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Sammanfattning 
Konsumententer idag har blivit mer medvetna och noggranna att kontrollera att produkter 

uppfyller deras krav på moral och etik. Företags sociala ansvarstagande och etiska agerande har 

därmed kommit att spela allt större roll för konsumenters köpbeslut. Socialt ansvarstagande 

innefattar flera olika områden. Ett av dessa är stöd för anställda, till vilket anställdas ergonomiska 

arbetsförhållanden kan räknas till. Idag finns en rad olika varumärkningar för produkter som på 

olika sätt kan anses vara etiska. Dock finns ännu ingen varumärkning för produkter som är 

tillverkade under ergonomiska arbetsförhållanden. Således finns det ett behov av att ta reda på 

konsumenters attityder till en ergonomisk varumärkning. Vår studie är en pilotstudie som ska 

fungera som stöd för ett större forskningsprojekt om ergonomisk varumärkning som sker i 

sammarbete mellan Handelshögskolan i Umeå och Ryerson University of Toronto. Syftet med 

vår studie är att skapa en bild av hur konsumenter i Umeå ställer sig till en ergonomisk 

varumärkning genom att undersöka vilka attityder de har gentemot produkter som är tillverkade 

under ergonomiska arbetsförhållanden. Ett delsyfte är att jämföra resultaten med den pilotstudie 

som tidigare genomförts i Toronto. För att kunna uppfylla vårt syfte har vi valt att utföra en 

kvantitativ studie där vi delat ut enkäter till 100 personer i Umeå vilka också kan anses vara 

konsumenter. 

Då det inte finns någon tidigare forskning inom ämnet har vi baserat vår studie på teorier kring 

relaterade områden såsom socialt ansvarstagande, etisk konsumtion och miljödifferentiering. 

Utifrån vår teoretiska referensram och våra frågeställningar har vi skapat tre antaganden som vi 

analyserar i uppsatsens analysdel. Genom att testa skillnader mellan grupper och korrelationer 

mellan olika variabler skapar vi oss en bild av konsumenters attityder gentemot ergonomiskt 

tillverkade produkter och vilka faktorer som kan spela in för hur konsumenter ställer sig till en 

ergonomisk varumärkning. 

Resultaten från undersökningen visar att konsumenter är positiva till en ergonomisk 

varumärkning då de tycker att anställda har rätt att kräva bra ergonomiska arbetsförhållanden och 

skulle vara villiga att köpa ergonomiskt tillverkade produkter om sådanna fanns på marknaden 

idag. Studien visar även att olika faktorer är av betydelse för konsumenters köpbeslut av 

ergonomiska produkter så som pris, kvalitet, användbarhet, tillgänglighet, information och 

demografiska faktorer. Jämförelsen mellan vår studie och studien från Toronto visar att det inte 

finns några större skillnader mellan de båda undersökningarna vilket styrker studiens 

trovärdighet.  
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1. Inledning 
I den första delen ger vi läsaren en bakgrund till det ämne som behandlas i uppsatsen. Vår bakgrund leder oss till 
en problemformulering och senare till syftet med studien. Vi avslutar denna del med ett antal frågeställningar som 
hjälper oss att svara på studiens syfte. 

1.1 Problembakgrund 
Konsumtion kan beskrivas som en trend som både visar hur vi konsumerar och vad vi 
konsumerar. Under vissa perioder är det trendigt att konsumera särskilda produkter, till exempel 
miljövänliga produkter. Nicholls (2002) skriver att konsumenter har blivit mer och mer 
noggranna att kontrollera sina inköpta produkter så att de uppfyller deras krav på moral och etik. 
Det är särskilt viktigt för konsumenter att produkten är tillverkad i enlighet med mänskliga 
rättigheter och om produkter inte uppfyller konsumenters krav kan de välja att bojkotta 
produkterna (Baron, 1999). Idag kan konsumenter, enligt De Pelsmacker, Driesen och Rayp 
(2005), påverka företags etiska åtaganden genom att ändra sitt köpbeteende till att köpa fler etiska 
produkter. Konsumenter väljer ofta att stödja företag som tar ett socialt ansvar och de är därför 
beredda att betala mer för dessa företags produkter (Baron, 1999; Creyer och Ross, 1997). Doane 
(2001) i De Pelsmacker, Driesen och Rayp (2005) menar att ett sådant beteende kallas för etisk 
konsumtion och kan exempelvis stödja mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden eller miljö. 
 
För att underlätta för konsumenter att kunna bidra till etisk konsumtion måste de få tydlig 
information och kunskap om varje produkts ursprung och tillverkningsmetod. (Irwin och Naylor, 
2009; Konsumentverket, 2003:05) Dock menar Konsumentverket (2003:05) att det idag är svårt 
att få all information om en produkt eftersom en stor del av produkterna tillverkas i 
utvecklingsländer långt ifrån Sverige. För att konsumenter i framtiden ska kunna göra rationella 
val av produkter menar de att etisk varumärkning är ett sätt att hjälpa konsumenter till detta. De 
skriver att etisk varumärkning syftar till att öka den etiska hänsynen i handel med varor och 
tjänster.  
 
Konsumeters krav på produktstandard har lett till att det blir allt vanligare och viktigare för 
företag att skilja sina produkter från andra företags produkter genom att till exempel visa att de är 
miljövänliga eller tillverkade under rättvisa arbetsförhållanden. Detta stöds av Lou och 
Bhattacharya (2006) vilka menar att socialt ansvarstagande, för exempelvis mänskliga rättigheter, 
har tagit allt större plats och blivit en viktig strategisk del i varje företags verksamhet. Clemons 
(2008) och Reinhardt (1998) menar att företag på olika sätt kan dra nytta av ett socialt 
ansvarstagande. I en undersökning utförd av Drumwright (1996) observerade hon att företag allt 
oftare marknadsför sig utifrån ett socialt perspektiv vilket också Lou och Bhattacharya (2006) 
uppmärksammat i sin artikel där de nämner att bland annat två av Nordamerikas största företag 
lanserat reklamkampanjer där de marknadsför sitt sociala ansvarstagande. Det är inte bara i 
Nordamerika som företag börjat engagera sig i sociala och etiska frågor. Över hela världen 
lanserar och använder företag idag olika etiska varumärkningar som bland annat visar om en viss 
produkt är tillverkad på ett miljövänligt eller rättvist sätt. En miljömärkt produkt kan till exempel 
vara märkt antingen för att den är producerad på ett naturligt hållbart sätt eller att produkten är 
miljövänlig vid dess användning. Konsumentverket (2003:05) menar att en etisk varumärkning i 
första han kan tillämpas genom ett märke på varan som säkerställer att den är tillverkad enligt de 
krav som ställs från den organisation som utfärdar märket. 
 
I den här studien kommer vi att fokusera på det etiska sammanhang som beskriver anställdas 
arbetsförhållanden ur ett ergonomiskt perspektiv. Ergonomi betyder enligt Svenska akademins 
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ordlista (2009, s.186) ”vetenskapen om metoder för människans arbete”. På arbetsmiljöverkets 
(2009a) hemsida finns en definition från Ergonomisällskapet i Sverige (ESS): 
 

"Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett 
helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att 
optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter 
och system." 

 
I dagsläget finns det ingen etisk varumärkning som säkerställer att en produkt är tillverkad under 
bra ergonomiska arbetsförhållanden. Tack vare de två ovan nämnda definitionerna av ergonomi 
förstår vi dock att ergonomiska arbetsförhållanden betyder att alla arbetsmetoder på en 
arbetsplats ska vara anpassade och skonsamma för de anställda. Den närmsta etiska 
varumärkning vi hittar som tar hänsyn till arbetsförhållanden är Rättvisemärkt (2009a) som är en 
organisation som arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i 
utvecklingsländer. I Rättvisemärkts (2009b) kriterier för att få anställa arbetskraft står det att 
arbetsplatsen måste vara säker för anställda och att de ska tilldelas arbetskläder som skyddar i 
arbetet. Det står också att de anställda bör få information om och utbildning kring hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen samt att fria hälsokontroller ska erbjudas anställda. Rättvisemärkts 
kriterier om ergonomiska arbetsförhållanden är dock enbart en liten del av de kriterier som 
organisationen ställt upp för att en arbetsgivare ska få använda Rättvisemärkt som varumärkning. 
I aspekten ergonomiska arbetsförhållanden tycker vi därför att det inte är rättvist att förlita sig 
helt på Rättvisemärkt eftersom deras huvudsakliga fokus inte är just ergonomiska 
arbetsförhållanden. 
 
För att kunna erbjuda konsumenter produkter tillverkade under ergonomiska arbetsförhållanden 
skulle det kanske behövas en ny varumärkning som enbart riktar sig mot det. Eftersom det inte 
finns någon sådan varumärkning idag så kan vi benämna produkter, i syfte att visa att produkten 
är tillverkad under bra ergonomiska arbetsförhållanden, för ergonomisk varumärkning. 
Ergonomisk varumärkning studeras för närvarande i ett samarbetsprojekt mellan 
Handelshögskolan vid Umeå universitet i Sverige och Ryerson University of Toronto i Kanada. 
Via det forskningsprojektet som vår uppsatshandledare medverkar i har vi fått möjligheten att 
bidra med en pilotstudie om ergonomisk varumärkning i Umeå. För att kunna utreda om det 
finns ett underlag för en ergonomisk varumärkning bland konsumenter behöver vi först veta hur 
konsumenter ställer sig till en sådan varumärkning.   

1.2 Problemformulering 
Vi ämnar i denna studie att besvara följande problemformulering: 
 

Vilka attityder har konsumenter till en ergonomisk varumärkning? 

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att skapa en bild av hur konsumenter i Umeå ställer sig till en ergonomisk 
varumärkning genom att undersöka vilka attityder de har gentemot produkter tillverkade under 
ergonomiska arbetsförhållanden. Eftersom att studien kommer att användas som en del i 
samarbetsprojektet mellan Handelshögskolan vid Umeå universitet och Ryerson University of 
Toronto blir ett delsyfte även att jämföra resultaten från vår studie med de resultat som studien i 
Toronto visat. 
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1.4 Frågeställningar 

Vi kommer att uppfylla studiens syfte genom att identifiera följande frågor: 

 Vilka attityder har konsumenter i Umeå till produkter tillverkade under ergonomiska 

arbetsförhållanden? 

 Finns det faktorer som har betydelse för huruvida konsumenter är villiga att köpa produkter som 

är tillverkade under ergonomiska arbetsförhållanden? 

 Påverkar demografiska faktorer konsumenters attityder till ergonomisk varumärkning? 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan konsumenters attityder till ergonomisk 

varumärkning i Umeå och Toronto? 
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2. Utgångspunkter 
I den här delen beskriver vi vilka teoretiska utgångspunkter vi antagit i vår studie. Läsaren får här reda på hur 
och varför vi valt ämnet till uppsatsen samt hur vi valt att angripa vårt problem. 

2.1 Ämnesval 

Eftersom vi båda har läst marknadsföring under vårt sista studieår och är intresserade av ämnet 
så föreföll valet att skriva om just marknadsföring självklart. Ett större problem var att förminska 
ämnet marknadsföring och komma överens om något mer specifikt att skriva om.  Första gången 
vi blev introducerade till ämnet ergonomisk varumärkning var när vi diskuterade tänkbara ämnen 
att skriva om på ett möte med vår uppsatshandledare. Vi fick höra att ett forskningsprojekt om 
det nya ämnet redan pågick och att vi kunde få möjligheten att hjälpa till genom att utföra en 
undersökning i Umeå om konsumenters attityd till en ergonomisk varumärkning.  
 
Ämnet ergonomisk varumärkning är än så länge ett outforskat ämne om vi bortser från den 
studie som pågår i Toronto. Varumärkningar inom områden som kan argumenteras vara 
relaterade till det ämne vi valt att studera finns redan ute på marknaden, till exempel 
Rättvisemärkt. Rättvisemärkt fokuserar dock på ett annat perspektiv av arbetsförhållanden än de 
ergonomiska. Kombinationen av att vi är intresserade av varumärken och varumärkningar, att 
stor fokus i samhället idag riktas mot företags etiska och sociala ansvarstaganden samt att den här 
studien kommer bidra till att forskning om en helt ny varumärkning gjorde att vi slutligen valde 
att skriva om ämnet.  

2.2 Förförståelse  
Varumärkningar i allmänhet har vi författare erfarenhet ifrån tack vare att vi själva konsumerar 
eller någon gång har konsumerat en produkt med en viss varumärkning. Därigenom har vi bildat 
oss uppfattningar om olika varumärkningar precis som vilken konsument som helst. Ingen av oss 
författare är handlar dock frekvent varor med varumärkningar och vi ställer oss även neutrala till 
dessa. Tillsammans har vi också några års erfarenhet av arbete i butik, vilket också medför en viss 
kontakt med olika varumärkningar. En av författarna har stött på teorier om varumärkning av 
miljövänliga produkter i sin kandidatuppsats medan den andre författaren kom i kontakt med 
teorier om varumärkesuppbyggnad i sin kandidatuppsats. Båda författarna har under sina studier 
läst kurser som handlat om allt ifrån produktplacering till konsumentbeteende till etisk 
marknadsföring. Eftersom vi har erfarenhet av att ha använt och arbetat med olika 
varumärkningar kan vi omedvetet ha förutfattade meningar om dessa. Johansson-Lindfors (1993, 
s.25) menar att en forskares egna förföreställningar och erfarenheter har sin grund i exempelvis 
dennes utbildning, praktiska erfarenheter och sociala bakgrund vilket sannolikt kommer att 
påverka studiens resultat. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 95, 151) är det svårt eller praktiskt 
taget omöjligt att med säkerhet kunna utesluta att ens egna värderingar och förförståelse om ett 
ämne kan påverka resultatet. Varumärkning i syfte att förespråka en ergonomisk arbetsmiljö är 
dock ett helt nytt ämne för oss författare. Således har vi inte haft någon möjlighet att bilda några 
förutfattade meningar kring just en sådan varumärkning, vilket gör att vi förhoppningsvis kan 
vara objektiva i ämnet. 

2.3 Kunskapssyn 
Hartman (2001) argumenterar för att forskare använder sig av olika vetenskapliga metoder för att 
få vetenskaplig kunskap. Vilken metod som används beror på vilken kunskap som ska uppnås. I 
vår studie är vi intresserade av att undersöka vilka attityder konsumenter i Umeå har till 
ergonomisk varumärkning. Vi kommer att undersöka dessa attityder genom att samla in ett antal 
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enkäter utformade för att vi längre fram i studien ska kunna besvara vår problemfrågeställning.  
När en undersökning bygger på att samla in svar via enkäter brukar det kallas för en kvantitativ 
studie. Thurén (2008, s. 17) skriver att kvantitativa data hör hemma under en kunskapssyn som 
kallas för positivism. Vidare menar han att när vi som forskare använder oss av ett positivistiskt 
synsätt ska vi inte blanda in några lösa spekulationer i resultatet av studien. Resultatet ska enbart 
stödjas på fakta som är logiskt och rimligt framställd. Thurén (2008, s.21) menar att det finns 
många sätt att angripa ett problem utöver positivismen. Motsatsen till positivism är hermeneutik 
som grundar sig i en mer humanistisk syn på kunskap. Hermeneutiker menar på att det inte finns 
någon absolut sanning utan tar hänsyn till mer relativistiska tankesätt.  Eftersom det är svårt att 
som forskare vara helt objektiv i sin studie (Holme och Solvang 1997, s.95; Thurén 2007, s.53) så 
skulle vi kunna säga att vi utgår från ett positivistiskt synsätt i vår studie men med ett visst 
hermeneutiskt inslag. Thurén (2008, s.16-21) skriver att moderna forskare som baserar sina 
studier på ett positivistiskt synsätt idag är medvetna om att det finns en problematik med att 
uppnå en kunskap som kan anses vara helt sanningsenlig och därför hamnar de i själva verket 
någonstans mitt emellan positivism och hermeneutik. Även vi anser att det finns en balansgång 
mellan objektivitet och subjektivitet och vi är väl medvetna om att det inte går att vara helt 
objektiv genom ett helt arbete. Vi kan således säga att vi kommer att lägga in våra egna 
värderingar och subjektiva syn när vi analyserar våra resultat, men att vi däremot kommer att 
försöka ta oss an vårt problem på ett objektivt sätt.  
 
Sammanfattningsvis kommer vi huvudsakligen att använda oss av statistiska analyser för att 
undersöka vilka attityder konsumenter i Umeå har till ergonomisk varumärkning. Trots att vi är 
medvetna om att människor och sociala faktorer kan komma att ha en viss inverkan på våra 
resultat så väljer vi att kalla vår kunskapssyn för positivistisk. 

2.4 Angreppssätt 
I den studie som för närvarande pågår om ergonomisk varumärkning har en enkät utformats för 
att mäta vilka attityder konsumenter i Toronto har till ergonomisk varumärkning. Eftersom vår 
enkät syftar till att mäta samma sak fast i Umeå har vi valt att basera vår undersökning på samma 
enkät. En annan anledning till varför vi valde den enkäten var för att vi skulle kunna jämföra 
konsumenternas attityder i Umeå med de attityder som fanns i Toronto. För att vi skulle förstå 
vad frågorna i enkäten innebar och vad de mätte var det viktigt för oss att utgå från befintlig teori 
kring framförallt varumärkningar och konsumentbeteende. När en forskare utgår från befintliga 
teorier och därefter utformar ett problem som ska lösas med hjälp av insamlad data menar 
Bryman och Bell (2005, s.23) att forskaren använder ett deduktivt angreppssätt. 
 
I Bryman och Bell (2003:s.11) beskrivs en det deduktiva angreppssättet som en process i sex steg 
där forskaren utgår från teori för att baserat på den utveckla en hypotes och samlar in data för att 
kunna testa denna. Det mest naturliga tillvägagångssättet när det gäller den här processen är 
kanske att börja med att skapa en teori och en hypotes och därefter konstruera en enkät för att 
kunna testa denna. Eftersom att vi använt oss av en redan existerande enkät skiljer sig vårt 
tillvägagångssätt en aning på denna punkt. Utifrån enkäten har vi undersökt teorier relaterat till 
ämnet, och därefter format våra hypoteser baserat på dessa. Därefter har vi samlat in och 
sammanställt datat från enkätundersökningen för att slutligen kunna testa hypoteserna och 
analysera resultatet i förhållande till vår teori. Stegen i processen kommer därmed i samma 
ordningsföljd som presenteras i Bryman och Bell (2003:s.11) men enkätkonstruktionen har alltså 
tagit plats redan i samband med det första steget till skillnad från många andra fall då 
enkätkonstruktionen ofta sker i samband med hypotesformuleringen och datainsamlingen.   
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2.5 Teoretisk referensram och sökmetoder 
Den teoretiska referensramen i vår studie är baserad på vetenskapliga artiklar. Till metoddelarna 
har vi använt en rad mer överskådliga böcker inom forskningsmetodik, akademiskt skrivande och 
statistisk metod. Eftersom mängden forskning med specifik inriktning på det valda ämnet är 
mycket begränsad så har vi byggt upp vårt teorikapitel baserat på tidigare studier och teorier inom 
relaterade områden såsom socialt ansvarstagande, etisk konsumtion samt miljödifferentiering och 
därefter anpassat dessa för att kunna applicera dem till vår studie. I enlighet med vår 
problemformulering har vi valt att i så stor utsträckning som möjligt fokusera på teorier kring 
konsumenten.   
 
Till vår litteratursökning har vi främst använt oss av Umeå universitetsbiblioteks databas ALBUM 
samt den företagsekonomiska databasen Business Source Premier. För att begränsa vår sökning 
till relevanta källor har vi använt oss av funktionerna peer reviewed och full text. Sökord och 
söktermer vi använt oss av har huvudsakligen varit; CSR, Product Differentiation, Fair Trade, Ethical 
Products, Consumer Behavior, Work Environment, Work Environment Influence on Health, Determinants for 
Purchase Decision, Purchase Determinants, Influence of Social Responsibility, Influence of Work Environment, 
Influence of Work Environment on Performance.  

2.6 Källkritik 
Enligt Ejvegård (1996, s.16) klassas de artiklar och böcker vi använt som underlag för vår studie 
som sekundärkällor. Han poängterar att även om sekundärkällor som böcker och artiklar bör 
kunna litas på så är det viktigt att kontrollera källorna innan användandet. Ett sätt att göra detta 
på är kontrollera när en bok eller artikel är tryckt. En källa som är ny bör innehålla tidigare 
relevant fakta samtidigt som den innehåller nyare forskning. (Ejvegård 1996, s. 61) I enlighet med 
detta har vi därför i största möjliga utsträckning försökt använda oss av så nya källor som möjligt 
och varit noga med att granska de äldre källor vi använt och komplettera dessa med nyare 
forskning på området. Dessutom har vi, för att undvika icke relevanta källor, använt oss av 
funktionen ”peer revieved” vilket innebär att vi enbart får upp källor som tidigare har granskats 
av oberoende forskare. Det behöver inte betyda att artiklarna är tillförlitliga, så därför har vi 
också granskat artiklarna och sett att de oftast är välciterade. Därtill ska tilläggas att vi har gått 
igenom ett stort antal artiklar i vår sökprocess och att vi kritiskt har granskat källorna i dessa 
artiklar för att hitta andra intressanta artiklar. Vi har också strävat efter att alltid gå tillbaks till 
grundkällor när vi hittar intressanta resonemang i artiklar vilket minskar sannolikheten att feltolka 
en ursprungsförfattares åsikter.  
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3. Varumärkning och etisk konsumtion 
I följande teorigenomgång förklarar vi för läsaren vad en ergonomisk varumärkning är. Eftersom det inte finns 
någon bestämd teori eller definition som beskriver en sådan varumärkning har vi fått söka efter liknande teorier 
som kan hjälpa oss att förklara vad en ergonomisk varumärkning är. 

3.1 Ergonomi 
För att förstå vad en ergonomisk varumärkning är för något behöver vi först och främst förstå vad begreppet 
ergonomi innebär. Innan vi började med den här undersökningen innebar ergonomi för oss simpelt nog att en 
produkt är anpassad för att skydda och vara skonsam för kroppen. Vi inser såklart att begreppet ergonomi 
innefattar betydligt mer en vad vi tror idag. Vi inleder därför vår teoretiska referensram med att förtydliga vad 
begreppet ergonomi egentligen innebär. 
 
Ergonomi betyder enligt Svenska akademins ordlista (2009, s.186) ”vetenskapen om metoder för 
människans arbete”. Svenska akademins definition säger oss inte så mycket mer än vad vi själva 
kunnat lista ut. Arbetsmiljöverkets (2009a) hemsida använder Ergonomisällskapet i Sveriges 
(ESS) definition av ordet ergonomi: 
 

"Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett 
helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att 
optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter 
och system." 

      
Ergonomi är alltså ett komplicerat samspel mellan oss människor och den teknik vi kommer i 
kontakt med i de organisationer där vi befinner oss. Samspelet mellan dessa tre faktorer ska vara 
anpassat så att vi som människor minimerar förslitning på vår hälsa och kropp. Enligt 
definitionen ovan kan vi också förstå att ergonomi även innebär att kunna optimera en produkt 
eller ett system så att vi människor tillfullo kan utnyttja dess prestanda. Således kan vi påstå att 
ergonomi både förbättrar människans välmående men också prestandan på produkter och 
system. 
 
Vi kan efter denna genomgång av begreppet ergonomi fastslå att arbetsförhållanden är en stor del 
i sammanhanget kring begreppet. Med ergonomiska arbetsförhållanden menar vi i denna studie 
inte lön, diskriminering eller andra psykiska faktorer som påverkar arbetsförhållanden eftersom 
psykiska faktorer inte direkt faller under begreppet ergonomi. Med ergonomiska 
arbetsförhållanden syftar vi i den här studien på förhållanden och arbetsmetoder som är 
skonsamma och inte sliter på kroppen, exempelvis skyddskläder, säkra produkter eller justerbara 
arbetsbänkar. När företag engagerar sig för att förbättra de ergonomiska arbetsförhållandena för 
anställda tar de således ett visst ansvar. 

3.2 Etisk konsumtion och företags ansvar på marknaden 
I en undersökning utförd av Drumwright (1996) observerade hon att företag allt oftare 
marknadsför sig utifrån ett socialt perspektiv. Hon märkte redan i en undersökning 1994 att 64 
procent av Amerikas konsumenter ansåg att socialt ansvarstagande skulle vara en viktig del i ett 
företags stadgar. I undersökningen såg hon också att 78 procent av de tillfrågade mer troligt 
skulle köpa en viss produkt om den var associerad med socialt ansvarstagande och att 84 procent 
tyckte att ett företag kunde tjäna på att ta ett socialt ansvar. Lou och Bhattacharya (2006) 
uppmärksammade i sin artikel att bland annat två av Nordamerikas största företag lanserat 
reklamkampanjer där de marknadsför sitt sociala ansvarstagande. Anledningen till att företag allt 
oftare marknadsför sig som etiska och tar ett socialt ansvar skulle kunna vara att konsumenter 
börjat ställa högre krav på företag och dess produkter.  
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Enligt Crane (2001) och Nicholls (2002) så har konsumenter på senare år blivit allt mer 
intresserade och noggranna att kontrollera sina produkter så att de uppfyller deras krav på moral 
och etik, särskilt när ett företag själv utnämner sig som etiskt. Nicholls (2002) menar att 
konsumenters ökade intresse främst beror på fyra faktorer; politik, utbildning, kultur och 
information. Han skriver att politiska åtgärder lett till att konsumtion över gränser förekommer 
oftare. Därmed har också oberoende organisationer börjat kontrollera handeln över gränser för 
att säkerställa att exempelvis mänskliga rättigheter följs. Organisationerna har i sin tur börjat 
engagera konsumenter mer angående etiska produkter menar Nicholls (2002). Vidare skriver han 
att utbildning är en annan faktor som har bidragit till en ökad medvetenhet om etiska varor. 
Medvetenheten är så pass utbredd idag tack vare att många studier om etisk konsumtion har 
gjorts de senaste årtiondena. På senare år har det, mycket tack vare Internets utbredning, även 
blivit lättare att hitta information om sociala förhållanden världen över vilket också gjort att fler 
människor ser en anledning till att konsumera etiskt. Till sist menar Nicholls (2002) att i och med 
att en större andel människor blivit engagerade och informerade i etiska frågor så har också olika 
etiskt kulturella subgrupper bildats. Grupperna engagerar sig i sin tur för att sprida information 
vidare.  
 
Flera olika aspekter eller attribut kan spela in för huruvida en produkt kan anses vara etisk, 
exempelvis produktens säkerhet, produktens miljöpåverkan, arbetsförhållanden för de som 
tillverkar produkten eller rättvis prissättning. (Crane, 2001; Ehrich och Irwin, 2005) Enligt Crane 
(1997) är marknadsföring av etiska produkter eller tjänster när ett företag använder etiska 
argument för att skapa mervärde och differentiera en produkt eller tjänst. Crane (2001) anser att 
det inte finns någon produkt eller varumärke som kan anses vara helt etiskt. Det finns alltid 
någon aspekt som kan ifrågasättas eftersom alla människor har sina egna åsikter eller synpunkter 
på en viss produkt eller varumärke. Han påpekar dock att de företag som vill marknadsföra sig 
själva eller en viss produkt som etisk måste vara beredd att granska och diskutera den potentiella 
kritik som finns.  
 
Idag kan konsumenter, enligt De Pelsmacker, Driesen och Rayp (2005) påverka företags etiska 
åtaganden genom att ändra sitt köpbeteende till att köpa fler etiska produkter. De menar att 
konsumenter som tänker etiskt när de handlar, generellt sett känner ett visst samhällsansvar och 
att de ofta visar sitt ansvar genom sitt köpbeteende. Konsumenter väljer ofta att stödja företag 
som tar ett socialt ansvar. Creyer och Ross (1997) har i sin studie om konsumenters syn på 
oetiska företag kommit fram till att konsumenter förväntar sig att företag ska bedriva sin 
verksamhet ur ett etiskt perspektiv och att det har stor påverkan på dess köpbeslut. De skriver 
också att konsumenterna är beredd att belöna de etiska företagen genom att betala högre priser 
för deras produkter. Vi kan kalla ett liknande köpbeteende för etisk konsumtion vilket Doane 
(2001) i De Pelsmacker, Driesen och Rayp (2005) beskriver som konsumtion av en viss produkt 
som anses vara etisk i något sammanhang och som konsumenten föredrar av egen fri vilja. 
Exempel på vilka sammanhang som är etiska menar hon är mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden, djurrätt och miljö. Vi kan alltså säga att en produkt som är tillverkad under 
bra ergonomiska arbetsförhållanden passar in under bemärkelsen etisk konsumtion och att etisk 
konsumtion troligtvis har uppstått tack vare att konsumenter ställer högre krav på produkter och 
företag. 

3.2.1 Företags sociala ansvarstagande 

För att underlätta för våra läsare vill vi tydligöra att socialt ansvarstagande (ofta refererat till som 
CSR- Corporate Social Responsibility) är ett brett område och att företag kan engagera sig i 
sociala frågor inom olika områden så som etiskt agerande, stöd av ideella organisationer, rättvis 
behandling av anställda och minimering av skadlig inverkan på miljön. Mohr och Webb 
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(2005:s.122) beskriver att socialt ansvarstagande innebär att företag bör vara medvetna om vilka 
effekter dess agerande har på omvärlden, oavsett om dessa är direkt eller indirekt relaterade till 
företagets aktioner. Bhattacharya och Sen (2004, s.13) har delat upp socialt ansvarstagande i 
följande kategorier: 

 Samhällsstöd - kan till exempel innebära att företag stödjer program för kultur eller hälsa, 

utbildnings- eller bostadsinitiativ för människor med sämre ekonomiska förutsättningar etcetera.  

 Jämställdhet - engagemang för att uppmuntra en jämn fördelning gällande till exempel kön, ålder, 

familj, sexuell läggning och funktionshinder.   

 Stöd för anställda - inkluderar säkerhetsrestriktioner, jobbsäkerhet, vinstdelning, fackrelationer, och 

anställdas delaktighet i företaget.  

 Utlandsinsatser - till exempel engagemang i upplärning/utbildning av arbetskraft utomlands och 

operationer i länder där man strider mot mänskliga rättigheter. 

 Produktfrågor - inkluderar produktsäkerhet, Forskning och utveckling, marknadsförings- och 

kontraktskontroverser och förtroendefrågor.  

 Miljöfrågor - rör frågor kring miljövänliga produkter, avfallshantering, användande av miljöfarliga 

substanser och kemikalier, förorening, djurtester och återvinning. 

Om vi drar paralleller från listan till ergonomiska arbetsförhållanden som är vårt fokus i den här 
studien, kan vi säga att detta område på ett naturligt sätt faller inom ramen för kategorin ”Stöd för 
anställda”  eftersom ämnet behandlar anställdas välmående och fysiska hälsa. Som tidigare nämnt 
är forskningen inom området om ergonomiskt tillverkade produkter och varumärkningar 
fortfarande ytterst begränsad och på grund av detta har vi därför tittat närmare på ett av de mest 
omtalade områdena inom socialt ansvarstagande, nämligen ”miljöfrågor” och teorier om hur 
företags miljöinitiativ påverkar konsumenter. Vi använder teorier om miljöfrågor för att kunna 
relatera till vilka problem och möjligheter som skulle kunna uppstå vid implementeringen av en 
ergonomisk strategi.  
 
Reinhardt (1998) argumenterar att en bra miljö kan ses som en allmännytta för samhället. Han 
menar att många människor är villiga att betala för en bra miljö och att detta skapar möjligheter 
likväl som svårigheter för företag. Att vissa företag kan vinna på att främja en bättre miljö betyder 
inte nödvändigtvis att detta fall gäller för alla företag. Enligt Clemons (2008) så har konsumenter 
idag en mycket större medvetenhet om vilka olika produktalternativ som finns tillgängliga på 
marknaden än vad de hade tidigare. Därmed har de också ett ökat inflytande över företag vilket 
innebär att företagen i större utsträckning måste rätta sig efter konsumenternas önskemål och 
vilja att betala. Han menar att en ökad grad av medvetenhet hos konsumenter och ett högre krav 
på insyn i företags olika verksamheter kräver en förändring i företags prisstrategier. Vilket pris ett 
företag kan ta ut för en produkt beror således i största mån på till vilken grad produkten lever 
upp till kundens önskemål och hur mycket de är villiga att betala för den. Reinhardt (1998) anser 
därför att det är därför viktigt att ett företag noga och kreativt överväger sina egna specifika 
förutsättningar för att kunna vinna på att exempelvis främja en bättre miljö.  
 
Samma argument skulle till viss del även kunna appliceras på fallet med ergonomiska 
arbetsförhållanden. Henkey och Noé (2004:s.150) fastslår att arbetstillfredställelse klart och 
tydligt står i relation till ett företags effektivitet. Detta innebär att kreativa och innovativa 
anställda är en viktig del av ett företags processer och prestationsförmåga. Vikenmark och 
Andersson (2002) menar dåliga ergonomiska arbetsförhållanden, så som kroppsligt ansträngande 
arbete, påfrestande arbetsställningar eller monotona arbetsmoment ofta leder till sjukskrivningar 
och i vissa fall även till förtidspensioneringar. Baserat på detta kan vi dra parallellen att bättre 
ergonomiska arbetsförhållanden kan ses som en allmännytta eftersom det på sikt bidrar till färre 
sjukskrivningar och ökad produktion för företagen vilket på sikt gynnar hela samhället. 
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3.2.2 Differentiering med hjälp av den etiska produkten 
När företag medvetet vill skilja sina produkter eller tjänster från liknande som finns på 
marknaden kallas det för differentiering. Boyaci och Ray (2003) menar att ett företag kan 
differentiera sig från andra företag på många olika sätt. De skriver att ett sätt är att kunna erbjuda 
kunder snabbare leveranser av sina varor och tjänster. Det vanligaste sättet för ett företag att 
skilja sina produkter är att erbjuda en produkt med annorlunda attribut, alltså annorlunda färg, 
form, funktion eller till och med miljövänlighet. Clemons (2008) skriver att när ett företag tänker 
på att skapa en produkt så har dess attribut fått en ökad betydelse i och med att konsumenter idag 
har tillgång till mer information om olika produkter. Han menar att det har lett till en ökad 
komplexitet vad gäller olika kombinationer av attribut som återfinns på marknaden idag. Slutligen 
menar Clemons (2008) att det har gjort det möjligt för tillverkare, tjänsteleverantörer och 
detaljhandlare att kunna ta till vara på den variation som finns inom konsumenters preferenser 
och vilja att betala. Således kan också företag undvika betydelsen av konsumenters priskänslighet 
eftersom företag kan välja att rikta sig mot de konsumenter eller specifika områden de själva vill.  
 
Clemons (2008) nämner att ett sätt för företag att differentiera sig från sina konkurrenter är att 
erbjuda miljövänliga produkter. Reinhardt (1998) kallar det för miljödifferentiering vilket han 
beskriver som en rättfram process som går ut på att ett företag skapar en produkt som bidrar till 
positiva effekter för miljön, eller är mindre skadlig för miljön, än liknande produkter. För att en 
miljödifferentieringsstrategi ska lyckas krävs det enligt Reinhardt (1998, s.47) att ett företag 
uppfyller tre grundkrav: 
 

 Företaget måste finna, eller skapa, en vilja hos konsumenterna att betala för 

miljövänlighet; 

 Företaget måste sända ut trovärdig information om produktens miljövänliga attribut; och 

 Produktens innovation måste gå att försvara från imitation från konkurrenter.  

Han påpekar dock att de ändringar som krävs för att göra en produkt eller dess 
tillverkningsprocess miljövänlig ofta innebär ökade kostnader för företaget, men gör det även 
möjligt för företaget att höja priset på produkten eller att nå en större marknadsandel. Enligt 
Creyer och Ross (1997) så belönar konsumenter företag som exempelvis tar initiativ som är bra 
för miljön. Därför menar Reinhardt (1998) att i de fall ett företag lyckas med att lönsamt 
implementera en miljödifferentieringsstrategi kommer de att ha ett försprång mot andra företag 
eftersom att de sätter press på dessa att också ta ett ansvar för miljön. De företag som inte har 
samma förutsättningar att lyckas med detta, eller inte har varit lika snabba att ta initiativet kan på 
så sätt komma att hamna i ett konkurrensmässigt underläge.  
 
Den miljödifferentieringsprocess som kort beskrivs ovan anser vi vara relevant för att företag 
även ska kunna implementera en ergonomisk strategi. Vissa företag kan, i likhet med vad 
Reinhardt (1998) skriver, naturligtvis ha bättre förutsättningar när det gäller att implementera 
ergonomiska arbetsprocesser, medan andra kommer att ha svårare att på ett lönsamt vis kunna 
anpassa sig efter riktlinjerna för ergonomiska arbetsförhållanden. Om konsumenter, i likhet med 
vad Creyer och Ross (1997) menar, upplever att det finns en vinst att välja produkter eller tjänster 
som är producerade under ergonomiska arbetsförhållanden kommer detta alltså att sätta press på 
andra företag att rätta sig efter detta, och för de företag som har sämre förutsättningar kommer 
detta att innebära ett problem snarare än en möjlighet.  
 
Slutligen kan vi poängtera att företag som vill differentiera sina produkter som tillverkade under 
bra ergonomiska arbetsförhållanden måste lyckas uppfylla åtminstone de två första av de tre 
grundkraven som Reinhardt (1998) skriver om och som vi listat ovan. Det innebär alltså att 
företaget först måste kunna skapa en efterfrågan av ergonomiskt tillverkade produkter för att 
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sedan kunna ge konsumenterna pålitlig information om produktens ergonomiska 
tillverkningsprocess. Det tredje grundkravet innebär att ett företag måste kunna skydda sin 
produktinnovation från konkurrenter, vilket vi anser vara svårt att implementera eftersom en 
strävan är att alla företag ska tillhandahålla ergonomiska arbetsförhållanden. 

3.2.3 Hur ett företags sociala ansvarstagande påverkar konsumenter 

Pfau et al. (2008, s.150-152) belyser att företag som engagerar sig i sociala frågor belönas på det 
sätt att sådana handlingar tycks påverka konsumenters attityder positivt gentemot företagets 
image, rykte och förtroende för företagets sponsorer. Detta stöds även av Brown och Dacin 
(1997) som visar att ett företags sociala ansvarstagande påverkar konsumenters attityder gentemot 
företaget i helhet, vilket i sin tur även påverkar deras preferenser om företagets produkter. I 
studie av David, Kline och Dai (2005) fann de att ett företags sociala ansvarstagande påverkar hur 
konsumenter uppfattar ett företag och att detta kan vara en konkurrensfaktor när det gäller 
konsumenters köpbeslut. Bhattacharya och Sen (2003, 2004) tar resonemanget ett steg längre och 
argumenterar för att konsumenter är mer villiga att identifiera sig med företag som engagerar sig 
för att ta sitt sociala ansvar. Gemensamt för dessa studier är att de tydligt visar hur företags 
sociala ansvarstagande påverkar konsumenters attityder i en positiv riktning och att detta i sin tur 
kan bidra till ytterligare positiva utkomster för företaget.  
 
Betydelsen av attityder förklaras vidare i Bhattacharya och Sen (2004) som beskriver hur företag, 
för att uppnå en optimal utgång av en strategi som baseras på socialt ansvarstagande, bör 
överväga inte bara de externa resultaten, så som kundernas köpbeslut och lojalitet, utan även de 
interna resultaten, det vill säga konsumenternas attityder, medvetenhet och förståelse för varför 
företaget engagerar sig för exempelvis sociala frågor. Detta är särskilt viktigt för företaget under 
faser av ökad konkurrens eftersom ett koncept som bygger på socialt ansvarstagande är ett 
innovativt och mer svårimiterat medel för att ett företag ska kunna stärka relationen med sina 
kunder.  
 
Ett företags sociala ansvarstagande kan i vissa fall även leda till en större kundnöjdhet. Luo och 
Bhattacharya (2006) beskriver kundnöjdhet som en övergripande och långsiktig utvärdering av en 
konsuments totala upplevelse av köpet och konsumtionen av en produkt eller tjänst. Fornell et al. 
(2006) argumenterar för att kundnöjdhet är en viktig del av ett företags strategi samtidigt som 
Gruca och Rego (2005) menar att kundnöjdhet är en viktig faktor för att företag ska kunna öka 
sitt marknadsvärde och uppnå långsiktig lönsamhet. En studie av Bolton och Drew (1991) visar 
att företag genom att fokusera på att göra sina kunder nöjda också lyckas upprätthålla en mer lojal 
kundkrets. 
 
Bhattacharya och Sen (2003) belyser i sin undersökning att konsumenter ibland har ett behov för 
att identifiera sig med och utveckla en känsla av tillhörighet med företag. Även Mohr och Webb 
(2005) argumenterar för att det är sannolikt att konsumenter lättare identifierar sig till ett företag 
som de anser bidrar till en positiv och meningsfull självbild. Följderna av att konsumenter 
identifierar sig med ett företag kan vara en förbättrad relation mellan företaget och dess kunder 
vilket på sikt leder till att kunderna blir mer lojala mot företaget och positiv ryktesspridning 
eftersom konsumenter blir mer villiga att rekommendera företaget till andra (Bhattacharya och 
Sen, 2004; Mohr och Webb, 2005). Ytterligare en positiv följd av detta kan vara att kunder som 
identifierar sig med företaget blir mer villiga att förbise negativ information eller publicitet om 
företaget (Bhattacharya och Sen, 2004).  

3.2.4 Sambandet mellan konsumenters attityder och etisk konsumtion 
Flera tidigare studier på området visar att det finns ett samband mellan konsumenters attityder 
och ett företags sociala ansvarstagande.(Bhattacharya och Sen, 2003, 2004; Brown och Dacin, 
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1997; David, Kline och Dai, 2005; Gürhan-Canli ab Batra, 2006; Pfau et al. 2008) Dock går 
argumenten isär om huruvida konsumenters attityder verkligen speglar deras beteende, och 
huruvida positiva attityder leder till högre lönsamhet för företaget. Även om konsumenter 
tenderar att säga att socialt ansvarstagande påverkar deras köpbeslut så har detta ännu inte kunnat 
bekräftas att socialt ansvarstagande leder till ökad försäljning. (Bhattacharya och Sen, 2004) Mohr 
och Webb (2005) belyser den svårighet som företag ibland ställs inför när det gäller att leva upp 
till de sociala kraven och samtidigt maximera företagets lönsamhet. Även om det finns studier 
som visar på att det finns en positiv relation mellan företags sociala ansvarstagande och dess 
prestation så finns ingen garanti för att ett ansvarsfullt agerande leder till en positiv utgång i alla 
fall. På grund av detta, ser många företagsledare fortfarande det som en kostnad att ta sitt sociala 
ansvar snarare än en investering. Om det tydligt kunde visas att ett ökat socialt ansvarstagande 
leder till ökad försäljning hade betydligt fler företag motiverats till att agera mer ansvarstagande i 
sociala frågor. (Mohr och Webb, 2005) 
 
Pfau et al. (2008, s.146) hävdar att företags agerande har betydelse för konsumenters attityder inte 
nödvändigtvis bevisar att detta även har betydelse för konsumenters beteende. Även Irwin och 
Walker-Naylor (2009) behandlar detta ämne när de skriver att människans attityd i förhållande till 
dess beteende är en av de största utmaningarna vid marknadsföring och försäljning av etiska 
varor. Bhattacharya och Sen (2004) visar att de interna följderna av ett företags sociala 
ansvarstagande på konsumenter (så som att medvetenhet, attityder och förståelse) tycks vara 
betydligt större och lättare att påverka än de externa och mer synliga följderna (så som 
köpbeteende och ryktesspridning). Vantomme et. al. (2006, s.699) beskriver hur förhållandet 
mellan konsumenters attityd och beteende i relation till etisk konsumtion ofta är inte förefaller 
vara konsekvent. Detta kan bero på olika faktorer. Det finns en hel del mätproblem när det gäller 
forskning kring etisk konsumtion då sådan forskning oftast baseras på attityder. Då attityder är ett 
väldigt komplext ämne som är svårt att mäta innebär det att forskare i stor utsträckning tvingas 
förlita sig till mätpersoners självrapporter, vilket förutsätter att mätpersonerna är medvetna om 
sina attityder och att det de är villiga att avslöja dessa när de tillfrågas. (Vantomme et. al. 
2006:s.699) Enligt denna aspekt beror inte nödvändigtvis inkonsekvensen mellan en konsuments 
attityd och dennes beteende på att dessa inte är relaterande, utan snarare att konsumenter inte 
alltid är medvetna om eller villiga att avslöja sina attityder. 
 
En annan aspekt till varför det inte har kunnat påvisas att socialt ansvarstagande leder till högre 
lönsamhet, trots att det tycks finnas ett samband mellan ett företags sociala ansvarstagande och 
konsumenters attityder, tas upp i Brown och Dacin (1997). Författarna påpekar att ett företags 
sociala ansvarstagande inte ensamt avgör hur konsumenter uppfattar företagets produkter, utan 
menar på att ett företags förmågor i lika stor grad spelar in. Med förmågor menar författarna till 
exempel ett företags förmåga att förbättra kvalitén på sina produkter eller tjänster och generera 
nya produkter eller tjänster på ett innovativt sätt.  
 
Det finns även andra argument kring varför förhållandet mellan konsumenters attityder och 
beteende kan verka inkonsekvent. Vantomme et al. (2006) belyser att även om konsumenter 
önskar att köpa etiska produkter så kan andra faktorer, såsom pris eller begränsat utbud kan 
påverka deras köpbeslut. Liknande argument presenteras i DePelsmacker, Driesen och Rayp 
(2005) som visar att höga priser och större ansträngningar är de vanligaste orsakerna till varför 
konsumenter inte köper etiska produkter även om de anser sig vara etiskt engagerade. Enligt 
deras studie är pris, kvalitet, bekvämlighet, tillgänglighet och igenkännande fortfarande de mest 
avgörande faktorerna för konsumenters köpbeslut.  
 
Prisets inverkan på konsumenters köpbeslut är en vanligen uppkommande diskussion, så även 
när det gäller etiska produkter. I enlighet med tidigare presenterade argument ur Reinhardt (1998) 



17 

 

kan socialt ansvarstagande innebära höjda kostnader för ett företag vilket i sin tur återspeglas till 
konsumenterna i form av högre priser. Mohr och Webb (2005) diskuterar hur prishöjningar som 
en direkt konsekvens av ett företags sociala ansvarstagande kan leda till tappad försäljning 
eftersom konsumenter i många fall är priskänsliga, men att ett socialt ansvarstagande även kan 
leda till en ökad vilja bland konsumenter att betala mer för produkten. Detta argument finns även 
presenterat i en studie av Bhattacharya och Sen (2004) där resultaten visar att konsumenter i vissa 
fall belönar företag som agerar etiskt genom att vara villiga att betala ett högre pris för dess 
produkter. Enligt författarna köper visserligen konsumenter produkter från företag de anser 
agerar oetiska men de är inte beredda att betala ett lika högt pris som för produkter tillverkade av 
etiska företag. 
 
Priset är inte den enda produktrelaterade faktorn som kan komma att påverkas av ett företags 
sociala ansvarstagande. Om vi till exempel relaterar detta till diskussionen kring 
miljödifferentiering i Reinhardt (1998) så kan företag ibland genom att försöka göra en produkt 
mer miljövänlig komma att kompromissa med produktens attribut, så som produktens kvalité 
eller funktionalitet. Enligt grundidén skulle konsumenter, på samma sätt de är villiga att betala ett 
högre pris, även vara villiga att byta ut vissa produktegenskaper, på grund av produktens 
miljövänlighet.  

3.2.5 Vikten av information om etiska produkter 

Tack vare modern teknik som Internet har företag och konsumenter idag väldigt stora 
möjligheter att sprida i stort sett en oändlig mängd information. Konsumenter idag är inte bara 
medvetna om olika produktalternativ, de är även i stor utsträckning medvetna om vad företagen 
vill att de ska veta och hur de ska agera. (Clemons, 2008) Med andra ord ser vi att det inte räcker 
för företag att profilera eller marknadsföra sig själva och sina produkter på ett visst sätt för att 
övertyga konsumenter. Det krävs i många fall också att företagen och dess produkter verkligen 
lever upp till den marknadsföring de använder sig av eftersom konsumenter idag kan använda 
forum på exempelvis Internet för att kontrollera och kritisera företag och dess produkter. Med 
rätt information menar Clemons (2008) att ett företag i stort sett kan producera vad som helst 
och ändå få en konsument att köpa det som producerats av företaget. Han menar att det är 
menlöst att erbjuda en ny och unik produkt eller tjänst om konsumenter ändå inte kan placera 
eller förstå sig på den. Ehrich och Irwin (2005) menar att information om produkten är en av de 
viktigaste faktorerna när konsumenter i synnerhet väljer etiska produkter. De hävdar också att 
produktinformation är ett potentiellt dilemma för en konsument och beskriver ett scenario om en 
konsument som ska köpa en soffa men som inte vet om den är tillverkad av ett träslag 
konsumenten anser vara etiskt. Hade det funnits information om att träslaget soffan var gjord av 
var oetiskt skulle konsumenten kanske ändå stå inför ett visst problem; om soffan var väldigt 
tilltalande och om konsumenten verkligen skulle vilja köpa den. Med exemplet vill Ehrich och 
Irwin (2005) belysa att konsumenter ofta avstår från att fråga om produktinformation även om de 
skulle använda informationen om den var tillgänglig från början. Exemplet visar också hur 
komplext ett köpbeslut kan vara för en konsument, att andra faktorer än produktinformation 
också spelar in i ett köpbeslut och som ibland till och med är viktigare för konsumenten än att 
köpa en etisk produkt. 
 
Reinhardt (1998) menar att en faktor som tenderar att påverka konsumenters attityder kring ett 
företags produkter är huruvida den information som företaget sänder ut upplevs som trovärdig. 
Han skriver att det ibland kan vara svårt för ett företag att övertyga konsumeter om att de kan 
bidra till exempelvis en bättre miljö genom att välja en specifik produkt och att kommunicera på 
vilket sätt denna produkt skiljer sig från övriga produkter på marknaden. Ett sätt att skapa 
trovärdighet i frågan är att använda sig av så kallade miljövarumärkningar. Idag finns ett antal 
sådana varumärkningar tillgängliga i Sverige som till exempel Svanen och Bra Miljöval. På grund av 
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att det kan finnas en del osäkerhet i direkt samband med forskning kring miljövarumärkningar 
hävdar Reinhardt (1998) att vissa svårigheter kan uppstå. En produkt som är miljövänlig enligt 
vissa studier och aspekter behöver inte nödvändigtvis vara miljövänlig i andra studier och 
aspekter. Olika resultat kan göra det svårt för konsumenter att veta vad de egentligen ska lita på. 
Det är därför viktigt att företag sänder ut trovärdig och fullständig information för att upplysa 
och övertyga konsumenter om produktens nytta. Sammanfattningsvis menar Reinhardt (1998) att 
företag kan skapa en högre trovärdighet hos konsumenten genom att använda sig av officiellt 
godkända och allmänt kända varumärkningar. 

3.2.6 Betydelsen av demografiska skillnader för etisk konsumtion 

Bhattacharya och Sen (2004) visar att konsumenters reaktioner gentemot företags sociala 
ansvarstagande varierar signifikant, och att det därför inte finns någon garanti för att det som 
fungerar på ett kundsegment fungerar på ett annat. För att skapa en närmare förståelse för hur 
skillnader i kundsegment och demografi kan ha betydelse för företags sociala ansvarstagande och 
konsumtion av etiska produkter tittar vi närmare på några argument angående miljövänliga 
produkter. Reinhardt (1998) diskuterar hur vilja att betala för miljövänliga produkter varierar 
mellan konsumenter. Precis som i fallet med lyxkonsumtion så tycks det finnas en högre 
efterfrågan på miljövänliga produkter/tjänster inom högre inkomstgrupper. Konsumenter i rikare 
länder spenderar en högre andel av sin inkomst på miljövänliga produkter, och så tycks även fallet 
vara när det gäller enskilda individer. Detta kan bero på olika saker, som att höginkomsttagare 
kanske är mer intresserade av status, eller helt enkelt har bättre ekonomiska förutsättningar att 
agera i enlighet med mer osjälviska motiv. 
 
Baserat på ovanstående argument menar Reinhardt (1998) att marknadssegmentering utgör en 
viktig roll för ett företags differentieringsstrategier. Demografiska skillnader kan skapa 
möjligheter för de företag som har möjlighet att rikta in sig på olika konsumenter med olika 
produkter. På samma sätt kan detta ställa till med problem för de företag som inte har möjlighet 
att göra detta. För att analysera sådana problem brukar marknadsförare och strateger skilja mellan 
horisontell och vertikal produktdifferentiering. Vertikal differentiering innebär ändringar som får 
produkten att bli mer attraktiv för alla konsumenter, medan horisontell differentiering innebär 
ändringar som gör produkten mer attraktiv för vissa konsumenter men mindre för andra. 
Eftersom alla konsumenter inte upplever samma fördel av miljövänliga produkter så är 
miljödifferentiering i de flesta fall horisontell. Om ett företag har möjlighet att differentiera sig 
vertikalt, vilket skulle innebära att de lyckas öka produktens miljövänlighet samtidigt som de 
håller nere produktionskostnaderna och kan behålla alla produktattribut, så skulle detta med 
största sannolikhet vara lönsamt. Kunder som bryr sig om miljön kommer vara villiga att betala 
mer, och andra kommer i värsta fall vara likgiltiga. Dock är sådana möjligheter mycket sällsynta 
och i det flesta fall måste företaget kompromissa med någon av dessa faktorer för att upprätta en 
miljövänlig strategi. Företag som väljer att differentiera sig genom en miljöstrategi löper en risk 
att förlora kunder som inte är villiga att betala mer för miljövinsten genom att välja miljövänliga 
varor. (Reinhardt 1998) 
 

3.3 Ergonomisk varumärkning 
Vi har tidigare redogjort för begreppet ergonomi och lärt oss att ergonomi behandlar samspelet 
mellan människa-teknik-organisation inte bara gällande produkter utan även arbetssystem och 
processer. Vi vill därför ytterligare en gång belysa att när vi talar ergonomisk varumärkning i den 
här studien syftar till en varumärkning för produkter vilka är tillverkade under ergonomiska 
arbetsförhållanden, snarare än produkter som är ergonomiska för användaren. Genom att titta 
närmare på teorier och tidigare studier inom relaterade områden rörande företags sociala 
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ansvarstagande, etisk konsumtion och miljödifferentiering har vi kunnat skapa oss en bild av hur 
en ergonomisk varumärkning skulle se ut och olika faktorer som kan vara av betydelse för en 
sådan varumärkning. 
 
En ergonomisk varumärkning skulle fungera som en del i företags sociala ansvarstaganden då 
denna fokuserar på att bidra till en bättre hälsa och öka välbefinnandet för företagets anställda. 
Konsumenter kan vinna på detta inte bara genom att deras egen arbetsmiljö förbättras utan även i 
större skala. Om fler företag fokuserade på att förbättra arbetsförhållandena för sina anställda 
skulle detta på sikt kunna leda till färre belastningsskador och därigenom färre sjukskrivningar 
och förtidspensioneringar. På detta sätt kan vi argumentera för att ergonomiska 
arbetsförhållanden, precis som en bättre miljö, kan ses som en allmännytta för samhället, 
eftersom att friskare och effektivare anställda ökar ett företags prestationsförmåga, vilket i sin tur 
bidrar till ett mer produktivt samhälle.  
 
Precis som andra fokusområden inom socialt ansvarstagande skulle en ergonomisk varumärkning 
kunna komma att fungera som en differentieringsstrategi för ett företag. En sådan differentiering 
kan innebära goda möjligheter för företag som har goda förutsättningar för att implementera ett 
ergonomiskt koncept, och därigenom har möjlighet att göra detta i ett tidigt skede utan att 
behöva kompromissa alltför mycket med pris eller andra produktattribut. På samma sätt kan en 
högre press på ergonomiskt producerade produkter skapa problem för ett företag med sämre 
förutsättningar att anpassa anställdas arbetsförhållanden efter ergonomiska riktlinjer.  
 
För att en ergonomisk differentieringsstrategi ska fungera krävs dock att det finns ett intresse hos 
konsumenter för ergonomiskt tillverkade produkter, och en vilja att betala mer eller avstå från 
andra produktattribut. Den information som sänds ut till konsumenter är av stor betydelse då det 
krävs att konsumenten förstår varför de bör köpa produkten och vad de bidrar till genom att 
stödja företaget.  
 
Tillsist är det viktigt att förstå att det som passar en konsument inte passar alla, och att företag 
därför bör känna sina kunder för att förstå vad som krävs för att tillfredställa dem. Även om 
konsumenter anser att ergonomiska arbetsförhållanden är ett viktigt ämne och ämnar köpa 
ergonomiska produkter kan även andra faktorer påverka deras köpbeslut så som pris, kvalité, 
tillgänglighet och funktion. Om företaget känner sina konsumenter och vet vad de efterfrågar blir 
det lättare för företaget att hantera de övriga faktorer som kan påverka vid ett köpbeslut.  
 
Baserat på den bild vi nu lyckats skapa oss av en ergonomisk varumärkning, har vi i anslutning till 
de frågeställningar som vi presenterat i studiens inledningskapitel format en rad antaganden om 
hur konsumenter förhåller sig en ergonomisk varumärkning. 

 Konsumenter idag är medvetna och tycker att det är viktigt att företag handlar etiskt. Eftersom 

ergonomiska arbetsförhållanden faller innanför ramen för företags sociala ansvarstagande så 

tycker konsumenter att det är viktigt att anställda har ergonomiska arbetsförhållanden. 

 Andra faktorer så som pris, produktattribut, funktionalitet, kvalitet, tillgänglighet och information 

kan påverka huruvida konsumenter är villiga att köpa en ergonomiskt tillverkade produkter. 

 Demografiska skillnader påverkar konsumenters preferenser gentemot ergonomiskt tillverkade 

produkter 
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4. Studiens genomförande 
I det här kapitlet redogör vi för studiens praktiska genomförande samt för de val vi fått göra under studiens gång. 
Vi kommer att beskriva vår forskningsstrategi, hur vår enkät är uppbyggd samt hur vi samlat in och bearbetat 
studiens data. 

4.1 Forskningsstrategi - kvantitativ metod 
I en kvantitativ studie utgörs stommen av så kallade hårddata. Hårddata utrycks i siffror vilket gör 
att man lätt kan skapa en översiktlig bild av resultaten. På detta vis kan en kvantitativ studie 
generera stor kunskap om ett område. Även om hårddata inte beskriver alla detaljer eller 
bakomliggande orsaker till resultaten kan kvantitativa data ge upphov till lika mycket kontroverser 
och alternativa tolkningar som kvalitativa.(Svenning 2003, s.72) Motsatsen till hårddata är så 
kallade mjukdata vilka utgör grunden för en kvalitativ studie. Hårddata kan argumenteras vara mer 
precisa och genererar mer exakta värden genom att svara på frågor som ”hur många”. Mjukdata 
och andra sidan ger svar på mer svårmätta frågor som ”varför” vilka är svåra eller omöjliga att ge 
svar på baserat på hårddata. Då vi inte ämnar analysera några bakomliggande orsaker utan enbart 
skapa en översiktlig bild av konsumenters attityder kring ergonomisk varumärkning, blir det i det 
här fallet överflödigt att samla in mjukdata. Genom att istället använda oss av hårddata och en 
kvantitativ studie kan vi mäta situationen i siffror och enkelt skapa oss en överblick av i vilka 
aspekter konsumenter skiljer sig i förhållande till ämnet och vilka faktorer som kan komma att 
påverka detta. Därmed kan vi även jämföra vår studie med den studie som utförts i Toronto. 
 
Vi har valt att använda oss av en så kallad surveyundersökning, vilket i vanliga fall är en 
beskrivande undersökning, i detta fall av enkättyp, som baseras på ett urval representativt för den 
population man önskar undersöka. Det vanligaste sättet att använda surveyundersökningar är för 
att beskriva folks attityder eller handlingsmönster. (Svenning 2003, s.80) Surveyundersökningar 
kan användas för att beskriva förhållandena antingen vid ett givet tillfälle eller över tid. Syftet 
med vår studie är enbart att spegla hur situationen ser ut idag och kan således förklaras som en så 
kallad tvärsnittsstudie, vilket innebär att vi endast har lämnat ut enkäten vid ett enda tillfälle på 
var och en av de utvalda platserna.  

4.2 Utformning av enkät 
Ett delsyfte med vår undersökning är att kunna jämföra resultaten med de resultat som 
uppkommit i den motsvarande studien i Toronto och därefter fungera som stöd för det större 
forskningsprojekt som denna studie är en del av. I enlighet med Bryman och Bell (2003, s.274) 
som säger att det är en fördel att använda sig av redan existerande frågor för att kunna göra 
jämförelser mellan studier, föreföll det sig ett självklart val att vi skulle använda oss av samma 
enkät som användes vid den tidigare studien. Detta har begränsat vårt inflytande på enkäten, då vi 
helt och hållet har använt oss av samma stuktur och inkluderat samma frågor som studien i 
Toronto. För att resultaten i vår studie ska kunna jämföras med resultaten från studien i Toronto 
är det av stor vikt att konsumenterna uppfattar frågorna på samma sätt i båda fallen. Om frågorna 
på något sätt skulle uppfattas olika kan det innebära att undersökningarna inte mäter samma 
tendenser och därmed inte går att jämföra. Vi har därför varit noggranna med att försöka 
översätta frågorna så att de i mesta möjliga mån skulle uppfattas på samma sätt av 
konsumenterna i Umeå som de gjort av konsumenterna i Toronto.  
 
Johansson-Lindfors (1993, s.111) beskriver vikten av enkätformuleringen för studiens validitet. 
Johansson-Lindfors argumenterar för att teoretiska begrepp bör översättas till mer operationella 
begrepp och att frågorna bör vara formulerade på ett sådant sätt att de är lätta för konsumenterna 
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att förstå och ta ställning till. Det var därför av stor vikt för oss att se till att enkäten översattes på 
ett sådant sätt så att de svenska respondenterna skulle tolka frågorna på samma sätt som de 
kanadensiska respondenterna, för att undvika att frågeformuleringen skulle komma att påverka 
det insamlade datat.   

4.3 Urvalskriterier  

På grund av de begränsade resurser och tidsramar som vi hade för den här studien beslöt vi oss 
för att basera vår undersökning på ett tillgänglighetsurval, det vill säga att vi baserat urvalet på de 
respondenter som vi hade lätt att få tag i och som var villiga att svara på enkäten. Enligt Bryman 
och Bell (2003, s.197-198) är det största problemet med att använda sig av ett tillgänglighetsurval 
att resultaten från en sådan studie inte kan generaliseras, då det inte med säkerhet går att avgöra 
vilken population ett sådant urval verkligen är representativt för. Eftersom syftet med vår studie 
inte är att generalisera, utan snarare illustrera och skapa en inblick i sammanhanget, anser vi 
därför inte att detta är av någon större betydelse för det slutgiltiga resultatet. Johansson-Lindfors 
(1993, s.98) argumenterar för att riktade och/eller begränsade urval kan användas i studier som 
inte syftar till att generera överförbar eller generaliserande kunskap utan snarare att skapa en idé 
om hur olika begrepp och samband. Sådana studier behandlar vanligen ämnen som är relativt 
outvecklade och som det inte finns någon bred bas av tidigare studier på (Johansson-Lindfors 
1993, s.98), vilket även är fallet med vår studie. Enligt Bryman och Bell (2003, s.198) är 
tillgänglighetsurval den typ av urval som är mest frekvent använt inom företagsekonomiska 
eftersom sannolikhetsurval oftast är kostsamma och kräver mycket förberedelse. 

4.4 Datainsamling 
För att kunna jämföra resultaten från den studie som tidigare utförts i Toronto med våra resultat 
började vi med att noga se över hur de gått tillväga för att samla in data i det tidigare fallet. 
Studien i Toronto genomfördes på så sätt att enkäten delades ut till kunder på ett köpcentrum i 
enlighet med tillgänglighetsprincipen. För att undvika att olika faktorer potentiellt skulle komma 
att påverka resultaten av de båda studierna i olika riktningar ämnade vi att använda oss av en så 
lik strategi som möjligt. Samtidigt var vi måna om att uppnå så stor spridning som möjligt inom 
vårt urval i förhållande till olika demografiska parametrar (kön, ålder, sysselsättning och inkomst). 
Med dessa aspekter i åtanke bestämde vi oss, efter noga utvärdering av olika lämpliga platser för 
datainsamlingen, för att utföra den i Umeå centrum. Vi beräknade att detta skulle vara den plats 
där tillgången och variationen på respondenterna skulle bli störst. Ett potentiellt problem var 
dock hur enkäten skulle delas ut rent praktiskt. Det faktum att enkäten är relativt lång gör att det 
kunde vara en fördel att låta respondenterna sitta ner, och kanske eventuellt bjuda på dryck eller 
tilltugg. Dock bestämde vi för att utesluta detta alternativ, då detta dels skulle innebära att vi 
begränsade vår mobilitet och riskerade att inte nå lika många respondenter, och dels ansåg vi det 
mer optimalt att försöka efterlikna den strategi de använt sig av i Toronto.  
 
Vi samlade in tjugo enkäter på olika gallerior, ute på gatan/torget och på busstationen. Ett 
problem som snabbt kom till vår kännedom var att det visade sig mycket svårt att få äldre 
respondenter att medverka i undersökningen. Precis som vi tidigare anat uppstod även en viss 
problematik med enkätens längd, då detta gjorde att några respondenter inte besvarade alla 
frågor. På grund av detta bestämde vi oss därför att omstrukturera vår strategi för 
datainsamlingen. Istället för att begränsa oss till allmänna platser valde vi därför även att ge ut 
enkäten på en rad olika arbetsplatser av olika storlek och inom olika branscher för att få även 
äldre respondenter att svara på enkäten. För att kunna försäkra respondenternas anonymitet 
väljer vi dock att inte mer specifikt presentera de arbetsplatser som medverkat i undersökningen. 
Att begränsa oss till detta urval skulle dock göra att vi skulle missa två grupper, närmare bestämt 
studerande och pensionerade. Därför beslöt vi oss även för att ge ut ett antal enkäter i ett mindre 
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bostadsområde och ett antal vid Umeå universitet för att öka chanserna att nå även dessa 
grupper.  

4.5 Databearbetning, kodning och analys 
För att kunna analysera det insamlade datat får vår enkät har vi använt oss av statistikprogrammet 
SPSS (version 17.0). De olika frågorna kodades om till antingen nominella variabler eller skalor. 
För att kunna jämföra resultatet från vår studie med den studie som tidigare genomförts i 
Toronto testade vi variablerna i enlighet med hur man gjort i det tidigare fallet. I enlighet med 
vad som beskrivs i Wahlgren (2005, s.85) jämförde vi därför medelvärdet mellan olika grupper 
genom en ensidig variansanalys (ANOVA) för att därefter kunna analysera hur värdena skiljer sig 
mellan grupperna. Genom en linjär regressionsanalys kan forskare testa huruvida det finns ett 
samband mellan två olika variabler genom att titta på den så kallade korrelationskoefficienten (r). 
Värdet på korrelationskoefficienten ligger alltid mellan -1 och +1 och beroende på var på skalan 
värdet ligger kan forskare se både hur starkt sambandet mellan variablerna är och om det är 
negativt respektive positivt. (Wahlgren 2005, s.94) Genom att göra en enkel linjär 
regressionsanalys kunde vi alltså se hur de olika variablerna samspelar med varandra och på så vis 
analysera vad skillnaderna mellan de olika grupperna kan bero på. 
 
När ett test visar att det finns signifikanta skillnader behöver vi i efterhand ta reda på hur 
grupperna skiljer sig. Ett sådan test kallas för post hoc test vilket används för att mer precist 
kunna veta vilka grupper som skiljer sig och hur de skiljer sig. Vi har använt oss av ett post hoc 
test som kallas för Scheffe viket är ett av de mest frekvent använda post hoc-testen. (Pallant 
2004, s. 173-175) I de fall där det är under två respondenter som svarat på en viss fråga har vi inte 
kunnat använda Scheffe eftersom det då inte kan anses som signifikant. I dessa fall har vi tittat 
hur medelvärdena i grupperna skiljer sig och på så sätt kunnat se en tendens.   
 
För att se om det finns signifikanta skillnader mellan grupperna inom de dikotoma variablerna 
kön och huruvida respondenterna arbetat utanför Sverige eller inte använde vi oss att testet ”två 
oberoende stickprov”( Independent-Samples T-test) som vi i resultatdelen kommer att benämna 
som t-test. (Wahlgren, 2005) 
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5. Konsumenters attityd till ergonomisk 
varumärkning 
I vår empiriska del av uppsatsen kommer vi att presentera de resultat vi har arbetat fram via våra insamlade 
data. Resultaten kommer att presenteras under de olika delar som enkäten behandlar.  

5.1 Bakgrundsinformation 
Av de 100 respondenter som svarat på våra enkäter är det två som svarat så ofullständigt att 
enkäterna inte går att använda och vi har således klassat dem som fullständigt bortfall. De två 
enkäterna har vi därför beslutat att vi raderar från vårt dataset i SPSS. I de 98 återstående 
enkäterna har vi också påträffat bortfall, men i dessa fall har de varit i så pass liten utsträckning 
att vi klassat dessa som partiellt bortfall. De påverkar alltså inte märkvärt studiens resultat. De 
öppna frågorna i vår enkät som inte är besvarade har vi inte kunnat klassa som bortfall eftersom 
dessa var frivilliga att fylla i för respondenterna. 

 

I vår undersökning har 98 respondenter deltagit och svarat på vår enkät varav 65,3 procent är 
kvinnor och 34,7 procent är män. I undersökningen kan vi se att åldersfördelningen är jämn 
framförallt mellan åldersgrupperna 18 och 24 år, 45 och 55 år, samt de som är över 55 år. I vår 
undersökning har den största delen av respondenterna (68,4 %) utbildat sig på universitetsnivå 
eller motsvarande. De två största inkomstgrupperna i vår undersökning är de som tjänar under 
150 000 kronor per år (33,0 %) och mellan 250 000 och 500 000 kronor per år (48,5 %). 

Figur 1. Respondenternas kön. Hämtat från SPSS Figur 2. Respondenternas ålder. Hämtat från SPSS 

Figur 3. Respondenternas inkomst. Hämtat från SPSS Figur 4. Respondenternas utbildningsnivå. Hämtat från SPSS 
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5.2 Konsumenters attityd till ergonomiska 
arbetsförhållanden 
 
 

 
Vår undersökning visar att på en skala mellan 1 och 7 instämmer konsumenter till en hög grad 
(6.70) att arbetare har rätt att kräva bra ergonomiska arbetsförhållanden. I vår undersökning har 
22,4 procent svarat att de någon gång arbetat utanför Sverige. Av de respondenter som svarat att 
de någon gång arbetat utanför Sverige har de flesta arbetat inom Europa, men det förekommer 
också respondenter som arbetat i Nordamerika och flera olika länder i Asien. Vid ett t-test har vi 
kunnat fastslå att det inte finns någon signifikant skillnad t = .609, p = .542 mellan konsumenter 
som arbetat utanför Sverige och de som enbart arbetat i Sverige i frågan om arbetare har rätt att 
kräva en bra arbetsmiljö. I en ensidig ANOVA där, i tur och ordning, faktorerna ålder, inkomst 
eller utbildningsnivå är oberoende faktorer och där frågan om arbetares rätt att kräva bra 
ergonomiska arbetsförhållanden är beroende faktor kan vi se att det inte finns några signifikanta 
skillnader mellan grupperna (se appendix B). Genom en regressionsanalys kan vi se att det till 
signifikansen .017 finns positiv korrelation (.240) mellan konsumeters ålder och deras attityd till 
arbetares rätt att kräva bra ergonomiska arbetsförhållanden. Det betyder att ju äldre 
respondenterna är desto mer instämmer de i att arbetare har rätt till att kräva bra ergonomiska 
arbetsförhållanden. 
 

 

 

 
Respondenterna i vår undersökning tycker generellt sett att deras egna ergonomiska 
arbetsförhållanden är bra (5.10). Män värderar sin arbetsmiljö högre (5.55) än kvinnor (4.87) 
vilket stöds av ett t-test t = 2.804, p=.006. Ett t-test visar också att det inte finns någon signifikant 
skillnad i frågan mellan respondenter som arbetat utanför Sverige och de som enbart arbetat i 
Sverige t = .609, p = .544. I en ensidig ANOVA där ålder är oberoende faktor och frågan om hur 

Tabell 1. Till vilken grad har arbetare rätt att kräva bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

Tabell 2. Respondenters uppfattning om egna ergonomiska arbetsmiljön 

Tabell 3. Skillnad mellan män och kvinnors uppfattning av sina ergonomiska arbetsförhållanden 

Tabell 4. Skillnad mellan de som arbetat utanför Sverige och uppfattningen av de egna ergonomiska arbetsförhållandena 
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respondenterna uppfattar sina egna ergonomiska arbetsförhållanden är beroende faktor kan vi se 
att det finns signifikanta skillnader i ålder (F(4)= 2.602, p = .041). Genom post hoc-testet Scheffe 
ser vi dock inga signifikanta skillnader i åldersgruppernas svar. Vi kan se att den största skillnaden 
i medelvärde är mellan åldersgrupperna 25-34 år (4.29) och 45-55 år (5.50), vilket tyder på att den 
yngre åldersgruppen uppfattar sin arbetsmiljö sämre än den äldre åldersgruppen. 

5.3 Konsumenters kännedom om ergonomiska 
arbetsförhållanden 
 
 

 
 

 
Konsumenter instämmer enligt vår undersökning inte helt (3.56) angående att företag engagerar 
sig för att tillhandahålla ergonomiskt tillverkade produkter. I en ensidig ANOVA ser vi att det 
inte finns några signifikanta skillnader mellan faktorerna ålder, inkomst och utbildning i frågan 
om företags engagemang (se appendix B). Vidare tror konsumenter att de företag som engagerar 
sig för bra ergonomiska arbetsförhållanden till en hög grad kan dra nytta av följande aspekter: 
Lättare att rekrytera och behålla anställda (5.82), högre vinst (5.53), nå nya kunder (4.82), behålla nuvarande 
kunder (5.14) samt stärka varumärkesbilden (5.70). När vi gör en ensidig ANOVA med ålder som 
oberoende faktor och alternativet nå nya kunder som beroende faktor så kan vi se signifikanta 
skillnader i åldersgruppernas svar (F(4)= 2.564, p = .044). Den största skillnaden i svarens 
medelvärde är mellan åldersgrupperna 25-34 år (4.00) och över 55 år (5.44). Den äldre av de två 
åldersgrupperna värderar alltså företagets möjlighet att nå nya kunder högre än den yngre 
åldersgruppen. En ensidig ANOVA visar också att det också finns signifikanta skillnader i 
inkomstgrupperna och deras svar på frågealternativet stärka varumärkesbilden (F(3)= 3.964, p = 
.015). De skillnader i medelvärde som vi kan se är mellan inkomstgrupperna under 150 000 
kronor (5.26) och 250 000-500 000 (6.02) kronor. Den lägre av de två inkomstgrupperna värderar 
företagets möjlighet att stärka varumärkesbilden lägre än den högre inkomstgruppen. 
 
När vi utför regressions analyser kan vi se att ålder korrelerar positivt vid en signifikant nivå 
under .005 med aspekterna: nå nya kunder (.281), behålla nuvarande kunder (.258) och stärka 
varumärkesbilden (.235). Inkomst korrelerar positivt vid en signifikansnivå under .050 med aspekten 
stärka varumärkesbilden (.235). I samtliga fall innebär det att medelvärdet för svarsalternativen stiger 
med respondenternas ålder.   
 

  

Tabell 5. Engagerar sig företag för att tillhandahålla ergonomiskt tillverkade produkter? 

Tabell 6. Kan företag dra nytta av att engagera sig för bra ergonomiska arbetsförhållanden? 
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5.4 Olika aktörers påverkan på anställdas arbetsförhållanden 
 
 
 

 
Enligt vår undersökning tror konsumenter i ganska stor utsträckning (4.89) att företag är villiga 
att lyssna och göra förändringar i enlighet med konsumenternas önskemål om varor tillverkade 
under bra ergonomiska arbetsförhållanden. En ensidig ANOVA visar att det inte finns någon 
signifikant skillnad i grupperna, ålder, inkomst, eller utbildningsnivå och frågan om hur 
konsumenter tror att företag lyssnar och gör förändringar i enlighet med konsumenters önskemål 
om varor tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden (se appendix B). Ett t-test visar 
också att det inte finns någon signifikant skillnad mellan faktorerna kön (t = .530, p = .598) eller 
om respondenterna arbetat utanför Sverige (t = .762, p = .448) och frågan om företag är villiga att 
göra förändringar. 
 
 
 

 
I en ensidig ANOVA har vi kunnat fastslå att det finns signifikanta skillnader mellan vilken av 
aktörerna företag, konsumenter och anställda som respondenterna anser bär det största ansvaret 
att förbättra anställdas ergonomiska arbetsförhållanden (F(2) = 66.978, p =.000). Av de tre 
grupperna anser respondenterna att det är företagen (6.46) som bär det största ansvaret att 
tillhandahålla en bra ergonomisk arbetsmiljö till sina anställda. Respondenterna anser inte till lika 
hög grad att de anställda själva (5.45) eller konsumenterna (4.40) som ansvarar för att förbättra 
anställdas ergonomiska arbetsförhållanden. I en ensidig ANOVA där inkomst är den oberoende 
faktorn och konsumenters ansvar för arbetsförhållanden är den beroende faktorn kan vi se 
signifikanta skillnader i hur inkomstgrupperna svarat på frågan (F(3) = 2.992, p = .035). 
Skillnaderna är att inkomstgruppen under 150 000 kronor till en lägre grad (6.06) än 
inkomstgruppen 250 000-500 000 kronor (6.70) anser att konsumenter ansvarar för anställdas 
ergonomiska arbetsförhållanden. Ett t-test visar att det finns en signifikant skillnad t = 2.033, p = 
.045 i medelvärde för de som arbetat utanför Sverige och de som enbart arbetat i Sverige i frågan 
om anställda själva ansvarar för de ergonomiska arbetsförhållandena. 

  

Tabell 8. Olika aktörers ansvar för ergonomiska arbetsförhållanden 

Figur 7. Lyssnar företag på konsumenter och gör de förändringar därefter 
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5.5 Konsumenters intresse för ergonomiskt tillverkade 
produkter 
 
 

 
Konsumenterna instämmer till en ganska hög grad att det kan finnas en efterfrågan av produkter 
tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden (5.21) samt att de själva skulle köpa 
produkter som är tydligt märkta som tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden om 
det fanns sådana idag (5.54). Konsumenterna är inte lika instämmande till att det finns ett brett 
utbud av sådana produkter (3.84) eller att de ofta stöter på sådana varor när de handlar (3.52). I 
en ensidig ANOVA med de olika demografiska grupperna ålder, inkomst och utbildningsnivå 
som oberoende faktorer och frågorna 4.1 till 4.4 som beroende faktorer har vi inte kunnat se 
några signifikanta skillnader i de demografiska gruppernas medelvärden. 
 
Baserat på respondenternas svar på frågan ”Vad skulle få dig att köpa/inte köpa produkter tillverkade 
under bra ergonomiska arbetsförhållanden?” tycks vetskapen om att de bidragit till något bra samt att 
produkten inte är tillverkad på bekostnad av någon annans lidande vara de främsta faktorerna till 
att konsumenterna skulle motiveras att köpa produkter tillverkade under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden. En viktig faktor för att konsumenter ska köpa en produkt som är tillverkad 
under bra ergonomiska förhållanden är att det finns utförlig information om hur produkten är 
tillverkad samt att konsumenterna kan få en insyn i tillverkningsprocessen av produkterna. 
Konsumenterna skulle inte köpa en produkt som är tillverkad under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden om priset på varan är för högt. Om priset är högt måste det vara befogat med 
exempelvis bättre kvalitet.     

5.6 Konsumenters attityd till butiker och ergonomiskt 
tillverkade produkter 
 

 

Tabell 9. Konsumenters intresse för ergonomiskt tillverkade produkter 

Tabell 10. Butikers engagemang för att tillhandahålla ergonomiskt tillverkade produkter 

Tabell 11. Respondenternas vilja att stödja butiker som tillhandahåller ergonomiskt tillverkade produkter 
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Respondenterna tycker till en ganska låg grad (3.83) att butiker engagerar sig för att tillhandahålla 
produkter tillverkade under bra arbetsförhållanden. Respondenterna säger dock att de till en 
ganska hög grad (5.65) skulle stödja butiker som engagerade sig för att tillhandahålla produkter 
tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden. Vid en ensidig ANOVA har vi kunnat 
fastställa att det inte finns några signifikanta skillnader (se appendix B) hur konsumenter med 
olika ålder, inkomst och utbildningsnivå svarar på frågorna ovan.  

5.7 Faktorer som påverkar konsumenters köpbeslut 
 
 

 
De högst värderade faktorerna som är viktiga för konsumenternas köpbeslut är produktens 
användbarhet (6.58) och kvalitet (6.44). Pris (5.88) är en annan faktor som värderas ganska högt av 
konsumenter. Faktorer som i jämförelse med ovan nämnda faktorer inte värderas lika högt är 
produktens attribut (4.87) och de ergonomiska arbetsförhållanden under vilka produkten är tillverkad 
(5.03). När vi utför en envägs ANOVA med oberoende faktorerna ålder, inkomst och 
utbildningsnivå och med alternativet om produktens användbarhet som beroende faktor kan vi se 
att det finns signifikanta skillnader i kategorierna ålder (F(4) = 3.929, p = .005) och inkomst (F(3) 
= 3.234, p = .026). Med hjälp av post hoc-testet, Scheffe, kan vi se att det finns signifikanta 
skillnader under nivån .050 mellan åldersgrupperna 18-24 år, 35-44 år och 45-55 år. Skillnaderna 
är att åldersgruppen 18-24 år (6.23) har svarat på frågan om produktens användbarhet till ett lägre 
medelvärde än grupperna 35-44 år (6.86) och 45-55 år (6.82). Genom granska skillnaden i 
medelvärden för inkomstgrupperna kan vi se skillnader mellan de som tjänar under 150 000 
kronor och de som tjänar mellan 250 000-500 000 kronor. Skillnaden är att den lägre 
inkomstgruppen (6.31) av de två värderar produktens användbarhet lägre än vad den högre 
inkomstgruppen(6.69) gör. 
 
Ergonomiska arbetsförhållanden korrelerar inte med någon av faktorerna pris, produktattribut, 
produktens användbarhet eller kvalitet. Däremot kan vi se signifikanta korrelationer under nivån 
.005 mellan produktens användbarhet och pris (.325) samt kvalitet (.500).  
 

På frågan om vilka aspekter som skulle kunna påverka konsumenterna att välja produkter 
tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden så har aspekterna mer information (5.62), 
mer reklam (5.25) och ett bredare utbud (5.57) ungefär samma medelvärde. Företagets storlek är 
enligt respondenterna inte en lika viktig aspekt (4.47).  

Tabell 12. Faktorer som påverkar konsumenters köpbeslut 

Tabell 13. Aspekter som kan öka sannolikheten att konsumenter väljer ergonomiskt tillverkade produkter 
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I frågan om respondenterna tror att produkter som tillverkas i Sverige är tillverkade under bättre 
ergonomiska arbetsförhållanden än i tur och ordning Asien, övriga Europa, Sydamerika, 
Nordamerika och Afrika har de svarat att Sverige är bättre än samtliga övriga områden. Ju högre 
medelvärde desto mer anser respondenterna att Sverige har bättre ergonomiska 
arbetsförhållanden. Således kan vi se att respondenterna tycker det är mindre skillnad mellan 
Sverige och övriga Europa samt Sverige och Nordamerika än det tycker att det är mellan Sverige 
och Asien, Sverige och Sydamerika samt Sverige och Afrika. Via t-test kan vi se att det inte finns 
några signifikanta skillnader i frågan mellan respondenter som arbetat utanför Sverige och de som 
enbart arbetat i Sverige (se appendix B) 

5.8 Information och kommunikation i samband med 
ergonomiskt tillverkade produkter 
 
 

 

 
På frågan om respondenterna anser att det finns information om ergonomiska arbetsförhållanden 
på produkter de köper (2.64) och frågan om de anser att det finns tillräcklig information är 
medelvärdena låga (2.24). En ensidig ANOVA där utbildningsnivå är oberoende faktor och 
frågan om informationen om produkter tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden är 
tillräcklig är beroende faktor kan vi se signifikanta skillnader i hur utbildningsgrupperna svarat 
(F(3) = 4.371, p = .006). Ett Scheffe-test visar att den signifikanta skillnaden finns mellan 
respondenter som enbart studerat på grundskolenivå och de som studerat på universitetsnivå eller 
motsvarande. Skillnaden är att de som läst på universitetsnivå (1.97) till än lägre grad än de som 
läst på grundskolenivå (4.00) anser att informationen är tillräcklig. 
 
 
 
 

Tabell 14. Skillnader i ergonomiska arbetsförhållanden mellan olika regioner 

Tabell 15. Finns det information om ergonomiska arbetsförhållanden på produkter? 

Tabell 16. Är informationen om ergonomiskt tillverkade produkter tillräcklig? 
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På frågan om respondenterna anser att fler företag borde marknadsföra sina produkter baserat på 
att de är tillverkade under mycket bra ergonomiska arbetsförhållanden (5.95) så instämmer 
respondenterna till en ganska hög grad. En ensidig ANOVA där ålder är oberoende faktor och 
frågan om företag borde marknadsföra sina ergonomiskt tillverkade produkter är beroende faktor 
visar oss att det finns signifikanta skillnader mellan hur åldersgrupperna svarat (F(4) = 4.071, p = 
.004). Med ett Scheffe-test ser vi att den signifikanta skillnaden finns mellan åldersgrupperna 18-
24 år och 45-55 år, där gruppen 45-55 år (5.35)till en högre grad än gruppen 18-24 år (6.59) anser 
att företag borde marknadsföra sina produkter tillverkade under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden.   
 
På frågan ”Hur tror du att du som konsument kan bidra till förbättrade arbetsförhållanden för anställda?” 
uppgav många respondenter att konsumenter genom att medvetet och aktivt söka information 
om under vilka förhållanden produkter är tillverkade och genom att efterfråga ergonomiskt 
tillverkade produkter med tydlig information i kombination med att bojkotta företag som inte 
uppfyller en ergonomisk standard kan uppmuntra företag att förbättra arbetsförhållandena för 
sina anställda. Många av respondenterna anser att ämnet om ergonomsikt tillverkade produkter är 
viktigt, men att informationen idag är bristande och att en ökad fokus i media skulle få 
konsumenter att bli mer insatta och uppmärksamma i frågan. En del menar specifikt att en 
varumärkning med garanti för att produkten är tillverkad under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden skulle ge konsumenter större möjlighet att agera och påverka sin konsumtion. 
Några skriver att de tror att konsumenter är mer medvetna idag och att företags etiska agerande 
spelar större roll för konsumenters köpbeslut än det gjort tidigare. 

 
  

Tabell 17. Marknadsföring av ergonomiskt tillverkade produkter 
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6. Jämförelse av vår studie i Umeå med 
studien i Toronto 
I den här delen kommer vi presentera och jämföra de resultat som tagits fram i Toronto med de resultat vi fått 
fram i vår undersökning i Umeå. Det här är alltså en jämförande analys och innehåller således både empiriska 
resultat och analytiska jämförelser mellan vår studie och studien som utförts i Toronto. 

6.1 Konsumenters attityd till ergonomiska 
arbetsförhållanden 
Studien i Toronto innefattade 43 respondenter. 51,9 procent av respondenterna har jobbat 
utomlands vilket är betydligt fler än i Umeå där 22,4 procent av respondenterna har arbetat 
utanför Sverige. 

 

 
Respondenterna i Toronto anser till en ganska hög grad (5.84) att arbetare har rätt att kräva bra 
ergonomiska arbetsförhållanden. I vår undersökning i Umeå anser respondenterna till en 
betydligt högre grad (6.70) än i Toronto att arbetare har rätt att kräva bra arbetsförhållanden. I 
samma fråga visar studien i Toronto i ett t-test inga skillnader mellan de respondenter som 
arbetat utanför Kanada och de som enbart arbetat i Kanada t = -.142, p = .888. Även vår studie 
visar genom ett t-test att det inte finns någon skillnad mellan respondenterna som arbetat utanför 
Sverige och de som enbart arbetat i Sverige, vilket tyder på att den faktorn inte har någon 
betydelse för respondenternas åsikt i frågan. Precis som i vår undersökning i Umeå visar en 
ensidig ANOVA i studien i Toronto att varken ålder, inkomst eller utbildningsnivå visar några 
signifikanta skillnader i frågan om arbetares rätt att kräva bra ergonomiska arbetsförhållanden. 
Varken i vår undersökning i Umeå eller den utförd i Toronto visar regressionsanalyser någon 
korrelation mellan arbetares rätt till bra ergonomiska arbetsförhållanden och inkomst eller 
utbildningsnivå. Däremot visar vår undersökning i Umeå signifikant korrelation mellan faktorn 
ålder och arbetares rätt att kräva bra arbetsförhållanden vilket vi inte ser i undersökningen från 
Toronto. 
 

 

 
 

Tabell 18.  Studien i Toronto. Till vilken grad har arbetare rätt att kräva bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

Tabell 19. Studien i Toronto. Respondenters uppfattning om egna ergonomiska arbetsmiljön 

Tabell 20. Studien i Toronto. Skillnad mellan män och kvinnors uppfattning av sina ergonomiska arbetsförhållanden 
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I Toronto (5.16) och i Umeå (5.10) uppfattar respondenterna sina egna ergonomiska 
arbetsförhållanden nästan lika bra. Till skillnad från studien i Umeå där män (5.55) värderar sina 
ergonomiska arbetsförhållanden högre än kvinnor (4.87) uppfattar män (5.22) och kvinnor (5.12) 
i Toronto sina ergonomiska arbetsförhållanden likvärdigt. T-test visar att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan respondenter som arbetat utanför Kanada och de som enbart arbetat 
inom Kanada t = -.737, p = .466, vilket vi också ser i vår undersökning i Umeå. Vi kan dock se att 
medelvärdet för de som arbetat utanför Kanada är högre än för de som enbart arbetat inom 
landet. Även i Umeå ser vi att det finns en liknande tendens. Varken i vår undersökning i Umeå 
eller i den som är utförd i Toronto visar regressionsanalyser någon signifikant korrelation mellan 
respondenternas uppfattning om sina egna ergonomiska arbetsförhållanden och ålder, inkomst 
samt utbildningsnivå. 

 

6.2 Konsumenters kännedom om ergonomiska 
arbetsförhållanden 

 

 
 

 
Resultatet av studien i Toronto visar att respondenterna inte fullständigt (4.60) håller med om att 
företag engagerar sig för att tillhandahålla varor som är producerade under ergonomiska 
arbetsförhållanden. Jämfört med vår studie i Umeå (3.56) anser dock respondenterna i Toronto i 
en betydligt högre grad att företag engagerar sig i frågan. I Toronto har respondenterna svarat att 
de till en ganska hög grad tror att företag som engagerar sig för att tillhandahålla bra ergonomiska 
arbetsförhållanden också kan dra nytta av följande aspekter; lättare att rekrytera och behålla anställda 
(5.81), högre vinst (5.33), nå nya kunder (5.28), behålla nuvarande kunder (5.23) samt stärka 
varumärkesbilden (5.93). Den stora skillnaden mellan studien i Toronto och vår studie i Umeå är att 

Tabell 21. Studien i Toronto. Skillnad mellan de som arbetat utanförKanada och 
uppfattningen av de egna ergonomiska arbetsförhållandena 

Tabell 22. Studien i Toronto. Engagerar sig företag för att tillhandahålla ergonomiskt 
tillverkade produkter? 

Tabell 23. Studien i Toronto. Kan företag dra nytta av att engagera sig för bra ergonomiska 
arbetsförhållanden? 
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respondenterna i Umeå inte tror att företag till en lika hög grad kan nå nya kunder. Intressant är 
att både respondenterna i Umeå och i Toronto värderar företagens möjlighet att rekrytera och 
behålla anställda samt att företag kan stärka sin varumärkesbild som de högsta nyttoaspekterna.  

6.3 Olika aktörers påverkan på anställdas arbetsförhållanden 
 

 
Undersökningen i Toronto visar att respondenterna tror att företag i en ganska stor utsträckning 
(4.47) är villiga att lyssna och göra förändringar i enlighet med konsumenters önskemål om varor 
tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden. Vår undersökning i Umeå visar att 
respondenterna tror att företag är villiga att lyssna och göra förändringar i en lite större 
utsträckning (4.89) än respondenterna i Toronto. I vår undersökning i Umeå har vi i en ensidig 
ANOVA kunnat se att varken ålder, inkomst eller utbildningsnivå visar några signifikanta 
skillnader i frågan. Studien i Toronto visar dock att det finns signifikanta skillnader i ålder F(4) = 
4.802, p = .020, inkomst F(4) = 3.566, p = .047 och utbildningsnivå F(3) = 5.436, p = .018. 
Skillnaderna i ålder är att den yngre gruppen 18-24 år (4.94), i en högre grad än grupperna 35-44 
år och 45-55 år, tror att företag lyssnar och gör förändringar i enlighet med konsumenters 
önskemål om varor producerade under bra ergonomiska arbetsförhållanden. 
 

I undersökningen i Toronto har en ensidig ANOVA gjorts med grupperna företag, konsumenter 
och anställda som oberoende faktorer och respondenternas svar på frågorna om företags, 
konsumenters och anställdas ansvar för att förbättra de ergonomiska arbetsförhållandena för 
anställda som beroende faktor. Testet visar att det finns en signifikant skillnad mellan de olika 
grupperna F(2) = 18.603, p = .000 där företagens ansvar hade ett högre medelvärde (6.21) än 
konsumenternas ansvar (4.30) eller anställdas ansvar (5.29). Samma test i vår undersökning i 
Umeå visar samma tendenser med skillnaden att medelvärdet på företagens ansvar är något högre 
(6.46) än i Toronto. Tack vare att båda undersökningarna visar samma tendens kan vi säga att det 
tyder på att respondenterna anser att det är företag som bär det största ansvaret att förbättra de 
ergonomiska arbetsförhållandena för anställda. 

  

Figur 24. Studien i Toronto. Lyssnar företag på konsumenter och gör de förändringar därefter 

Tabell 25. Studien i Toronto. Olika aktörers ansvar för ergonomiska arbetsförhållanden 
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6.4 Konsumenters intresse för ergonomiskt tillverkade 
produkter 
 

 
Studien i Toronto visar att respondenterna till en viss del instämmer (5.00) med att det finns en 
efterfrågan av produkter tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden samt att de själva 
skulle köpa produkter som är tydligt märkta som tillverkade under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden (5.48). Precis som i vår undersökning i Umeå instämmer respondenterna i 
Toronto inte lika mycket till att det finns ett brett utbud av sådana produkter (4.13) eller att de 
ofta stöter på sådana varor när de handlar (3.60). Vi kan alltså säga att konsumenter i både 
Toronto och i Umeå anser att det finns en efterfrågan av produkter tillverkade under bra 
ergonomiska arbetsförhållanden samt att de troligtvis skulle köpa sådana produkter om de fanns 
på marknaden idag. Konsumenterna i Toronto och i Umeå anser också att det inte finns ett brett 
utbud av produkter tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden eller att de brukar stöta 
på sådana produkter när de handlar. 
 
Precis som respondenterna i vår undersökning i Umeå har respondenterna i Toronto svarat att 
vetskapen av att göra något bra är den största anledningen till att de skulle köpa en produkt som 
är tillverkad under bra ergonomiska arbetsförhållanden. Respondenterna i Toronto håller också 
med om att ett högt pris är den största orsaken till att de inte skulle köpa en sådan produkt 

6.5 Konsumenters attityd till butiker och ergonomiskt 
tillverkade produkter 
 

 
 

I studien i Toronto anser respondenterna till en något högre grad (4.02) än i Umeå (3.83) att 
butiker engagerar sig för att tillhandahålla produkter tillverkade under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden. Vi kan därmed säga att både i Toronto och i Umeå så är respondenterna 

Tabell 26. Studien i Toronto. Konsumenters intresse för ergonomiskt tillverkade produkter 

Tabell 27. Studien i Toronto. Butikers engagemang för att tillhandahålla ergonomiskt tillverkade produkter 

Tabell 28. Studien i Toronto. Respondenternas vilja att stödja butiker som tillhandahåller ergonomiskt 
tillverkade produkter 
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ganska återhållsamma i sina svar på frågan. Trots det kan vi se att i både Toronto (5.63) och i 
Umeå (5.65) skulle respondenterna till en ganska hög grad skulle stödja butiker som 
tillhandahåller produkter tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden.  

6.6 Faktorer som påverkar konsumentens köpbeslut 
 

 
Respondenterna i Toronto värderar produktens användbarhet (6.26) och kvalitet (6.23) som de 
viktigaste faktorerna för ett köpbeslut. Produktattribut (5.98) och pris (5.91) värderas också högt, 
medan de ergonomiska arbetsförhållandena som råder när en produkt tillverkas (4.98) inte 
värderas lika högt. Precis som i vår undersökning i Umeå har respondenterna värderat 
ergonomiska arbetsförhållanden relativt lågt (4.87) gentemot de andra faktorerna. Vi kan också se 
att respondenterna i båda undersökningarna värderat produktens användbarhet och kvalitet högre 
än faktorn pris. 
 
 

 
Resultaten i Toronto visar att respondenterna värderar att aspekterna mer information (5.83), mer 
reklam (5.23) och ett bredare utbud (5.58) är viktiga aspekter som skulle kunna öka sannolikheten 
att de väljer produkter tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden. Företagets storlek 
(4.34) är inte en aspekt som värderas lika högt. I jämförelse med vår undersökning i Umeå kan vi 
inte urskilja några större skillnader. Vi kan därmed säga att konsumenter i Umeå och i Toronto är 
överens om att mer information, mer reklam och ett bredare utbud av produkter tillverkade 
under bra ergonomiska arbetsförhållanden är aspekter som troligtvis skulle öka deras sannolikhet 
att välja dessa varor. 

 

 

Tabell 29. Studien i Toronto. Faktorer som påverkar konsumenters köpbeslut 

Tabell 30. Studien i Toronto. Aspekter som kan öka sannolikheten att konsumenter väljer ergonomiskt 
tillverkade produkter 

Tabell 31. Studien i Toronto. Skillnader i ergonomiska arbetsförhållanden mellan olika regioner 
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Respondenterna i Toronto anser att varor i Kanada är tillverkade under mycket bättre 
ergonomiska arbetsförhållanden än i Asien vilket visas genom ett högt medelvärde (6.03). Kanada 
anses även tillhandahålla bättre ergonomiska arbetsförhållanden än i Sydamerika (5.85). 
Skillnaden i ergonomiska arbetsförhållanden mellan Kanada och Europa anses dock inte vara 
särskild stor vilket visas i och med medelvärdet (4.47). Likheterna mellan studien i Toronto och 
vår studie i Umeå är att respondenterna i Umeå anser att de ergonomiska arbetsförhållandena i 
Sverige är relativt lika med de i Nordamerika. Respondenterna i Umeå anser också att Sverige ha 
betydligt bättre ergonomiska arbetsförhållanden än i Asien respektive Sydamerika. 

6.7 Information och kommunikation i samband med 
ergonomiskt tillverkade produkter 
 

 

 
Studien i Toronto visar att respondenterna till en ganska låg grad (3.76) anser att det finns 
information om att varor är tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden. I Umeå anser 
respondenterna till en ännu lägre grad (2.64) att det finns information. Följaktligen anser också 
respondenterna i Toronto att det inte finns tillräckligt (3.45) med information om produkter som 
är tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden vilket vi också kan se i undersökningen i 
Umeå där medelvärdet är (2.24). Vi kan således säga att respondenterna i både Umeå och 
Toronto ställer sig negativa till den mängd information som finns om produkter tillverkade under 
ergonomiska arbetsförhållanden. Vi kan dock se att respondenterna i Umeå till en betydligt lägre 
grad ställer sig negativa i dessa frågor. 
 

 
Respondenterna i Toronto instämmer till en ganska hög grad (5.37) med att företag borde 
marknadsföra sina produkter baserat på att de är tillverkade under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden. Även i Umeå instämmer respondenterna men till ett något högre medelvärde 
(5.92). 
 
För att kort sammanfatta de likheter och skillnader som vi funnit mellan vår studie i Umeå och 
studien i Toronto kan vi säga att respondenterna är överens i de flesta frågorna. Respondenterna 
anser i båda undersökningarna att anställda ska ha rätt att kräva bra ergonomiska 
arbetsförhållanden. De är också överens i frågan att det i största utsträckning är företag som bör 
se till att anställda har bra ergonomiska arbetsförhållanden. Vår undersökning visar i likhet med 

Tabell 32. Studien i Toronto. Finns det information om ergonomiska arbetsförhållanden på produkter? 

Tabell 33. Studien i Toronto.  Är informationen om ergonomiskt tillverkade produkter tillräcklig? 

Tabell 34. Studien i Toronto. Marknadsföring av ergonomiskt tillverkade produkter 
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undersökningen i Toronto att respondenterna anser att deras eget land har bättre ergonomiska 
arbetsförhållanden i tillverkningen av produkter än regionerna Asien och Sydamerika. Både 
respondenterna i Umeå och i Toronto anser att de skulle köpa ergonomiskt tillverkade produkter 
om de fanns på marknaden men att produktens kvalitet, pris och användbarhet är viktigare. 
Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna i båda undersökningarna visar positiva 
tendenser till ergonomiskt tillverkade produkter och därmed också till en ergonomisk 
varumärkning.   
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7. Analys 
I det här kapitlet kommer vi analysera de empiriska resultaten från vår undersökning. När vi analyserar 
resultaten utgår vi från den teoretiska referensram vi tidigare presenterat. Genom att undersöka och utvärdera 
vilka attityder respondenterna i vår undersökning har gentemot produkter tillverkade under ergonomiska 
arbetsförhållanden skapar vi en bild av hur konsumenter i Umeå ställer sig till en ergonomisk varumärkning. 

7.1 Etisk konsumtion och Socialt ansvarstagande 
Vi har tidigare belyst att Drumwright (1996) menar att konsumenter anser att företag kan vinna 
på att ta ett socialt ansvar. Det här visar sig stämma även i vår undersökning där konsumenter 
instämde till att företag kan dra nytta av olika aspekter genom att engagera sig för ergonomiskt 
tillverkade produkter. Konsumenterna i vår studie uppgav att de tror att företag genom att 
engagera sig för bättre ergonomiska arbetsförhållanden kan få lättare att rekrytera och behålla 
anställda, nå nya kunder samt behålla nuvarande kunder. Konsumenterna tror också, precis som 
Drumwright (1996) skriver, att företag kan stärka sin varumärkesbild genom att engagera sig för 
socialt ansvarstagande, i det här fallet ergonomiskt tillverkade produkter. Respondenterna i 
undersökningen instämde generellt sett till att företag är villiga att lyssna på konsumenter och 
anpassa sig efter konsumenters önskemål. Det här tolkar vi som att de är medvetna om sin 
förmåga att påverka företag till att agera etiskt vilket även tidigare har lyfts fram av 
DePelsmacker, Driesen och Rayp (2005). Att konsumenter är medvetna om möjligheten att 
genom att ändra sitt köpbeteende påverka företag att agera i enlighet med sina moraliska och 
etiska värderingar ser vi som en viktig faktor för att implementeringen av en ergonomisk 
varumärkning ska lyckas. Här är det dock viktigt att komma ihåg att även om konsumenter är 
medvetna om sin förmåga att påverka företag så är det inte nödvändigtvis tillräckligt för att de 
ska vara villiga att förändra sitt köpbeteende. För att en ergonomisk varumärkning ska fungera 
krävs det därför att konsumenter intresserar sig för ergonomiska arbetsförhållande och är villiga 
att ändra sitt köpbeteende för att främja bättre ergonomiska arbetsförhållanden för anställda.  
 
Enligt de argument av Crane (2001) och Nicholls (2002) som lyftes fram i teorikapitlet så är 
konsumenter idag mer intresserade av och noggranna med att kontrollera att produkter uppfyller 
deras krav på etiskt och moraliskt handlande. Eftersom ergonomiska arbetsförhållanden kan 
argumenteras utgöra en del av ett företags sociala ansvarstagande gjorde vi antagandet att 
konsumenter tycker att det är viktigt att ha en ergonomisk arbetsmiljö. De empiriska resultaten i 
vår undersökning visar att konsumenter i stor utsträckning tycker att anställda har rätt att kräva 
en bra ergonomisk arbetsmiljö vilket visar att konsumenter uppfattar ergonomiska 
arbetsförhållanden som en viktig fråga och därmed stämmer överens med vårt antagande.  
 
I vår undersökning har vi sett att konsumenter inte helt instämmer med att företag och butiker 
engagerar sig för att tillhandahålla produkter tillverkade under ergonomiska arbetsförhållanden. 
Däremot visar vår studie att respondenterna är tillfredställda med sina egna ergonomiska 
arbetsförhållanden. Vi upplever detta motsägelsefullt eftersom de flesta anställda även är 
konsumenter och det faktum att konsumenterna upplever sina egna ergonomiska 
arbetsförhållanden som positiva indikerar att vissa företag redan idag engagerar sig för bra 
ergonomiska arbetsförhållanden. I enlighet med de argument av Reinhardt (1998) som vi tidigare 
lyft fram i teorikapitlet kan vi säga att ju mindre ändringar som krävs av ett företag för att 
förbättra de ergonomiska arbetsförhållandena för sina anställda desto större konkurrensfördel har 
företaget när det gäller att implementera en ergonomisk differentieringsstrategi. Indikationen om 
att vissa företag redan idag engagerar sig för bra ergonomiska arbetsförhållanden ser vi därför 
som en bra grundförutsättning för en ergonomisk varumärkning.  
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Att vår studie visar att konsumenter tycker att ergonomiska arbetsförhållanden för anställda är en 
viktig fråga, är medvetna om sin förmåga att påverka företag samt att företag tycks ha en bra 
grundförutsättningar för att förbättra arbetsförhållandena för sina anställda tyder på att det finns 
en bra grund för att introducera en ergonomisk varumärkning. Men även om det finns goda 
grundförutsättningar för att en ergonomisk varumärkning ska fungera finns det en rad olika 
aspekter som kan komma att påverka lönsamheten av detta. I kommande del går vi därför 
noggrannare in på hur olika aspekter kan komma att påverka konsumtionen av ergonomiska 
produkter. 

7.2 Vilka faktorer påverkar ergonomisk konsumtion? 
Vår studie visar att flera olika faktorer är av betydelse för hur konsumenter ställer sig till en 
ergonomisk varumärkning. Vantomme et al. (2006) menar att det här förklarar varför förhållandet 
mellan konsumenters attityder och beteende i relation till etisk konsumtion ofta förefaller 
inkonsekvent. I den här delen går vi djupare in på de olika faktorer som kan påverka ergonomisk 
konsumtion. 

7.2.1 Produktens tillgänglighet, pris, användbarhet och kvalitet 

Resultaten från vår undersökning visar att konsumenter är beredda att stödja butiker som 
engagerar sig för att tillhandahålla ergonomiskt tillverkade produkter samt att de troligtvis skulle 
köpa sådana produkter om de fanns på marknaden idag och var tydligt varumärkta. Dock 
upplever konsumenter att det inte finns något utbud av produkter tillverkade under bra 
ergonomiska arbetsförhållanden samt att de inte stöter på sådana varor när de handlar idag. 
DePelsmacker, Driesen och Rayp (2005) hävdar att tillgänglighet är en av de viktigaste faktorerna 
för konsumenters köpbeslut. Att konsumenter upplever att det inte finns något utbud av 
ergonomiskt tillverkade produkter faller sig naturligt då det idag inte existerar någon 
varumärkning som baseras på ergonomiska arbetsförhållanden. I vår studie visar dock 
konsumenter att ett större utbud skulle få dem att köpa ergonomiskt tillverkade produkter i större 
utsträckning än de gör idag. Detta anser vi tyder på att det kan finnas en efterfrågan för 
ergonomiskt tillverkade produkter. Det är här viktigt att komma ihåg att utbud och tillgänglighet 
inte bara svarar för huruvida konsumenten har möjlighet att köpa en produkt men även hur 
många olika produkter det finns på marknaden och hur dessa stämmer överens med 
konsumentens övriga önskemål.  
 
Ett intressant resultat från undersökningen är att respondenterna i högst grad anser att det är 
företagens ansvar att förbättra de ergonomiska arbetsförhållandena för anställda och att de även 
anser att det i relativt hög grad är de anställdas eget ansvar att förbättra sina ergonomiska 
arbetsförhållanden. Däremot ansåg respondenterna inte i lika hög grad att konsumenter ansvarar 
att förbättra de ergonomiska arbetsförhållandena för anställda. Vi tolkar det här som att 
konsumenter anser att anställda har rätt till bra ergonomiska arbetsförhållanden och är medvetna 
om sin förmåga att påverka, men att deras vilja att betala för ergonomiskt tillverkade produkter 
kan påverkas negativt om de inte anser att det ligger i deras ansvar att bära kostnaden för detta. 
 
Vi kan ytterligare utveckla det här argumentet då en majoritet av konsumenterna i vår 
undersökning uppger att ett högre pris är den största anledningen till att de inte skulle köpa 
ergonomiskt tillverkade produkter. Det här motsäger Creyer och Ross (1997) som säger att 
konsumenter ofta belönar företags etiska ansvarstagande genom att vara villiga att betala ett 
högre pris för företagets produkter. Baserat på våra resultat får vi istället intrycket av att 
konsumenter inte själva vill betala för anställdas ergonomiska arbetsförhållanden utan tycker att 
företagen ska bära den största kostnaden. Resultaten från vår studie visar dock tydligt att det inte 
priset inte är den enda faktor som kan få konsumenter att avstå från att köpa en ergonomiskt 
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tillverkad produkt. De faktorer som respondenterna i vår undersökning uppgett vara viktigast för 
deras köpbeslut är produktens användbarhet och kvalitet. Att konsumenterna i vår studie inte 
uppger att produktens pris i samma utsträckning spelar roll som produktens användbarhet och 
kvalitet indikerar att det inte räcker med att man håller priset på produkten lågt för att 
konsumenter ska köpa ergonomiska produkter. Ytterligare en aspekt av det här är att en kostnad 
inte nödvändigtvis behöver utgöras av ett högre pris, utan i vissa fall även kan innebära att man 
tvingas kompromissa med produktens användbarhet eller kvalitet. När vi säger att konsumenter 
inte är villiga att bära kostnaden för att förbättra de ergonomiska arbetsförhållandena tar vi även 
hänsyn till aspekter som att de inte är beredda att köpa en produkt av lägre kvalitet eller 
begränsad användbarhet. Även om våra resultat tydligt visar att huruvida produkten är tillverkad 
under ergonomiska arbetsförhållanden påverkar deras köpbeslut så uppger konsumenterna att de 
tre tidigare nämnda faktorer är av större betydelse. Baserat på de här resultaten kan vi alltså 
bekräfta vårt antagande att andra faktorer kan påverka konsumenters köpbeslut av ergonomiskt 
tillverkade produkter.  

7.2.2 Vikten av information 

Av resultaten från vår undersökning framgår det att konsumenter anser att företag borde 
marknadsföra sig utifrån att deras produkter är tillverkade under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden samt att information utgör en viktig del för konsumentens val av produkter. 
Samtidigt anser konsumenterna att det idag finns för lite information om under vilka 
förhållanden en produkt är tillverkad samt att informationen som finns är otillräcklig. I 
teorikapitlet har vi tidigare belyst hur Ehrich och Irwin (2005) beskriver att information är en av 
de viktigaste faktorerna som spelar in för ett etiskt köpbeslut och hur avsaknaden av detta kan 
innebära ett dilemma för de konsumenter som önskar att agera etiskt. Därmed kan vi säga att 
information fungerar som en grundpelare för att konsumenter etiska agerande och för att en 
ergonomisk varumärkning ska fylla sitt syfte är det en förutsättning att konsumenter får tillräcklig 
information om denna. För att konsumenten ska motiveras att köpa en ergonomisk produkt är 
det viktigt att det finns tydlig information om hur produkten skiljer sig från liknande produkter 
och på vilket sätt den är ett bättre alternativ. En annan anledning till varför information är viktigt 
är den ovilja som finns bland konsumenter att betala ett högre pris eller att kompromissa med 
produktens kvalitet eller användbarhet. Genom att ta hänsyn till sådana aspekter i 
produktinformationen går det att eliminera en del av anledningarna till varför konsumenter kan 
vara ovilliga att köpa ergonomiska produkter. Om produkten till exempel har ett högre pris är det 
i så fall viktigt att det tydligt framgår vad detta beror på. Det kan även vara bra att upplysa 
konsumenten att produktens ergonomiska tillverkning inte nödvändigtvis innebär att man gjort 
avkall på kvalitet eller användbarhet. Diskussionen stärks också av att konsumenterna i vår 
undersökning anser att de faktorer som skulle få dem att välja ergonomiskt tillverkade produkter 
är mer information och mer reklam. Genom att tillhandahålla mer information om under vilka 
förhållanden en produkt tillverkas kan alltså ett företag som engagerar sig för ergonomiska 
arbetsförhållanden för sina anställda hitta en konkurrensfördel gentemot andra företag. Det 
innebär även att företaget sätter press på andra företag som inte tillhandahåller information att 
förbättra de ergonomiska arbetsförhållandena även för sina anställda. Enligt Vikenmark och 
Andersson (2002) leder bättre ergonomiska arbetsförhållanden till färre belastningsskador och 
därigenom färre långtidssjukrivningar och förtidspensioneringar. På längre sikt skulle det i 
enlighet med Reinhardts (1998) argument bidra till en allmännytta för samhället.  
 
Reinhardt (1998) argumenterar att en av de grundläggande förutsättningarna för att lyckas med en 
miljödifferentieringsstrategi är att informationen är trovärdig, vilket även kan tänkas vara fallet 
gällande en ergonomisk differentieringsstrategi. Konsumenterna i vår undersökning anser att de 
själva har bra ergonomiska arbetsförhållanden samt att de tror att produkter från Sverige i stor 
utsträckning är tillverkade under bättre ergonomiska arbetsförhållanden än från andra regioner i 
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världen. Dessa resultat talar för att företag i Umeå och Sverige kan ha en fördel när det gäller att 
implementera en ergonomisk differentieringsstrategi eftersom att konsumenter sannolikt kommer 
att uppfatta information om ergonomiskt tillverkade produkter som trovärdig.   

7.2.3 Demografiska faktorer 

I teorikapitlet har vi tydligare lyft fram argument från Bhattacharya och Sen (2004) och Reinhardt 
(1998) som säger att konsumenters attityder, preferenser och åsikter skiljer sig mellan olika 
grupper. Därför spelar också marknadssegmentering en viktig roll för huruvida ett företags etiska 
initiativ visar sig lönsamt. Som vi tidigare argumenterat så ser vi ergonomiska arbetsförhållanden 
som en del av ett företags sociala ansvarstagande och gjorde därför antagandet att demografiska 
skillnader kan påverka konsumenters preferenser gentemot ergonomiska produkter. Om vi ser på 
de resultat som presenterats i vår undersökning ser vi tydligt att olika faktorer tycks spela in för 
hur respondenter svarat på olika frågor och vi kan därmed bekräfta att även detta antagande tycks 
stämma. Exempelvis observerade vi att viljan att köpa ergonomiska produkter skiljde sig mellan 
olika inkomst- och sysselsättningsgrupper, men kunde inte bekräfta att en högre inkomst leder till 
en högre vilja att köpa ergonomiska produkter. Den teori som Reinhardt (1998) presenterade om 
att rikare individer skulle ha en högre vilja att välja miljövänliga produkter, går baserat på våra 
resultat inte att applicera på ergonomiskt tillverkade produkter.   
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8. Slutsatser  
I den här delen ger vi en sammanfattning av den analys som baseras på resultaten från vår undersökning. Vi 
kommer att presentera de antaganden vi ställt oss i studien för att sedan svara på varje antagande. Vi kommer 
slutligen även att svara på studiens problemformulering. 

 
I början av denna studie presenterade vi fyra frågeställningar. Nedan svarar vi på var och en av 
dessa frågeställningar och uppfyller på så vis studiens syfte: 
 

”...att skapa en bild av hur konsumenter i Umeå ställer sig till en ergonomisk 
varumärkning genom att undersöka vilka attityder de har gentemot produkter 
tillverkade under ergonomiska arbetsförhållanden...”  

8.1 Vilka attityder har konsumenter i Umeå till produkter 
tillverkade under ergonomiska arbetsförhållanden? 
Baserat på vår teoretiska referensram gjorde vi i anslutning till denna frågeställning följande 
antagande: Konsumenter idag är medvetna och tycker att det är viktigt att företag handlar etiskt. Eftersom 
ergonomiska arbetsförhållanden faller inom ramen för företags sociala ansvarstagande tycker konsumenter att det 
är viktigt att anställda har bra ergonomiska arbetsförhållanden.  
 
Konsumenter tycker att anställda har rätt att kräva bra ergonomiska arbetsförhållanden. Det tyder 
på att konsumenter anser att ergonomiska arbetsförhållanden är en viktig fråga vilket är en 
grundförutsättning för att en ergonomisk varumärkning ska uppfattas positivt. Konsumenterna i 
vår undersökning uppger att de är villiga att stödja företag och butiker som engagerar sig för att 
tillhandahålla ergonomiskt tillverkade produkter och tror att det finns en efterfrågan av dessa 
produkter på marknaden. Vidare ansåg konsumenter att företag kan tjäna på att engagera sig för 
ergonomiskt tillverkade produkter och marknadsföra med hjälp av detta. Således kan vi dra 
slutsatsen att konsumenter ställer sig positiva till frågan om ergonomiska varumärkningar samt att 
det kan finnas en efterfrågan av ergonomiskt tillverkade produkter. Därmed kan det också finnas 
en möjlighet för företag att differentiera sig genom en ergonomisk varumärkning.   

8.2 Finns det faktorer som har betydelse för huruvida 
konsumenter är villiga att köpa produkter som är tillverkade 
under ergonomiska arbetsförhållanden? 
Baserat på vår teoretiska referensram gjorde vi i anslutning till denna frågeställning följande 
antagande: Andra faktorer så som pris, produktattribut, funktionalitet, kvalitet, tillgänglighet och information 
kan påverka huruvida konsumenter är villiga att köpa en ergonomiskt tillverkad produkt. 
 
Trots att konsumenter tycker att ergonomiska arbetsförhållanden är viktigt vid tillverkandet av en 
produkt så värdesätts kvalitet, produktens användbarhet och pris högre vid ett köpbeslut. 
Konsumenter i vår undersökning anser att de är villiga att köpa ergonomiskt tillverkade 
produkter men säger samtidigt att ett för högt pris skulle leda till att de avstod från köpet. De 
ovanstående aspekterna tyder på att konsumenter inte är beredda att betala för den kostnad det 
innebär för företag att förbättra de ergonomiska arbetsförhållandena för anställda. 
Konsumenterna tycker att det är företagen som ska bära det största ansvaret för ergonomiska 
arbetsförhållanden för anställda. De anser att mer information, mer reklam och ett bredare utbud 
av produkter tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden skulle kunna öka 
sannolikheten att de skulle välja en sådan produkt. Vi kan således dra slutsatsen att konsumenter 
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inte kommer att värdesätta en ergonomisk varumärkning högre än kvalitet, produktens 
användbarhet och pris förrän mer information, mer reklam och ett större utbud av dessa varor 
får plats i samhället. 

8.3 Påverkar demografiska faktorer konsumenters attityder 
till ergonomisk varumärkning?  
Baserat på vår teoretiska referensram gjorde vi i anslutning till denna frågeställning följande 
antagande: Demografiska skillnader påverkar konsumenters preferenser gentemot ergonomiskt tillverkade 
produkter.  
 
Vi har funnit att olika demografiska faktorer, såsom utbildning, inkomst, ålder, nationalitet och 
kön har betydelse för konsumenters attityder till olika frågor om ergonomiskt tillverkade 
produkter. Därför är det viktigt för företag som vill differentiera sig genom att använda en 
ergonomisk varumärkning att vara medvetna om vilka demografiska skillnader som finns inom 
den kundgrupp företaget riktar sig till och hur dessa påverkar konsumenters attityder. 

8.4 Vilka skillnader och likheter finns det mellan 
konsumenters attityder till ergonomisk varumärkning i 
Umeå och Toronto? 
Eftersom denna studie är en pilotstudie som ingår i ett större samarbetsprojekt mellan 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet och Ryerson University of Toronto så är ett delsyfte att 
jämföra resultaten från vår studie med resultaten från studien i Toronto. 
 
Vi kan dra slutsatsen att konsumenters attityder till ergonomisk varumärkning generellt sett inte 
skiljer sig mellan vår studie och studien i Toronto. De skillnader som finns är små och oftast i 
relation till demografiska faktorer. Konsumenterna i båda undersökningarna tycker att anställda 
har rätt att kräva bra ergonomiska arbetsförhållanden, är villiga att stödja företag och butiker som 
engagerar sig för att tillhandahålla ergonomiskt tillverkade produkter samt uppger att de skulle 
köpa produkter som är tydligt märkta som ergonomiskt tillverkade om sådana produkter fanns på 
marknaden idag. Efter att ha granskat bägge undersökningarna kan vi se att konsumenterna anser 
att det egna landet är bäst gällande de ergonomiska arbetsförhållandena men att Europa och 
Nordamerika är förhållandevis lika. Både undersökningen i Umeå och i Toronto visar att 
konsumenter inte värderar huruvida produkten är tillverkad under ergonomiska 
arbetsförhållanden lika högt som faktorerna produktens användbarhet, kvalitet och pris. Varken i 
undersökningen i Umeå eller i Toronto instämmer konsumenterna helt till att företag engagerar 
sig för att tillhandahålla ergonomiska produkter. Konsumenterna uppger i båda 
undersökningarna att det finns en efterfrågan av ergonomiskt tillverkade produkter men att 
utbudet idag är begränsat. Även i fallet gällande information är konsumenterna i båda studierna 
överens om att den är otillräcklig och i många fall helt saknas.  Slutligen kan vi säga att 
konsumenter både i Umeå och i Toronto är positiva till en ergonomisk varumärkning och att det 
finns goda förutsättningar för att en ergonomisk varumärkning ska lyckas. Dock är det viktigt att 
vara medveten att olika faktorer kan påverka konsumenters beslut att köpa en ergonomisk 
tillverkad produkt.  
 

  



44 

 

8.5 Sammanfattning av konsumenters attityder till en 
ergonomisk varumärkning 
Med svaren på de frågeställningar vi nu gått igenom kan vi nu svara på den här studiens 
problemformulering som lyder: 
 

Vilka attityder har konsumenter i Umeå till en ergonomisk varumärkning? 

 
Vår studie visar att konsumenter tycker att ergonomiska arbetsförhållanden är en viktig fråga och 
att de därmed skulle vara villiga att stödja företag och butiker som engagerar sig för att främja 
detta. Konsumenterna anser även att företag i flera olika aspekter kan tjäna på att tillhandahålla 
ergonomiskt tillverkade produkter. Därmed kan vi dra slutsatsen att konsumenter i Umeå är 
positiva till en ergonomisk varumärkning.  
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9. Reflektion över studien 
Slutligen för vi en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och praktiska användbarhet. Vi vill också 
förmedla vår syn på den framtida forskningen inom ämnet ergonomisk varumärkning. 

9.1 Validitet 

Svenning (2003, s.64-67) argumenterar för att olika faktorer kan spela in och påverka den grad till 
vilken en undersökning lyckas fånga verkligheten. I en kvantitativ undersökning kan dessa 
faktorer till exempel vara vilken metod som använts i studien, hur observationerna genomförts 
samt hur frågorna har konstruerats. En av de känsligaste faktorerna är kanske vilken frågemetod 
man använder sig av. Beroende på hur frågorna är ställda och formulerade kan dessa upp fattas 
som otydliga eller svåra att förstå. En fråga kan också vara formulerad på ett sådant sätt att den 
uppfattas som ledande, det vill säga att frågans konstruktion kan ha färgats av undersökarens 
egna värderingar eller uppfattning och därmed påverkas respondenten att svara i en särskild 
riktning. Vissa frågor och uppgifter kan dessutom uppfattas som känsliga eller privata, vilket leder 
till en motvillighet hos vissa respondenter att svara på sådana frågor.  
 
Det går att skilja på en studies interna och externa validitet. Intern validitet kallas i vissa 
sammanhang även för logisk validitet medan extern validitet ofta kan refereras till som teoretiskt 
validitet eller begrepps validitet. Svenning (2003, s.65-67) förklarar att intern validitet är direkt 
sammankopplat med hur forskaren väljer att lägga upp och designa en undersökning. Intern 
validitet handlar således mer konkret om att forskaren ställer rätt frågor, att de ställs på rätt sätt, 
vid rätt tillfälle, till rätt personer, till tillräckligt många personer och att rätt instrument används 
för att mäta och analysera frågorna.   
 
Det mest dominerade sättet att bedöma intern validitet på är genom såkallad ytvaliditet, även 
kallad direkt upplevd validitet. Som namnet avspeglar går detta ut på att forskaren och dennes 
kollegor gör en personlig bedömning in huruvida empiri och teori tycks överensstämma.  
(Svenning 2003, s.66) En annan typ av intern validitet är innehållsvaliditet vilken refereras till om 
forskaren genom den metod som används täcker in alla aspekter av studiens frågeställning. För 
att göra detta krävs först att forskaren utreder det begrepp som ska undersökas och försöker att 
operationalisera detta. Därefter kan konkreta ställas frågor kring de olika delarna och på så vis 
försöka utreda alla aspekter av begreppet. (Svenning 2003, s.66) Extern validitet handlar om 
studiens helhet och om huruvida det går att generalisera och applicera resultatet från en specifik 
studie till andra sammanhang. Det kan till exempel röra sig om att generalisera från ett urval till 
en större population eller från en specifik studie till en allmän teori. (Svenning 2003, s.66) Som vi 
tidigare redogjort för har vi, för att våra resultat skulle gå att jämföra med resultaten från studien 
Toronto använt oss av samma enkät som använts där. På grund av detta har vi haft ett mycket 
begränsat inflytande på hur enkäten konstruerats. Eftersom originalenkäten är konstruerad under 
ett samarbete mellan universitetet i Toronto och Handelshögskolan i Umeå förutsätter vi därför 
att denna är gjord i enlighet med de ramar som finns för enkätkonstruktion. För att öka studiens 
validitet var vi som tidigare nämnts mycket noga med översättningen av enkäten så att frågorna 
skulle uppfattas på samma sätt i bägge undersökningarna. För att undvika eventuella missförstånd 
inkluderade vi i början av enkäten en redogörelse för hur vi definierar ergonomiska 
arbetsförhållanden och förtydligar även i varje enskild fråga att vi syftar specifikt till ergonomiska 
arbetsförhållanden och inte arbetsförhållanden i allmänhet. 
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9.2 Reliabilitet 
En studies reliabilitet handlar om den grad till vilken resultaten från en studie kan ses som 
tillförlitliga. Med detta menar Svenning (2003, p.67) att förutsatt att ingenting har förändrats i en 
population så ska två studier som genomförs med samma syfte och genom samma metoder ge 
samma resultat. Även begreppet reliabilitet kan ses ur olika perspektiv. Svenning (2003, p.67) 
skiljer mellan två olika modeller för att värdera en studies reliabilitet; den så kallade samma-
mätinstrument-modellen och input-output-modellen. Samma-mätinstrument-modellen bygger på 
att det genom att applicera ett och samma mätinstrument upprepade gånger ska vara möjligt att 
få samma resultat. Denna modell är mer begränsad än den senare modellen då den utgår från att 
enbart mätningar med samma instrument kommer att ge likadana resultat. Detta betyder alltså att 
två studier med samma frågeställning men olika intervjuformulär inte behöver ge samma resultat. 
(Svenning 2003, s.67) Input-output-modellen syftar istället till att forskaren genom att applicera 
samma begrepp och frågeställningar ska uppnå samma resultat i en studie. Om två likadana 
stickprov dras från en population bör samma resultat fås från båda grupperna och även över tid 
(förutsatt att ingenting särskilt händer) för att dessa ska kunna ses som tillförlitliga.(Svenning 
2003, s.68) 

 
I vår studie har vi utgått från samma syfte som i studien i Toronto, samt har vi använt samma 
enkät som man använt sig av där för att mäta konsumenters attityder. Det faktum att resultaten 
av båda studierna är väldigt lika trots att de är utförda på olika populationer visar därmed att vår 
enkät har uppfattats på samma sätt i båda fallen och gett i stort sett samma resultat, vilket tyder 
på att resultatet av studien kan ses som trovärdigt.  

9.3 Praktisk användbarhet 
Med studiens praktiska användbarhet menas till huruvida resultatet kan vara användbart i annat 
syfte än just studiens. När det gäller kvantitativa studier talas det ofta om huruvida resultatet är 
generaliserbart till andra sammanhang. (Johansson-Lindfors, 1993) Som vi tidigare redogjort är 
resultatet från den här studien inte ämnat att generaliseras. Den praktiska användbarheten av den 
här studien kommer främst att fungera som en pilotstudie för det forskningsprojekt vi tidigare 
nämnt. Vi hoppas att vår studie kan användas för att kunna ta fram material till en kvalitativ 
studie i ämnet för att förbättra förståelsen kring ämnet. Eftersom resultaten i vår undersökning i 
huvudsak överensstämde med de resultat som erhölls i studien i Toronto törs vi ändå säga att vår 
studie säkert kan användas på andra platser som påminner om just Sverige och Kanada. Nästa 
steg i samarbetsprojektet mellan Handelshögskolan vid Umeå universitet och Ryerson University 
of Toronto är att göra två nya kvantitativa undersökningar för att ytterligare kunna stärka 
validiteten av studien. Senare är det också viktigt att kunna vidareutveckla forskningen kring 
ergonomiska varumärkningar. 

9.4 Framtida forskning 
Eftersom vi nu har studerat ett ämne som det inte finns någon tidigare forskning kring känns det 
viktigt för oss att påpeka vår syn på hur forskningen om ergonomisk varumärkning ska 
fortskrida. Som vi nämnt i föregående stycke tycker vi att en kvalitativ studie om ergonomisk 
varumärkning ytterligare skulle öka förståelsen för ämnet. Det skulle kunna utföras genom att vår 
undersökning tillsammans med den utförd i Toronto ligger till grund för att exempelvis göra 
intervjuer och/eller fokusgrupper där ämnet kan diskuteras djupare. Vi kom i vår studie fram 
konsumenter värderar faktorer som produktens användbarhet, kvalitet och pris är viktigare än att 
produkten är ergonomiskt tillverkad. Därför skulle vi vilja att senare forskning studerar 
exempelvis hur mycket mer i pris konsumenten är beredd att betala för en ergonomiskt tillverkad 
produkt. Det skulle öka förståelsen för konsumenters attityd och beteende gentemot en 
ergonomisk varumärkning.  
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Appendix A 

Ergonomisk varumärkning 
Den här undersökningen utförs till vår Magisteruppsats i företagsekonomi och är en liten del i ett större 

forskningsprojekt som syftar i att ta reda på konsumeters attityd till ergonomisk varumärkning vilket i 

framtiden skulle kunna sättas på varor som är tillverkade under en bra ergonomisks arbetsförhållanden, 

det vill säga en miljö som är anpassad för att minska belastning, skydda samt vara skonsam för kroppen.  

 

1.1 Enligt din åsikt, till vilken grad har arbetare rätt att kräva bra ergonomiska 

arbetsförhållanden? 

 

Låg grad  1  2  3  4  5  6  7  Hög grad  Vet ej 

 

1.2 Hur uppfattar du de ergonomiska arbetsförhållandena på ditt arbete? 

 
Dålig   1  2  3  4  5  6  7  Bra  Vet ej 

 

1.3  Har du någon gång arbetat utanför Sverige? I så fall, var? 

 

________________________________________________________________________ 

 

2.1 Tror du att företag engagerar sig för att tillhandahålla varor som är tillverkade under bra 

ergonomiska arbetsförhållanden? 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7   Instämmer helt  Vet ej 

 

2.2  Till vilken grad tror du att företag, på grund av att de engagerar sig för bra ergonomiska 

arbetsförhållanden, kan dra nytta av följande aspekter? 

 

 Lättare rekrytera och behålla anställda  1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 

 
 Högre vinst (anställda kan arbeta längre tid, 

därmed kommer produktiviteten öka)  1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 
 

 Nå nya kunder  1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 

 

Behålla nuvarande kunder  1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 

 

 Stärka varumärkesbilden 1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 

 

Övrigt: 

 

______________________________________________________________________ 

 

3.1 I vilken utsträckning tror du att företag är villiga att lyssna och göra förändringar i enlighet 

med konsumenters önskemål om varor tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

Inte alls  1  2  3  4  5  6  7  I stor utsträckning  Vet ej 

Låg grad Hög grad 
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3.2  Till vilken grad anser du att det är företagens ansvar att förbättra de ergonomiska 

arbetsförhållandena för sina anställda? 

Låg grad  1  2  3  4  5  6  7  Hög grad     Vet ej 

3.3 Till vilken grad anser du att det är konsumentens ansvar att förbättra de ergonomiska 
arbetsförhållandena för anställda? 

 
Låg grad  1  2  3  4  5  6  7  Hög grad  Vet ej 

  
 
3.4 Till vilken grad anser du att det är de anställdas ansvar att förbättra sina egna ergonomiska 
arbetsförhållanden?  

 

Låg grad  1  2  3  4  5  6  7  Hög grad  Vet ej 

 

 

4.1 Tror du att det finns en efterfrågan på marknaden av produkter tillverkade under bra 
ergonomiska arbetsförhållanden? 

 
Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7  Instämmer helt  Vet ej 

 
 
4.2 Tror du att det finns ett brett utbud av produkter tillverkade under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden? 

 
Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7  Instämmer helt  Vet ej 

 
 
4.3 Hur många av de varor du stöter på idag tror du är tillverkade under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden? 
 

Inga      1  2  3  4  5  6  7  Alla     Vet ej 

  
 
4.4 Skulle du köpa produkter som är tydligt märkta som tillverkade under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden om det fanns sådana produkter idag? 
 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7  Instämmer helt  Vet ej 

 
 
4.5 Vad skulle få dig att köpa/inte köpa produkter tillverkade under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden? 

 

_______________________________________________________________________________ 

5.1 Till vilken grad anser du att butiker engagerar sig för att tillhandahålla produkter tillverkade 

under bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

Låg grad    1  2  3  4  5  6  7  Hög grad    Vet ej 

5.2 Skulle du stödja butiker som engagerar sig för att tillhandahålla produkter tillverkade under 

bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7  Instämmer helt     Vet ej 
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6.1 Hur viktiga är var och en av nedanstående faktorer för dina köpbeslut? 

 

 Pris 1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 
 
 Produktattribut 1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 
 
 Produktens användbarhet 1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 
 

Ergonomiska arbetsförhållanden  
under vilka prod. är tillverkad 1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 

 
 Kvalitet 1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 
 

Övrigt: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

6.2 Till vilken grad anser du att varje aspekt nedan skulle öka sannolikheten för att du skulle välja 
produkter tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

 
 Mer information om dessa produkter 1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 
 

 Mer reklam av produkter tillverkade 
 under bra ergonomiska arbetsförhållanden 1   2  3  4  5  6  7  Vet ej 
 
 Ett brett utbud av produkter tillverkade 

 under bra ergonomiska arbetsförhållanden 1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 

 
Företagets/tillverkarens storlek (lokalt litet  
företag gentemot stort företag)  1  2  3  4  5  6  7  Vet ej 

 
Övrigt: 

 
_______________________________________________________________________ 

 

 

6.3 Anser du generellt att varor tillverkade i Sverige är tillverkade under bättre ergonomiska 

arbetsförhållanden än varor importerade från följande regioner? 

Bättre i Asien   1  2  3  4  5  6  7  Bättre i Sverige   Vet ej 

Bättre i övriga Europa  1  2  3  4  5  6  7  Bättre i Sverige   Vet ej 

Bättre i Sydamerika  1  2  3  4  5  6  7  Bättre i Sverige   Vet ej 

Bättre i Nordamerika 1  2  3  4  5  6  7  Bättre i Sverige   Vet ej 

Bättre i Afrika   1  2  3  4  5  6  7  Bättre i Sverige   Vet ej 

 

 

Inte alls viktig Mycket viktig 

Låg grad Hög grad 
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7.1 Till vilken grad anser du att det finns information om att varorna du köper är tillverkade under 

bra ergonomiska arbetsförhållanden?  

Låg grad     1  2  3  4  5  6  7  Hög grad    Vet ej 

7.2 Anser du att informationen om produkter tillverkade under bra ergonomiska 

arbetsförhållanden är tillräcklig? 

Otillräcklig     1  2  3  4  5  6  7  Tillräcklig     Vet ej 

7.3 Anser du att fler företag borde marknadsföra sina produkter baserat på att de är tillverkade 

under mycket bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7  Instämmer helt  Vet ej 

 

Ålder: 

18-24 år    25-34 år    35-44 år    45-55 år    över 55 år 

Vad är din inkomst (Per år, innan skatt): 

Under 150 000    150 000 -250 000     250 000-500 000      500 000-750 000    

Över 750 000 

Kön:  

Man   Kvinna 

Sysselsättning/arbetsområde:  

 

_________________________________________________________________________________ 

Utbildningsnivå: 

Grundskola   Gymnasium    Universitet/Högskola/Folkhögskola   Annan 

 

Hur tror du att du som konsument kan bidra till förbättrade ergonomiska arbetsförhållanden för 
anställda? (t.ex. köpa produkter märkta som tillverkade under bra ergonomiska 
arbetsförhållanden) 

 

 

 

 

Har du några förslag, åsikter, kommentarer att tillägga till diskussionen om produkter tillverkade 

under bra ergonomiska arbetsförhållanden? 
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1.1 Till vilken grad har arbetare rätt att kräva en bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 2.361 .059 

Inkomst (3) 2.639 .054 

Utbildnings nivå (3) .596 .619 

 

T-Test 

 t p 

Kön -.333 .740 

Arbetat utanför Sverige .612 .542 

 

 

1.2 Hur uppfattar du de ergonomiska arbetsförhållandena på ditt arbete? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 2.602 .041 

Inkomst (3) .381 .767 

Utbildnings nivå (3) 2.581 .059 

 

T-Test 

 t p 

Kön 2.804 .006 

Arbetat utanför Sverige .609 .544 

 

2.1 Tror du att företag engagerar sig för att tillhandahålla varor som är tillverkade under bra 

ergonomiska arbetsförhållanden? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .307 .872 

Inkomst (3) .380 .768 

Utbildnings nivå (3) 2.283 .085 

 

T-Test 

 t p 

Kön 1.709 .091 

Arbetat utanför Sverige 1.126 .263 

 



Appendix B 

 

2.2 Till vilken grad tror du att företag, på grund av att de engagerar sig för bra ergonomiska 

arbetsförhållanden, kan dra nytta av följande aspekter? 

 

2.2.1 Lättare att rekrytera och behålla personal 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 1.254 .294 

Inkomst (3) 1.209 .283 

Utbildnings nivå (3) .634 .595 

 

T-Test 

 t p 

Kön -.743 .459 

Arbetat utanför Sverige -.493 .623 

 

2.2.2 Högre vinst (anställda kan arbeta längre tid, därmed kommer produktiviteten öka) 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .778 .542 

Inkomst (3).679 .567 

Utbildnings nivå (3).429 .733 

 

T-Test 

 t p 

Kön .820 .414 

Arbetat utanför Sverige -1.934 .o56 

 

 

 

2.2.3 Nå nya kunder 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 2.564 .044 

Inkomst (3) .137 .934 

Utbildnings nivå (3).938 .426 

 

T-Test 

 t p 

Kön -1.013 .314 
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Arbetat utanför Sverige -1.181 .241 

 

2.2.4 Behålla nuvararande kunder 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 1.628 .174 

Inkomst (3) .334 .801 

Utbildnings nivå (3) 1.226 .305 

 

T-Test 

 t p 

Kön -1.229 .222 

Arbetat utanför Sverige -1.461 .147 

 

2.2.5 Stärka varumärkesbilden 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 2.416 .054 

Inkomst (3) 3.692 .015 

Utbildnings nivå (3) 1.103 .352 

 

T-Test 

 t p 

Kön -.499 .619 

Arbetat utanför Sverige -.562 .575 

 

3.1 I vilken utsträckning tror du att företag är villiga att lyssna och göra förändringar i enlighet 

med konsumenters önskemål om varor tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 1.759 .145 

Inkomst (3).333 .799 

Utbildnings nivå (3) .748 .527 

 

T-Test 

 t p 

Kön .530 .598 

Arbetat utanför Sverige .762 .448 
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3.2 Till vilken grad anser du att det är företagens ansvar att förbättra de ergonomiska 

arbetsförhållandena för sina anställda? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 2.011 .099 

Inkomst (3) 2.992 .035 

Utbildnings nivå (3) 2.326 .080 

 

T-Test 

 t p 

Kön -1.003 .318 

Arbetat utanför Sverige .717 .475 

 

3.3 Till vilken grad anser du att det är konsumenters ansvar att förbättra de ergonomiska 

arbetsförhållandena för anställda? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .156 .960 

Inkomst (3) .923 .433 

Utbildnings nivå (3) 1.587 .198 

 

T-Test 

 t p 

Kön .076 .940 

Arbetat utanför Sverige -1.074 .286 

 

3.4 Till vilken grad anser du att det är de anställdas ansvar att förbättra sina egna 

arbetsförhållanden? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .252 .908 

Inkomst (3) .093 .964 

Utbildnings nivå (3) 1.160 .329 

 

T-Test 

 t p 

Kön 1.680 .096 

Arbetat utanför Sverige 2.033 .045 
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Skillnader mellan ansvarsgrupper 3.2 (företag),3.3 (konsumenter),3.4 (anställda) 

 (df) F p 

3.2, 3.3, 3.4 (2) 66.978 .000 

 

4.1 Tror du att det finns en efterfrågan på marknaden av produkter tillverkade under bra 

ergonomiska arbetsförhållanden? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .521 .720 

Inkomst (3) .367 .777 

Utbildnings nivå (3) .434 .729 

 

T-Test 

 t p 

Kön 1.628 .107 

Arbetat utanför Sverige -.550 .583 

 

4.2 Tror du att det finns ett brett utbud av produkter tillverkade under bra ergonomiska 

arbetsförhållanden? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .322 .863 

Inkomst (3) .163 .921 

Utbildnings nivå (3) 1.903 .136 

 

T-Test 

 t p 

Kön 1.823 .072 

Arbetat utanför Sverige .170 .865 

 

4.3 Hur många varor du stöter på idag tror du är tillverkade under bra ergonomiska 

arbetsförhållanden?  

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .181 .948 

Inkomst (2) 1.354 .264 

Utbildnings nivå (3) 2.249 .089 

 

T-Test 
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 t p 

Kön 1.958 .054 

Arbetat utanför Sverige -.294 .769 

 

4.4 Skulle du köpa produkter som är tydligt märkta som tillverkade under bra ergonomiska 

arbetsförhållanden om det fanns sådanna produkter idag? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4)1.684 .160 

Inkomst (3) 1.653 .183 

Utbildnings nivå (3) 1.340 .266 

 

T-Test 

 t p 

Kön 1.073 .286 

Arbetat utanför Sverige -1.445 .152 

 

5.1 Till vilken grad anser du att butiker engagerar sig för att tillhandahålla produkter tillverkade 

under bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .964 .432 

Inkomst (2) 2.061 .134 

Utbildnings nivå (3) 1.145 .336 

 

T-Test 

 t p 

Kön .705 .483 

Arbetat utanför Sverige .071 .944 

 

5.2 Skulle du stödja butiker som engagerar sig för att tillhandahålla produkter tillverkade under 

bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4).447 .774 

Inkomst (3) 1.298 .280 

Utbildnings nivå (3) .191 .902 

 

T-Test 
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 t p 

Kön -.550 .583 

Arbetat utanför Sverige -.462 .645 

 

6.1 Hur viktiga är var och en av nedanstående faktorer för dina köpbeslut? 

 

6.1.1 Pris 

 ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 1.366 .252 

Inkomst (3) 2.638 .054 

Utbildnings nivå (3) 1.053 .373 

 

T-Test 

 t p 

Kön -1.003 .319 

Arbetat utanför Sverige 1.282 .203 

 

6.1.2 Produktattribut  

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 1.937 .112 

Inkomst (3) .503 .681 

Utbildnings nivå (3) .503 .681 

 

T-Test 

 t p 

Kön .742 .460 

Arbetat utanför Sverige .583 .561 

 

6.1.3 Produktens användbarhet 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 3.929 .005 

Inkomst (3) 3.234 .026 

Utbildnings nivå (3) .165 .561 

 

T-Test 

 t p 
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Kön .742 .460 

Arbetat utanför Sverige -.583 .561 

 

6.1.4 Ergonomiska arbetsförhållanden under vilka produkten är tillverkad 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 1.454 .223 

Inkomst (3) 1.142 .336 

Utbildnings nivå (3) 1.101 .353 

 

T-Test 

 t p 

Kön -.002 .999 

Arbetat utanför Sverige -1.596 .114 

 

6.1.5 Kvalitet  

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .794 .532 

Inkomst (3) 2.204 .093 

Utbildnings nivå (3) .314 .815 

 

T-Test 

 t p 

Kön 1.919 .058 

Arbetat utanför Sverige -.919 .360 

 

6.2 Tillvilken grad anser du att varje aspekt nedan skulle öka sannolikheter för att du skulle 

välja produkter tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

6.2.1 Mer information om dessa produkter 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .776 .544 

Inkomst (3) .499 .684 

Utbildnings nivå (3) .274 .844 

 

T-Test 

 t p 
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Kön -.720 .473 

Arbetat utanför Sverige .189 .850 

 

6.2.2 Mer reklam om produkter tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .731 .573 

Inkomst (3) .366 .778 

Utbildnings nivå (3) .096 .962 

 

T-Test 

 t p 

Kön -1.909 .059 

Arbetat utanför Sverige -.838 .069 

 

6.2.3 Ett brett utbud av produkter tillverkade under bra ergonomiska arbetsförhållanden 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 3.052 .021 

Inkomst (3) .663 .577 

Utbildnings nivå .588 .624 

 

T-Test 

 t p 

Kön .384 .702 

Arbetat utanför Sverige .204 .839 

 

6.2.4 Företagets storlek (lokalt litet företag gentemot stort företag) 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .443 .777 

Inkomst (3) 2.422 .072 

Utbildnings nivå (3) .439 .726 

 

T-Test 

 t p 

Kön .145 .885 

Arbetat utanför Sverige 2.197 .031 
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6.3 Anser du generellt att varor tillverkade i Sverige är tillverkade under bättre ergonomiska 

arbetsförhållanden än varor importerade från följande regioner?; 

 

6.3.1 Asien 

T-test 

 (df) F p 

Arbetat utanför Sverige -.224 .823 

 

6.3.2 Övriga Europa 

T-test 

 (df) F p 

Arbetat utanför Sverige -.437 .637 

 

6.3.3 Sydamerika 

T-test 

 (df) F p 

Arbetat utanför Sverige 1.150 .253 

 

6.3.4 Nordamerika 

T-test 

 (df) F p 

Arbetat utanför Sverige -.689 .492 

 

6.3.5 Afrika 

T-test 

 (df) F p 

Arbetat utanför Sverige -.689 .492 

 

 

7.1 Till vilken grad anser du att det finns information om att varorna du köper är tillverkade 

under bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 2.219 .073 

Inkomst (3) .850 .470 

Utbildnings nivå (3) 2.294 .083 

 

T-Test 

 t p 

Kön .429 .669 

Arbetat utanför Sverige -.512 .610 

 

7.2 Anser du att informationen om produkter tillverkade under bra ergonomiska 

arbetsförhållanden är tillräcklig? 
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ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) .702 .593 

Inkomst (3) 1.826 .148 

Utbildnings nivå (3) 4.371 .006 

 

T-Test 

 t p 

Kön 1.889 .061 

Arbetat utanför Sverige 1.059 .292 

 

7.3 Anser du att fler företag borde marknadsföra sina produkter baserat på att de är tillverkade 

under mycket bra ergonomiska arbetsförhållanden? 

ANOVA 

 (df) F p 

Ålder  (4) 4.071 .004 

Inkomst (3) 1.502 .219 

Utbildnings nivå (3) .609 .611 

 

T-Test 

 t p 

Kön .112 .911 

Arbetat utanför Sverige .326 .745 
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