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Definitioner 

 

Corporate Social Responsibility (CSR)  

 

 

 

 

Idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar 

samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt perspektiv tillsammans med etik. 

Green marketing Företagen gör speciella modifikationer i 

produktionsprocessen, paketeringen, märkning 

och marknadsföringsstrategier 

Greenwashing När ett företag påstår att de har green marketing 

men egentligen inte genomför det 

CSR-faktorer Djurens rätt, ekologiskt, arbetsförhållanden, 

utsläpp vid tillverkning och transport 

De övriga faktorerna Pris, smak, utseende, varumärke 
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Sammanfattning 

Implementation av ett CSR-engagemang innebär stora ekonomiska påfrestelser på ett företag 

vilket kan visa sig vara problematiskt för företag då konsumenterna uppger att de är villiga att 

överväga CSR men när det gäller verklig konsumtion är det få konsumenter som tar hänsyn till 

CSR. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga åsikterna om företags CSR inom 

mejeribranschen och klädbranschen hos konsumenter i Stockholm län. Frågeställningarna för 

denna uppsats är “anser svenska konsumenter att det är viktigt med CSR inom mejeribranschen 

respektive klädbranschen??” samt “vilka CSR-faktorer anser svenska konsumenter påverkar 

deras köp mest inom mejeribranschen respektive klädbranschen?”. Arbetet i studien är grundat 

i en kvantitativ undersökning där 307 respondenter deltog i en enkätundersökning. För att 

studera resultatet av enkätundersökningen har arbetet utgått ifrån teorier inom CSR och 

konsumentbeteende. Utifrån resultatet kan man konstatera att respondenterna anser att det är 

viktigare med CSR inom mejeribranschen än inom klädbranschen samt att de faktorer som 

respondenterna anser påverkar deras köp mest är smak eller utseende, beroende på branschen. 

En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att CSR är viktigare för kvinnor än för män inom 

respektive bransch, samt att konsumenterna inte anser att CSR faktorer är det som har störst 

påverkan på deras köp inom respektive bransch. Slutligen kan slutsatsen om att respondenterna 

anser att CSR faktorer har större påverkan på deras köp inom mejeribranschen än i 

klädbranschen, bortsett från arbetsförhållanden som anses påverka mer inom klädbranschen. 

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, CSR, Konsumenbeteende, Grön marknadsföring, 

Gröna varumärken, Greenwashing, Mejeribranschen, Klädbranschen, Hållbarhet  
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Abstract 

Implementation of a CSR engagement involves major financial strain on a company, which 

may prove problematic for companies, as consumers state that they are willing to consider 

CSR, but when it comes to real consumption, few consumers take CSR into consideration. The 

purpose of this paper is therefore to map out the opinions about the corporate social 

responsibility regarding the industries of both clothing and dairy products for the consumers in 

the Stockholm area. The research questions that were examined was “do Swedish consumers 

consider CSR to be important in the dairy industry and the clothing industry?” and "which CSR 

factors do Swedish consumers consider to affect their purchases most in the dairy industry and 

the clothing industry?". The research has a quantitative base with a survey with 307 

respondents. In order to study the result of the survey the use of different theories has been 

implemented for example CSR, Green Marketing and Consumer Behaviour. The result shows 

that the respondents think that CSR is more important in the dairy industry than the clothing 

industry, as well as the most important factor in their purchase is the taste or looks of the 

product, depending on the industry. Another conclusion is that CSR is more important for 

women than for men in both industries. Furthermore, consumers don't think that CSR factors 

is what has the greatest impact on their purchases within each industry. Lastly is that the 

respondents consider CSR factors to have a greater impact on their purchases in the dairy 

industry than in the clothing industry, apart from working conditions which are considered to 

affect more in the clothing industry. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, Consumer Decision Strategy, Green 

marketing, Eco-branding, Greenwashing, Dairy industry, Clothing industry, Sustainability, 

Consumer behavior  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Konsumenter kräver allt mer att företag tar ansvar för deras produkter och produktionssätt, 

vilket kallas “corporate social responsibility” (CSR) (Öberseder, Schlegelmilch & Gruber, 

2011). De ökande kraven från konsumenterna på CSR kan visa sig vara problematiska på grund 

av att det är ett väldigt brett begrepp skiljer sig definitionen av CSR åt, vilket även blir 

problematiskt när juridiska och ekonomiska beslut skall tas (Sheehy, 2014). Enligt en studie av 

Wanderley, Lucian, Farache & Sousa Filho (2008) är den tillgängliga informationen om CSR 

på företagswebbplatser starkt påverkad av ursprungsland och/eller industrisektor. De lyfter 

också fram att olika förväntningar av samhället som läggs på företag inom specifika sociala 

sammanhang och att definitionen av CSR avviker beroende på nationella och geografiska 

sammanhang. Wanderley et al. (2008) föreslår därför att anledningen till att en universellt 

accepterad definition av CSR ännu inte har kommit fram är för att det aldrig går (Wanderley et 

al., 2008). Definitionen som används för denna uppsats är att CSR är idén om att företag ska ta 

ansvar för hur de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv 

tillsammans med etik (Sheehy, 2014). 

 

Den ökade oron kring klimatet hos de svenska konsumenterna (Världsnaturfonden WWF, 

2019) leder till att miljöfrågorna blir allt mer viktiga inom CSR. Världsnaturfondens 

undersökning visar att fler individer gör aktiva val för att minska sin egen klimatpåverkan. 

Barometern visar att många väljer att ersätta dagliga påfrestningar på klimatet genom att bland 

annat åka kommunalt, cykla eller gå för att minska utsläppen. Enligt Världsnaturfonden (2019) 

har svenskarna har minskat både flygandet och köttätandet. I Världsnaturfondens undersökning 

svarade nästan hälften av respondenterna att de aktivt väljer bort kött för klimatet och det är 

vanligare att det är kvinnor som gör det valet. Slutsatsen som WWF gör är att 89 % av 

svenskarna agerar för att minska klimatpåverkan och de är fler som aktivt tänker på 

klimatförändringar (Världsnaturfonden WWF, 2019). Detta är även något som Vagabond 

(2019) tar upp i sin resebarometer där de redovisar att 2018 var det första året det senaste 

årtiondet som resor utomlands minskade och motiveringen för respondenterna inom den 

undersökningen var medias ökade rapportering om miljöpåverkan (Vagabond, 2019). 
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FuiYeng & Yazadanifard (2015) menar att det ökade intresset för miljön och klimatet hos 

konsumenter har den gröna marknadsföringen växt fram.  De går vidare med att förklara att 

grön marknadsföring handlar om att företagen gör speciella modifikationer i 

produktionsprocessen, paketeringen, märkningen och marknadsförings- strategier. FuiYeng & 

Yazadanifard (2015) förklarar vidare att eco-branding är något som företagen använder sig av 

i sin gröna marknadsföring när de skapar miljövänliga produkter och har därför ett direkt 

övertag över sina konkurrenter eftersom personer berörs mer av klimatet (FuiYeng & 

Yazadanifard, 2015). Pickett, Kangun & Grove (1995) menar att eco-branding inte kommer att 

fungera om företaget inte kommunicerar produktens gröna attribut på ett effektivt sätt (Picket 

et al., 1995). Därför blir både grön marknadsföring och eco-branding viktigt för företag i 

framtiden.  

 

I en undersökning sammanställd av nättidningen Ekoweb (2018), visade det sig att 

försäljningen av ekologiska varor ökade med 9,8 % under 2017 jämfört med tidigare år och att 

andelen av den totala livsmedelsförsäljningen steg med 0,6 procentenheter. Ekoweb (2018) går 

vidare och förklarar att priserna har tenderat att gå nedåt och en anledning är att flera butiker 

väljer att lansera sina egna ekologiska varor som är billigare än deras konkurrenter. En annan 

anledning är just den ökade försäljningen som naturligt påverkar priser nedåt (Ekoweb, 2018). 

Lusk & Norwood (2011) beskriver mejeribranschen som en särskilt relevant testplats för 

produktdifferentieringsstrategier som är baserade på CSR på grund av de potentiella 

miljömässiga effekterna samt den ökande medvetenheten hos konsumenterna om bland annat 

miljön och djurens välmående (Lusk & Norwood, 2011). De stora aktörerna inom 

mejeribranschen har spelat en stor roll för att driva igenom CSR-genomförandet inom 

mejeribranschen, syftet med detta har varit att undvika och minska risken för negativ publicitet 

(Martinez & Kaufman, 2008). 

 

Saxena och Khandelwal (2009) menar att konsumenters preferenser skiftar till gröna alternativ 

i takt med att deras miljömedvetenhet ökar samt att konsumenternas attityd till grön 

marknadsföring är positiv (Saxena & Khandelwal, 2009). De skriver också att i framtiden 

kommer allt fler konsumenter att föredra gröna produkter och företag som har en grön image 

(Saxena & Khandelwal, 2009). FuiYeng och Yazadanifard (2015) tar upp att allt fler 

konsumenter är villiga att betala mer för att få klimatvänliga produkter för att värna om miljön. 

Det ökade intresset för miljön och klimatet hos konsumenter har även ökat risken för 

greenwashing. Vilket innebär att vilseleda konsumenter med avseende för företagets 
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miljöpraxis eller miljöpåverkan hos en produkt eller tjänst (Dahl, 2010). Ett exempel på 

greenwashing är när det visade sig att Hennes och Mauritz, även känt som H&M, brände 19 

ton kläder på ett år vilket motsvarar 50 000 par byxor (Andersson Åkerblom, 2017). I H&Ms 

hållbarhetsrapport redovisar de att de värnar om en bättre miljö i form av att de jobbar aktivt 

med att sänka sina koldioxidutsläpp samt att 95% av all deras bomull är från återvunna källor 

(H&M Group, 2019). På grund av att H&M gör dessa saker för att förbättra miljön, samtidigt 

som de bränner kläder blir effekten av detta, enligt definition av Dahl (2010), greenwashing 

eftersom kunderna blir förda bakom ljuset. Enligt en undersökning utförd av 

marknadsföringsbolaget TerraChoice Environmental Marketing har greenwashing ökat 

kraftigt, enligt Terrachoice’s rapport från 2009 så identifierade de 2219 produkter som 

tillverkarna hävdar vara gröna produkter. Detta var en ökning på 79 % från deras rapport som 

var skriven två år tidigare. Terrachoice kunde också konstatera att 98 % av dessa produkter var 

skyldiga av greenwashing (Terrachoice, 2009).  

 

Enligt Ksiezak (2016) finns det 26.5 miljoner anställda inom klädbranschen över hela världen 

vilket gör det självklart att klädindustrin fokuserar på CSR då de har en stor påverkan på många 

personer, både de anställda och konsumenterna. Branschen fortsätter att utvecklas och nya 

lösningar hittas och tillämpas in i produktionen, men det är fortfarande många företag som har 

liten eller obefintlig kunskap om CSR (Ksiezak, 2016). Trots detta så har CSR blivit allt mer 

populärt de senaste 20 åren, detta är på grund av pressen från konsumentgrupper, media, 

företagen och återförsäljare (Öberseder, Schlegelmilch & Gruber, 2011). Enligt Ksiezak (2016) 

lägger konsumenter enorma summor pengar på kläder och tre fjärdedelar av alla kläder som 

säljs kommer från utvecklingsländer. Tillverkningen av kläder kräver mycket arbetskraft och 

företag vänder sig därför till delar av världen där arbetskraften är billig, exempelvis Kina och 

Indien. På grund av att denna marknad är utspridd medför det att många olika delar i företag 

har olika lagar och regler vad som krävs av dem på grund av deras geografiska positioner. Detta 

leder till att företagen skapar olika förhållanden och restriktioner i delar av strukturen och alla 

av dessa är inte likadana som den accepterade etiska normen (Ksiezak, 2016).  

 

1.2 Problemformulering 

Trots att kravet på information från företagen ökar menar Öberseder, Schlegelmilch & Gruber 

(2011) att forskning indikerar att det finns en stor skillnad mellan konsumenternas intresse för 
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CSR och den faktiska rollen som CSR spelar i konsumenternas köpbeteende. Christmann 

(2000) beskriver att CSR-engagemang kan visa sig vara dyrt för företag, till exempel så kan 

det krävas stora investeringar att implementera system för föroreningsförebyggande, relaterade 

förvaltningssystem samt den relevanta organisatoriska infrastrukturen som krävs. Christmann 

(2000) förklarar vidare att implementationen av ett CSR-engagemang kommer att lägga stora 

ekonomiska påfrestelser på ett företag under en kort tidsperiod och att återbetalningstiden 

förväntas vara långsam. Resultatet av detta blir att den ekonomiska utvecklingen för 

organisationen kommer att äventyras (Christmann, 2000). Detta kan visa sig vara problematiskt 

för företag som spenderar tid och resurser på att driva ett CSR-engagemang då Öberseder, 

Schlegelmilch & Gruber (2011) hävdar att när konsumenter är tillfrågade om deras vilja och 

motivation att överväga CSR vid köptillfället så menar konsumenterna att de är villiga men när 

det gäller verklig konsumtion är det få konsumenter som tar hänsyn till CSR (Öberseder, 

Schlegelmilch & Gruber, 2011).  

 

På grund av den ökade populariteten och att konsumenter kräver mer information från 

företagen kring CSR är det intressant att undersöka om konsumenterna lägger mer värdering 

på CSR vid deras köp inom två olika branscher. Tanken med denna studie är därför att 

undersöka om detta faktiskt stämmer överens med konsumenter i Sverige. Utifrån resultatet 

kommer sedan slutsatser kunna tas gällande vilka likheter och skillnader som kommer framstå 

mellan två olika branscher. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga åsikterna om företags CSR inom mejeribranschen 

respektive klädbranschen hos konsumenter i Stockholm län. Tanken är att sedan att jämföra de 

likheter och/eller skillnader som framkommer i de två olika branscherna. Resultatet av denna 

studie kan visa sig vara intressant för företag eftersom att en kartläggning av svenska 

konsumenters åsikter om CSR inom olika branscher kan vara till nytta för marknadsförare inom 

dessa branscher.  
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1.4 Frågeställning  

● Anser svenska konsumenter att det är viktigt med CSR inom mejeribranschen 

respektive klädbranschen? 

● Vilka CSR-faktorer anser svenska konsumenter påverkar deras köp mest inom 

mejeribranschen respektive klädbranschen? 

1.5 Avgränsning 

CSR skiljer sig beroende på vilken bransch ett företag tillhör och uppsatsen har därför 

avgränsats till att kartlägga konsumenternas åsikter angående CSR inom två olika branscher 

för att kunna hitta likheter och skillnader. De branscher som uppsatsen kommer att fokusera på 

är mejeribranschen och klädbranschen. Ytterligare en avgränsning för denna undersökning är 

konsumenter bosatta inom Stockholms län. Denna avgränsning valdes på grund av att då 

respondenterna är mer lättillgängliga för forskningsgruppen. 
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2. Metod 

2.1 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin som denna undersökning kommer att inrikta sig på är kvantitativ. Detta för 

att det är ett bra sätt för att kunna mäta och kartlägga allmänhetens åsikter. Kausalitet är också 

en viktig faktor inom denna strategi då man vill se samband på varför saker är som de är 

(Bryman & Bell 2017. s. 176-177). Detta passar bra in på syftet med denna undersökning och 

därför används denna strategi för att målet med denna undersökning är att uppfatta vad 

allmänheten anser om CSR och kausaliteten kring det. 

2.2 Forskningsdesign 

Designen för denna studie är en tvärsnittsdesign då data har samlats in under en kort tidsperiod 

med syftet att få tag i kvantifierbar data som sedan kan granskas för att hitta sambandsmönster. 

I enkäten används stängda frågor för att inte skapa förvirring hos respondenterna. Bryman & 

Bell (2017) menar att en tvärsnittsdesign används ofta standardiserade och stängda frågor för 

att enkelt kunna samla in data under en kort tid, minska antalet misstolkningar och göra det 

lättare att se eventuella sambandsmönster (Bryman & Bell, 2017, s. 76-82). En tvärsnittsdesign 

valdes för att det är en användbar metod för att samla in data från flera fall samtidigt som man 

sedan kan använda sig av för att kunna generalisera. Detta är då ett användbart sätt för att ta 

reda på likheter eller skillnader på dessa två branscher. 

2.3 Population och urval 

Populationen i denna undersökning är män och kvinnor från 15 år och uppåt som är bosatta i 

Stockholms län. I Stockholms län bor det 2 344 124 personer enligt Statistiska Centralbyrån 

(2019). Fördelningen av män och kvinnor jämnt fördelad med ungefär hälften var. 

 

Denna studie har använt sig av ett bekvämlighetsurval, mer specifikt ett snöbolls- eller 

kedjeurval för att samla in data fort då undersökningen får snabb spridning. Bryman & Bell 

(2017) hävdar att snöbollsurvalet är slumpmässigt i grunden då det är omöjligt att veta hur 

undersökningen kommer att sprida sig, skillnaden gentemot ett sannolikhetsurval är att alla inte 

har samma chans att delta i studien. De förklarar även att denna typ av urval kan leda till att 
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vissa respondenter som deltar inte tillhör populationen vilket resulterar i ett bortfall för studien 

(Bryman & Bell 2017, s. 206-207).  

2.4 Genomförande 

2.4.1 Motivering till val av branscherna 

Klädbranschen är en av de mest förorenande branscherna enligt Boström & Micheletti (2016) 

och eftersom det blir allt mer viktigt att tänka på miljön och klimatet enligt Världsnaturfonden 

WWF (2019) så var det en bra bransch att undersöka. För att hitta en lämplig bransch att 

jämföra emot undersöktes branscher med liknande problem men med andra produkter. 

Baskaran, Cullen & Colombo (2009) påstår att den ökade utbyggnaden av mejeribranschen har 

ökat branschens miljöavtryck signifikant med bland annat föroreningar av grund- och ytvatten 

samt stora utsläpp av växthusgas i form av metangas och kväveoxid från djurens avfall. Inom 

båda branscherna har djur en central roll. I mejeribranschen så kretsar allt kring djuren då de 

skapar produkterna och i klädbranschen då Animal Cruelty Exposure Fund (u.å.) har lyft fram 

att djur behandlas orättvist vid produktion av kläder som innehåller bland annat läder och päls. 

På grund av de ökade föroreningarna som släpps ut i miljön, samt båda branschers fokus på 

djur så var dessa två branscher bra att jämföra. 

2.4.2 Pilotstudie 

Innan den fullständiga enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie. Uppsatsens pilotstudie 

skickades ut med tio stängda och en öppen fråga. De tio stängda frågorna var till för att se om 

det faktiskt gick att analysera de potentiella svaren som den slutgiltiga enkäten skulle bistå 

med. Den elfte och öppna frågan var till för att respondenterna skulle kunna komma med egen 

respons på vad som var svårt att förstå med enkäten och förändringar som de ville se. Bryman 

& Bell (2017) förklarar att en pilotstudie är till för att se om det går att undersöka det som avses 

undersökas, samt om det är några frågetecken från potentiella respondenter om formuleringen 

av frågorna (Bryman & Bell 2017, s. 106). Den mest återkommande kritiken hos 

respondenterna kring pilotstudien var att den sista frågan om själva enkäten var svår att förstå, 

då författarna bad respondenterna att rangordna vad som var allra viktigaste till det minst 

viktiga. Detta förstod inte respondenterna riktigt, därför valde uppsatsförfattarna att ändra på 

utformningen av frågan samt omformulera den. En annan kritik kring enkäten var att de ville 
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ha en förklaring på CSR i samband med de frågor som rör ämnet, vilket författarna lade till vid 

frågorna.  

 

2.4.3 Slutgiltig enkät 

Den slutgiltiga enkäten bestod av nio frågor (Se bilaga 1). De första tre frågorna togs med för 

att kunna agera som kontrollfrågor så att respondenterna passar in i studiens population och 

urval. Den första var om respondenterna var bosatta i Stockholms län, detta för att de som inte 

var bosatta i Stockholm skulle behöva lägga onödig tid på att svara på en enkät som inte skulle 

ta hänsyn till deras svar, samt att uppsatsförfattarna skulle få mycket överflödig data som de 

var tvungna att sålla bort. I de följande två frågorna fick respondenterna ange hur ofta de köper 

produkter från mejeribranschen och från klädbranschen. Även dessa frågor var utformade som 

den första med att om de svarade att de aldrig köpte produkter från en eller båda branscherna 

avslutades enkäten. Istället för att ha denna fråga som en Ja/Nej om de konsumera dessa 

produkter så valde uppsatsförfattarna att ha olika intervall hur ofta som respondenterna köper 

dessa produkter. Detta var för att se om individer som köper en produkt mer sällan än andra 

kanske anser att vissa CSR faktorer är viktigare än andra. Fråga fyra och fem var demografiska 

frågor för att kunna analysera om det fanns samband mellan åldrar och kön kring CSR faktorer 

som var viktiga eller mindre viktiga.  

 

För att samla in data om faktorerna om CSR som respondenterna ansåg var viktiga var det två 

frågor om varje bransch. Den första var att respondenterna skulle betygsätta vissa faktorer som 

var viktiga när de köpte mejeriprodukter. De faktorer de skulle betygsätta var pris, ekologiskt, 

utsläpp vid tillverkning och transport, smaken, arbetsförhållanden varumärket och djurens rätt. 

Därefter fick respondenterna svara hur viktigt de anser att CSR är inom mejeribranschen på en 

skala på fem från minst viktigt till mycket viktigt. För klädbranschen var det samma frågor, 

den enda skillnaden var att när de skulle betygsätta vilka faktorer som påverkar deras köp när 

de handlar klädprodukter var utseende istället för smak. Detta gjordes så lika som möjligt för 

att respondenterna enkelt skulle genomföra enkäten. Den avslutande frågan i enkäten var om 

respondenterna ville ta del av resultatet så kunde de svara med en mailadress så skickas 

uppsatsen till dem när undersökningen är färdigställd. Denna fråga var dock helt frivillig. 

 

Enkätundersökningen utfördes elektroniskt genom att forskningsgruppen lade ut enkäten på 

sociala medier så som bland annat Facebook. Uppsatsförfattarna uppmanade även 
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respondenterna till att dela enkäten vidare, vilket ledde till det snöbollsurval som blev. Enkäten 

delades även bland grupper på Facebook för konsumenter, exempelvis Sveriges Konsumenter 

och Stockholms medvetna konsumenter. I slutändan var det 307 respondenter som svarade med 

18 st som inte passade in i populationen som därför blev ett bortfall. 

 

2.4.3 Bearbetning av insamlad data 

Undersökningen skickades ut med hjälp av ett Google Formulär, innehållandes tio 

obligatoriska frågor och en frivillig fråga. Efter 20 dagar stängdes enkäten sedan 

sammanställdes resultatet i Microsoft Excel. Excel användes för att sammanställa data på ett 

lättläsligt sätt i form av diagram och tabeller. 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

2.5.1 Intern och extern validitet 

Validitet handlar om hur väl undersökningen mäter det man faktiskt vill undersöka. I denna 

studie kan den interna validiteten handla om variablerna kön, ålder eller hur ofta 

respondenterna köper en viss produkt. Bryman & Bell (2017) menar att den interna validiteten 

handlar om det finns kausala samband mellan olika variabler och om man kan vara säkra på att 

det är just de variablerna som påverkar (Bryman & Bell 2017 s. 63-64). Ett exempel kan vara 

att personer i åldersgruppen 30-39 alla bryr sig mycket om CSR, men det är inte självklart det 

har med att de är i åldern mellan 30-39 utan något annat som inte berörs i denna undersökning. 

Eftersom denna enkät inte tar upp alltför många demografiska frågor förutom kön och ålder 

kan det bli svårt att motivera om vilka variabler som faktiskt påverkar respondenterna, dvs det 

är relativ låg intern validitet. 

 

Eftersom denna enkät är en sån liten del av populationen och att den är gjort med ett 

bekvämlighetsurval är det svårt att kunna säga att undersökningen har god extern validitet. 

Bryman & Bell (2017) förklarar att den externa validiteten handlar om resultatet är 

generaliserbart, d.v.s. att om denna undersökning kan appliceras på hela populationen (Bryman 

& Bell 2017 s. 64). För att ha ökat den externa validiteten hade uppsatsförfattarna behövt 

använda sig av ett slumpmässigt urval, vilket skulle leda till att alla i populationen skulle ha 

lika stor sannolikhet att vara med i enkäten.  
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2.5.2 Reliabilitet 

På grund av att ett snöbollsurval användes är det omöjligt att veta om resultatet hade blivit 

detsamma om den hade genomförts igen vid ett senare tillfälle, då det inte går att veta hur 

enkäten sprider sig. Bryman & Bell (2017) skriver att reliabilitet rör frågan om huruvida 

resultatet skulle förändras om man skulle genomföra studien igen skulle bli samma resultat 

eller om det är slumpmässiga faktorer som påverkar svaren (Bryman & Bell 2017 s. 62-63). 
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3. Teori/tidigare forskning  

I detta kapitel av uppsatsen kommer CSR att behandlas, CSR beskrivs som ett brett begrepp 

som tar många aspekter i beaktning. De tre underrubriker för CSR i detta kapitel är green 

marketing, eco-branding och greenwashing, dessa ses som olika typer av CSR och är därför 

tillhörande till CSR. Dessa teorier är till för att förklara företag kommunicerar CSR. Consumer 

decision strategies är den sista teorin som detta kapitel tar upp med avsikt att göra kopplingar 

till konsumenters agerande kring CSR. Eftersom det är mer kostsamt med att jobba aktivt med 

CSR (Christmann, 2000) så blir det viktigare att förstå hur företag lyckas med det exempelvis 

med green marketing och eco-branding, men även fallgroparna med problemet bland annat 

greenwashing. 

3.1 CSR 

I Sheehy’s artikel Defining CSR: Problems and Solutions (2014) är målet att hitta en definition 

på vad CSR faktiskt är. Sheehy menar att definitionen av CSR kan variera på grund av att det 

är ett brett begrepp. Detta blir problematiskt när juridiska och ekonomiska beslut skall tas 

(Sheehy, 2014). Lantos (2001) tar upp några exempel på hur CSR brukar definieras, ett av 

dessa är att CSR brukar ses som en organisations skyldighet att maximera sin positiva påverkan 

och minska sin negativa påverkan på samhället. Företagen ska ha samhällets långsiktiga behov 

och önskemål i åtanke samt vara en god förvaltare av de ekonomiska och mänskliga resurserna 

i samhället (Lantos, 2001). Att skydda miljön är ett kriterium som företag alltmer överväger på 

grund av att konsumenterna blir alltmer uppmärksamma på allt som har att göra med CSR 

(Shuili Du & Sankar, 2010). I korthet är CSR idén om att företags sociala ansvar för hur de 

påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv tillsammans med 

etik (Sheehy, 2014).  

3.1.1 Green marketing  

Khosro och Gaye (2009) skriver om grön marknadsföring och förklarar att det finns tre 

grundsatser, de tre E:na (ecological, equitable och economic). Med detta menas att 

marknadsföring inte ska ha en negativ påverkan på miljön (ecological) och ska inte främja 

ojämlikhet (equitable) och marknadsföring ska främja långsiktig ekonomisk utveckling 

(economic). Företag kan använda sig av grön marknadsföring för att ta ett etiskt och socialt 

ansvar vilket ger en positiv extern bild av företaget (Khosro & Gaye, 2009). Företagen 
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använder inte bara grön marknadsföring för att skapa en positiv extern bild hos konsumenterna 

utan det används också i syftet att minska kostnaderna för att göra produkterna billigare för 

kunderna (Sarkar, 2012). För att applicera denna teori till undersökningen så får konsumenterna 

rangordna de faktorer som de anser påverkar deras köp mest, resultatet av dessa frågor kan 

jämföras för att säkerställa om det förekommer olika genomsnitt på “CSR-faktorerna” mellan 

branscherna. Vid ett sådant resultat kan det tyda på att green marketing är större inom en 

bransch, har mer påverkan eller att den framstår som pålitligare. Detta gäller även för nästa 

teori som är eco-branding.  

 

3.1.2 Eco-branding  

D’Souza redogör för begreppet eco-branding som hon menar är ett sätt för företag att 

differentiera sina produkter för att främja miljövänligare alternativ (D’Souza, 2015). Ett 

exempel på detta är kläder som tillverkas med biologiskt nedbrytbara eller återvunna material. 

Genom att använda sig av eco-branding visar ett företag på en viss ansvarighet, vilket kan 

kopplas till CSR (D’Souza, 2015). Däremot menar Sarkar (2012) att marknadsföring av 

miljöprodukter inte alltid är så enkelt. Sarkar (2012) menar att det är allmänt observerat att de 

ekologiskt hållbara produkterna inte kommer att vara kommersiellt genomförbara nog för att 

tränga sig in på marknaden om inte gröna varumärkes kvalifikationer effektivt kommuniceras 

(Sarkar, 2012). Sarkar (2012) redogör för strategier som används vid positioneringen av gröna 

produkter och menar att dessa kan klassificeras som funktionella eller emotionella. Emotionella 

element bör betraktas som främst bland de synliga valen av eco-branding och vid positionering 

av miljöprodukter. Sarkar (2012) förklarar vidare att med sin egen strategi kan företagen 

använda sig av tre olika fördelar som finns vid emotionell positionering. Det första är att det 

ger konsumenterna en känsla av välbefinnande som ofta förknippas med att man agerar på ett 

självuppoffrande sätt. Den andra fördelen som Sarkar (2012) tar upp är den förmån som skapas 

när konsumtion av gröna varumärken är socialt synlig så blir det ett typ av automatiskt uttryck 

för konsumenten. Den sista fördelen är den naturrelaterade fördelen som skapar känslor att 

konsumenterna kommer i kontakt med naturen, att konsumenterna upplever en “kärlek till 

naturen” eller att “man är ett med naturen” (Sarkar, 2012). Sarkar (2012) menar att denna 

känslomässiga reaktion leder till ett välbefinnande hos konsumenterna. 
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3.1.3 Greenwashing 

Khosro & Gaye (2009) redogör för begreppet greenwashing, de menar att det är när ett företag 

påstår att de främjar miljövänliga initiativ men i verkliga fallet agerar på ett sätt som förstör 

miljön, till exempel när ett företag påstår att de har green marketing men egentligen inte 

genomför det så kallas det för greenwashing (Khosro & Gaye, 2009).  Detta begrepp är kopplat 

till studiens ämne då vissa företag har spridit falska etiska och gröna påståenden vilket ökar 

konsumenternas skepticism av CSR och marknadsföring.  

3.2 Consumer Decision Strategies 

Bettman, Luce och Payne redogör i sin artikel Constructive Consumer Choice Processes (1998) 

vad som kännetecknar konsumenters beslutsstrategier, de menar att det finns fyra primära 

aspekter som karaktäriserar beslutsstrategier. Dessa fyra aspekter är: 

● Den totala mängden information som behandlas. 

● Selektivitet vid informationsbehandling. 

● Mönstret för bearbetning. 

● Huruvida strategin är kompensatorisk eller icke-kompensatorisk. 

Den totala mängden information som behandlas kan variera mycket. Det kan till exempel vara 

en detaljerad övervägning av mycket av den tillgängliga informationen om varje alternativ eller 

en väldigt begränsad övervägning av en liten uppsättning information (Bettman, Luce & Payne, 

1998). 

 

Nästa aspekt som Bettman, Luce & Payne (1998) tar upp är selektivitet vid 

informationsbehandling som syftar på att olika mängder information kan bearbetas för varje 

alternativ eller att samma mängd information kan bearbetas för varje alternativ (Bettman, Luce 

& Payne, 1998). Exempelvis kan en konsument utgå ifrån att ekologiskt är det viktigaste 

attributet och bearbetade varje alternativ utifrån det. Denna typ av informationsbehandling 

skulle innebära en mycket selektiv bearbetning av information om attribut.  

 

Mönstret för behandlingen av information är något som Bettman, Luce & Payne (1998) menar 

kan skilja sig åt då ett specifikt attribut kan bearbetas på flera olika alternativ för att sedan 

övergå till att bearbeta de resterande attributen (Bettman, Luce & Payne, 1998). Till exempel 
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kan en konsument välja att undersöka priset på olika alternativ för att konstatera vilket som är 

billigast och sedan övergå till att undersöka andra attribut som det billigaste alternativet har.  

 

Den slutgiltiga aspekten som Bettman, Luce & Payne (1998) redogör för är huruvida 

strategierna kompenserar. En kompensatorisk strategi kräver avvägningar mellan de olika 

attributen, till exempel om ett bra värde på ett attribut kan väga upp för ett dåligt värde på ett 

annat attribut. I en icke-kompensatorisk strategi kan ett bra värde på ett attribut inte väga upp 

för ett dåligt värde på ett annat attribut (Bettman, Luce & Payne, 1998). Ett exempel på detta 

är om priset på ett alternativ är högt men det är ekologiskt så kan konsumenten ändå tänka sig 

att genomföra köpet så använder de sig av en kompensatorisk strategi men om de istället väljer 

att inte köpa den ekologiska produkten på grund av det höga priset så använder de sig av en 

icke-kompensatorisk strategi.  

 

För att applicera Consumer Decision Strategies i enkäten används rangordningsfrågorna där 

konsumenterna anger vilka faktorer de anser påverkar deras köp mest. Resultatet av dessa 

frågor visar en bild över hur konsumenternas mönster för bearbetning av information ser ut 

inom båda branscherna. Resultatet kan även eventuellt visa selektivitet vid 

informationsbehandling om resultatet skulle visa olikheter mellan branscherna till exempel om 

genomsnittet på faktorn pris skiljer sig. Detta kan då visa en viss selektivitet vid 

informationsbehandling. 

3.3 Sammanfattning 

I det ovanstående kapitlet beskrivs teorier om hur företag jobbar med sitt sociala ansvar till 

samhället (CSR) för att skapa en positiv extern image till konsumenterna och jobbar med 

exempelvis eco-branding och grön marknadsföring för att uppnå detta. Det beskrivs även hur 

vissa företag utnyttjar detta för att försöka uppnå bättre marknadspositioner genom att hävda 

att företaget främjar miljövänliga alternativ men i själva verket agerar på ett helt annat sätt 

(greenwashing). I kapitlet beskrivs även konsumenternas uppfattning av den tillgängliga 

informationen och hur deras bearbetning av informationen varierar och kan ha olika mönster 

baserat på vilken strategi konsumenter använder sig av.   
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras med hjälp av 

diagram och tabeller. 

 

 

Diagram 4.1 - Svar på enkätfrågan ”Är du bosatt i Stockholms län” 

 

I enkätstudien var det 306 respondenter som svarade på enkäten och de första tre frågorna är 

som tidigare nämnt kontrollfrågor för att kunna se potentiellt bortfall. Utav dessa 306 

respondenter så var det 18 respondenter som inte uppfyllde kraven för att delta i studien och 

detta resulterade i ett bortfall på 5,9 %. Med detta bortfall inräknat så motsvarar respondenterna 

0,016 % av populationen. 
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Diagram 4.2 - Svar på enkätfrågan “Hur ofta köper du produkter från klädbranschen?” 

 

Förutom att fråga två var en kontrollfråga om respondenterna passar in i undersökningen så var 

det ett sätt för att ta reda på hur ofta respondenterna köper produkter i klädbranschen. Diagram 

4.2 visar då det resultatet av den frågan. Det var då fyra som aldrig köper något från 

klädbranschen. Bortsett från de som aldrig köper något från klädbranschen så var det minst 

antal respondenter som handlade en gång i veckan med tolv respondenter. De flesta, 92 

respondenter, handlar en gång i månaden. Det var ingen respondent som köper klädprodukter 

flera gånger i veckan. 

 

 

Diagram 4.3 - Svar på enkätfrågan “Hur ofta köper du produkter från mejeribranschen?” 
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Diagram 4.3 illustrerar hur ofta respondenterna köper mejeriprodukter. De flesta köper 

antingen flera gånger i veckan (112 respondenter) eller en gång i veckan (132 respondenter). 

Minst antal respondenter handlade varannan månad eller en till två gånger om året med fyra 

respondenter vardera. Åtta köper aldrig mejeriprodukter. 

 

 

Diagram 4.4 - Svar på enkätfrågan “Ange din åldersgrupp” 

 

Majoriteten av respondenterna, d.v.s. 108 st eller 38 %, har angett 20-29 år som sin åldersgrupp. 

Den näst största åldersgruppen bland respondenterna var 40-49 år som bestod av 60 st 

respondenter och 21 % av de totala respondenterna. De två minsta åldersgrupperna var 65+ 

som bestod av 18 följt av åldersgruppen 15-19 år som endast bestod av 2 respondenter. 
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Diagram 4.5 - Svar på enkätfrågan “Ange ditt kön” 

 

I diagram 4.5 illustreras fördelningen av kön hos respondenterna som var 138 män och 150 

kvinnor som motsvarar 47,75 % respektive 52,25 %. I enkäten fanns det även möjlighet att 

identifiera sig som annat alternativ, men ingen av respondenterna valde det alternativet.  

 

 

Tabell faktorer mejeribranschen Genomsnitt 

Smaken 4,304 

Djurens rätt 3,398 

Pris 3,322 

Varumärket 3,225 

Ekologiskt 3,128 

Arbetsförhållanden 2,561 

Utsläpp vid tillverkning och transport 2,505 

Tabell 4.1 - Svar på enkätfrågan “Vilka faktorer anser du påverkar ditt köp när du handlar mejeriprodukter?” 
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Tabell 4.1 visar vilka faktorer som respondenterna anser vara de faktorer som påverkar när de 

köper mejeriprodukter. Respondenterna fick tilldela varje faktor ett värde mellan 1 till 5, där 5 

var påverkar mest och 1 var påverkar minst. Resultatet visas i tabellform där varje faktor har 

fått ett genomsnitt baserat på vad samtliga respondenter har angett. Den faktor som fick högst 

genomsnitt och anses vara den faktor som påverkar mest var smaken som fick ett genomsnitt 

på 4,304 medan det minst viktiga var utsläpp vid tillverkning och transport vars genomsnitt var 

2,505.  

 

 

Diagram 4.6 - Svar på enkätfrågan “Hur viktigt anser du att CSR är inom mejeribranschen?” 

 

I Diagram 4.6 kan man tydligt se att majoriteten av respondenterna ansåg att CSR inom 

mejeribranschen var viktigt eller mycket viktigt. Bland respondenterna var det 126 som svarade 

viktigt vilket motsvarar 44 % av respondenterna och 114 som svarade mycket viktigt som 

motsvarar 40 % av respondenterna. 8 respondenter har svarat mycket oviktigt vilket motsvarar 

3 % av respondenterna och endast 2 respondenter har svarat oviktigt vilket är 1 % av 

respondenterna.  
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Tabell faktorer klädbranschen Genomsnitt 

Utseendet 4,561 

Pris 3,806 

Varumärket 3,363 

Arbetsförhållanden 2,900 

Djurens rätt 2,837 

Utsläpp vid tillverkning och transport 2,367 

Ekologiskt 2,090 

Tabell 4.2 - Svar på enkätfrågan “Vilka faktorer anser du påverkar ditt köp när du handlar klädprodukter?” 

 

Tabell 4.2 visar vilka faktorer som respondenterna anser vara de faktorer som påverkar när de 

köper klädprodukter. Precis som i Tabell 4.1 fick respondenterna tilldela varje faktor ett värde 

mellan 1 till 5, där 5 var påverkar mest och 1 var påverkar minst och sedan sammanställdes det 

till de genomsnitt som syns i Tabell 4.2. Den faktor som fick högst genomsnitt är utseendet 

med ett genomsnitt på 4,561 följt av pris som var näst högst med ett snitt på 3,806. Den faktor 

som fick lägst genomsnitt var ekologiskt med ett genomsnitt på 2,090. 
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Diagram 4.7 - Svar på enkätfrågan ”Hur viktigt anser du att CSR är inom klädbranschen?” 

 

I Diagram 4.7 ser vi att det svarsalternativ som majoriteten av respondenterna, vilket i detta 

fall var 88 respondenter eller 31 % av de totala respondenterna, har angett är varken eller. 

Viktigt var det alternativ som var näst högst med 84 vilket motsvarar 29 % av respondenterna. 

66 respondenter har angett Mycket viktigt vilket motsvarar 23 %, 32 respondenter har svarat 

oviktigt vilket är 11 % av respondenterna. Endast 18 respondenter har svarat mycket oviktigt 

vilket motsvarar 6 %. 

 

Åldersgrupp CSR-faktorer 

inom 

mejeribranschen 

Övriga faktorer 

inom 

mejeribranschen 

CSR-faktorer 

inom 

klädbranschen 

Övriga faktorer 

inom 

klädbranschen 

15-19 år 3,500 3,667 2,250 4,333 

20-29 år 2,690 3,549 2,463 3,914 

30-39 år 3,009 3,607 2,348 3,952 

40-49 år 3,142 3,722 2,867 3,944 

50-64 år 3,091 3,727 2,750 3,955 

65+ år 2,611 3,630 2,306 3,704 

Tabell 4.3 - Tabell över sammanslagna genomsnittliga bedömningar beroende på åldersgrupp för mejeri- 

respektive klädbranschen, det högsta värdet i varje kolumn är fetmarkerat och det lägsta värdet är rödmarkerat 
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Tabell 4.3 illustrerar vilka faktorer som de olika åldersgrupperna anser är viktiga vid köp av 

mejeri- och klädprodukter. De olika faktorerna delas upp i två olika grupper, CSR-faktorer och 

övriga faktorer. CSR-faktorerna är ekologiskt, utsläpp vid tillverkning och transport, 

arbetsförhållanden och djurens rätt och de övriga faktorerna är smak/utseende, pris och 

varumärke. Inom båda branscherna var de övriga faktorerna viktigast med 3,5 eller en högre 

bedömning. Det högsta betyget kring CSR-faktorerna var också 3,5 men det var åldersgruppen 

15-19 som bara har två respondenter vilket gör det svårt att generalisera med det. Bortsett från 

den åldersgruppen är det bara kring 3 i betyg eller lägre kring CSR-faktorerna. 

 

 

Tabell faktorer 

mejeribranschen 

Genomsnitt för kvinnor Tabell faktorer 

mejeribranschen 

Genomsnitt för 

män 

Smak 4,253 Smak 4,391 

Djurens rätt 3,573 Varumärket 3,377 

Ekologiskt 3,400 Pris 3,333 

Pris 3,333 Djurens rätt 3,232 

Varumärket 3,107 Ekologiskt 2,855 

Arbetsförhållanden 2,627 Arbetsförhållande 2,507 

Utsläpp vid tillverkning 

och transport 

2,613 

  

Utsläpp vid tillverkning 

och transport 

2,406 

Tabell 4.4 - Tabell över den genomsnittliga bedömningen av faktorer inom mejeribranschen bland kvinnor och 

män 

 

I tabellen 4.4 så illustreras den genomsnittliga bedömningen av vilka faktorer som är viktigast 

inom mejeribranschen för kvinnor och män. Smaken var det viktigaste med 4,25, därefter var 

det djurens rätt med 3,57. Det som var minst viktigt var arbetsförhållanden och utsläpp vid 

tillverkning och transport med ungefär 2,62. Det som män ansåg var viktigast vid köp av 

mejeriprodukter var smak med 4,39 och varumärket näst på tur med 3,38. Det minst viktiga 

var även som för kvinnorna arbetsförhållanden och utsläpp vid tillverkning och transport. 
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Tabell faktorer 

klädbranschen 

Genomsnitt för 

kvinnor 

Tabell faktorer klädbranschen Genomsnitt 

för män 

Utseende 4,560 Utseendet 4,594 

Pris 3,747 Pris 3,899 

Varumärket 3,213 Varumärket 3,551 

Arbetsförhållanden 3,093 Djurens rätt 2,725 

Djurens rätt 2,960 Arbetsförhållande 2,710 

Utsläpp vid tillverkning och 

transport 

2,640 Utsläpp vid tillverkning och 

transport 

2,087 

Ekologiskt 2,333 Ekologiskt 1,840 

  

Tabell 4.5 - Tabell över den genomsnittliga bedömningen av faktorer inom klädbranschen bland kvinnor och män 

 

I tabellen 4.5 så illustreras den genomsnittliga bedömningen av vilka faktorer som är viktigast 

inom mejeribranschen för kvinnor och män. Det viktigaste för kvinnor i Stockholms län var 

utseendet på deras klädprodukter med en snittbedömning på 4.56, med det nästviktigaste var 

pris med 3,75. Det minst viktiga var ekologiskt med en bedömning på 2.33 och utsläpp vid 

tillverkning och transport med 2,64. Hos män var utseendet det viktigaste med ett snitt på 4,59 

och därefter pris med 3,90. De som var minst viktiga var ekologiskt med 1,84 och utsläpp vid 

tillverkning och transport med en snittbedömning 2,09. 

 

Bransch CSR-faktorer Övriga faktorer 

Mejeribranschen 2,737 3,416 

Klädbranschen 2,407 3,693 

Tabell 4.6 - Tabell över de sammanslagna genomsnittliga bedömningarna av CSR-faktorer och de övriga 

faktorerna mellan de två branscherna 
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I tabell 4.6 så illustreras vilken bransch som respondenterna anser är viktigast när det kommer 

till CSR. Mejeribranschen hade ett högre snitt är klädbranschen med 2,737 kontra 2,407. Det 

omvända kan man även se, då inom klädbranschen så var de övriga faktorerna viktigare än 

inom mejeribranschen. 

 

 

Diagram 4.8 - Diagram över den genomsnittliga rangordningen av faktorer inom mejeribranschen bland 

respondenter som angett att CSR inom mejeribranschen är mycket viktigt eller viktigt. 

 

Diagram 4.8 illustrerar genomsnittet för samtliga faktorer inom mejeribranschen för de 

respondenter som har svarat mycket viktigt eller viktigt på frågan om hur viktigt CSR är inom 

mejeribranschen. Dessa två grupper består tillsammans av 240 respondenter och utgör 38 % av 

samtliga respondenter. Bland respondenterna som valde mycket viktigt visade det sig att den 

faktor de anser påverkar deras köp mest är smak med ett genomsnitt på 4,193. Även för de 

respondenter som svarade viktigt så var smak den faktor som har högst genomsnitt, 

genomsnittet låg på 4,571.  
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Diagram 4.9 - Diagram över den genomsnittliga rangordningen av faktorer inom klädbranschen bland 

respondenter som angett att CSR inom klädbranschen är mycket viktigt, viktigt eller varken eller. 

 

Diagram 4.9 visar vilka faktorer respondenterna anser viktiga av de som har valt mycket viktigt, 

viktigt och varken eller på frågan hur viktigt anser du att CSR är inom klädbranschen. Dessa 

respondenter var 238 och motsvarar 83 % av respondenterna vilket gjorde det intressant att visa 

detta. De som väljer mycket viktigt anser att utseendet är det viktigaste, därefter 

arbetsförhållanden och pris. Även de som väljer viktigt och varken eller anser att utseendet. 

Minst viktigt för alla tre respondents-typer är ekologiskt.  
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5. Analys 

Syftet med de tre första frågorna i enkäten var att få ett sätt att bättre hantera bortfallet i studien. 

Det totala bortfallet för studien var 18 av 309, dvs. 5,8 % vilket för det mesta kan ha orsakats 

på grund av att studien använde sig av ett snöbollsurval, då respondenterna uppmanades att 

dela enkäten vidare kan den ha spridits till individer som inte ingick i den valda populationen 

för denna studie. Könsfördelning hos respondenterna var 138 män och 150 kvinnor vilket 

motsvarar 47,75 % respektive 52,25 %. Detta resultat stämmer relativt bra överens med 

könsfördelningen för populationen som undersöktes som var ganska lika uppdelad 50/50 enligt 

Statistiska Centralbyrån (2019). 

 

Mejeribranschen 

Majoriteten av respondenterna ansåg att det var viktigt med CSR, detta blir intressant då det 

svarsalternativ som fick högst genomsnitt på rangordningsfrågan var smaken och 

svarsalternativen ekologiskt, arbetsförhållanden och utsläpp vid tillverkning och transport som 

har en stark koppling till CSR var de tre faktorer som fick lägst genomsnitt hos respondenterna. 

Detta kan anses märkvärdigt då enligt WWFs undersökning så anstränger sig den större delen 

av svenskar överlag, med stockholmare inkluderade, att minska sina utsläpp 

(Världsnaturfonden WWF, 2019).  

 

I diagram 4.8 illustreras genomsnittet för faktorerna baserat på svaren från de respondenter som 

har angett att CSR inom mejeribranschen är mycket viktigt så är genomsnittet för djurens rätt 

och ekologiskt högre än genomsnittet för samtliga respondenter som Tabell 4.1 visar. Detta 

kan reflektera den positioneringsstrategi som Sarkar (2012) menar finns för eco-branding, den 

naturrelaterade fördelen som är menat att skapa känslor hos konsumenterna. Konsumenterna 

kan få en känsla av “kärlek till naturen” samt att konsumenterna kommer i kontakt med naturen 

(Sarkar, 2012). Något som däremot är anmärkningsvärt är att faktorerna arbetsförhållanden och 

utsläpp vid tillverkning och transport har lägst genomsnitt även hos dessa respondenter som 

har angett att CSR inom mejeribranschen är mycket viktigt. Detta kan kopplas till Bettman, 

Luce & Payne (1998) till Consumer Decision Strategies och aspekten om selektiv 

informationsbehandling (Bettman, Luce & Payne, 1998). De anser att CSR är mycket viktigt 

men trots detta så är vissa CSR-faktorer de minst viktiga vid köp. Då har respondenterna en 

selektivitet vid informationsbehandlingen eftersom de anser att vissa CSR-faktorer är viktigare 

än andra. Att 40 % av respondenterna svarade att det var mycket viktigt och att dessa 
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respondenter anser att djurens rätt och ekologiskt är faktorer som har stor påverkan på deras 

köp av mejeriprodukter kan kopplas till WWF’s undersökning där nästan hälften svarade att de 

aktivt väljer bort kött för klimatet (Världsnaturfonden WWF, 2019). 

 

Klädbranschen 

I tabell 4.2 kan man se att den faktor i klädbranschen som fick högst genomsnitt var utseendet. 

Trots att 52 % av respondenterna ansåg att CSR var viktigt eller mycket viktigt så var det ingen 

CSR-faktor som fick ett högre genomsnitt än 2,9. Inte ens om man endast jämför genomsnitten 

för faktorerna bland de respondenter som har angett viktigt eller mycket viktigt är de topp 3 

faktorerna CSR faktorer som respondenterna anser påverkar deras köp mest. Även detta kan 

kopplas till aspekten om selektiv informationsbehandling som Bettman, Luce & Payne (1998) 

tar upp i Consumer Decision Strategies (Bettman, Luce & Payne, 1998). Konsumenterna väljer 

istället de produkter som uppfyller andra krav än de som finns på CSR när de ska inhandla 

produkter inom klädbranschen. Den faktor som har fått lägst genomsnitt inom klädbranschen 

är ekologiskt. Detta kan bero på att de ekologiskt hållbara produkterna inte är kommersiellt 

genomförbara nog för att tränga sig in på klädmarknaden. Sarkar (2012) menar att om inte 

gröna varumärkes kvalifikationer effektivt kommuniceras så kan det vara svårare att ta sig in 

på marknaden (Sarkar, 2012). 

 

Jämförelse mellan branscherna 

Inom båda branscherna så fick CSR faktorerna relativt lågt genomsnitt (se tabell 4.6). 

Mejeribranschen var den branschen där CSR ansågs vara viktigare, detta kan vara på grund av 

att eco-branding har varit mer framgångsrik än inom klädbranschen. Enligt Sarkar (2012) krävs 

det bra eco-branding för att lyckas med grön marknadsföring, vilket kan vara en bakomliggande 

faktor till varför konsumenterna hade ett större fokus på CSR inom mejeribranschen (se 

diagram 4.6 & tabell 4.1) om man skulle jämföra det mot klädbranschen (se diagram 4.7 & 

tabell 4.2). För att jämföra de olika branscherna så kan man ställa varje faktor mot varandra. 

Ett exempel kan vara djurens rätt som inom mejeribranschen var den nästviktigaste faktorn, 

medan djurens rätt var den femte viktigaste faktorn inom klädbranschen. Detta exempel kan 

även kopplas till Bettman, Luce & Payne (1998) teori om Consumer Decision Strategies och 

aspekten om selektiv informationsbehandling då samma faktor fick olika genomsnitt i de olika 

branscherna. Detta resultat betyder alltså att konsumenterna anser att djurens rätt påverkar 

deras köp mer inom mejeribranschen än inom klädbranschen och konsumenterna påvisar då en 

viss selektivitet vid informationsbehandling. På grund av att greenwashing har ökat mycket 



 

33 

under senaste åren (TerraChoice 2009) kan detta påverka konsumenterna till att ignorera CSR 

då de inte har tillit till företagen. Ett sådant fall kan vara efter att det kom fram att H&M brände 

kläder (Andersson Åkerblom 2017).  

 

Inom både mejeribranschen och klädbranschen så fanns det tecken på att respondenterna ansåg 

att CSR var viktigt men att de influeras mer eller mindre av vissa faktorer. Ett exempel på detta 

är att smak fick det högsta genomsnittet hos respondenterna och att djurens rätt har det näst 

högsta genomsnittet inom mejeribranschen så kan det tyda på att respondenterna har CSR i 

åtanke när de ska inhandla produkter inom mejeribranschen men i slutändan är det inte den 

avgörande faktorn för ett köp. Detta kan kopplas till Bettman, Luce & Payne (1998) teori om 

Consumer Decision Strategies och aspekten om selektiv informationsbehandling. Eftersom 

smak och pris var de viktigaste faktorerna inom båda branscherna så kan detta innebära att 

respondenterna letar efter produkter som uppfyller dessa krav. Aspekten om mönstret för 

bearbetning av information kan kopplas till detta. De väljer sedan produkterna som uppfyller 

det kravet, sedan det näst viktiga kravet, sedan det tredje viktigaste kravet och så vidare. 

Konsumenten bör välja den produkten som uppfyller flest krav. Sist kan det kopplas till 

Bettman, Luce & Payne (1998) teori om Consumer Decision Strategies och aspekten om 

huruvida strategin är kompensatorisk eller inte. Till exempel om konsumenterna kan tänka sig 

köpa en produkt i klädbranschen där utseendet, som fick högst genomsnitt, inte uppfyller 

konsumentens krav men istället uppfyller kravet för ekologiskt, som fick lägst genomsnitt. 

 

Jämförelse mellan åldersgrupper 

I tabellen 4.3 kan man läsa av att det i båda branscherna är pensionärerna, 65+ som bryr sig 

minst om CSR, bortsett från 15-19 inom klädbranschen. Man kan även se att det finns som en 

topp om hur viktigt CSR är med relativt låg till en början, den toppar inom åldersgruppen 40-

49 för att sedan dala igen i de äldsta åldrarna. Det som blir mest uppenbart är att samtliga 

åldersgrupper inom båda branscherna anser att faktorerna smak/utseende, pris och varumärke 

är i snitt viktigare än CSR-faktorerna utsläpp vid tillverkning och transport, ekologiskt, 

arbetsförhållanden och djurens rätt. 

 

Jämförelse mellan könen 

För att ta reda på om det fanns skillnader mellan kvinnor och män så ställdes faktorerna som 

respondenterna anser vara viktiga mot varandra. Inom mejeribranschen så finns det fler 

tendenser på CSR-medvetna beslut, med djurens rätt och ekologiskt som två av de tre viktigaste 
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faktorerna. Männen däremot hade inga CSR faktorer med högre genomsnitt än de övriga 

faktorerna, vilket kan ses som att de bryr sig mindre om socialt ansvar. Detta kan styrkas för 

utsläpp vid tillverkning och transport då Världsnaturfonden WWF (2019) tog upp i sin 

barometer att kvinnor var mer villiga att ändra sin vardag för att minska sina utsläpp. Tabell 

4.4 visar att kvinnor bryr sig mer om utsläppen än män då genomsnittet för utsläpp vid 

tillverkning och transport hos kvinnor var 2,613 jämfört med männens 2,406. Dock så är det 

fortfarande den faktor som är minst viktig för båda könen. 

 

Även inom klädbranschen så kan man se att kvinnor anser att CSR är viktigare än männen. 

Trots att båda branscherna har faktorerna utseende, pris och varumärket som de tre viktigaste 

så är gapet mellan dessa och CSR-faktorerna betydligt mycket mindre hos kvinnor. Medan hos 

männen kan man se att avståndet mellan djurens rätt och varumärket är relativt stor jämfört 

med kvinnorna. Även snitten för varje CSR-faktor är högre för kvinnor än för män.  
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6. Slutsats 

Frågeställningarna för denna studie är: 

● Anser svenska konsumenter att det är viktigt med CSR inom mejeribranschen 

respektive klädbranschen? 

● Vilka CSR-faktorer anser svenska konsumenter påverkar deras köp mest inom 

mejeribranschen respektive klädbranschen? 

 

Syftet med denna studie var att kartlägga åsikterna om CSR inom mejeribranschen respektive 

klädbranschen hos konsumenter i Stockholms län för att sedan att jämföra de likheter och/eller 

skillnader som framkom inom de två olika branscherna. För att ta reda på detta kan vi utgå 

ifrån de två olika frågorna där respondenterna fick ange hur viktigt de anser att CSR är inom 

respektive bransch. Utifrån detta resultat så kan vi se att 84 % av respondenterna anser att CSR 

är viktigt eller mycket viktigt inom mejeribranschen, medan inom klädbranschen är det endast 

52 % av respondenterna som anser att CSR är viktigt eller mycket viktigt. På grund av detta 

drar vi slutsatsen att konsumenterna anser att CSR är viktigare inom mejeribranschen än 

klädbranschen. 

 

Utifrån resultatet och analysen kan vi dra slutsatsen att den CSR-faktor som konsumenterna 

anser påverkar deras köp mest är djurens rätt inom mejeribranschen och arbetsförhållanden 

inom klädbranschen. Vidare kan vi även dra slutsatsen att konsumenterna inte anser att CSR-

faktorer är det som har störst påverkan på deras köp inom respektive bransch.  
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7. Diskussion 

Efter att ha kommit fram till en slutsats och besvarat forskningsfrågorna så kunde vi även se 

att konsumenterna anser att CSR-faktorer har större påverkan på deras köp inom 

mejeribranschen än i klädbranschen, bortsett från arbetsförhållanden som anses påverka mer 

inom klädbranschen. Vi kan även se att även fast konsumenterna anser att CSR är viktigt eller 

mycket viktigt så anser de inte att det är CSR-faktorer som har störst påverkan på deras köp. 

 

Konsumenterna verkade inkonsekventa med sina svar angående hur viktigt det är med CSR-

faktorer inom de två branscherna, till exempel så anser konsumenterna att djurens rätt har större 

påverkan inom mejeribranschen än inom klädbranschen. Detta kan bero på att inom 

mejeribranschen är djuren mer i fokus än i klädbranschen där det enbart förekommer vissa 

klädesplagg som använder sig av djur. Det skulle kunna vara på grund av att individer bryr sig 

mer om vilka livsmedel de konsumerar jämfört med vilka kläder de konsumerar. En annan 

bakomliggande anledning till detta kan vara att det är baserat på vart fokus ligger i media. Ett 

annat exempel om den så kallade selektiva CSR-uppfattningen är att man mer och mer minskar 

köttätandet och minskar flygandet för att minska utsläppen (Världsnaturfonden WWF, 2019). 

Dock så stämmer detta inte överens alls med denna studie då utsläpp vid tillverkning och 

transport är de minst viktiga inom mejeribranschen och näst minst viktig inom klädbranschen. 

Något som hade gynnat undersökningen var om uppsatsen hade kompletterats med en 

kvalitativ undersökning. Detta hade gett en bättre inblick i varför respondenterna anser som 

dem gör. Detta hade då bidragit med att man hade fått en förståelse om exempelvis varför 

respondenter tycker djurens välmående är viktigare än arbetarna på fabrikerna eller gårdarna. 

Kan det vara för att respondenterna i denna undersökning har en selektiv uppfattning om CSR? 

 

En observation är att åldersgruppen 65+ är de som anser att CSR är minst viktigt och 

åldersgruppen 40-49 år är de som anser att CSR var mest viktigt inom respektive bransch. Vi 

kan även se att CSR faktorer är viktigare för kvinnor än för män inom respektive bransch. 

Ekologiskt för båda branscherna var relativt låg, med plats fem för mejeribranschen och plats 

sju inom klädbranschen. Detta kan ses som underligt, då det inte stämmer så väl överens med 

Ekoweb (2018) undersökning där det framkom att försäljningen har ökat under de senaste åren. 

Detta kan vara för att individer inte tänker aktivt på valet att köpa ekologiskt men eftersom den 

ökade andelen ekologiska produkter, speciellt inom livsmedel (Ekoweb 2018) och i 

förlängning mejeri, så blir det lättare för konsumenter att köpa ekologiskt. 
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7.1 Metodkritik 

Ett problem med uppsatsen var valet att ha snöbollsurval. Det valdes för att det går snabbt att 

samla in data och att enkäten kan spridas med en snöbollseffekt. Det negativa är att man har 

ingen direkt kontroll över hur den sprids. Det var också därför det var ett relativt högt bortfall 

som skulle försvunnit om man istället skickade ut till personer som fanns på exempelvis på en 

maillista för personer som bor i Stockholm. Resultatet hade då också blivit mer generaliserbart 

då eftersom det hade varit ett sannolikhetsurval istället för ett bekvämlighetsurval. Eftersom 

respondenten uppmanades att dela enkäten vidare så kunde detta ha lett till att de som svarade 

på enkäten skulle vara partiska, då de som bryr sig mer om CSR hade en mer villighet att svara 

på enkäten. 

 

En annan negativ del med sättet som enkäten utgavs var att de påverkade vilka som deltog i 

enkäten. Fördelningen mellan åldersgrupperna blev förvriden då åldersspannet 20-29 blev 

överrepresenterad och spannet mellan 15-19 var underrepresenterat gentemot populationen. 

Överrepresentationen kan vara för att det är fler i denna åldersgrupp som är aktiva på sociala 

medier om man jämför med de äldre åldersgrupperna medan underrepresentationen kan vara 

på grund av att de yngre inte är villiga att sätta sig ner och genomföra en enkät. 

 

När uppsatsförfattarna valde att kombinera faktorerna i resultatdelen i form av CSR-faktorer 

och övriga faktorer ledde det till att man valde att ha varumärket som en övrig faktor. Problemet 

med att göra det är att det kan finnas personer som uppfattar varumärket som en CSR-faktor 

då varumärket står för detsamma som företaget står för. Ett varumärke kan alltså representera 

de CSR-initiativ som företaget engagerar sig i och på så sätt skapar konsumenterna en 

association mellan CSR och varumärket. En CSR-faktor som inte togs med i studien var 

välgörenhet eller samhällsnytta. Något som till exempel Arla engagerar sig i för att stödja 

välgörenhetsorganisationer genom att bidra med mejeriprodukter. Det skulle vara intressant att 

se hur konsumenterna skulle rangordna jämfört med de andra faktorerna som togs upp i studien.   
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