
har vidare fört fram att ansvarstagande som behandling av anställda, etik och miljö är viktiga 
aspekter för företags rykte164.   
 
Enligt Cone och Ropers forskning framkommer att konsumenters kunskap om företagens 
CSR arbete är begränsad165. Bidragande orsaker kan vara att CSR är ett brett och svår 
definierat begrepp166 samt att det kan finnas en rädsla hos företag att kommunicera om sitt 
CSR arbete167. I enkäten undersöktes vilka av de givna företagen som konsumenterna kunde 
påminna sig att de sett reklam ifrån gällande deras CSR arbete. Svarsfrekvensen var att nästan 
85 procent av respondenterna angav ”vet ej” på frågan, vilket innebär att de inte kunde 
komma ihåg att de sett företagen förmedla reklam om deras CSR arbete. I intervjun med 
Indiska nämndes att företaget länge arbetat med CSR inom familjen och företaget, men att de 
inte har kommunicerat om sitt arbete utåt till allmänheten förrän idag. Men i författarnas 
undersökning framkommer dock att medvetenheten hos konsumenternas om Indiskas CSR 
arbete är mycket låg. Detta kan tänkas hänga ihop med Löhman och Steinholtzs resonemang 
att det finns en rädsla hos företaget att kommunicera om sitt CSR arbete.   
 
Vidare har utifrån enkätundersökningen valts att jämföra fråga 3 “Vilka av följande företag 
vet du har ett aktivt CSR arbete” med fråga 19 “Vilka av följande företag handlar du oftast 
hos” är för att se hur konsumenters kunskap överensstämmer med deras köpbeteende. Det 
första som bör påpekas är att medvetenheten om företagens CSR arbete är liten hos 
respondenterna. Det är därför mycket svårt att uttala sig om samband mellan dessa frågor. 
Utifrån den mycket låga svarsfrekvensen kan dock ses att det finns en signifikant korrelation 
mellan kunskapen om KappAhls CSR arbete och konsumenternas respektive köpbeteende. 
Det är viktigt att nämna att det kan finnas många andra variabler som påverkar signifikansen i 
detta fall, och att det därför inte behöver vara endast CSR arbetet som gör att konsumenterna 
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handlar på KappAhl. Exempel på andra variabler kan vara att konsumenterna alltid har 
handlar där eller tycker om deras kläder. Mellan de andra företagen kunde inga direkta 
samband urskiljas.    
 
 H&M Indiska Lindex KappAhl GinaTricot Filippa K Peak  MQ  Inga  
H&M 0.030         
Indiska  0.091        
Lindex   0.115       
KappAhl    0.169*      
GinaTricot     0.132     
Filippa K      -0.030    
Peak          ---   
MQ        0.151  
Vet ej          0.139 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 
Kunskapsvariabeln ville undersökas mot olika påståenden av köpbeteendet, för att se om det 
finns skillnader i hur konsumenter agerar. Därmed jämfördes fråga 1 ”Har du tidigare hört 
talas om begreppet CSR?” mot fråga 16 ”Jag handlar oftast kläder från företag som jag vet 
bedriver ett CSR arbete” och fråga 18 ”Jag har hört att ett företag har misslyckats med sitt 
samhällsansvar (t.ex. underleverantörer har barnarbete), hur troligt är det att du kommer att 
handla där inom den närmsta tiden?” Enligt tabellerna nedan kan konstateras att det finns 
korrelationssamband på signifikansnivån 0.01 mellan fråga 1 och 16, vilket innebär att 
kunskap om begreppet CSR påverkar konsumenternas köpbeteende i fråga om det handlar 
kläder från företag som bedriver CSR arbete. Bhattacharya och Sen menar dock att företags 
CSR arbete förvisso resulterar i positiva attityder mot företaget, men inte i ett förändrat 
köpbeteende168. Dock påverkar inte kunskapsvariabeln köpbeteendet hos konsumenterna om 
de kommer att handla från företag som misslyckats med sitt samhällsansvar. En anledning kan 
vara att konsumenter reagerar starkt på negativ information om företags samhällsansvar och 
huruvida de har förkunskaper om ämnet saknar betydelse i sammanhanget. Enligt 
Bhattacharya och Sen leder ett oetiskt beteende från företag till negativa attityder mot det i 
högre utsträckning än vad ett etiskt beteende gynnar företaget. Kanske kan detta vara en 
förklaring till att huruvida individer har kunskap om ämnet eller inte, har ingen betydelse. 
Detta visas då genom att det inte finns ett korrelationssamband i modellen nedan.  
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6.2.2 Regressionsanalys av kunskap och köpbeteende  
Regressionsanalyser kan göras för att undersöka samband mellan olika variabler och om en 
variabel kan förklaras av en eller flera andra variabler. En regressionsanalys gjordes därför för 
att ta reda på om konsumenters köpbeteende kan förklaras av deras kunskap och medvetenhet. 
Regressionen gjordes mellan fråga 1 ”Har du tidigare hört talas om begreppet CSR” och fråga 
16 ”Jag handlar oftast kläder från företag som jag vet bedriver ett CSR arbete”. Resultatet av 
analysen visade på en statistisk signifikans på α-nivån 0.05. Med detta menas att konsumenter 
som har kunskap eller har hört talas om begreppet CSR oftare handlar kläder från företag som 
har ett CSR arbete. Modellen har mycket låg förklaringsgrad på endast 8.6 procent, vilket 
innebär att det är svårt att uttala sig om denna variabels (kunskap) inverkan på köpbeteendet. 
Dock har det ansetts att då modellen visar på ett svagt samband kan det vara av intresse för 
studiens syfte att illustrera regressionen, trots att författarna är medvetna om att sambandet är 
minimalt mellan variablerna. Resultatet visas nedan. Även T-test genomfördes men detta gav 
inget annat resultat och har därför valts att inte presenteras. 
 
Bhattacharya och Sens forskning påvisar dock att CSRs roll är marginell vid köpbeslut och att 
konsumenter är ovilliga att ersätta pris och kvalitet med CSR169. En skillnad mellan deras 
forskning och författarnas undersökning är att de undersöker CSR generellt, medan CSR i 
denna studie undersöks enbart i klädindustrin. Detta kan tänkas inverka på resultatet. Andra 
forskare som Mohr, Webb och Harris menar precis som författarnas resultat visar att det krävs 
kunskap om CSR för att konsumenter skall handla därefter170.  
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6.2.3 Korrelation mellan attityder  
I enkätundersökningen under (fråga 5) framkommer det att konsumenter tycker att 
klädföretagen bör ta ett större samhällsansvar. Vid intervjun med Indiska framfördes att de 
anser att de har ett visst samhällsansvar som ett inköpande företag, men att huvudansvaret 
ligger på respektive lands regering i länder där produktionen sker. Ett resultat av deras 
samhällsansvar är att de infört uppförandekoder, men synen är samtidigt att de inte kan 
förändra samhällsstrukturen i andra länder. Det har i studien diskuterats om företags motiv till 
att bedriva ett CSR arbete. Enligt Bhattacharya och Sen ifrågasätter konsumenter företagens 
motiv bakom deras CSR arbete. I detta avseende nämns två viktiga faktorer; dels företagets 
rykte och dels överensstämmelsen mellan företagets verksamhet och det CSR arbete de 
bedriver.171 Även Mohr, Webb och Harris menar att det finns en misstro hos konsumenter om 
företags CSR arbete kan ha positiv inverkan på samhället och att det istället är grundat i ett 
egenintresse för företagen172. Detta undersöktes också i denna studie och resultatet visade att 
de flesta konsumenter uppgav att det främsta motivet till att svenska klädföretag har ett CSR 
arbete grundar sig i att de vill skapa en positiv bild av företaget. Det finns således en 
överensstämmelse med teorin då konsumenter visar på en skepticism mot företagens motiv till 
ett CSR arbete.  
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Utifrån ett konsumentperspektiv undersöktes konsumenters attityder till om de är villiga att 
betala ett högre pris för kläder från företag med ett CSR arbete. Resultatet framgår i 
empiridelen under figur nio. Det framkom att de allra flesta konsumenterna var villiga till att 
betala ett högre pris, vilket är i enlighet med Mohr, Webb och Harris som menar att 
konsumenter vill betala ett högre pris från företag som agerat etiskt korrekt173.  
  
Vidare undersöktes sambandet mellan fråga 6 och 14 i enkätundersökningen. 
Korrelationssambandet var varken starkt eller svagt. Förhållandet som studerades är om 
konsumenterna tycker att svenska klädföretag borde ta ett större samhällsansvar och om de är 
beredda att betala ett högre pris för kläder som kommer från företag med CSR arbete. Detta 
visar på att det finns en konsekvens mellan konsumenternas värderingar och attityder. Även 
om konsumenternas attityder är positiva till CSR och att de utger sig för att vilja betala ett 
högre pris för kläder som kommer från företag med CSR arbete, så visar resultatet i figur 2 att 
medvetenheten hos konsumenter om klädföretags CSR arbete är mycket låg. Innebär detta då 
att konsumenterna verkligen handlar kläder från företag som bedriver CSR arbete? Svaret 
utifrån denna studie pekar på ett nej, då medvetenheten om vilka företag som faktiskt har ett 
CSR arbete visades vara så pass låg.  
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6.2.4 Korrelation mellan attityder och köpbeteende  
Mohr, Webb och Harris refererar i sin artikel till undersökningar som visar på att konsumenter 
uppskattar och vill belöna företag som tar ett samhällsansvar174, men det finns också en 
förväntan på att företag ska agera etiskt korrekt175. Enligt Bhattacharya och Sens forskning 
spelar dock CSR en marginell roll vid köpbeslut och konsumenter är ovilliga att ersätta CSR 
arbete med kvalitet och pris176. Detta understöds ytterligare av en undersökning som visat på 
att konsumenter shoppar baserat på pris, kvalitet och bekvämlighet hellre än socialt 
engagemang från företag177. Enligt Roberts, Cone och Roper finns en diskrepans mellan 
attityd och beteende hos konsumenter178. I empiridelen av denna studie presenteras i figur 8 
konsumenters rangordning av olika faktorers betydelse då de handlar kläder. Resultatet visade 
att kvalitet och pris värderades som viktigast vid deras köpbeslut. Dock framkom att det inte 
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förekommit barnarbete i produktionen som tredje viktigaste faktor. I enlighet med ovan 
nämnda forskare som Bhattacharya och Sen visar även denna studie på att konsumenter 
handlar baserat på kvalitet och pris.   
 
Vidare valdes att korrelera fråga 6 och 16 då det är av intresse att undersöka 
överensstämmelse mellan attityd och köpbeteende. Mellan fråga 6 “Svenska klädföretag 
borde ta ett store samhällsansvar” och fråga 16 “Jag handlar ofta kläder från företag som jag 
vet bedriver ett CSR arbete” visades inget signifikant korrelationssamband. Detta visar på att 
svenska konsumenter tycker att företag borde ta ett större samhällsansvar, men deras 
köpbeteende tyder på att de inte handlar medvetet på företag med ett CSR arbete.   
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I intervjun med Indiska framkommer det att de anser att konsumenterna också har ett ansvar i 
sina köpbeslut. Enligt Indiska har konsumenterna också möjlighet att påverka i vilka 
produkter/tjänster de väljer och vilka företag de stödjer.  
 
Fråga 11 “Det är viktigt att ingen underleverantör använder sig av barnarbete” valdes att 
korrelera med fråga 17 ”Jag tänker efter om jag har hört kritik riktad mot företaget gällande 
arbetsförhållanden innan jag handlar deras produkter” i enkätundersökningen. Fråga 11 valdes 
på grund av dess höga medelvärde (6.58), vilket innebär att konsumenterna starkt instämmer i 
påståendet. Syftet med att göra denna korrelation är att för undersöka hur attityder stämmer 
överens med köpbeteendet. Även om sambandet visade sig vara signifikant, är korrelationen 
mellan variablerna svag. Det kan därför vara svårt att uttala sig om att konsumenterna 
anpassar sitt beteende efter sin attityd. Tendensen är dock att konsumenterna till viss del är 
beredda att ändra sitt köpbeteende utifrån sina ställningstaganden. Enligt Roberts, Cone och 
Roper är dock resultatet att det finns en stor diskrepans mellan attityd och köpbeteende. 
Attityden mot CSR kan vara positiv men det innebär inte nödvändigtvis att de agerar efter 
det179.   
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6.2.5 Regressionsanalys av attityder och köpbeteende  
En annan regressionsanalys gjordes mellan fråga 6 ”Svenska klädföretag borde ta ett större 
samhällsansvar” och fråga 17 ”Jag tänker efter om jag har hört kritik riktad mot företaget 
gällande arbetsförhållanden innan jag handlar deras produkter”. Resultatet är statistiskt 
signifikant på α-nivån 0.05. Detta innebär att om konsumenter har en positiv attityd mot CSR 
tänker de också efter om de har hört kritik riktad mot företaget innan de handlar deras 
produkter. Även i denna regressionsanalys är förklaringsgraden mycket låg, endast 5.9 
procent, vilket tyder på att andra förklaringsvariabler saknas i modellen. Detta leder till 
svårigheter att uttala sig om sambandet, även om det är statistiskt signifikant. Då författarna 
har tolkat det som att det ändå finns ett samband mellan attityder och köpbeteende har det 
ansetts ha en viss betydelse för studien. Resultaten av regressionsanalysen visas nedan.   
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Även om resultatet ovan visar på ett svagt samband mellan konsumenters attityd mot CSR 
och om de tänker efter att de har hört kritik riktad mot företaget innan de handlar där, menar 
forskare som Roberts, Cone och Roper att det kan finnas en diskrepans mellan attityd och 
beteende. Det har framkommit att även om konsumenter vill göra etiskt korrekta köp är andra 
faktorer som pris och kvalitet mer dominerande i deras köpbeslut.180  
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7. Avslutande diskussion  
I detta kapitel förs en diskussion om slutsatser kring det material som analyserats. Till att 

börja med presenteras problemformuleringen som besvaras i detta kapitel. Vidare förs en 

diskussion angående de olika resultaten som framkommit kring CSR.  Slutligen ges förslag till 

vidare forskning.       

 
7.1 Studiens problemformulering 
 
Syftet med studien är att undersöka hur svenska konsumenters attityder och köpbeteenden 
påverkas av svenska klädföretags CSR arbeten. Resultatet är att de konsumenter som ingått i 
studien har en positiv attityd till CSR och företags etiska ansvar, men att deras köpbeteende 
inte påverkas av företags CSR arbete. Dock har ökad kunskap inverkan på konsumenternas 
vilja att förändra sitt köpbeteende.  
 
7.2 Diskussion kring analys 
  
Nedan kommer resultatet att diskuteras. Det första som kan konstateras är att medveten om 
CSR är mycket låg hos de konsumenter som ingick i denna studie. Det innebär att de flesta 
konsumenterna inte hade kommit i kontakt med detta begrepp tidigare. Detta kan inverka på 
studiens resultat då respondenterna därmed kanske inte förstått innebörden av begreppet. Det 
kan ha lett till att det gjorde det svårare för respondenterna att besvara enkätens frågor. Då 
resultatet analyserats framkom att det finns korrelationssamband mellan konsumenters 
kunskap om CSR och deras köpbeteende. Med det menas hur deras kunskap inverkar på deras 
köpval av produkter/tjänster. Kunskap påverkar köpbeteendet på så sätt att konsumenter i 
denna studie handlar kläder från företag som bedriver ett CSR arbete. Dessa konsumenter kan 
enligt Andreasens modell över köpbeteende hos konsumenter sägas tillhöra antingen gruppen 
action eller maintenance. Det innebär att de har medvetenhet om CSR och gör åtminstone en 
del av sina köp utifrån företagens CSR arbete.181 
 
Konsumenterna som ingick i studien tycker att svenska klädföretag ska ta ett större 
samhällsansvar, men i enlighet med Roberts, Cone och Roper finns en diskrepans mellan 
attityd och beteende182. Även om konsumenterna värderar CSR arbetet högt och utger sig för 
att vilja betala ett högre pris, visar resultatet att de inte handlar kläder från företag som 
bedriver ett CSR arbete. En bidragande orsak till det kan vara det ovan nämnda problemet om 
att konsumenter har mycket bristande kunskap och medvetenhet om vilka företag som faktiskt 
bedriver ett CSR arbete. Resultatet har också visat på att konsumenterna känner en 
uppgivenhet mot företag som de har hört inte agerat moraliskt korrekt och de utgår ifrån att 
andra företag inte är bättre. Det kan tyda på ett ointresse hos konsumenterna till att vilja 
förändra sitt köpbeteende. Enligt Andreasens modell kan dessa konsumenter tillhöra antingen 
gruppen precontemplation eller contemplation. Det gemensamma för dessa konsumenter är att 
de inte ändrar sitt eget köpbeteende utifrån CSR oavsett om de har funderingar kring 
samhällsansvar eller inte.183      
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I påståendet om barnarbete hos underleverantör och i frågan om konsumenterna tänker efter 
om de har hört kritik mot företaget kunde en korrelation ses. Det finns därmed en högre 
överensstämmelse mellan konsumenters attityd och beteende i detta fall. Kanske kan detta 
tolkas som att det finns en svag tendens till förändring på beteendenivå hos konsumenterna i 
denna studie. Dock kan det tänkas att konsumenten gärna vill se sig själv som en etisk korrekt 
konsument, men det behöver inte innebära att konsumenten verkligen förändrar sitt 
köpbeteende. En annan korrelation mellan attityd och beteende som kan konstateras är att om 
konsumenterna har en positiv attityd mot CSR tänker de också efter om de har hört kritik mot 
företaget innan de handlar produkter hos dem. Detta tyder på ökad reflektion hos 
konsumenterna, men det är svårt att bedöma huruvida de verkligen förändrar sitt köpbeteende 
utifrån en sådan attityd. Enligt Andreasens modell tillhör konsumenter gruppen action om de 
baserar en del av sina köp utifrån ett CSR perspektiv184. Dock går det inte kategorisera in de 
respondenter i denna studie som hade en positiv inställning till CSR och som tänkte efter om 
de hade hört kritik mot företag i action gruppen. Detta på grund av att det inte går att bedöma 
om dessa respondenter verkligen gör köp baserat på företags CSR arbete.   
 
Då svarsfrekvensen gällande om konsumenterna i denna studie kunde påminna sig om att de 
sett reklam ifrån företags CSR arbetet var mycket låg tyder det på att det kanske finns brister i 
företagens kommunikation till allmänheten om sitt samhällsansvar. Det kan finnas flera olika 
orsaker till detta. En orsak kan vara att det finns en rädsla hos företag att vara alltför tydlig om 
sitt CSR arbete, då det kan missgynna dem i form av till exempel kritik och ökad granskning 
av deras verksamhet. Konsumenter reagerar starkare på oetisk information än om ett företag 
agerar etiskt korrekt. Om en organisation agerar oetiskt, till exempel använder sig av 
barnarbete, uppfattas den som en dålig organisation.185 Frågan om vilken funktion företags 
CSR arbete fyller uppstår därmed. Det kan tänkas att företag går miste om kunder som vill 
handla etiskt korrekt, men då många av konsumenterna inte har kunskap om företagens CSR 
arbete förändrar de inte sitt köpbeteende därefter.  
 
Det är viktigt att understryka att då det endast har ingått 153 personer i studien kan resultaten 
inte generaliseras till populationen svenska konsumenter. Författarna har därför försökt 
påpeka att resultaten endast kan tillämpas på de konsumenter som ingått i denna studie.   
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7.3 Svar på studiens problemformulering 
 
Studiens problemformulering är ”Hur påverkas svenska konsumenters attityder och 
köpbeteenden av att svenska klädföretag bedriver ett CSR arbete?” 
 

� De svenska konsumenter som ingått i studien har en positiv attityd till CSR, men deras 
köpbeteende påverkas inte av klädföretagens CSR arbete. 

 
� Om konsumenterna har kunskap och medvetenhet om klädföretagens CSR arbete 

inverkar det på konsumenternas vilja att förändra sitt köpbeteende. 
 
7.4 Författarnas reflektioner 
 
Under arbetets gång har det framkommit att konsumenterna anser att det är viktigt att 
klädföretag har ett CSR arbete med tyngdpunkt på de etiska aspekterna som att motverka 
barnarbete. Dock har resultat också visat på att de flesta svenska konsumenter i studien inte 
påverkas av företagens CSR arbete i sitt köpbeteende. Detta kan tyda på att konsumenterna 
saknar intresse eller förmåga att fördjupa sin kunskap om företagens sociala ansvarstagande, 
eller att företagen är otydliga i att marknadsföra sitt CSR arbete. I teorin lyfts det fram att 
företagen är försiktiga med att marknadsföra sitt CSR arbete då de är rädda för att bli 
kritiserade. Men enligt ansvarig person på Indiska nämndes det att man gärna i dagens läge 
synliggör sitt arbete för intressenterna. Dock kan man notera att det finns en viss 
omedvetenhet om CSR hos konsumenterna som deltagit i studien då 76,5 procent aldrig 
kommit i kontakt med begreppet. Då kan man ju fråga sig varför så många aldrig kommit i 
kontakt med CSR? Kan det tyda på en viss rädsla från företags sida eller ett ointresse från 
konsumenter? Är det så att de moraliska och etiska aspekter åsidosätts av konsumenter när de 
handlar kläder? Det visade sig att de yngre målgrupperna (19-23 och 24-28) i undersökningen 
värderade moderiktiga kläder högre än om barnarbete förekommer i produktionen av kläder. 
Respondenterna var även eniga om att kvalitet och pris är de faktorer som har störst betydelse 
vid köp av kläder.   
 
Det framkom även att konsumenterna känner en viss uppgivenhet gentemot företagen, vilket 
kan bero på ointresset från konsumenterna. Även skepticism gentemot företagens CSR arbete 
nämndes då konsumenterna tror att klädföretag ägnar sig åt CSR för att skapa en positiv bild 
av företaget. Detta kan tyda på att det finnas en viss misstro gentemot företag och deras motiv 
till CSR arbetet. Författarna tror att denna misstro kan grunda sig i att CSR arbetet är 
frivilligt, vilket innebär att företagen har möjligheten till att lyfta fram de aspekter som de 
själva önskar att framhäva. Om CSR skulle vara ett tvång enligt lag så skulle skillnader i 
företagens arbete motverkas, det skulle finnas tydligare regler och det skulle underlätta 
jämförelsen mellan klädföretagens CSR arbete för intressenterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.5 Förslag till vidare forskning  
 
I denna studie har undersökts hur konsumenters attityder och köpbeteende påverkas av 
klädföretagens CSR arbete. Förslag till vidare studier inom ämnesområdet CSR kan vara: 
 

� Att jämföra CSR arbetet i andra branscher än bara klädindustrin och se om det finns 
skillnader utöver branscherna i konsumenters attityder och köpbeteende.  

� Genomföra en liknande studie som bygger på både en kvantitativ och kvalitativ metod, 
men att inkludera flera klädföretag för att jämföra skillnader hur deras CSR arbeten 
inverkar på konsumenters attityder och köpbeteenden. 

� Undersöka om det finns skillnader mellan hur stora och små företags CSR arbeten i 
klädindustrin påverkar svenska konsumenters attityder och köpbeteende.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till berörd person på Indiska gällande CSR  
 
 
1. Vilka är drivkrafterna bakom ert CSR arbete?  
 

- Det finns företag som har ett etiskt ansvarstagande som image. Hur ser ni på detta? 
Hur ser er profilering ut?  

 
- Vilka former av ansvartaganden har ni? Hur ser ni på det? 

 
 
2. Enligt forskning framgår det att en viktig aspekt av CSR arbetet är hur företag synliggör sitt 
arbete för konsumenterna. Hur förmedlar ni ert CSR arbete, alltså själva aktiviteterna? 
 

- Finns det någon problematik kring detta?  
 

 
3. Hur ser responsen ut/vilken typ av respons har ni fått från leverantörer/underleverantörer 
gällande ert CSR arbete?   
 
 
4. Hur hanterar ni problematiken eller konflikten kring att uppfylla olika intressenters krav på 
era produkter?  

   
 
5. Ser ni några problem med att kunna granska och kontrollera att era mål uppfylls och 
efterlevs?  
 
       -   Hur har ni hanterat det problemet, eller vilka åtgärder har ni vidtagit för att komma till            
rätta med det?  
 
 
6. Hur tror ni att ert CSR arbete uppfattas av konsumenterna och vilka effekter tror ni att det 
har?  
 
7. Finns det något ni är intresserade av att veta gällande konsumenternas uppfattning av ert 
CSR arbete? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
Kön       Man                 Kvinna  Ålder ________ år  
 
Definition av CSR (Företagens samhällsansvar):  
”Företagens samhällsansvar innebär att företagen upprättar riktlinjer för att följa de 
mänskliga rättigheter, motverkar miljöförstöring, och stödjer 
välgörenhetsorganisationer etc. Det innebär att de arbetar medvetet med att förbättra 
dessa åtaganden i sin verksamhet.  
 
1. Har du tidigare hört talas om begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) = 
Företagens samhällsansvar?   
 
    Ja   
    Nej  
 
2. Vad anser du är viktigast för företagen att prioritera i sitt CSR arbete? 
 
    Miljön    
    Drägliga löner  
    Motverka barnarbete   
    Förbättra arbetsmiljön, säkerhetsåtgärder, belysning etc.  
    Stödja det lokala samhället, t.ex. ”Rosa bandet” som bidrar till svensk cancerforskning  
    Inget av ovanstående. Företagens uppgift är vinstmaximering.  
    Övrigt ________________________________________________________________ 
 
3. Vilka av följande företag vet du har ett aktivt CSR arbete? Ringa in alternativen.  
 
H&M  Indiska  Lindex  KappAhl  GinaTricot  Filippa K  Peak Performance  MQ  Vet ej 
 
4. Vilka av följande företag kan du påminna dig om att du har sett reklam ifrån 
angående deras CSR arbete? Ringa in alternativen.  
 
H&M  Indiska  Lindex  KappAhl  GinaTricot  Filippa K  Peak Performance  MQ  Vet ej 
 
5. Enligt din bild av ovan nämnda företag, hur stort samhällsansvar anser du att de 
har?                  
 
Inget alls     Mycket stort    
       1                 2                 3                 4                5                 6                 7  
         
6. Svenska klädföretag borde ta ett större samhällsansvar.  
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt  
            1                 2                 3                 4                5                 6                 7  

  

 
      

 
 
 
 
 
 
 



7. Vilket/vilka av följande alternativ anser du är det främsta motivet till att svenska 
klädföretag har ett aktivt CSR arbete?  
 
    För att öka lönsamheten  
    För att konkurrenterna gör det    
    För att skapa en positiv bild av företaget  
    För att motivera personalen  
    För att det är ”inne” att satsa på CSR nu  
    För att det tillhör företagets ansvarsområde   
    Övrigt ________________________________________________________________ 
                 
8. Svenska företags främsta uppgift är att säkerställa sin egen verksamhet genom att 
maximera vinsten. 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt  
            1                 2                 3                 4                5                 6                 7   
 
9. Rangordna följande faktorer efter vad du anser vara viktigast att ta hänsyn till när 
du handlar kläder. Rangordna från 1 till 7, där 1 står för det du tycker är viktigast.  
 
_____ Kvalitet 
_____ Pris  
_____ Att företaget har tagit hänsyn till effekter på miljön  
_____ Varumärket 
_____ Att det inte förekommit barnarbete under produktionen 
_____ Moderiktiga kläder 
_____ Att arbetare har drägliga löner  
 
10. Det är viktigt att arbetare i andra länder har drägliga löner.  
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt  
            1                 2                 3                 4                5                 6                 7   
 
11. Det är viktigt att ingen underleverantör använder sig av barnarbete.  
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt  
            1                 2                 3                 4                5                 6                 7   
 
12. Det är viktigt att arbetare i andra länder arbetar i en dräglig arbetsmiljö, t.ex. 
säkerhetsaspekter, belysning etc.  
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt  
            1                 2                 3                 4                5                 6                 7   
 
13. Det är viktigt att företag bojkottar underleverantörer som inte tar ett 
samhällsansvar.  
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt  
            1                 2                 3                 4                5                 6                 7   
 

 
  
  
 
 
 
 



14. Jag är beredd att betala ett högre pris för kläder som jag vet kommer från företag 
med ett aktivt CSR arbete?  
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt  
            1                 2                 3                 4                5                 6                 7   
 
15. Hur reagerar du på information om att företag inte agerat moraliskt korrekt?  
 
    Uppgivenhet, andra företag är inte bättre  
    Nyfikenhet, söker mer information om företaget  
    Bojkott, handlar inte mer där  
    Engagemang, jämför varorna med konkurrenternas varor  
    Likgiltighet, det spelar ingen roll för jag kan ändå inte påverka  
    Lojalitet, har alltid handlat där och kommer att fortsätta med det  
    Övrigt ________________________________________________________________ 
  
16. Jag handlar oftast kläder från företag som jag vet bedriver ett CSR arbete.  
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt  
            1                 2                 3                 4                5                 6                 7   
 
17. Jag tänker efter om jag har hört kritik riktad mot företaget gällande 
arbetsförhållanden (t.ex. barnarbete) innan jag handlar deras produkter.  
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt  
            1                 2                 3                 4                5                 6                 7   
 
18. Jag har hört att ett företag har misslyckats med sitt samhällsansvar (t.ex. 
underleverantörer har barnarbete), hur troligt är det att du kommer att handla där 
inom den närmsta tiden?  
 
Inte troligt     Mycket troligt    
       1                 2                 3                 4                5                 6                 7   
 
19. Vilka av följande företag handlar du oftast hos? Ringa in alternativen.  
 
H&M  Indiska  Lindex  KappAhl  GinaTricot  Filippa K  Peak Performance  MQ  Inga 
 
 
Tack för din medverkan! 
 

 
 
 
 
 
 
 


