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Abstrakt 

 

Titel: Marknaden för värderingar – Konsumentperspektivet på ett värdestyrt företags CSR 

engagemang 

Författare: Emilia Lepistö & Andrea Kohler 

Kurs: Företagsekonomi C, Marknadsföring & Service Management 

Period: VT 2012 

Handledare: Lars Vigerland 

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera om konsumenter i sina köpbeslut beaktar 

produkter framställda av företag som genomsyras av ett aktivt CSR arbete.  

Metod: För att besvara syftet har en kvantitativ metodansats använts genom en enkätstudie.  

Respondenternas svar möjliggör en generell överblick över konsumenternas köpbeteende samt 

forskningsområdet som studerats. Denna studie grundar sig på ett abduktivt förhållningssätt, där 

empiriska fakta såväl som teori styr forskningen.  

Resultat: Resultatet visar på att konsumenter anser det viktigt med kosmetikaprodukter 

framställda på ett etiskt och miljövänligt sätt men att det endast påverkar en del i 

köpbeslutsprocessen. Variabler som pris och kvalitet påverkar beslutsprocessen mer. Resultatet 

visar även att företaget The Body Shop som använts som studieobjekt och representant för 

värdestyrda företag i undersökningen ansågs vara det mest förtroendeingivande företaget 

gällande sitt CSR engagemang. Detta tyder på att värdestyrda företag beaktas mest av 

konsumenterna jämfört med andra företag på kosmetikamarknaden i fråga om ett pålitligt 

ansvarstagande. 
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Abstract 

 

Title: Market for Values - The Consumer Perspective on a Value-driven Company’s CSR 

Commitment 

Authors: Emilia Lepistö & Andrea Kohler 

Course: Business Administration, Bachelor Thesis in Marketing & Service Management 

Period: Spring term 2012 

Tutor: Lars Vigerland 

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze if consumers in their purchasing decisions 

observe products manufactured by companies that are permeated by an active CSR commitment. 

Method: In order to answer the purpose of the thesis a quantitative research method has been 

used with a survey study. Obtained responses allow a general overview of the research area and 

the consumer purchasing behavior. This study is based on an abductive approach where the 

empirical data as well as theory controls research.  

Results: The results demonstrate that consumers consider it important with cosmetics produced 

in an ethical and environmentally sound manner. However, the consumers purchasing decision is 

not conclusively based on this fact. Variables such as price and quality affect the purchasing 

decision more. The results also show that the company The Body Shop used as an example of 

value-driven companies in the survey was considered the most trustworthy company regarding 

its CSR commitment. This indicates that value-driven companies are considered more by 

consumers compared to other companies on the cosmetics market when it comes to reliable 

social responsibility. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Corporate Social Responsibility (CSR), det vill säga, ett företags sociala ansvarstagande är ett 

forskningsområde som har fått ett starkt fäste inom modern managementlitteratur. Under 

årtionden har konceptet om företagens sociala ansvarstagande fortsatt att växa i betydelse. 

Ansvaret gentemot samhället utgår ifrån flera olika perspektiv såsom miljö, ekonomi och det 

sociala.
1
 Ett CSR engagemang används som ett strategiskt verktyg för att uppnå legitimitet och 

kan därmed gynna ett företags verksamhet. Det kan även innebära nackdelar om arbetet inte 

kommuniceras på rätt sätt.
2
 Om företag kommunicerar sitt CSR arbete till allmänheten kommer 

det att ställas högre krav på detta företag än på ett annat företag som inte kommunicerar sitt 

sociala ansvarstagande utåt.
3
 Därför är det ytterst viktigt att företag som arbetar med CSR 

verkligen håller sina löften då allmänhetens ögon är riktade mot dem med höga förväntningar. 

Det gäller även att begränsa sina åtaganden till en rimlig och realistisk nivå som inte är för svår 

att uppnå.
4
 

Allt fler företag arbetar med olika typer av ansvarstagande utan att riktigt ha kunskap om varför. 

Vissa gör det för att andra gör det och arbetet med CSR uppfattas av företagen som det man bör 

göra för att agera moraliskt korrekt i samhället. En del företag som exempelvis The Body Shop, 

Ben & Jerry’s och Patagonia är redan från början grundade på värderingar som styr 

verksamheten.
5
 Imagen spelar en stor roll i deras identitetsskapande som ska skilja dem från 

konkurrenterna. Den ska vårdas för att behålla legitimiteten hos intressenterna. Negativ kritik 

och publicitet riktat mot ett företag drabbar även dess distributionsled. Genom att visa 

transparens och ärlighet i sin verksamhet vinner företagen allmänhetens förtroende och kan på 

det sättet utveckla goda relationer till både leverantörer och kunder då de kommer att uppfattas 

                                                           
1
 Godson, Relationship Marketing, Oxford University Press, New York, 2009, s. 223 

2
 Godson, s. 224 

3
 Ind, The Corporate Brand, New York University Press, New York, 1997, s. 12 

4
 Grafström, Göthberg & Windell, CSR: Företagsansvar i förändring, Liber AB, Malmö, 2008, s. 136 

5
 Porter & Kramer, ‘Strategy and Society-The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 

Responsibility’ Harvard Business Review, vol. 84 issue 12, 2006, s. 83 



2 
 

som bra samarbetspartners.
6
 Vi talar här i termer av riskminimering där olika intressenters risker 

förknippade med ett visst företag minskar om de har en bra och transparent verksamhet och ett 

starkt väletablerat varumärke.
7
 Att ta till sig rådande normer i samhället är en annan avgörande 

faktor för att åstadkomma legitimitet. CSR handlar således till stor del om det moraliska och 

etiska ställningstagandet som möjliggör vägen till en mer omtyckt verksamhet.
8
 

 

Det framgår att CSR trenden och engagemanget har såväl en etisk och moralisk som en 

affärsmässig aspekt. Trots att motiven för lönsamhet ännu inte är utredda är de normativa 

moraliska aspekterna emellanåt tillräckliga för att företag ska finna intresse i ett socialt 

ansvarstagande. Starbucks uttrycker sig på följande vis i sin årsrapport från 2001 som återges i 

Crane et al: 

 

”Consumers are demanding more than ‘product’ from their favorite brands. Employees are 

choosing to work for companies with strong values. Shareholders are more inclined to invest in 

businesses with outstanding corporate reputations. Quite simply, being socially responsible is not 

only the right thing to do; it can distinguish a company from its industry peers.”
9
 

 

I färd med den intensiva globala konkurrensen är det uppenbart att CSR kan vara hållbart endast 

så länge engagemanget fortsätter att öka värdet på företagets framgång. Företagsledare har inte 

makten att självständigt avgöra företagets framgång utan samhället och allmänheten har ett allt 

större inflytande i detta. Trycket av den globala konkurrensen kommer att intensifiera vilket 

kommer att innebära att de affärsmässiga argumenten för CSR förblir i centrum för 

affärsutvecklingen på alla marknader.
10

 

 

                                                           
6
 Carroll, Archie & Shabana, Kareem, ‘The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of 

Concepts, Research and Practice’, International Journal of Management Reviews, vol 12 issue 1, 2010, s. 98 
7
 Porter & Kramer, s. 80 

8
 Carroll, Archie, ‘The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders’, Business Horizons, Jul/Aug91, vol. 34 issue 4, 1991, s. 41 
9
 Crane, Andrew, McWilliams, Abigail, Matten, Dirk, Moon, Jeremy and Siegel, Donald S. (2008) The Oxford 

Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press Inc, New York, s. 282 
10

 Carroll, Archie, ‘A history of corporate social responsibility: Concepts and practices’, I Crane, A; McWilliams, A; 

Matten, D; Moon, J & Siegel, D, The Oxford Handbook on Corporate Social Responsibility, Oxford, Oxford 

University Press, 2008, s. 42 
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1.2 Problemdiskussion 

Trots den utbredda forskningen i ämnet är vetenskapsmän fortfarande oeniga om en allmän 

definition eller en uppsättning kärnprinciper för CSR. Den troligtvis hetsigaste diskussionen har 

förts kring huruvida företag överhuvudtaget ska engagera sig i ett socialt ansvarstagande då 

åsikterna skiljer sig om CSR är lönsamt för företag eller inte.
11

 Resultaten från dylika 

undersökningar varierar kring ett positivt samband, negativt samband eller inget samband alls 

mellan CSR och ett företags lönsamhet.
12

 Olika undersökningsvariabler har använts i studierna 

vilket bidrar till de varierande resultaten. Det finns inga standardiserade sätt att mäta 

ansvarstagande vilket onekligen gör fenomenet till ett svårhanterligt ämne. 

Det starkaste och mest välkända motargumentet har förts av nationalekonomen Milton Friedman 

som ansåg att ett företags ledning har ett övergripande ansvar vilket är att maximera vinster för 

dess aktieägare. Han ansåg att sociala frågor inte är en angelägenhet för företagare och 

argumenterade vidare att företag fullkomligt saknar redskapen som krävs i hanteringen av sociala 

aktiviteter.
13 

David J. Vogel påpekar också bristen på bevis för kopplingen mellan ett socialt 

ansvarstagande och en ökad lönsamhet hos praktiserande företag. Enligt Vogel tyder detta inte på 

att incitament för CSR arbete inte existerar. CSR kan vara ett meningsfullt arbete för vissa 

företag under vissa omständigheter.
14

 Porter och Kramer menar att företag måste anpassa sitt 

CSR arbete på ett sätt som är mest lämpligt för varje företags strategi.
15

 Enskilda företag är inte 

ansvariga för världens alla problem, de har inte heller resurserna till att lösa dem alla. Därför kan 

varje företag identifiera en särskild uppsättning av samhällets problem där de har kraft att 

påverka samtidigt som de kan utvinna den största möjliga konkurrensfördelen. På detta sätt 

skapas gemensamma värden för både samhället och företaget och det sociala ansvarstagandet har 

fått en självförsörjande lösning.
16

 

I en studie om hur CSR påverkar konsumenternas förtroende vid köp av ekologiskt producerade 

produkter har Pivato, Misoni och Tencati påvisat ett positivt samband. Förtroende är en av 

                                                           
11

 Crane et al, s. 4 
12

 Grafström et al, s. 152 
13

 Carroll & Shabana, s. 88 
14

 Vogel, David, ‘Is There a Market for Virtue? The Business Case for Corporate Social Responsibility’, California 

Management Review, vol. 47 issue 4, s. 23 
15

 Porter & Kramer, s. 85 
16

 Porter & Kramer, s. 92 
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faktorerna inom köpbeslutsprocessen och är en direkt avgörande komponent vid uppfattningen 

av ett företags CSP (Corporate Social Performance).
17

 Ett generellt problem inom CSR är att 

konsumenter och andra intressenter har svårt att utvärdera företagets faktiska sociala prestation. 

På grund av detta kan de inte vara helt säkra på att en produkt är framställd på ett visst sätt vilket 

leder till att köpbesluten baseras starkt på konsumentens uppfattning och förtroende för 

säljaren.
18

 

 

Pivato et al. demonstrerar hur varumärkeslojalitet erhålls genom CSR arbete. Detta är en viktig 

komponent i hur ett företag vinner konkurrensfördelar på marknaden. Bhattacharya och Sen har 

likaså identifierat att konsumentens köpbeteende påverkas av beroendeförhållandet mellan 

produktkvaliteten och ett CSR initiativ. Dock är konsumenternas brist på medvetenhet om 

företagets initiativ i det sociala ansvarstagandet en viktig begränsande faktor för deras förmåga 

att svara på dessa initiativ. Detta är således samstämmigt med de undersökningsresultat som 

framkom i Pivatos undersökning. Bhattacharya och Sen påpekar också att konsumenter är mer 

känsliga för negativ CSR information än positiv. Därför måste chefer vara medvetna om de 

risker som kan uppkomma som följd av ett oansvarigt beteende.
19

 

 

Kurucz, Colbert och Wheeler har utforskat fyra aspekter som rättfärdigar och motiverar arbete 

med CSR. De hävdar att det finns fyra olika grupperingar: (1) kostnad och riskminimering, (2) 

konkurrensfördelar, (3) rykte och legitimitet, (4) synergiskt värdeskapande.
20

 De vill med detta 

konkretisera fallet för ett begrundande i ett socialt ansvarstagande som skulle utvidga företagets 

verksamhet utöver dess ekonomiska drivkrafter.
21

 Denna teori förkroppsligas och sätts in i ett 

ytterligare teoretiskt ramverk av Archie Carroll och Kareem Shabana i sina argument för CSR 

utövanden.
22

 Porter och Kramer tillsammans med Carroll och Shabana och Vogel argumenterar 

för ett framgångsrikt CSR arbete om det sker i överensstämmelse med företagets visioner och 

                                                           
17

 Pivato, Sergio; Misani, Nicola; Tencati, Antonio, ‘The Impact of Corporate Social Responsibility on Consumer 

Trust: The Case of Organic Food’, Business Ethics: A European Review, vol. 17, no. 1, 2008, s. 5 
18

 Pivato et al, s. 9 
19

 Bhattacharya, C. B. & Sen, Sankar, ‘Doing Better at Doing Good: When, Why, and How Consumers respond to 

Corporate Social Initiatives’, California Management Review, vol. 47, no.1, 2004,  s. 23 
20

 Kurucz, Elizabeth; Colbert, B; Wheeler, D, ‘The Business Case for Corporate Social Responsibility’, I Crane, A; 

McWilliams, A; Matten, D; Moon, J & Siegel, D, The Oxford Handbook on Corporate Social Responsibility, 

Oxford, Oxford University Press, 2008, s. 85-92 
21

 Kurucz et al, s. 106 
22

 Carroll & Shabana, s. 97-100 
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ställningstaganden som kan associeras till den övriga verksamheten. Utöver detta ska kunderna 

ha ett förtroende för de initiativtaganden som ett företag har. 

Joelle Vanhamme och Bas Grobben diskuterar hur företag använder sig av CSR som täckmantel 

i krissituationer. Deras studie undersöker om längden på ett företags CSR engagemang har 

betydelse när det använder CSR argument i sin krishantering i motverkandet av negativ 

publicitet.
23

 De hävdar att företag med en lång historia av engagemang i CSR aktiviteter har 

förtjänat rätten att nämna deras goda gärningar utan att höja misstanke och skepsis hos 

konsumenterna. Företagen som först nyligen har startat ett CSR program har inte förtjänat sig 

den rätten. Skulle dessa företag ge efter för frestelsen och kommunicera offentligt om sina CSR 

aktiviteter kommer de att möta konsumenternas misstro vilket i sin tur leder till ytterligare 

negativa uppfattningar om företagets produktnamn och integritet.
24

 Studien visar att konsumenter 

har en större tilltro för företag som har en lång CSR historia samt att konsumenterna dessutom är 

mer förlåtande när dessa företag hamnar i en eventuell krissituation.
25

 

De senaste årtionden har omfattande forskning bedrivits kring CSR. Att generellt beskriva hur 

företag bedriver sin CSR verksamhet anser vi är överflödigt. Inte heller vill vi försöka mäta 

fenomenet i termer av lönsamhet på grund av det redan diskuterade mätproblemet. Med hänsyn 

till de artiklar som vi har läst inspirerades vi till att koncentrera oss på konsumenterna och om de 

påverkas av ett företags CSR engagemang i deras köpbeslut. Hittills bedrivna undersökningar har 

antagit konsumenter som statiskt existerande objekt som förväntas förhålla sig positiva till 

företagens CSR initiativ. Vi anser att konsumenternas attityder bör undersökas mer ingående och 

därför vill vi med denna studie bidra till en ökad kunskap gällande värdestyrda produkter utifrån 

ett konsumentperspektiv. Framöver kommer begreppet värdestyrd vad gäller både företag och 

produkter att användas återkommande i uppsatsen. Med värdestyrt menar vi att värderingarna 

präglar hela organisationen och att tillverkningsprocessen för företagets produkter uteslutande 

bygger på dessa värden.  

Karen Becker-Olsen och Ronald Paul Hill har studerat hur ett företags sociala ansvarstagande 

påverkar konsumentens beteende. I undersökningen användes termen fit vilket beskriver hur väl 

                                                           
23

 Vanhamme, Joelle & Grobben, Bas, ‘Too Good to be True! The Effectiveness of CSR History in Countering 

Negative Publicity’ Journal of Business Ethics, vol. 85, 2009, s. 273 
24

 Vanhamme & Grobben, s. 280 
25

 Vanhamme & Grobben, s. 274 
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företagets påstådda CSR arbete överensstämmer med deras marknadserbjudande. De fann att låg-

fit initiativ har en negativ inverkan på konsumenternas föreställningar och attityder. Samma 

effekt upptäcktes hos hög-fit initiativ som var motiverade ur ett lönsamhetsperspektiv.
26

 

Konsumenterna har följaktligen en större tilltro och en bättre attityd gentemot ett företag som 

erbjuder produkter som inte direkt uppfattas som vinstdrivande. Detta tillsammans med 

Vanhamme och Grobbens studieresultat motiverar vårt val av ett värdebegrundat företag. 

1.3 Problemformulering 

I brist på bevis om CSR har ett lönsamhets incitament, återfinns de förmånliga faktorerna kring 

ett företags ansvarstagande än så länge på ett abstrakt plan som inte kan mätas i pengar. En del 

undersökningar har berört området hur konsumenter uppfattar ett företags sociala ansvarstagande 

och ifall ett företags CSR arbete påverkar beteendet hos konsumenter. Vi vill undersöka om ett 

företag som är grundat och drivs på värderingar uppskattas eller uppmärksammas av 

konsumenterna. Finns det en marknad för ett socialt ansvarstagande? 

1.4 Syfte 

Syftet är att analysera om konsumenter i sina köpbeslut beaktar produkter framställda av företag 

som genomsyras av ett aktivt CSR arbete. 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till ett företag som tillverkar värdestyrda produkter samt är välkända 

för sitt CSR arbete där det sociala och miljömässiga ställningstagandet utgör en grundsten för 

verksamheten. Som typexempel i uppsatsen används företaget The Body Shop som har en 

värdestyrd verksamhet. I The Body Shops fall omfattar värdena ett beskyddande av jorden med 

naturvänligt framställda samt icke djurtestade produkter. Företaget arbetar också för främjandet 

av mänskliga rättigheter genom olika projekt för rättvis handel och välgörenhetsengagemang. 

The Body Shop är etablerat inom kosmetikabranschen vilket gör att produkterna i första hand är 

riktade till kvinnor. Detta motiverar därmed urvalet i undersökningen samt avgränsningen till 

kosmetikaprodukter. Undersökningen kommer att utföras i Stockholm stads centrala region. 

                                                           
26

 Hill, Ronald Paul & Becker-Olsen, Karen, ‘The Impact of Perceived Corporate Social Responsibility on 

Consumer Behavior’, Journal of Business Research, vol. 59 issue 1, 2006, s. 2 
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2 Metod 

2.1 Positivism och abduktion 

Inom vetenskapsteorin brukar man tala om två vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen 

och hermeneutiken. Positivismen är sprungen ur naturvetenskapen och strävar efter en så säker 

kunskap som möjligt.
27

 Synsättet förespråkar därför en användning av naturvetenskapliga 

metoder för att studera den sociala verkligheten.
28

 Ansatsen menar att det finns två källor till 

kunskap, det man kan iaktta med sina sinnen och det man kan räkna ut med logik. Denna 

undersökning grundar sig på ett positivistiskt synsätt då vi ämnar undersöka förhållandet mellan 

konsumenters köpbeslut av en viss produkt och ett företags CSR arbete och samhällsansvar, för 

att se om kausala samband finns. Vi lägger således fokus på en förklaring av människors 

handlande med en kvantitativ metodansats. Skulle vi istället försökt att få en djupare förståelse 

av beteendet hade en mer genomgripande studie behövts med en kvalitativ ansats.
29

 

Denna studie grundar sig på en abduktiv metodansats, där empiriska fakta såväl som teori styr 

forskningen. Ansatsen möjliggör att analysen av empirin kan kombineras med studier av tidigare 

teori i litteratur som därigenom kan bidra med inspiration till att upptäcka mönster och ge ökad 

förståelse. De befintliga teorier som vi granskar empiriskt prövas i förhållande till tidigare 

forskning för att öka vår kunskap om underliggande mönster om det valda forskningsområdet 

CSR arbete och köpbeslut.
30

 

2.2 Kvantitativ ansats 

Vid en kvantitativ datainsamling undersöker man en stor mängd respondenter och inte den 

enskilde individen. Metoden är strikt objektiv och försöker finna en helhetstolkning snarare än 

att göra en djupanalys av varje svar. Med objektiv menas neutralitet från forskarens sida som inte 

inverkar på respondenten och resultatet.
31

 Resultatet presenteras ofta i termer av siffror och 

statistik. Då vi är intresserade av att undersöka marknaden för värdestyrda produkter är det 

                                                           
27

 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB, Stockholm, 2007, s. 16 f 
28

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö, 2008, s. 30 
29

 Bryman, s. 32 
30

 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2:a upplagan, 

Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 56 
31

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
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kvantitativa tillvägagångssättet den mest passande för att behålla objektiviteten under den 

pågående forskningsprocessen. Vi förhåller oss skeptiska till den information om konsumenterna 

som skulle ges av respondenter hos företag då de ständigt anstränger sig för att i möjligaste mån 

representera företaget och idealisera produkterna. Dessutom har de olika uppfattningar om CSRs 

påverkan på marknaden. Med hänsyn till uppsatsens syfte bör konsumentperspektivet kartläggas 

genom att själv bege sig ut på fältet och samla in data från konsumenterna själva. Visserligen kan 

även konsumenter försköna sina svar men detta får vi förhålla oss kritiskt till och ta i nära 

beaktelse i analysen. 

En kvantitativ undersökning gör det möjligt för oss att nå vår fokusgrupp som är konsumenterna 

där vi inte fokuserar på den enskilde konsumenten utan strävar efter att erhålla en generell 

överblick på det studerade urvalet. Vi har förhållit oss rationella till de metodval som finns 

tillhands för en undersökning om konsumentperspektivet på värdestyrda produkter. Metoden 

möjliggör att information kan inhämtas och analyseras om hur ett utvalt företags CSR arbete och 

samhällsansvar uppfattas hos konsumenter och deras köpbeslut.  Med hjälp av den kvantitativa 

ansatsen vill vi erhålla ett bredare perspektiv på forskningsområdet där analysen, till skillnad från 

en kvalitativ ansats, ger oss en bredare men dock inte lika djupgående förståelse för resultaten av 

undersökningen.  

2.3 Datainsamling 

I studien utgår vi ifrån primär- och sekundärdata. Den primära data består av insamlandet av 

frågeformulär. Sekundärdata samlas in från artiklar och litteratur. Företagets hemsida utgör en 

annan sekundärkälla varifrån inhämtning av information om The Body Shops sociala 

samhällsansvar kommer att ske. 

2.3.1 Urval  

 

Bekvämlighetsurval är ett så kallat tillfällighetsurval där forskaren ”tar det första bästa som finns 

till hands”. God forskning innebär inte att forskaren ska välja urval efter utgångspunkten som är 

enklast att nå utan valet ska baseras på de speciella skäl som hänger samman med ämnet samt de 

krav undersökningen ställer.
32

 Forskare har dock begränsade resurser till sitt förfogande vilket 
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rimliggör att man väljer det mest fördelaktiga alternativet. Denna studie koncentrerar sig på 

kartläggningen av attityden hos konsumenter av kosmetikaprodukter. Vi är medvetna om att 

denna urvalsstrategi inte möjliggör att resultatet kan generaliseras då vi inte vet vilken 

population stickprovet är representativt för. Ett icke slumpmässigt urval kan emellertid generera 

ett resultat som kan användas som en satsbräda för fortsatt forskning samt koppla samman 

existerande resultat inom området med utfallet av denna studie.
33

 Ett slumpmässigt urval skulle 

med högre sannolikhet resultera i ett större bortfall, då urvalet skulle inkludera irrelevanta 

respondenter. Med ett icke slumpmässigt tillvägagångssätt är varje tillfrågad respondent giltig för 

studien och antas ha tillräcklig kännedom för att kunna svara på tillhörande relevanta frågor.  

Den slumpmässiga utförandeformen avgränsar denna möjlighet att finna för undersökningen 

valida respondenter på grund av att urvalet utmärks av homogenitet. Respondenter som inte 

tillhör detta segment bidrar därmed till bortfall. 

Urvalets storlek kommer att omfatta 200 respondenter där varje respondent representerar 0.5 

procentenheter. Ett mindre urval har en påverkan på analysen av data då den även förutsätter ett 

enklare omfång av kategorier. Om ett litet urval analyseras genom en stor mängd kategorier finns 

det en risk att flera luckor blir tomma.
34

 Detta försöker vi därmed att undvika för att göra en så 

god analys som möjligt.  

2.3.2 Val av företag och respondenter 

 

Valet av The Body Shop möjliggör avgränsningen till en viss bransch samt en indikation om 

vilka respondenter man ska försöka nå. Detta företag är dessutom jämförelsevis känt bland 

konsumenterna som i besvarandet av enkätfrågorna kan relatera till det specifika företaget samt i 

sin jämförelse även till andra företag i branschen. Begreppen värdestyrt företag eller värdestyrda 

produkter är inte lämpliga att tillämpa i enkäten då respondenterna kan sakna kännedom om 

dessa termer. Istället utgör The Body Shop ett konkret exempel vars produkter respondenterna 

enklare kan förhålla sig till. För oss innebär det en konkretisering och förenkling av 

enkätfrågorna i syfte att motverka förvirring samt att möjliggöra smidighet i besvarandet. Ben & 

Jerry’s är ett annat företag som är känt för dess omfattande sociala ansvarstagande. Dock fann vi 

inte samma relevans i att använda Ben & Jerry’s verksamhet i undersökningen eftersom deras 
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produkter lanserades i Sverige år 2004.
35

 The Body Shop etablerade sig på den svenska 

marknaden redan 1979.
36

 På grund av detta kan det anses att ännu färre konsumenter känner till 

Ben & Jerry’s bakgrund och sociala ansvarstagande jämfört med The Body Shop. Dessutom säljs 

deras produkter hos olika återförsäljare. Detta är inte fallet för The Body Shop som genom sina 

egna butiker kan bidra till ett visst servicelandskap som påverkar kunden i dess beslut. Det är 

även svårare att urskilja en glasskonsument till skillnad från en konsument för kosmetika. 

Kosmetikan förekommer mer eller mindre i varje kvinnas liv. 

2.3.3 Enkäten och frågornas utformning 

 

Denna studie baseras på en enkätundersökning med standardiserade frågor där en majoritet är av 

attitydkaraktär. En nackdel med enkäter brukar vara svarens begränsande natur samt att det är 

omöjligt att kontrollera svarens sanningshalt.
37

 Utformningen av frågorna har skett med stor 

noggrannhet och uppmärksamhet har lagts vid minsta detalj. Vi har använt ett begripligt språk i 

frågorna som inte är svåra att läsa eller tolka. Frågorna innehåller återkommande nyckelbegrepp 

som genomsyrar enkäten. Det är viktigt att frågorna inte är ställda på ett ledande sätt där 

respondenten kan påverkas till ett visst svarsalternativ. Utformningen är strategiskt upplagd 

genom att enkäten inleds med de mest generella frågorna som rör konsumentens attityd gentemot 

företagens ansvarstagande och värdestyrda produkter i allmänhet. På enkätens baksida ställs 

sedan de mer specificerade frågorna som rör The Body Shop och deras produkter. Då 

informationen vi är ute efter är relativt kortfattad och konventionell och inga krav finns på 

personlig interaktion anser vi att det sociala klimatet är tillräckligt öppet för att möjliggöra ärliga 

och fullständiga svar. Med ärliga svar menar vi att det inte finns någon personlig risk för 

konsumenten att dra sig från att tala sanning då denne inte riskerar att påverkas personligen av 

enkätundersökningens utfall. 

Enkäten består av fjorton frågor där den första frågan är en profilfråga där respondentens ålder 

tillfrågas. Detta kan komma att bli intressant om vi ser tydliga mönster av att exempelvis en viss 

åldersgrupp stöder de värdestyrda produkterna mer. Utöver detta anser vi inte ha någon 

                                                           
35 7-Eleven Pressmeddelande 2004.05.04, hämtad 2012.05.04, http://www.7-

eleven.se/arkiv/Prm%20Ben%20&%20Jerrys%20040504.pdf 
36

 The Body Shops hemsida, hämtad 2012.05.04 http://thebodyshop.se/web/om_oss.aspx  
37

 Denscombe, s.128 
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användning av fler profilfrågor då de är irrelevanta i den omfattande kartläggning vi önskar 

prestera utifrån undersökningen. En del attitydfrågor har svarsalternativ på ordinalnivå och på 

fråga fem är fler svarsalternativ möjliga. Svaret på fråga åtta är avgörande för om respondenten 

kan svara på resterande frågor eller om denne enbart kommer att bidra till den första, mer 

allomfattande delen av enkäten. 

Vid vissa frågor kan det vara omöjligt att förutse alla tänkbara alternativ och därmed anses det 

bäst att lämna ett öppet svarsalternativ där respondenten själv kan skriva in sitt svar. Detta ger 

studien en fylligare information då det tillåter oss att ta del av respondenternas egna åsikter. 

Svaren utgör därigenom andra tänkbara alternativ och öppnar möjligheten för respondentens 

bidragande till undersökningen med sitt perspektiv. Dessutom kan enkäten direkt kritiseras om 

frågor av liknande karaktär saknar öppna svarsalternativ och sätter gränser för respondentens 

svarsmöjligheter. Detta kan också leda till frustration om respondenten inte finner något av 

svarsalternativen tillfredsställande och tappar motivationen till att svara på enkäten.
38

 

2.3.4 Tillvägagångssätt 

 

Undersökningen ska genomföras i centrala Stockholm på Drottninggatan, Gallerian och i 

Kungsträdgården. Vi anser att dessa platser har en stor variation av respondenter i olika åldrar, 

samhällsklasser och etniskt ursprung eftersom det är en central handelsplats, det vill säga, 

knutpunkten för handel oavsett var man bor. Vi är medvetna om att resultatet i synnerhet 

företräder konsumenternas attityd i en större stadsmiljö vilket nödvändigtvis inte är en nackdel 

då större städer är mer utsatta för konkurrens av olika företag och detta i sin tur formar 

konsumenternas preferensram. Storstadskunden har också fler valmöjligheter till olika alternativ 

vilket vi anser gynna vår undersökning. 

Vi kommer att dela ut enkäterna under en tre dagars period mellan 3 maj och 5 maj på 

eftermiddagen mellan klockan 13.00–18.00. Enkäter kommer att tilldelas kvinnor i varierande 

åldrar med utgångspunkt i vår egen bedömning av ålder för att få så stor variation som möjligt i 

svaren. Ålder är en intressant faktor för att se om den eventuellt påverkar skilda attityder 

gentemot de etiskt och  miljövänligt framställda produkterna. 
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Fördelen med att personligen dela ut enkäterna är att respondenterna kan ställa eventuella frågor 

direkt till enkätutgivaren. Detta anser vi minskar risken för bortfall som orsakas av missförstånd 

eller lathet. Vi har också möjlighet att se till att alla frågor blir besvarade. Nackdelen med ett 

selektivt tillvägagångssätt är att enkätutgivare kan påverkas omedvetet av människors utseenden, 

attityder och kroppsspråk.  

Den insamlade data kommer att bearbetas i Excel och sedan överföras till SPSS för analys och 

skapande av diverse diagram. Anledningen till att vi väljer att först koda data i Excel är att vi vill 

spara råmaterialet i form av en Excelfil. Det är sedan enkelt att öppna en Excelfil i SPSS när man 

väljer att använda data till olika statistiska experiment. 

2.4 Reliabilitet och Validitet 

Vid en enkätsammansättning är det av yttersta vikt att uppmärksamma reliabilitetsfrågor väl.  

Reliabilitet avser datas trovärdighet och stringens.
39

 Att låta andra forskare undersöka samma 

fenomen och genom detta erhålla samma resultat, en så kallad inter- rater- reliabilitet, är ett sätt 

att uttrycka hög reliabilitet. En annan möjlighet är att upprepa samma undersökning vid två olika 

tillfällen vilket kallas för test- retest- reliabilitet som även detta skulle bidra till en hög 

reliabilitet.
40

 Hög tillförlitlighet i en undersökning förutsätter att mätningen är stabil, alla 

respondenter kommer tillfrågas på samma sätt med enkäter av hög kongruens i frågorna. Det är 

viktigt att frågorna är rimliga och formulerade på ett lättförståeligt sätt som inte förvirrar 

respondenten och leder till olika tolkningar. Det kan också leda till ett större bortfall då 

respondenterna struntar i att svara på frågor som de inte förstår.
41

 Vi kommer under arbetets gång 

fullständigt beskriva hur förutsättningarna för studien ser ut vilket kommer att öka transparensen 

och trovärdigheten i uppsatsen. Ju tydligare vi är i vår undersökning av hur vi gått tillväga desto 

enklare blir det för andra att upprepa denna undersökning.
42

 

Kosmetika används av de flesta kvinnor på ett eller annat sätt. Man ska komma ihåg att 

kosmetika inte enbart innefattar smink utan även andra skönhets- och dagligprodukter som 

hårprodukter och krämer för kropp och ansikte. Då vi vänder oss till respondenter som vi antar 

                                                           
39
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40
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har kännedom om ämnet vi studerar förmodar vi att de kan svara på alla våra frågor vilket gör att 

reliabiliteten i vårt resultat förbättras. 

Begreppet validitet syftar till datas relevans och giltighet för undersökningen.  Instrumentet ska 

mäta det vi önskar att mäta vilket innebär att enkätfrågorna måste vara formulerade med 

svarsalternativ som är relevanta för undersökningen och vidare kunna generera ett resultat som 

går att tolka och analysera.
43

 Detta kallas för begreppsvaliditet och syftar till att mäta om en 

överensstämmelse finns mellan fenomenet som ska undersökas och operationaliseringen.
44

 Ofta 

är intentionen med en kvantitativ dataanalys att påvisa om ett möjligt orsakssamband råder 

mellan två variabler. En hög intern validitet uppnås genom att undersökningen har gjorts på ett 

sådant sätt som möjliggör att ett konstaterat samband kan påvisas som ett kausalsamband.
45

 Yttre 

validitet är en relevant fråga vid generalisering från urval till population såväl som vid 

applicerbarhet i tid och rum. Ett icke slumpmässigt urval ger inte ett resultat som kan 

generaliseras till en population vilket försämrar validiteten i denna undersökning.
 46

 Ju större ett 

bortfall är desto sämre blir den yttre validiteten, då det blir svårare för urvalet att representera 

populationen. Bortfall förekommer alltid vid urvalsundersökningar och måste redovisas i 

resultatet. Eftersom vi har ett bekvämlighetsurval kommer bortfallet inte bli stort jämfört med 

vad bortfallet skulle bli vid ett slumpmässigt tillvägagångssätt. Denna studie saknar en yttre 

validitet då ingen faktisk generalisering är möjlig. Däremot är en analytisk generalisering möjlig 

genom att vi kan jämföra vår slutsats med andra forskares slutsatser. Om dessa sedan  skulle 

överensstämma ökar generaliserbarheten, med andra ord, det finns skäl att tro att vi presenterat 

generaliserbara slutsatser. Vi vill tillföra en större insikt i forskningsbidraget genom att försöka 

påvisa empirisk relevans och samband istället för att visa på en statistisk representativitet som är 

relevant vid slumpmässiga urval.
47

 

I flera dagar arbetade vi med utformningen av vår enkät för att inkludera alla relevanta frågor 

och svarsalternativ som behövs för att kunna besvara syftet. Därför har frågeformulären 
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utarbetats med noggrannhet och kontrollerats av vår handledare för att undvika eventuella mätfel 

och se till att frågorna har motiverats på rätt sätt. 

2.5 Metoddiskussion 

Beskrivandet av The Body Shops verksamhet och samhällsansvar i empirin kommer att föregås 

av en granskning av företagets hemsida. Då de tackade nej till en intervju och hänvisade till 

hemsidan anser vi hemsidan utgöra en tillräckligt bra presentation. Den innehåller nog med 

information om företaget och dess CSR arbete, vilket endast utgör en liten del av studien men 

kommer att analyseras i förhållandet till resultaten från enkätundersökningen. Valet av The Body 

Shop kommer inte att föregås av en fallstudie där en ingående och detaljerad granskning av ett 

fall kommer att göras.
48

 Företaget The Body Shop kan ses som ett fall av benchmarking och 

utgör ett typexempel i vår studie. Benchmarking handlar om att företag lär sig från ett visst annat 

företag som presterar bättre inom ett specifikt område.
 49

 Det välkända CSR orienterade företaget 

The Body Shop kan ses som ett av de bäst praktiserande företagen gällande ett socialt och 

miljömässigt ansvarstagande i kosmetikabranschen. Därför anser vi det högst relevant att 

använda detta företag som typexempel. Konsumentperspektivet kan studeras på ett kvalitativt 

sätt genom fallstudie eller intervjuer om avsikten är att mer djupgående förstå vissa företeelser i 

deras köpbeslut. För att erhålla samma generella överblick som är syftet med vår studie skulle 

det innebära att en stor mängd intervjuer behöver genomföras. Med utgångspunkt i ett 

positivistiskt förhållningssätt till studieobjektet anser vi att en allmänt omfattande samt objektiv 

kartläggning av konsumenterna erhålls bäst vid tillämpningen av en ansats karakteriserat av 

kvantitativa metoder. Att basera en undersökning enbart på enkäter kan leda till svårigheter att 

besvara syftet om frågorna brister i tillförandet av relevant och analyserbart material till 

undersökningen. En enkätundersökning ger oss ett enda tillfälle att samla in data från respektive 

respondent då samma respondenter omöjligen skulle kunna återfinnas vid ett senare skede. I 

kvalitativa intervjuer finns det mer utrymme för improvisation samt ett återkommande till 

respondenten om fler eller mer utvecklade svar skulle önskas av forskaren. 
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3 Teorier 

3.1 Carrolls CSR pyramid (Teori A) 

En viktig och grundläggande definition av CSR är framställd av Archie Carroll där han delar upp 

begreppet i fyra olika områden som beskriver företagets ansvarstagande gentemot samhället. 

CSR delas i modellen in i ett ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvar. Carroll menar 

vidare att de två områden som utgör pyramidens bas inte är valbara för ett företag utan ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv är ytterst viktiga delar som präglar en verksamhet. Det 

ekonomiska ansvarstagandet berör alla intressenter i ett företag såsom företagets ägare, 

medarbetare, kunder, leverantörer etc. Ett ansvarstagande inom området innefattar en godtagbar 

prissättning, rättvisa löner och planenlig utdelning till aktieägare. Det legala ansvarstagandet 

innebär att gällande lagar och regler ska följas. Ett företag har som en juridisk person åtagit sig 

att följa dessa lagar likt alla andra individer som lever i samhället. Följaktligen måste både det 

ekonomiska och legala ansvarstagandet vara uppfyllt för att företaget ska kunna överleva 

långsiktigt.
50

 

Det etiska ansvarstagandet liknar det legala. I samhället återfinns rådande normer som har 

utvecklats över tid. De fungerar som socialt accepterade riktlinjer för hur individer ska bete sig 

för att deras agerande ska anses som korrekt i gemenskapen. Skillnaden mellan det legala och det 

etiska ansvarstagandet är således att brott mot normerna som socialt utvecklade institutioner inte 

är sanktionerade, det vill säga, inte ger några rättsliga påföljder. Etiska normer och förväntningar 

om vad som anses rätt och fel kan exempelvis gälla medborgerliga rättigheter och anställdas 

arbetsförhållanden. Även miljöfrågor ingår i det etiska området av CSR. Det gäller att behandla 

naturen och dess resurser på ett godhetsfullt sätt så att de inte utsätts för förorening eller 

exploatering. Företagen måste dock inte följa dessa normer enligt Carroll, utan det är upp till var 

och en om man vill agera efter det som anses rätt enligt det etiska perspektivet.
51

 

Som toppen på pyramiden handlar det filantropiska ansvarstagandet om ett ännu större 

engagemang i samhällsfrågorna. Detta innebär ett agerande utöver de sociala normerna i 

samhället som inte är förväntade av varken individer eller företag. Arbetet i det filantropiska 
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området utvecklar företaget till en god samhällsmedborgare som av fri vilja satsar på 

samhällsutvecklande projekt genom exempelvis bidrag och välgörenhet. Naturligtvis är detta 

område det mest omdiskuterade vad gäller CSR arbete. Sammanfattningsvis är det filantropiska 

ansvaret tillsammans med det etiska ansvaret valbara för företagen att arbeta med eller leva upp 

till.
52

 

CSR är ett svårdefinierat forskningsområde som innefattar en mängd olika delar. Av den orsaken 

är en förklaringsmodell nödvändig för att kartlägga och tydliggöra ett företags sociala 

ansvarstagande. Carrolls övergripande modell möjliggör en definiering med begränsning till ett 

visst ramverk. Med hjälp av modellen kan vi identifiera de viktigaste komponenterna i The Body 

Shops CSR arbete samt analysera hur de utmärker sig på den existerande marknaden. Detta 

kommer sedan att ställas i förhållande till hur konsumenterna uppfattar företaget samt deras syn 

på CSR som en del av ett företags dagliga verksamhet. 

 

 

Figur 1: Carrolls pyramid
53
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3.2 Kommunikationsprocessen (Teori B) 

Kommunikationsprocessen förutsätter att sändaren vet vilken målgrupp den vill nå ut till samt 

vilken respons den förväntar sig att få. Modellens nio komponenter utgörs av sändare, kodning, 

budskap (media), avkodning, mottagare, respons, återkoppling (feedback) och brus. Processen 

inleds med att information som sändaren skickar till mottagaren kodas via media. Kodningen via 

media sker för att skapa återkopplingskanaler då man söker respons från mottagaren. Sedan 

avkodas denna information av mottagaren som ger respons och feedback i form av positiv eller 

negativ kritik tillbaka till sändaren. Under processens gång kan ett så kallat brus uppstå som kan 

störa kommunikationen mellan intressenterna. Ett exempel på brus kan vara att mottagaren inte 

kommer ihåg all information. Ju mer uppmärksammad mottagaren är desto mer kvarstående blir 

informationen som sänds ut. Ett annat brus kan vara att mottagaren tolkar informationen som 

sänds ut fel.
54

 

Kundens erfarenheter av ett företag och dess marknadserbjudande förmedlas till andra kunder 

genom word of mouth. Här spelar media en viktig roll i bidragandet till word of mouth. Effekten 

av muntliga referenser är mer kraftfull än företagets egen planerade kommunikation som tar sin 

form i reklam och försäljning. Företag har ingen direkt kontroll över den oplanerade 

kommunikationen som sker andra intressenter emellan.
55

 Således är det av företagets intresse att 

upprätthålla en stark och trovärdig image med ett gott anseende och rykte. 

När marknadskommunikationen utformas är det av största betydelse att den talar till och tilltalar 

konsumenten. En tydlig och särskiljande marknadskommunikation skapar förutsättningar för att 

tränga igenom informationsbruset. För att media ska förmedla budskapen på ett enhetligt och 

representativt sätt är det viktigt för företag att utveckla en egen unik kommunikationsstrategi.
56

 

Hur The Body Shop kommunicerar sina ställningstaganden bör analyseras för att öka förståelsen 

för hur konsumenterna uppfattar företaget. Detta innebär att varje medverkande komponent i 

modellen ska appliceras för att sedan skapa en helhetsbild av kommunikationen. Finns det ett 

beaktansvärt brus mellan dem eller inte.  
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Figur 2: Kommunikationsprocessen
57

 

 

3.3 Total upplevd kvalitet (Teori C) 

Modellen illustrerar den totala upplevda kvaliteten som utmynnar i företagets image. Det är 

kundens förväntningar av produktens eller tjänstens kvalitet samt erfarenheten av kvaliteten som 

bestämmer den totala upplevda kvaliteten. Den vänstra sidan av modellen visar förväntad 

kvalitet som är en funktion av sex olika faktorer. Kunden påverkas av alla dessa faktorer utan att 

nödvändigtvis själv ha erhållit en personlig erfarenhet av företagets produkt eller tjänst. Dessa 

intryck medverkar till de förväntningar som kunden har med sig i sitt möte med företaget. Den 

högra delen av modellen visar i sin tur erfarenhet av kvaliteten. Erfarenheten påverkas dels av 

vad kunderna erhåller i sin interaktion med företaget och dels av hur kvaliteten erhålls av 

kunderna. Skälet till varför man håller isär det tekniska och det funktionella tjänsteerbjudandet är 

tydligt; därigenom tvingar man företaget att tänka i termer av vad som erbjuds, såväl som i 

termer av hur processen fungerar. Om man inte ständigt håller denna distinktion i åtanke är det 

lätt hänt att man överbetonar vad, på bekostnad av hur.
 58

 

Ett företags image representerar de värderingar som allmänheten förknippar med företaget.
59

 

Upplevelser, erfarenheter och förväntningar är delar av det komplexa sammanhang som 
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avspeglas ur ett företags image. Begreppet omfattar också kundens, leverantörens eller en annan 

aktörs tidigare erfarenheter och spelar en avgörande roll ifråga om deras upplevelse av det 

marknadserbjudande som företaget tillhandahåller. Ett företags image associeras med den 

upplevda kvaliteten i deras marknadserbjudande. Kvalitet är det som kunderna upplever och kan 

således inte förutbestämmas av ett företag. Om ett företag upprätthåller en positiv och välkänd 

image är dess värderingar ofta i överensstämmelse med kundens värderingar som i sin tur styr 

kundens köpbeslut.
60

 Dock måste företaget ha en insikt om den risk som finns med att lova för 

mycket då den aktiverar höga förväntningar. Skulle dessa löften inte införlivas medför det en 

konsekvens där kunderna upplever företagets kvalitet som dålig. Det är av yttersta vikt att det 

finns en balans mellan kundens förväntade kvalitet och dess erfarna kvalitet.
61

 

 

Varumärket används av märkesinnehavaren som informationsbärare. The Body Shops varumärke 

utstrålar en mängd sociala, etiska och miljömässiga värderingar som ger det en symbolisk 

betydelse. Associationerna utgör en del av helhetsbilden som bygger upp och är essentiell för 

företagets image. Image kan i sin tur påverka konsumenternas preferenser.
62

 Vi utgår ifrån att 

kunden är rationell i sitt köpbeslut. Inhandlandet och konsumerandet av produkter sker med stor 

sannolikhet i överensstämmelse med kundens preferenser och därmed också med vad denne 

upplever som bra kvalitet. Ett företags image är en viktig aspekt som påverkar kunderna i deras 

köpbeslut. Att analysera The Body Shops image och hur den uppfattas av konsumenterna är 

viktigt i förutsättningen att kunna besvara uppsatsens syfte. Med hjälp av modellen vill vi 

analysera de bakomliggande faktorerna som bidrar till en konsuments inställning och 

förväntningar av ett företag. 
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Figur 3: Total upplevd kvalitet
63

 

 

3.4 Fyra fördelar med CSR (Teori D) 

Som en del av The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibilitys artikelsamlingen över 

de mest väsentliga och framträdande bidragen till CSR området har Kurucz et al. funnit fyra 

omständigheter där ett engagemang i CSR innebär fördelar för både företaget och dess 

intressenter: 

 Kostnad och riskminimering (Cost and risk reduction) 

 Konkurrensfördel (Competitive advantage) 

 Rykte och legitimitet (Reputation and legitimacy) 

 Synergiskt värdeskapande (Synergic value creation) 

CSR är känt för att skapa ett gott rykte hos praktiserande företag. Dock måste engagemanget 

vara genuint och överenskomligt med verksamheten för att det ska vara på lång sikt. För 

konsumenten är köp av produkter förknippade med risker av olika slag såsom sociala, 

ekonomiska och/eller fysiska risker. Att konsumera produkter av ett välkänt och väletablerat 
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varumärke minskar osäkerheten vid och efter köpet. Om kunden upplever att produktkvaliteten 

är god är den ekonomiska risken reducerad då kunden förmodligen anser att produkten är värd 

pengarna. Den välkända och positiva imagen som sammankopplas med varumärket kan ha en 

självförverkligande effekt hos kunden. Att kunden, genom varumärket, kan förmedla en bild av 

sig själv till andra såväl som att bli socialt accepterad kan vara en viktig aspekt i köpbeslutet. De 

välkända immateriella tilläggsvärden som varumärket symboliserar dämpar den sociala risken 

för kunden. Om kundens värderingar överensstämmer med företagets värderingar skapas ett 

engagemang och en lojalitet hos kunden där de även blir mindre priskänsliga. Detta leder till att 

företaget erhåller en fördel gentemot sina konkurrenter. Fullbordandet av de ovanstående delarna 

innebär att kundens värderingar är i symbios med företagets varav ett gemensamt värde skapas 

för båda parterna. Det som blir ett värde för företaget blir också ett värde för kunden. Båda finner 

fördelar i ett CSR engagemang.
64

 

Kurucz teori kartlägger och konkretiserar de mest betydande fördelarna som genereras av ett 

CSR engagemang. Fördelarna gäller huvudsakligen företaget men en del av dem blir ömsesidiga 

för både konsumenten och företaget. Teorin ger oss en klar bild över förutsättningarna för att ett 

CSR engagemang ska vara gynnsamt och fördelaktigt. Ramverket fördelar empirin i kategorier 

som sedan är enklare att analysera. 

3.5 Tillämpning av teorierna 

3.5.1 Operationalisering 

 

I utformandet av frågorna till enkäten har vi sett till att inkludera frågor som kan analyseras av 

respektive teori. Vi anser det lämpligt att analysera konsumenters generella attityd gentemot 

produkter framställda på ett etiskt och miljövänligt sätt samt att ta reda på vad det är som styr 

konsumenternas köpbeslut gällande kosmetikaprodukter. Det är också viktigt att analysera 

kommunikationen mellan företaget och konsumenterna då detta är en avgörande faktor för 

konsumentens kunskap om produkterna samt för hur konsumenterna uppfattar dem. Sedan vill vi 

kartlägga de ömsesidiga fördelarna som uppkommer vid ett CSR arbete. Matrisen ger en 

överblick över vilka teorier och frågor som är kopplade till varandra för att sedan genomgå en 

analys.   
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 Teori A Teori B Teori C Teori D 

Fråga 2, 6, 7, 9 4, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 7, 8, 11, 3, 5, 7, 9, 13, 
  11, 12 13, 14 14 

 

 

3.6 Teorikritik 

Carrolls CSR pyramid har använts mycket i akademiska arbeten av både kända och mindre 

kända teoretiker vilket har gjort att denna pyramid har ansetts lägga grunden till forskningen 

kring företagens sociala åtaganden. I en artikel skriven av Mark Schwartz tillsammans med 

självaste Carroll kritiserar de pyramiden och dess användbarhet och lägger fram en modifierad 

CSR modell som kallas The three-domain model. Författarparet har identifierat flera områden ur 

pyramiden som har förädlats i den nya modellen. För det första kritiserar de formen på 

pyramiden. Förhållandet mellan de fyra delarna kan uppfattas som hierarkiska där toppen av 

pyramiden kan anses vara mer värdefull än bottendelen. Detta var naturligtvis inte Carrolls 

intention med pyramiden och han hävdar tvärtom att den ekonomiska och legala delen är de mest 

elementära jämfört med resterande två delar. För det andra diskuterar de innebörden av en 

filantropisk del vilket författarna i den nya modellen bakar in i det etiska området. Slutligen 

omöjliggör pyramiden ett överlappande av de olika delarna. Självfallet tillämpar de flesta företag 

flera områden samtidigt. Även om Carroll har försökt möjliggöra denna ömsesidighet i 

pyramiden med hjälp av streckade linjer har den ändå blivit missförstådd.
65

 

 

Vi väljer att använda den fundamentala pyramiden trots kritiken gentemot denna. Det skulle 

funnits motivation till användningen av The three-domain model om undersökningen var av 

kvalitativ natur där ett eller flera företags verksamheter hade analyserats genomgripande. Vi 

använder Carrolls pyramid till att beskriva The Body Shops koncept och förklara fördelarna med 

deras CSR arbete. Med kännedom i kritiken undviker vi missförstånd och kan använda modellen 

på ett avsett vis. The three-domain model används också på ett mer normativt sätt vilket inte är 

syftet med vår undersökning.
66
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4 Empiri 

4.1 The Body Shop 

The Body Shop grundades av människorättsaktivisten och miljökämpen Anita Roddrick i 

Storbritannien 1976. Företagets verksamhet utgår ifrån att sälja varor som inte är djurtestade, att 

skydda jorden, att jobba för att främja de mänskliga rättigheterna och att höja människors 

självkänsla.
67

 Företaget var ett av de första att erbjuda icke djurtestade och ekologiskt tillverkade 

hudvårdsprodukter. The Body Shop Foundation ger ekonomiskt stöd till organisationer som 

arbetar för att skydda djuren.
68

 Företaget har ett eget program för främjandet av en rättvis handel, 

Community Fair Trade som idag omfattar 23 länder. Programmets grundläggande principer 

bygger på en rättvis lön och schysta arbetsförhållanden där ett långsiktigt åtagande för de 

inblandade parterna garanterar en regelbunden, rättvis och långsiktig inkomst.
69

 Programmet 

försöker även stärka kvinnors ställning i samhället genom att ge dem möjlighet till en egen lön 

och därigenom även förhöja deras självkänsla. The Body Shop arbetar även tillsammans med 

ECPAT genom sin globala namninsamling mot trafficking av barn och ungdomar. På detta sätt 

har The Body Shop byggt upp en image med hjälp av värderingarna som genomsyrar företaget. 

De klargör sin vision på följande sätt:  

 

”Vi gör det inte för att det är modernt just nu; vi gör det för att det för oss är det enda sättet att 

göra affärer.”
70

 

 

De immateriella tilläggsvärden som skapats kring The Body Shops produkter skiljer deras 

marknadserbjudande markant från konkurrenternas. Upprätthållandet av en positiv och 

representativ image är en viktig framgångsfaktor och ett strategiskt verktyg för The Body Shops 

verksamhet. 
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4.2 Databearbetning 

4.2.1 Kodning 

 

Efter att data samlats in med hjälp av enkäterna påbörjades bearbetningen av den. De kvalitativa 

värdena ersattes med siffror, det vill säga kodades för att lättare kunna matas in i ett datasystem. 

Majoriteten av enkätens frågor består av attitydfrågor i ordinalskala vilka fick en numerisk 

kodning på en skala från 1-4 i stegrad ordning där det första svarsalternativet kodades som 

nummer 1. Frågor där respondenten kunde kryssa i fler än ett svarsalternativ kodades som att 

varje svarsalternativ betraktades som en separat variabel. För att logiskt beskriva 

tillvägagångssättet kan man tänka sig att respondenten i en flervalsfråga svarade jakande eller 

nekande för varje alternativ.
71

 Exempel från fråga 7: 

Vilket av följande företags sociala ansvarstagande litar du mest på? (t.ex. miljöansvar, 

välgörenhet, djurförsök). 

De olika svarsalternativen bestod av olika företag från kosmetikabranschen där respondenten 

kunde kryssa för de företag denne känner förtroende för. I databearbetningen betraktades således 

frågan som att respondenten svarade på följande sätt: 

Litar du på L'Oréals ansvarstagande? Ja eller nej 

Litar du på Yves Rochers ansvarstagande? Ja eller nej osv.. 

Varje företagsnamn blev till en variabel och koderna för ja och nej blev 1 respektive 0. 

Endast fråga nummer 5 var en flervalsfråga men efter datainsamlingen togs beslutet att även 

bearbeta frågorna 7 och 11 som flervalsfrågor eftersom många respondenter hade trots 

anvisningar fyllt i fler svarsalternativ på dessa frågor. Frågorna behandlades i likhet med 

exemplet ovan. Det öppna svarsalternativet tillgavs koden 0 och alternativet skrevs in i en cell 

bredvid i Excel. 

 

 

                                                           
71

 Wahlgren, Lars. SPSS steg för steg, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 177 



25 
 

4.2.2 Partiellt bortfall 

 

Vid frågor som förblev obesvarade av respondenterna kodades detta som partiellt bortfall. I 

statistikprogrammet SPSS används en punkt som kod för detta slags bortfall. Skälen till att frågor 

kan lämnas obesvarade kan exempelvis bero på förbiseende, glömska, vägran eller okunskap. 

När svar saknades, inte på grund av bortfall utan för att respondenten svarat nej på fråga 8; om 

denne känner till företaget The Body Shop kunde den tillfrågade därigenom inte fortsätta 

besvarandet av enkäten. Resterande frågor blev då kodade som 7 för att skiljas från det partiella 

bortfallet.
72

 

4.3 Sammanställning av data 

Efter insamlingen och bearbetningen av data från de 200 enkäter som delades ut sammanställdes 

ett resultat med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Vi började med att studera en variabel åt 

gången för att se om några variabler hade drabbats av ett stort partiellt bortfall. Genom detta 

kunde en överblick skapas över det insamlade materialet och vi började få en uppfattning om 

utfallet från undersökningen och tänkbara kopplingar. Variablerna sattes in i korstabeller för att 

se frekvensen av de olika svarsalternativen, det vill säga, de olika variabelvärdena. Inledningsvis 

upptäcktes en överrepresentation av den yngsta åldersgruppen 15-24 år. 

Ålder 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15-24 111 55,5 55,5 55,5 

25-34 27 13,5 13,5 69,0 

35-44 17 8,5 8,5 77,5 

45-54 11 5,5 5,5 83,0 

55-64 21 10,5 10,5 93,5 

65+ 13 6,5 6,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
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På frågan om hur viktigt respondenterna ansåg det vara med miljövänligt framställda produkter 

svarade 57 % att det var viktigt och 32 % att det var mycket viktigt. 11 % ansåg det vara mindre 

viktigt med dylika produkter. På frågan om respondenterna ansåg det viktigt med att deras 

värderingar överensstämde med företagets värderingar ansåg mer än hälften (ca 57 %) att det var 

viktigt och ca 22 % att det var mycket viktigt. 20 % ansåg det vara mindre viktigt med delade 

värderingar mellan företaget och dem själva som konsumenter.  

Är det viktigt att ett företags värderingar stämmer överens med dina egna 

värderingar? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mycket viktigt 43 21,5 21,5 21,5 

Viktigt 113 56,5 56,5 78,0 

Mindre viktigt 40 20,0 20,0 98,0 

Inte alls viktigt 4 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

På frågan om vilka slags budskap respondenten känner mest förtroende för kunde vi tydligt 

avläsa att vänner och bekanta var den viktigaste källan till pålitlig information med 63 % av 

rösterna hos de tillfrågade. På andra plats kom nyhetsartiklar som den mest pålitliga källan med 

ca 22 %. Företagets egna budskap genom reklam och säljare (ca 9 %) samt information via 

sociala medier (ca 6 %) var inte lika övertygande alternativ. När respondenterna tillfrågades om 

vad eller vilka variabler som får dem att köpa ett företags produkter, visade resultatet av 

flervalsfrågan att svarsalternativen TV-reklam och sociala medier erhöll den lägsta 

svarsfrekvensen. De två överrepresenterade svarsalternativen blev som förväntat kvalitet på 

första plats med 73 % och pris på andra plats med 67 % följt av miljö/etiskt engagemang på en 

tredje plats med 35 %. 

Vid köp av kosmetikaprodukter ansåg de flesta respondenter att det är viktigt (48 %) eller 

mycket viktigt (ca 34 %) att de känner förtroende för företaget och dess verksamhet. Cirka 17 % 

ansåg det vara mindre viktigt. Endast 2 % menade att det inte alls är viktigt med ett förtroende. 

Dessa tillhörde åldersgruppen 15-24 år. 
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Vid köp av kosmetikaprodukter, hur pass viktigt är det att du  

känner förtroende för företaget och dess verksamhet? 

 

På flervalsfrågan om vilket eller vilka företag respondenten litar mest på gällande företagets 

sociala ansvarstagande som innefattar miljöansvar, välgörenhet samt djurförsök visade resultatet 

tydligt att The Body Shop dominerade bland respondenternas angivna svar. Företaget fick 115 

röster medan resterande alternativ samt det öppna alternativet erhöll cirka 25 röster var. Det bör 

också noteras att denna fråga hade ett partiellt bortfall på 8/200. Svarsmöjligheten annat 

användes mest frekvent på denna fråga i relation till andra frågor med ett liknande öppet 

svarsalternativ. Således blev även företag som Apoteket, Lush, Weleda, Dermalogica, Lavera, 

Clarins, Jabushé, Id och Mac presenterade av respondenterna. Ett flertal respondenter svarade 

tydligt att de var lojala gentemot sina kosmetikamärken och därför inte heller provat The Body 

Shops produkter. 26 respondenter kryssade i svarsalternativet annat. Cirka 10 respondenter 

angav aldrig något annat alternativ på vad och en del menade att de inte kände förtroende för 

något företag alls. 

På enkätens baksida ställdes frågan om respondenten kände till företaget The Body Shop utan att 

en tydligare förklaring av företaget gavs. Hela 187/200 respondenter kände till företaget, medan 
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13 saknade kännedom och därmed inte kunde slutföra hela undersökningen. Således har vi ett 

logiskt partiellt bortfall på 13 stycken i de resterande frågorna. 

Känner du till The Body Shop? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej 13 6,5 6,5 6,5 

Ja 187 93,5 93,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Från och med den nionde frågan fick respondenterna utförligare information om The Body Shop. 

Faktumet att The Body Shop säljer icke djurtestade och miljövänligt framställda produkter 

ansågs av den största delen av respondenterna endast påverka en del i deras köpbeslut (40 %). 

Dock bör det uppmärksammas att detta svarsalternativ blev tätt följt av valmöjligheten väldigt 

mycket med 35 %. En tiondel angav svarsalternativet helt avgörande vilket var den lägsta 

svarsfrekvensen av de fyra möjliga alternativen. Alltså var det fler som ansåg att The Body 

Shops sociala och miljömässiga engagemang inte alls påverkade dem i deras köpbeslut än det var 

respondenter som menade att det var helt avgörande. 

 

The Body Shop säljer icke djurtestade och ekologiskt framställda produkter. 

Hur mycket påverkar detta ditt val av kosmetikaprodukter? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Helt avgörande 21 10,5 11,2 11,2 

Väldigt mycket 66 33,0 35,3 46,5 

En del 75 37,5 40,1 86,6 

Inte alls 25 12,5 13,4 100,0 

Total 187 93,5 100,0  

Missing System 13 6,5   

Total 200 100,0   
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Från och med fråga 11 börjar bortfallen att intensifiera. Respondenterna kan ha börjat tröttna på 

ifyllandet av enkäten på grund av exempelvis bristande engagemang, lathet, irritation, oförmåga 

eller tidspress. Bortfallen per fråga utöver de 13 som inte var behöriga till att svara är följande: 

Fråga 11: 2 bortfall 

Fråga 12: 1 bortfall 

Fråga 13: 3 bortfall 

Fråga 14: 4 bortfall  

Frågorna 10, 11 och 12 handlar om kommunikation där vi kan utläsa att nästan hälften av de 

svarande tycker att The Body Shop förmedlar sitt etiska engagemang och miljöengagemang 

tydligt (ca 49 %). Vidare ansåg 17 % av de tillfrågade att förmedlingen var mycket tydlig medan 

24 % ansåg att företaget förmedlar sitt engagemang mindre tydligt. På frågan om hur 

respondenten fått kunskap om The Body Shop och företagets värderingar hade de flesta erhållit 

kunskapen genom familj, vänner och bekanta. Svarsalternativet på flervalsfrågan erhöll 82 röster. 

Många menade också att butiken, både med dess personal och med dess servicelandskap spelade 

en stor roll i hur företaget presenteras och bidrar till uppfattningen om företaget. 

Svarsalternativet butik erhöll 63 röster och alternativet annat 17 stycken, där många hade uppgett 

just butiksinredning och produktförpackning som svar. Även alternativet media fick en stor del 

röster med 52 stycken svar. Hemsidan erhöll lägst antal röster med 16 stycken. På denna fråga 

svarade 185 stycken av respondenterna. 

Respondenterna tillfrågades om hur mycket de engagerar sig i ett företags verksamhet genom att 

tala väl om det och dess produkter. Engagemanget till den muntliga referensspridningen fick 

sällan som det mest frekventa svarsalternativet (46 %). Vidare uppgav 31 % att de engagerar sig 

ofta. Spridningen av svaren kan utläsas från tabellen nedan.  
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Hur mycket engagerar du dig själv i ett företags verksamhet  

genom att prata väl om det och dess produkter? 

 

På frågan om vilken den viktigaste orsaken skulle vara till att respondenten inte köper The Body 

Shops produkter uppgav 53 % priset som den största anledningen och kvaliteten hamnade på en 

andra plats med 17 % av rösterna.  

 

Vilken skulle vara den viktigaste orsaken till att du inte köper The Body Shops 

produkter? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Annat 8 4,0 4,3 4,3 

Priset 106 53,0 57,6 62,0 

Kvaliteten 34 17,0 18,5 80,4 

Tillgängligheten 28 14,0 15,2 95,7 

Stöder ej produkt 8 4,0 4,3 100,0 

Total 184 92,0 100,0  

Missing System 16 8,0   

Total 200 100,0   
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Slutligen tillfrågades respondenterna om vad de anser om The Body Shops produktkvalitet. Där 

uppgav mer än hälften att de ansåg produkterna vara av hög kvalitet medan 35 % menade att 

produkterna varken var bättre eller sämre än andra kosmetikaprodukter. Endast 3 % ansåg 

produkterna vara av låg kvalitet. De som kryssat för alternativet annat uppgav anledningar som 

att de inte hade testat produkterna, att produkterna inte luktar gott samt att The Body Shop ägs av 

Nestlé koncernen och att detta därmed är en anledning till att de inte köper produkten. En del 

respondenter är trogna sina varumärken och angav därför under vad att de använder annat.  

Kvalitet 

Anser du att The Body Shops icke djurtestade och miljövänligt framställda 

produkter är av: 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Hög kvalitet 108 54,0 59,0 59,0 

Låg kvalitet 5 2,5 2,7 61,7 

Varken eller 70 35,0 38,3 100,0 

Total 183 91,5 100,0  

Missing System 17 8,5   

Total 200 100,0   

 

 

4.3.1 Översikt av data 

 

Sammanfattningsvis ansåg respondenterna att det är viktigt både med miljövänligt framställda 

produkter och att det finns ömsesidiga och delade värderingar mellan dem och företaget. Utöver 

detta ansågs det även vara viktigt att det finns ett förtroende för företaget och dess verksamhet. 

Den mest tillförlitliga källan till information var vänner, familj och bekanta och det var dessutom 

genom dessa kommunikationskanaler som de flesta respondenter hade erhållit information om 

The Body Shop. Däremot engagerade sig respondenterna själva sällan till spridning av 

information och positiva, muntliga rekommendationer. Priset var mest avgörande vid köp, tätt 

följt av kvalitet. Priset var även den dominerande orsaken till varför respondenterna inte köper 

The Body Shops produkter trots att företaget av respondenterna ansågs vara det mest tillförlitliga 
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beträffande sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande. Det var enbart några få av de 

tillfrågade som inte kände till företaget alls. En övervägande del av respondenterna ansåg att 

kvaliteten var hög hos företagets produkter samt att företaget förmedlar sitt budskap på ett tydligt 

sätt. Dock påverkade The Body Shops etiska och miljömässiga engagemang endast en del i 

respondenternas köpbeslut.  
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5 Analys 

5.1 Förhållandet mellan empiri och teori 

5.1.2 Teori A: The Body Shops verksamhet 

 

The Body Shop lägger stor vikt vid det etiska och filantropiska ansvarstagandet i Carrolls 

modell. Dessa är som nämnt tidigare valbara för ett företag att engagera sig i. The Body Shop har 

till skillnad från andra företag låtit dessa initiativ till engagemang genomsyra hela verksamheten 

från organisation och personal till slutledet i produktion. Genom att aktivt arbeta med miljöfrågor 

och anställdas arbetsförhållanden runt om i världen med programmet Community Fair Trade, 

agerar företaget efter de rådande normerna i samhället. Vår undersökning visar att en majoritet 

av respondenterna ansåg det vara viktigt med miljövänligt framställda produkter, även om det 

sedan visade sig påverka en del i deras köpbeslut. Det förstnämnda tyder dock på att det finns 

generella normer i samhället som värdesätter ett gott omhändertagande av våra gemensamma 

naturresurser som omfattar både djur och natur. 

Att satsa på samhällsutvecklande projekt som The Body Shop Foundation, där bidrag går till 

organisationer för att skydda djuren såväl som företagets kampanj emot trafficking, agerar 

företaget i samhällsfrågor utöver de sociala normerna i samhället som varken är förväntade av 

individer eller företag. Det filantropiska ansvarstagandet ser olika ut för olika företag. Hos vissa 

företag kan det vara svårt att egentligen se en koppling mellan engagemanget och företagets 

verksamhet och produktion. Som Karen Becker-Olsen och Ronald Paul Hill kom fram till i sin 

studie om just kopplingen mellan ett företags CSR arbete och dess egentliga verksamhet, det så 

kallade fit, uppmärksammades att konsumenter hade en större tilltro till företag vars fit var hög. 

Konsumenterna hade också en bättre attityd gentemot ett företag vars produkterbjudande inte 

uppfattades som direkt vinstdrivande. I vår studie hade företaget The Body Shop störst 

förtroende bland respondenterna gällande sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande. På 

frågan om det var viktigt för respondenten att känna förtroende för företaget vid köp av 

kosmetikaprodukter, ansåg hälften av de tillfrågade att det var viktigt och vidare en tredjedel att 

det var mycket viktigt. Därför är det väsentligt för ett företag som The Body Shop att 

uttryckligen demonstrera det ansvarstagande som bedrivs för att vinna konsumenternas 

förtroende. Respondenterna i vår studie betraktade följaktligen The Body Shop som det högst 
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förtroendeingivande företaget vars etiska och filantropiska ansvarstagande hade hög kännedom 

och samstämmighet med företagets övriga verksamhet, en hög fit med andra ord. 

5.1.3 Teori B: Kommunikation 

 

En allmänt stor del av företagens marknadskommunikation består av planerade budskap som tar 

sin form i exempelvis reklam och försäljning. Budskapen kontrolleras direkt av företagen och 

utgör en betydande del av marknadsföringsprocessen. The Body Shop är ett varumärke som inte 

syns i TV reklam eller affischer på allmänna platser. Företaget fokuserar inte på att marknadsföra 

sig via traditionell kommunikationsmedia, utan väljer istället att inleda interaktioner med kunder 

via etiska och sociala projekt. Som sändare uttrycker The Body Shop en klar vision genom sina 

värderingar och inriktar sig på konsumenter som besitter liknande värderingar och som genom 

sina medvetna köp vill bidra till företagets verksamhet karakteriserat av ett etiskt och 

miljömässigt engagemang. 

Vår undersökning visar tydligt att The Body Shop är ett välkänt varumärke hos de tillfrågade. De 

anser att The Body Shop förmedlar sitt etiska och miljöengagemang på ett tydligt sätt vilket ger 

indikationer på att störningar mellan sändare och mottagare inte är speciellt påtagliga. 

Mottagarna förknippar företaget med dess rätta budskap vilket till stor del bekräftas av det antal 

svar som The Body Shop erhöll på frågan där respondenterna skulle ange det företag de kände 

mest förtroende för vad gäller det etiska och miljömässiga ansvarstagandet. Trots detta 

överraskades vi av en oförväntat hög svarsfrekvens på fråga 9; att The Body Shops engagemang 

endast påverkade en del i respondenternas val av kosmetikaprodukter. Dessutom påstår många 

respondenter att de utöver vänner, familj och bekanta samt The Body Shops butiker fått 

information om företaget via media. Då företaget inte syns nämnvärt i traditionell media 

förhåller vi oss skeptiska till detta utfall. Möjligtvis kan svarsalternativet ha missuppfattats eller 

så förekommer det en störning i kommunikationen vars orsak vi med vår undersökning inte kan 

svara på. 

Det verkar som att The Body Shop har lyckats skapa ett socialt forum bland konsumenterna då 

det framgick av undersökningen att vänner, familj och bekanta är den främsta källan till 

information. Dessa kommunikationskanaler förmedlar ett oplanerat budskap som inte är 

förutbestämt eller kontrollerat av företaget. Vi talar här om word of mouth som innefattar vad 
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konsumenter sinsemellan uttrycker om företaget. Effekten av människors muntliga referenser är 

oftast mer kraftfull än de planerade budskapen eftersom mottagarna anser att detta slags 

oplanerade budskap är den mest tillförlitliga varianten. I undersökningen fick alternativet 

nyhetsartiklar också en stor del röster vilket tyder på att oberoende källor uppfattas som 

trovärdiga. Media innehar en viktig funktion med sin kraft att sprida opartisk information som i 

sin tur utlöser word of mouth. The Body Shop erhåller fördelar av positiv word of mouth då de 

som kommunicerar den omedvetet tar på sig rollen som marknadsförare. 

Hur mycket respondenterna själva engagerar sig i spridningen av rekommendationer är vagt 

enligt vår undersökning. Detta resultat förevisar att responsen från budskapsmottagarna är 

begränsad vilket leder till att feedbacken blir knapp. Man kan tänka sig att respondenterna må ha 

uppfattat frågan som generell. Om kunden är en trogen Body Shop kund är det sannolikt att 

denne pratar väl om företaget till andra samt att The Body Shop får bekräftelse på att deras 

verksamhet är omtyckt via medföljande feedback. 

5.1.4 Teori C: Total kvalitet 

5.1.4.1 Förväntad kvalitet 

 

Den redan diskuterade marknadskommunikationen har ett stort inflytande på och bestämmer en 

konsuments förväntningar av företaget och kvaliteten på produkterna. Att vår undersökning visar 

att det både är viktigt med miljövänligt framställda produkter och att konsumentens värderingar 

ska stämma överens med företagets, är förväntningarna därför höga på ett företag som The Body 

Shop som utlovar sig arbeta hängivet med sociala och miljömässiga projekt. Detta bekräftas 

också av att The Body Shop anses av en övervägande del av respondenterna som det mest 

förtroendegivande företaget gällande dessa projekt. The Body Shops image på den vänstra sidan 

av modellen bidrar således till konsumenternas höga förväntningar av företagets sociala 

ansvarstagande. 

Vanhamme och Grobben menar att konsumenterna har en större tilltro för företag som har en 

lång CSR historia vilket vår undersökning också tyder på då The Body Shop innehar en stor 

share of mind hos konsumenterna. Share of mind symboliserar företeelsen av en konsuments 

förstnämnda företag inom en bransch, det vill säga, det företag som konsumenten först tänker på 

när de får frågan om ett företag i en viss bransch. Word of mouth sprider kunskap om företaget 
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och har den största effekten på konsumentens förväntade kvalitet tack vare dess höga 

trovärdighet. Tilläggsvärdena i The Body Shops produkter bidrar med en förhöjd förväntad 

kvalitet för kunden förutsatt att dennes värderingar överensstämmer med företagets värderingar. 

The Body Shop kan också legitimera sitt arbete med goda PR samarbeten med bland andra FN, 

ECPAT och ActionAid. 

5.1.4.2 Upplevd kvalitet 

 

Respondenterna tyckte att det viktigaste vid ett köp är kvaliteten och det tål att upprepas att 

upplevelsen av kvaliteten är individuell och bestäms av både tidigare erfarenheter och nya 

erfarenheter. Den tekniska kvaliteten är The Body Shops produkter som stöder ett välgörande 

ändamål. Den funktionella kvaliteten handlar om hur den tekniska kvaliteten erhålls av kunderna 

och avser exempelvis butiker och servicepersonal. Enligt vår undersökning tycker mer än hälften 

att The Body Shops produkter är av bra kvalitet. Det innebär att kundens upplevda kvalitet är 

hög vilket är ett resultat av den tekniska kvaliteten och den funktionella kvaliteten. Kvaliteten 

hade också fått det största antalet röster på frågan gällande orsaken till varför respondenten inte 

skulle köpa The Body Shops produkter. Detta strider mot resultaten vi fick av att respondenterna 

tyckte att The Body Shops produkter är av bra kvalitet. Vi upptäckte att motiveringen av frågan 

kan ha bidragit till att respondenten uppfattat frågan som att de skulle ange en möjlig, framtida 

orsak till att inte köpa The Body Shops produkter, att de skulle vara av dålig kvalitet men att 

produkterna i nuläget är av bra kvalitet. Ett nämnvärt antal respondenter angav att de fått 

kunskap om The Body Shops verksamhet från butikspersonalen som vi hade som svarsalternativ. 

Utöver detta hade flera respondenter även kryssat i annat och sedan nämnt själva butiken och 

dess inredning. Hur The Body Shop erbjuder kvalitet, det vill säga den funktionella kvaliteten, 

har uppenbarligen haft ett bra inflytande på respondenterna. 

5.1.4.3 Total upplevd kvalitet 

 

Image är både ett resultat av hur konsumenterna uppfattar företagets kommunikation och 

verksamhet samt hur de upplever kvaliteten på produkterna och den erhållna servicen. Efter 

analyserandet av modellens respektive sidor anser vi att det finns en god balans mellan den 

förväntade kvaliteten och den upplevda kvaliteten som tillsammans bestämmer den totala 

upplevda kvaliteten. I enighet med Bhattacharya och Sens studie finns det tydliga indikationer på 
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att konsumenternas köpbeteende påverkas av beroendeförhållandet mellan produktkvaliteten och 

CSR initiativ. Detta antagande kan göras då The Body Shops image bokstavligen bygger på ett 

CSR initiativ. Dock kan vi inte fastställa detta förhållande helt på grund av den generella 

karaktären av vår undersökning och i brist på mer empirisk fakta. Bhattacharya och Sens 

antagande ges goda förutsättningar av vår studie som visar att kännedomen om The Body Shop 

är utbredd och att den upplevda kvaliteten är hög. Eftersom både den förväntade och upplevda 

kvaliteten påverkas av företagets såväl förväntade och upplevda image hävdar den en betydande 

koppling mellan kvalitet och image. Upplevs imagen som bra och trovärdig har den en inverkan 

på kvaliteten som då också uppfattas och upplevs som god. 

5.1.5 Teori D: Fördelar med CSR 

 

Kurucz et al. har funnit fyra omständigheter där ett engagemang i CSR innebär fördelar för både 

företaget och dess intressenter. En av fördelarna med ett CSR engagemang är kostnads- och 

riskminimeringen vilket i The Body Shop fall handlar om bra kvalitet på de råvaror som används 

i tillverkningsprocessen av kosmetika. Genom ett nära och välfungerande samarbete får företaget 

en större kontroll över sina leverantörer samt ser till att deras samhällsgynnande arbete 

förverkligas. Leverantörerna i sin tur gynnas genom att The Body Shop kan erbjuda rättvisa 

löner, bra arbetsförhållanden och en stabil inkomst genom att vara en pålitlig och transparent 

samarbetspartner. Om detta arbete sedan kan bevisas för kosmetikaprodukternas konsumenter 

kan The Body Shop utveckla långsiktiga relationer även med konsumenterna. Innehar företaget 

välkända produkter och ett väletablerat varumärke minskar konsumentens osäkerhet vid ett köp. 

Den ekonomiska och fysiska risken reduceras när produktkvaliteten uppfattas som god och 

konsumentöverskottet är stort. Det innebär att konsumenten upplever att denne får ett högre 

värde för pengarna samt inte riskerar någon fysisk skada. Ett exempel på fysisk skada kan vara 

hudutslag från kosmetika framställt på ett bristfälligt sätt. Konsumenten kan därför uppleva en 

stor säkerhet vid köpet av The Body Shops kosmetika då risken för fysisk skada minskar när 

konsumenten troligtvis har större förtroende för produktens miljövänliga framställning och 

naturliga ingredienser. Som tidigare nämnts tyckte en majoritet av respondenterna att The Body 

Shops produktkvalitet är hög vilket troligtvis minskar den ekonomiska och fysiska risken hos 

dem. Det framgick också av studien att om respondenterna skulle uppleva en dålig kvalitet hos 

The Body Shops produkter skulle det innebära ett upphörande av köp av dessa produkter. Vi fick 
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också skrivna svar av några respondenter att de skulle sluta köpa The Body Shops produkter om 

det visade sig att företaget skulle börja testa produkterna på djur eller på ett annat sätt skulle 

brista i deras utlovade ansvarstagande som också är en betydande del av deras rykte. Detta tyder 

också på ett utifrån modellen synergiskt värdeskapande där värderingarna hos konsumenterna 

och företaget ska vara samstämmiga. 

Ett företags CSR initiativ kan utifrån det föregående även minimera den sociala risken för 

konsumenten. Imagen som sammankopplas med varumärket och företagets produktkvalitet kan 

ha en självförverkligande effekt hos konsumenten genom att denne kan förmedla en bild av sig 

själv till andra. Den sociala risken blir påtaglig för konsumenten om dennes värderingar inte 

skulle överensstämma med produkten och företagets värderingar. Undersökningen visade att en 

övervägande del av respondenterna ansåg det viktigt samt mycket viktigt att ett företags 

värderingar överensstämmer med respondentens egna. På frågan om vad som får respondenten 

att köpa ett företags produkter ansåg en tredjedel att företagets miljömässiga och etiska 

engagemang var av betydelse. En överensstämning mellan ett företags värderingar och 

konsumentens egna spelar alltså en viktig roll i köpbeslutsprocessen även om pris och kvalitet 

anses mer betydelsefullt. Dock kan prisets och kvalitetens påverkan inte elimineras helt eftersom 

dessa faktorer reglerar marknaden enligt mikro och makroekonomiska principer.  

En annan fördel med ett aktivt CSR engagemang är att det kan skapa en långsiktig 

konkurrensfördel om engagemanget är genuint och överenskomligt med verksamheten. Porter 

och Kramer kom också fram till denna slutsats i deras artikel om CSR och strategi. 

Engagemanget bidrar även till ett gott rykte om det kommuniceras på rätt sätt och kan därigenom 

hjälpa företaget att uppnå en högre legitimitet. Till skillnad från många andra företag uppnår The 

Body Shop legitimitet för sina handlingar genom att konkret visa på ett aktivt arbete med CSR 

frågorna. De har en utarbetad handlingsplan och utger inte bara löften om ansvarstagande. Anser 

konsumenterna att det är viktigt med The Body Shops ställningstaganden, som vår undersökning 

visade på, kan ett engagemang växa fram samt skapa lojalitet. Kunden blir mindre priskänslig 

och företaget erhåller en fördel gentemot sina konkurrenter. Som Vanhamme och Grobben skrev 

i sin undersökning spelar det ingen roll om konkurrenterna börjar med ett liknande CSR arbete 

då de skulle bemötas av skepsis från konsumenternas sida. The Body Shop har en 
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konkurrensfördel både i ett långt och företroendegivande CSR arbete och en god fit mellan 

verksamheten och ansvarstagandet. 

I Pivato, Misoni och Tencatis studie om hur CSR påverkar konsumenternas förtroende vid köp 

av ekologiska produkter fann de att förtroendet var en direkt avgörande faktor i 

köpbeslutsprocessen av dessa produkter. Eftersom konsumenter och andra intressenter har 

svårigheter med att utvärdera företagets faktiska prestation gällande det yttrade CSR arbetet kan 

konsumenterna inte heller vara helt säkra på hur produkterna framställs. Detta mynnar därför ut i 

att köpbesluten baseras kraftigt på konsumentens uppfattning och förtroende för företaget och 

varumärket. I den hittills utformade analysen har vi uppfattat ett högt förtroende för The Body 

Shops CSR arbete i form av miljöansvar, välgörenhet samt djurförsök och vår undersökning 

visade vidare att respondenterna ansåg det vara av stor vikt att deras egna värderingar 

överensstämde med företagets. Trots detta i åtanke visade resultatet emellertid att respondenterna 

endast påverkas en del av The Body Shops CSR arbete i sina köpbeslut av kosmetikaprodukter. 

Här finns det anledning att återigen beakta prisets och kvalitetens påverkan på konsumenterna.  

I The Body Shops fall erbjuder de produkter med värden som i allmänhet stämmer överens med 

samhällets normer och värderingar. Att vi med vår undersökning kan se mönster på ett 

anammande av produkter tillverkade på ett miljövänligt och etiskt överenskomligt sätt har de 

hela samhällets stöd för detta slags ansvarstagande. Avrundningsvis finns det goda skäl till 

antagandet att The Body Shop gynnas i alla dessa kategorier. 

5.2 Reflektioner kring genomförandet 

För att möjliggöra en kartläggning över konsumentperspektivet på produkter tillverkade av ett 

värdestyrt företag använde vi oss av en kvantitativ metodansats med enkäter i undersökningen. 

Vi valde att dela ut dem personligen till varje respondent för att säkerställa att alla frågor blev 

besvarade och även motverka missförstånd då vi fanns tillgängliga för att besvara eventuella 

frågor. Alla respondenter behandlades på samma sätt och försågs med samma information 

angående enkäten. Att utdelningen ägde rum i områden med en stor tillgänglighet av butiker i 

den centrala delen av Stockholm hade en väsentlig betydelse för att inkludera ett urval av så stor 

variation av respondenter som möjligt. Trots den kvantitativa ansatsens strikta objektivitet 

lyckades vi mindre bra vid dess tillämpning. Utfallet med en överrespresentation av åldersgrupp 
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1 (15-24 år) är en konsekvens av bristande objektivitet. Yngre respondenter var mer sympatiska, 

hjälpsamma och positivt inställda medan främst medelålders kvinnor var mer skeptiska, 

avvisande och negativt inställda till ett medverkande. Det var enklare att skapa kontakt med de 

yngre och anledningen till detta är möjligtvis att det finns en ömsesidig förståelse mellan 

jämnåriga. Detta är en explicit nackdel med bekvämlighetsurvalets användning som fick en 

omedelbar konsekvens i vår undersökning. 

Vi upplevde svårigheter med att tillgodose undersökningen med deltagare av olika etnisk 

bakgrund då många respondenter av utländskt ursprung inte kunde svenska eller var turister.  

Detta bidrog till ett undvikande av äldre respondenter av utländskt utseende på grund av de 

många avslagen med anledning av en bristande språkförmåga. Sittande respondenter tillfrågades 

mer frekvent då de oftast var villigare att fylla i enkäten än personer som gick raskt och hade 

bråttom. Det dolda bortfallet gällande individernas härkomst hade dock ingen påverkan på 

undersökningens validitet då den kvantitativa metoden inriktar sig på en allmänt stor mängd 

respondenter istället för den enskilde individen. Härkomsten hade ingen betydelse för 

undersökningen då detta inte var en variabel vi lade fokus på. Däremot kan det dolda bortfallet 

gällande åldern ha haft betydelse för utfallet av studien. Vidare ska en viss hänsyn tas till alla 

individers unika personlighet vilket uppenbarar sig i svaren. Hur respondenter besvarar attityd 

och åsiktsfrågor är helt beroende av deras individuella referensram. 

5.3 Metodkritik 

Undersökningens ändamål avsåg att skapa en helhetstolkning av studieområdet snarare än en 

genomgående djupanalys. I valet av en kvantitativ ansats var vi medvetna om metodikens 

generella natur.  Under operationaliseringen kunde samma data användas i tillämpningen av flera 

teorier där en generell överblick växte fram vilket bekräftade vårt resultat av undersökningen. 

Detta då återkommande mönster kunde utläsas i användningen av de teoretiska verktygen. Dock 

innebar valet av icke slumpmässigt urval en del svårigheter att bearbeta data med hjälp av 

korrelationssamband, som var tanken från början. Då variablerna var av nominal och ordinal 

nivå skulle en icke-parametrisk metod kunnat användas genom Pearsons rangkorrelation samt 

Chi-två om urvalet hade varit slumpmässigt utfört. Dessutom kan vi inte dra fastställande 

slutsatser utifrån vårt empiriska material då bekvämlighetsurvalet inte tillåter oss att göra en 
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generalisering till en population. Däremot har vi erhållit lärdomar som används i en analytisk 

generalisering i jämförandet med andra forskningsbidrag inom området. 

Enkätutformningen skulle kunnat innehålla mer specifika frågor om respondenternas köpbeslut 

för att ytterligare skärpa fokuset i uppsatsen. Vi handskades kontinuerligt med utformningen av 

enkäten. Samtidigt som den skulle vara inbjudande och smidig att genomföra skulle den också 

förse oss med så mycket information om studieområdet som möjligt utan att bli för omfattande 

och omotiverande för respondenterna. Därför var det svårt att skapa utrymme för mer 

djupgående frågor. Teorierna vävdes in i varandra vilket vi från början ansåg var bra och att det 

visade att en koppling mellan dessa fanns men ledde till att samma variabler analyserades om 

igen. En del frågor var specifikt utformade för en viss teori men andra frågor gick att tillämpa på 

flera teorier vilket i efterhand borde ha tänkts igenom mer.  

Vi skulle kunnat ha mer konkreta frågor om The Body Shop för att veta exakt hur 

konsumenterna uppfattar dem. Med vår undersökning kan vi inte avgöra graden av kunskap som 

respondenterna hade om företagets CSR arbete då ingen fråga ställdes om hur stor kunskap och 

kännedom respondenterna hade om företagets CSR verksamhet i övrigt. En annan nackdel har 

varit att vi inte tagit reda på om vilka av de tillfrågade respondenterna som faktiskt var kunder 

hos The Body Shop. Denna information hade varit intressant att analysera djupare då resultatet 

enklare hade kunnat ställas mot och kopplas till forskningsartiklar som tagits upp tidigare i 

problemdiskussionen. Då skulle vi med sannolikhet funnit ytterligare mönster på hur attityden 

gentemot värdestyrda produkter ändras beroende på om respondenten brukar köpa kosmetika hos 

The Body Shop eller inte. Förslagsvis hade en metodtriangulering genom exempelvis en 

fokusgrupp kunnat utföras för att få svar på de frågor enkäten inte riktigt kunde besvara. Då vi 

ämnade undersöka frekvensen som vi motiverat för i metoden hade detta tillvägagångssätt 

förmodligen ändå inte lett oss till ett resultat vi eftersträvade för tolkning i analysdelen. 
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6 Resultat 

6.1 Slutsats 

Vårt syfte med uppsatsen var att analysera om konsumenter i sina köpbeslut beaktar produkter 

framställda av företag som genomsyras av ett aktivt CSR arbete. Det finns en övergripande 

positiv attityd gentemot produkter framställda på ett etiskt och miljövänligt sätt men ett företags 

CSR engagemang, vilket i det här fallet avser The Body Shop, påverkar endast en del i 

konsumenternas köpbeslut gällande kosmetikaprodukter. Det etiska och miljömässiga 

engagemanget är av betydelse men köpbeslutet påverkas mer av priset och kvaliteten. The Body 

Shops produkter anses av konsumenterna vara av hög kvalitet vilket innebär uteslutningsvis att 

köpbeslutet baseras på pris. Dock existerar det både billigare och dyrare alternativ till The Body 

Shops produkter vilket neutraliserar antagandet att The Body Shop skulle erhålla produkter av ett 

högt pris. Istället kan anledningen till ett annat val av kosmetikaprodukter baseras på att 

konsumenten inte delar The Body Shops värderingar tillräckligt mycket. Det handlar om 

individens egna värderingar där det personliga engagemanget avgör till vilken grad de vill främja 

ett ansvarstagande och till vilket pris. Konsumenterna känner till varumärket The Body Shop 

samt att det utstrålar CSR engagemang och är ett klart alternativ om man vill stödja en 

verksamhet karakteriserat av ansvarstagande vid kosmetikaköp. 
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7 Slutdiskussion 

  

Att företag förväntas agera på ett moraliskt och långsiktigt hållbart sätt är en vanlig företeelse i 

dagens samhälle. Omgivningen kräver att företag ska arbeta med olika typer av ansvarstagande 

då de ofta besitter resurser som möjliggör hanteringen av sociala aktiviteter. The Body Shop har 

en fördel i att deras ställningstaganden överensstämmer med rådande normer i samhället som 

ökar sannolikheten att tilltala en stor mängd konsumenter som delar företagets värderingar och 

väljer att stöda verksamheten med deras inköp. Både Porter, Kramer och Vogel anmärker på en 

anpassning av företagets sociala engagemang som ska vara överenskomligt med verksamheten. 

Paralleller mellan ovanstående artikelförfattares slutsatser och våra slutsatser kan inte dras på ett 

enhetligt sätt då The Body Shop redan från grundandet har valt att etablera sin verksamhet i de 

genomsyrande värderingarna. Dock kan vi se att företaget innehar en betydlig konkurrensfördel 

då de enligt en majoritet av våra respondenter ansågs vara det mest förtroendegivande företaget 

gällande ansvarstagande.  

På grund av företagets genomgripande CSR arbete vinner de förtroende i större utsträckning 

jämfört med konkurrenterna i samma bransch. Hur företaget har lyckats bygga upp detta starka 

förtroende kan bero på flera omständigheter. En viktig parallell kan dras till Vanhamme och 

Grobbens undersökning om hur företag hanterar krissituationer i sin kommunikation. Resultat 

från deras studie visar att konsumenterna har en större tilltro till företag med en lång CSR 

historia och kan direkt kopplas till The Body Shop som redan från grundandet på 1970 talet 

aktivt engagerat sig i etiska, sociala och miljöfrågor. Dessutom är deras verksamhet i linje med 

de ansvarstaganden som bedrivs. Detta faktum studerades av Becker-Olsen och Hill där de 

konstaterade att denna överensstämmighet (fit) är essentiell i konsumenternas attityd och tillit 

gentemot företaget. Det finns en stor skillnad i vad företagen säger och vad de faktiskt gör. The 

Body Shop realiserar sitt ansvarstagande genom att agera vilket tydligt kommuniceras till 

allmänheten. Ett ökat förtroende skapas också via de pålitliga word of mouth referenserna vilket 

är bland kommunikationskanalerna den mest förtroendeingivande källan till information. Att The 

Body Shops varumärke inte reklamförs i traditionell media kan vara av företaget ett medvetet val 

i marknadsstrategin. En anledning kan vara att The Body Shop har förstått innebörden av 

traditionell reklam, att den inte ökar förtroendet bland konsumenterna. 
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Även Pivato, Misoni och Tencati och Bhattacharya och Sen fastställde att konsumenter och 

andra intressenter baserar sina köpbeslut på uppfattningen och förtroendet för ett företag vilket 

förstärker antagandet om att ett företags verksamhet och CSR engagemang måste föregås av en 

bra fit som har en positiv inverkan på konsumenternas förtroende och därmed också köpbeslutet. 

Resultatet av vår undersökning om att ett högt förtroende förelåg hos ett företag som The Body 

Shop ligger i linje med vad andra forskare kommit fram till gällande CSR, vilket indikerar på en 

starkt generaliserbar slutsats. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

För fortsatt forskning inom området skulle en mer omfattande studie genom förslagsvis ett 

slumpmässigt urval kunna genomföras för större tillförlitlighet i studien, då en statistisk 

generaliserbarhet vid fastställandet av slutsats kan påvisas. Detta tillsammans med en mer 

genomgripande enkätutformning där en högre grad av konkreta frågor angående företaget och 

produkterna för studien samt konsumentens kunskap om dess CSR engagemang skulle 

inrymmas. En likartad undersökning skulle kunna genomföras på en annan bransch för att se om 

värdestyrda företag är lika framgångsrika vid erbjudandet av andra produkter än kosmetika. Det 

kan tänkas att konsumenter i högre grad beaktar etiskt och miljövänligt framställda 

kosmetikaprodukter samt livsmedel då den personliga risken är större med tanke på att dessa 

produkter allvarligt kan skada hälsan om de inte är producerade på rätt sätt. 
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Bilaga 1 

 

En undersökning i CSR  
Hur konsumenter förhåller sig till produkter framställda på ett etiskt och miljövänligt sätt

 

1. Hur gammal är du? 15-24 år   □ 

   25-34 år   □ 

   35-44 år   □ 

   45-54 år   □ 

   55-64 år   □ 

                                              65 +  □ 

 

2. Hur viktigt är det med miljövänligt 

framställda produkter? 

Mycket viktigt □ 

             Viktigt □ 

 Mindre viktigt □ 

Inte alls viktigt □ 

 

3. Är det viktigt att ett företags värderingar 

stämmer överens med dina egna värderingar?  

Mycket viktigt □ 

             Viktigt □ 

 Mindre viktigt □ 

Inte alls viktigt □ 

 

4. Vilket slags budskap känner du mest 

förtroende för? 

Företagets egna (reklam, säljare) □ 

Vänner och bekantas □ 

Nyhetsartiklar □ 

Sociala medier □ 

Annat □ 

Ange vad: 

 

 

 

 

 

 

5. Vilket eller vilka av följande får dig att köpa 

ett företags produkter: 

Pris □ 

Miljö/Etiskt engagemang □ 

Kvalité □ 

TV-reklam □ 

Sociala medier □ 

Annat □ 

Ange vad: 

 

 

6. Vid köp av kosmetikaprodukter, hur pass 

viktigt är det att du känner förtroende för 

företaget och dess verksamhet? 

Mycket viktigt □ 

Viktigt □ 

Mindre viktigt □ 

Inte alls viktigt □ 

 

7. Vilket av följande företags sociala 

ansvarstagande litar du mest på? (t.ex. 

miljöansvar, välgörenhet, djurförsök) 

L’Oréal □ 

Yves Rocher □ 

Clinique □ 

Biotherm □ 

The Body Shop □ 

Make Up Store □ 

Lancôme □ 

Annat □ 

Ange företag: 

 

                  Var god vänd! 
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8. Känner du till The Body Shop? 

    Ja □   Nej □ 

Om nej, tack för ditt deltagande 

 

9. The Body Shop säljer icke djurtestade och 

ekologiskt framställda produkter.  

Hur mycket påverkar detta ditt val av 

kosmetikaprodukter? 

Helt avgörande □ 

Väldigt mycket □ 

En del □ 

Inte alls □ 

 

10. Hur tydligt tycker du att The Body Shop 

förmedlar sitt etiska engagemang och 

miljöengagemang? 

Väldigt tydligt □ 

Tydligt □ 

Mindre tydligt □ 

Inte alls tydligt □ 

 

11. Hur har du fått kunskap om  

The Body Shop och deras värderingar? 

Hemsida □ 

Butikspersonal □ 

Media □ 

Familj/vänner/bekanta □ 

Annat □ 

Ange vad: 

 

 

12. Hur mycket engagerar du dig själv i ett 

företags verksamhet genom att prata väl om det 

och dess produkter? 

Väldigt ofta □ 

Ofta □ 

Sällan □ 

Aldrig □ 

13. Vilken skulle vara den viktigaste orsaken till 

att du inte köper The Body Shops produkter? 

Priset □ 

Kvalitén □ 

Tillgängligheten □ 

Jag stöder inte produktens ändamål □ 

Annat □ 

Ange vad: 

 

14. Anser du att The Body Shops icke 

djurtestade och miljövänligt framställda 

produkter är av: 

Hög kvalité □ 

Låg kvalité □ 

 

Varken bättre eller sämre jämfört med andra 

kosmetikaprodukter □ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 


