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Definitionslista 

 

För en enklare begreppsförståelse väljer författaren att här presentera definitionerna för de 

centrala begreppen i studien. 

Corporate Social Responsibility: Definitionen av CSR är; “The responsibility of enterprises for 

their impacts on society”. Det vill säga att företagen skall ansvara för sin påverkan på samhället 

(Europakommissionen 2011, s. 6). 

Guldsmeds- och smyckesindustrin: Statistiska centralbyrån använder sig av definitionen; 

”Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken”, som kommer att nämnas i 

denna studie (Scb 2014). SCB:s definition kommer däremot sammanfattas som 

smyckesbranschen för att underlätta för läsaren.  

Kommunikationsprocessen: Denna modell är speciellt utformad för att utveckla effektiva 

kommunikationer mellan sändare och mottagare. I denna definition ingår "brus" som kan störa 

budskapet samt feedbacken från mottagare till sändare och är den mer utvecklade 

kommunikationsprocessen (Communicationtheory.org) 

Intressentinformationsmodellen: Intressentinformationsmodellen, baserad på Grunig och Hunts 

(1984) belyser vilken relation företag har till sina konsumenter och hur de kommunicerar sitt 

CSR-arbete så att konsumenterna anser företaget vara trovärdigt (Morsing et al. 2006). 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  
 

Kapitlet inleds om olika marknadskommunikationer vid CSR-kommunikation. Sedan talas det 

om smyckesbranschen samt hur pass eftertraktade smycken är. Vidare förs en 

problemdiskussion om konsekvenserna av det eftertraktade råvarorna för framställandet av 

guld smycken. Avslutningsvis presenteras syfte och frågeställningar till följd av avgränsningar. 

I vardagen utsätts konsumenter för ett stort antal marknadskommunikationer som kan  påverka 

konsumenten på ett medvetet och ibland omedvetet sätt. Interruption marketing är en form av 

marknadskommunikation som försöker dra till sig konsumentens uppmärksamhet genom att 

tvinga på konsumenten olika budskap. Detta är exempelvis tidnings- och TV-reklam som 

konsumenten inte på samma sätt kan undvika (Whatis techtarget 2013).            Permission 

marketing är en annan form av marknadsföring som sker i samtycke mellan konsumenten och 

sändaren av budskapet. Företag som använder sig av denna typ av marknadskommunikation 

har förstått att samtycke är det bästa sättet att nå konsumenterna. Exempel på detta är att 

konsumenten frågar personal i butiken om information eller att konsumenten läser information 

som finns på företagens hemsidor eller olika källor i sociala medier (Seth Goding 2008). Det 

finns även två andra marknadskommunikationer dessa är: värdestödjande- och värdeskapande 

marknadskommunikationer. Värdestödjande marknadskommunikation är då konsumenter tar in 

budskapet samtidigt som konsumenten får eller är delaktig i något som skapar ett värde. Detta 

är exempelvis när företag presenterar en ny produktkampanj där konsumenten även kan ta del 

av ett erbjudande kopplat till denna produktkampanj. Värdeskapande marknadskommunikation 

innebär däremot att värdet  finns i  kanalen som  budskapet kommuniceras genom. Detta kan 

vara via en rolig informerande film på ett företagshemsida eller informationsspridning av en 

känd talesperson under olika evenemang (Kntnt 2013).  

Beroende på vad företag vill kommunicera och vilken typ av bransch företagen är verksamma 

inom använder sig företagen av de olika formerna av marknadskommunikation. 

Marknadskommunikation kan användas för att exempelvis framföra företags CSR-arbeten. Vad 

företag däremot måste ta hänsyn till är vilken av de olika formerna av marknadskommunikation 

företagen vid det tillfället bör använda, beroende på vem det är företagen vill nå ut till. Företag 
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måste även tänka på sin trovärdighet och tillförlitlighet när de kommunicerar sitt CSR-arbete 

genom olika marknadskommunikationer (Jahdi et al. 2009, s.109-111). 

Inom detaljhandeln finns det en bransch som urskiljer sig från andra branscher och detta är den 

svenska smyckesbranschen där det finns två stora aktörer nämligen Iduna AB samt Smycka 

som båda är verksam med CSR-arbeten. Dessa två företag har använt sig av begränsade 

marknadskommunikationer. Genom observationer av företagen på internet är det endast 

företagens respektive hemsidor som används som kommunikationskanal av företagens 

respektive CSR-arbeten. Även mediatäckningen inom branschen är låg och kretsar mestadels 

kring en rapport skriven av Swedwatch tillsammans med Fair Trade Center och Svenska 

Kyrkan. Denna rapport heter ”Allt är inte guld som glimmar, den sanna historien om den 

smutsiga guldkedjan”. Utöver denna rapport är mediatäckningen låg då alla sökningar på 

internet om den svenska smyckesbranschens CSR-arbete är sammankopplade till rapporten. 

Detta kan bero på några olika faktorer. En av dessa kan vara att det finns betydligt färre stora 

aktörer inom smyckesbranschen i Sverige om en jämförelse ska göras med antalet aktörer inom 

klädesbranschen.  

Det finns flera anledningar till varför denna bransch skiljer sig från andra branscher inom 

detaljhandeln. Den främsta är att det används ett fåtal mycket dyra material för att framställa 

smycken, två av dessa är guld och diamanter. Råvarorna guld och diamanter finns i begränsad 

kvantitet i världen och därför anses råvarorna vara värdefulla och högt eftertraktade på 

marknaden. Guld kan alltid smältas ned och användas till att framställa ett nytt smycke. De två 

råvarorna går alltid att återvinna och det finns inga kvalitetsskillnader mellan återvunnit och 

nytt guld som är processat (Rättvishandel 2011). Diamanter kan även återanvändas, dessa kan 

tas ur sin infattning i ett smycke för att infattas i ett annat eller för att säljas vidare löst. På så 

sätt kan dessa råvaror återvinnas i oändlighet till skillnad från andra varor inom detaljhandeln. 

Andra branscher inom detaljhandeln som bilbranschen är inte jämförbara med 

smyckesbranschen. Främst på grund av problematiken vid utvinningen av råmaterial, priserna 

på råmaterialet samt livslängden dessa varor har (Amnesty 2007, Kimberleyprocess 2014, 

Rättvishandel 2011). Bilar går ner i värde vid första användning och har en begränsad livslängd 

(DN.se 2014) samtidigt som kläder går sönder.  

I rapporten har det skrivits om miljömässiga och sociala problem som finns och uppstår när 

guld utvinns i Asien. En av de sociala problem vid utvinning av guld och andra material är att 

gruvarbetare kan få så kallad stendammslunga vilket är en sjukdom som innebär en ärrig 
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förändring av lungvävnaden som gör det svårt för dem att andas. Cyanid och kvicksilver är 

giftiga ämnen för människan samt miljön och dessa ämnen används vid utbrytandet av guld för 

att anrika det. Utsläppen av Cyanid har skett i Mojang och Kina och kvicksilver används vid 

mindre guldutvinning. Kvicksilverutsläppen framgår i rapporten vara i genomsnitt tre kilo per 

kilo guld vilket gör att smyckesbranschen står för den största halten kvicksilver som släpps ut i 

världen (DA.se 2006, Cyanidecode.org 2014, Rättvishandel 2011, Rättvishandel 2012). Två 

andra stora problem inom branschen är, för det första, svårigheten att spåra ursprunget av guldet 

i produktionsledet som i sin tur leder till ett försvårat val av hållbart utvunnet guld. Det andra 

problemet är det som benämns konfliktguld vilket innebär guld som utvinns i länder där 

rebellgrupper och militära grupper strider om gruvdriften. Det finns däremot guld som är 

hållbart framtaget genom Artisanal mining som kan översättas till hantverksmässig gruvdrift. 

Detta guld får dock ingen handelsdestination utan används som en viktig källa till utländsk 

valuta för värdländer. Genom att göra guld till en del av den internationella fairtrade-handeln 

kan det förbättra förhållanden för småskaliga producenter men kan vara ofördelaktigt för 

värdländerna. Hilson (2008) menar att syftet med fairtrade-handeln är att införa ett system som 

garanterar att producenter får ett rättvist pris för sina produkter och främja ekologisk hållbarhet 

(Hilson 2008, s. 397). Det förekommer även stridigheter med blodsspill om diamantgruvor där 

de värdefulla råvarorna utvinns vilket i sin tur ger så kallade konfliktdiamanter som även de 

finansierar krig i kontinenter som Afrika (Amnesty 2007, Rättvishandel 2011).  

Med tiden och de olika skandalerna kring klädesbranschen samt konsumenters nyfikenhet  har 

konsumenter blivit mer kritiska i dagens samhälle. De tänker mer på sin konsumtion och hur 

den sätter sin prägel på världen. CSR inkluderar en del av de miljömässiga och sociala frågor 

som är uppmärksammade i dagens samhälle (Gore 2006). Trenden med CSR anses fortsätta 

inom detaljhandeln där kedjan mellan råmaterial till färdig produkt anses lång och där mycket 

kan ske under produktionslinjen. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

CSR är förutom ett sätt för företagen att visa ansvar gentemot samhället dessutom en 

marknadsföringskanal där företag kan lyfta fram sitt CSR-arbete för att vinna kunder men även 

stärka sitt varumärke och befintliga kunders lojalitet. Att CSR har en betydande roll för 

försäljning och varumärkeslojalitet är något som lyfts fram av Ailawadi et al. (2013) som anser 

det viktigt för företag att framföra sitt CSR-arbete i sin kommunikation med kunder och den 

grupp som värderar CSR. Dessa kunder och grupper är viktiga av anledningen att lojalitet till 

företaget anses stor vilket även ses vara strategiskt viktigt för företaget (Ailawadi et al. 2013, s. 

11). Många konsumenter utvärderar företag och organisationer samt produkter och tjänster 

utifrån CSR. Negativ CSR är mer inflytelserik på konsumenten, samtidigt som en positiv CSR 

ger en förstärkning av företaget och produkten (Brown et al. 1997, s. 80).   

Det finns en brist på studier som visar på konsumentinverkan och kunskap om det generella 

CSR-arbetet. Detta är troligtvis på grund av att CSR är ett mycket brett koncept och därför svårt 

att mäta (Mohr et al. 2001 s. 48). Konsumentens insikt och kunskap om CSR-arbeten är 

vanligtvis låg (Sen et al. 2006, s. 159). Däremot kan stark kommunikation lösa detta om 

informationen kommer ut genom rätt kommunikationskanaler. Att informera konsumenten om 

sitt CSR-arbete är därför viktigt eftersom den konsument som är medveten om ett företags CSR-

arbete har en mer positiv syn och lojalitet gentemot företaget om det inte påverkar kvaliteten 

på produkten (Pomering et al. 2009, s. 287-288).  

Mohr et al. (2001) ger exempel på studier som gjorts för att ta reda på om CSR har någon effekt 

på konsumentbeteende och hur konsumenten uppfattar företagets motiv till CSR. En av dessa 

studier visade på att närmare en tredjedel av respondenterna ansåg att CSR endast var något för 

att främja företaget. Samtidigt ansåg en majoritet att en del av motivationen för ett företags 

CSR-arbete var för att hjälpa andra. För att använda CSR som ett kriterium vid köp krävs det 

att konsumenten har information om CSR och det CSR-arbete företaget gör. Mohr et al. (2001) 

menar att konsumenten kommer använda CSR som kriterium endast när konsumenten lägger 

stor vikt på CSR då det är ett ansträngande beteende (Mohr et al. 2001 s. 59- 60).  

I samband med mediebevakning reagerar konsumenten mot informationen vilket leder till en 

växande kundinsikt och kunskap inom området. På ungefär samma sätt har CSR-arbetet lyfts 

fram för att marknadsföra ett företag som bekämpar och förbättrar sina problem. På så vis har 

kunden fått information trots att den inte alltid varit positivt speglad och utifrån informationen 
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fattat ett beslut. Massmedia som marknadskommunikation är fortfarande något som är 

problematiskt då företag kommunicerar CSR. Genom att öka kommunikationen av företags 

CSR-arbete, speciellt vid köp vilket anses vara direkt marknadsföring kan företag öka insikt 

och kunskap hos konsumenten (Dawkins 2004, s. 2-5). En del företag använder sig av felaktiga 

eller bristfälliga kommunikationskanaler vilket kan orsaka misstro hos kunden (Pomering et al. 

2009, s. 288).  

En del anser att alla former av marknadskommunikation kan förmedla ett företags CSR-

budskap och därmed bidra till dess image och varumärkesvärde. Dock kan vissa 

kommunikationskanaler vara mer kraftfulla och effektiva än andra, exempel på dessa kanaler 

är PR, reklam och sponsring (Jahdi et al. 2009, s.106). Andra anser att rapportering är en viktig 

kommunikationskanal som kan ge större öppenhet och göra det möjligt att ge en bättre koppling 

till konsumenten som även är en intressent (Goloba et al. 2007, s.1-9). 

Denna studie ämnar visa vilka kommunikationskanaler som konsumenten vill att företag inom 

smyckesbranschen ska kommunicera sitt CSR-arbete. Forskning kring CSR är mestadels 

fokuserad på konsumentens befintliga kunskap om företagets CSR-arbete. Studier inom 

detaljhandeln har dessutom större fokus på klädesbranschen då denna oftast lyfts fram i media. 

Många studier har gjorts på CSR och dess effekter på företagsintäkter, ett exempel är Ailawadi 

et al. (2013). Dock kommer denna studie urskilja sig från tidigare studier då den undersöker de 

mest lämpade kommunikationskanalerna för informationsspridning av CSR-arbetet företaget 

utför.  

1.3 Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka genom vilken eller vilka marknadskommunikationer 

konsumenter vill att smyckesbranschen ska kommunicera sitt eventuella CSR-arbete.  

1.4 Frågeställning 

 

- Genom vilken eller vilka marknadskommunikationer vill konsumenter att företag inom 

smyckesbranschen ska kommunicera sitt eventuella CSR-arbete? 
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1.5 Avgränsning 
 

Anledningen till valet av smyckesbranschen inom detaljhandeln är att  rapporten som Svenska 

Kyrkan och Swedwatch skrivit, ”Allt är inte guld som glimmar”  fångade mitt intresse. 

Branschen är inte eller lika omtalad som andra branscher inom detaljhandeln. Vidare har jag 

valt att avgränsa mig till marknadskommunikationerna, direkt marknadsföring, 

produktkampanjer, hemsida, tidningar och TV samt sociala medier. Anledningen till att jag valt 

dessa marknadskommunikationer är att de omfattar innebörden av marknadskommunikation 

(Grupp77 2014). 
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2. Teori 
 

I teorikapitlet redogörs val av teorier där jag utgår från Laswells Kommunikationsprocess men 

använder den mer utvecklade kommunikationsprocessen av Schramm, Shannon och Weaver. 

Teorin Intressentinformationsmodellen redovisas även, denna visar hur företag använder sig 

av envägskommunikation för att kommunicera sitt CSR-arbete till konsumenter. Vidare är den 

tidigare forskningen en del av studiens teoretiska referensram. 

2.1 Val av teori 

 

Två marknadskommunikationsmodeller har valts ut tillsammans med tidigare forskning för att 

kunna uppfylla syftet med studien. Den första modellen belyser hela kommunikationsprocessen 

mellan smyckesbranschen och konsumenterna samt vilka komponenter som utgör en lyckad 

och misslyckad kommunikation. Intressentinformationsmodellen belyser vilken relation 

företag har till sina konsumenter och hur de kommunicerar sitt CSR-arbete för att konsumenter 

ska anse företaget vara trovärdigt. Vidare är den tidigare forskningen ytterst relevant för studien 

då den talar om närliggande processer för att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningen.  

2.2 Kommunikationsprocessen  

Kommunikationsprocessen handlar om processens inverkan på samhället och är utvecklad från 

Laswells kommunikationsprocess. Enligt Laswell finns det tre funktioner av kommunikation. 

Dessa är övervakning av omgivningen, en korrelation av komponenter i samhället och kulturell 

överföring mellan generationer (se bilaga 1). Skillnaderna mellan Laswells 

kommunikationsprocess och den mer utvecklade kommunikationsprocessen är bland annat 

bruset som kan störa budskapet och feedbacken från mottagare till sändare som nedan kommer 

att beskrivas mer djupgående. Det är den utvecklade modellen som används i studien och 

redogörs nedan. 

 Överföring  Media 

Sändare                  Kodning                     Budskap          Avkodning         Mottagare  

   Brus 

   Feedback   Respons 

Figur 1: Kommunikationsprocessen baserad på Schramm 1955, Shannon och Weaver 1962 (Fill 2013, s 44).  
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2.2.3 Sändare 
Schramm, Shannon och Weavers kommunikationsmodell utgår från en sändare som antingen 

är en individ eller organisation. Sändaren, i detta fall smyckesbranschens uppgift är att skicka 

ett meddelande eller ett budskap som skall uppfattas korrekt av mottagaren. Budskapet skall 

inneha en konstellation av lämpliga bilder, ord, musik och symboler för att representera det 

sända budskapet. Detta innebär en kodning och ändamålet är att skapa ett meddelande/budskap 

som förstås av mottagaren (Fill 2013, s. 44). 

Det finns olika anledningar till att kodningen kan fallera. Exempel på detta är när sändaren inte 

lyckats med att analysera en situation helt korrekt. Genom att inte riktigt begripa problematiken 

eller kunskapsnivån kan olämplig information hamna i (Fill 2013, s. 44) budskapet som kan 

leda till feltolkningar och missförstånd av mottagaren. Därför är det viktigt att vara medveten 

om mottagarens kunskapsnivå för att budskapet inte ska kodas i symboler och ord som är 

obegripliga för mottagaren (Fill 2013, s. 45). Det är även viktigt för mottagaren vem sändaren 

är i kommunikationsprocessen. Om sändaren saknar expertis, övertygelse eller förtroende i sitt 

budskap kommer mottagaren sannolikt att avfärda budskapet då denna inte anser budskapet 

vara trovärdigt, till dess att sändaren upprättat trovärdighet (Fill 2013, s. 45). 

Sändaren är inte bara generatorn av ett budskap utan även en väsentlig faktor i 

kommunikationsprocessen. Enligt Patzer (1983) bidrar sändaren till mer övertygelse i 

kommunikationen om denna är fysiskt attraktiv. Detta kan relateras till organisationer som 

använder sig av kändisar som talespersoner för att ge stöd åt en produkt. Talespersonen 

förknippas lätt med produkten och den fysiska attraktionskraften gör det enklare för mottagaren 

att stifta in budskapet om talespersonen lyckas förmedla övertygelse. Det förekommer mycket 

i TV-annonser och används som en legitim auktoritet av den ”vita rocken”. Det är en symbol 

för expertis och bedöms som en trovärdig källa (Fill 2013, s. 45). 

2.2.4 Signal 

När budskapet väl är kodat skall budskapet sändas i en form. Det kan vara bildligt, symboliskt, 

skriftligt, muntligt eller icke-muntlig form för att kunna sändas. Sändaren väljer en av formerna 

och måste vara säker på att det görs korrekt och tydligt för att budskapet skall kunna avkodas 

av mottagaren. Budskapet skall sedan förmedlas mellan sändare och mottagare via en så kallad 

kanal som antingen kan vara personlig eller icke-personlig. Personlig kanal används på så vis 

via word of mouth och face to face som kallas direkt marknadsföring, dessa två 

kommunikationer är mycket effektiva i sin påverkan (Fill 2013, s. 45). Kanaler som är icke-

personliga är reklam som går ut via massmedia och når stor publik. Information via direkta 
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marknadsföringskanalerna har mer påverkan och betraktas i allmänhet mer trovärdiga än 

information som ges via massmedier. Anledningen till detta är att ett individuellt säljsamtal ger 

mer flexibilitet i utsändningen av budskapet. Genom att tidpunkten och styrkan i utsändning av 

budskapet på så sätt kan justeras under säljsamtalet kan den anpassas till den befintliga 

säljmiljön. Dessutom kan budskapet lämpa sig efter kunden för att möta dennas behov under 

säljsamtalet. I massmediakommunikation måste budskapet skapas i förväg innan det sänds ut 

till allmänheten (Fill 2013, s. 45). 

2.2.5 Mottagarens avkodning av budskapet 

Bearbetningen av att ombilda och tolka budskapet till en tanke kallas avkodning. 

Avkodningsprocessen handlar om mottagarens förståelse bestående av tidigare uppfattningar, 

attityder, erfarenheter och värderingar om både sändaren och mottagaren. Alltmer mottagaren 

begriper sig på och lär känna sändaren desto mer kommer mottagaren att lyckas avkoda 

budskapet med goda framsteg (Fill 2013, s. 46). 

2.2.6 Feedback och respons 

Efter att mottagaren läst, sett eller hört budskapet uppstår en mängd reaktioner som kallas 

respons. Reaktionerna kan vara olika: allt från att ringa ett telefonnummer, ladda ner en kupong 

eller att köpa produkten. Sändaren får sedan tillbaka responsen som skickats iväg från 

mottagaren vilket kallas feedback och är betydelsefull vid kommunikation. Dock kan det ske 

att mottagaren inte avkodat budskapet korrekt vilket kan framkalla en annan uppsättning av 

respons som inte är menad. Därför är det viktigt för sändaren att ha ett passande 

återkopplingssystem då denna är ovetande om att kommunikationen inte lyckats. Detta görs för 

att försäkra sig om att sändaren inte ödslar tid och resurser på att få misslyckade resultat i 

fortsättningen. Detta kallas inkompetent och ineffektiv kommunikation (Fill 2013, s. 46). 

För att utveckla en framgångsrik kommunikation är analys av feedback avgörande. Vid direkt 

försäljning får säljaren genast återkoppling genom invändningar, frågor eller registrerad 

försäljning. Det är dock svårare att få återkoppling via massmediakanaler då det tar längre tid 

att få feedback i återkopplingsprocessen. En del experter påstår att försäljning är det enda 

betydelsefulla mått till framgång. Dock finns det många element som påverkar försäljningen 

och dessa kan exempelvis vara rekommendationer av vänner eller massmedier, pris och effekten 

av tidigare uppgifter. 

2.2.7 Brus 

Enligt Mallen (1977) kan det uppstå ett brus mellan återkopplingen och mottagning då brus 

innebär information som är uteslutande och snedvriden. Det uppstår alltid brus i 
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kommunikationer. Det är viktigt att den ansvarige sändaren ser till att det uppstår så lite brus 

som möjligt för att den inte ska påverka kommunikationen. Brus sker när mottagaren inte kan 

se hela eller en del av budskapet vilket kan bero på fysiska eller kognitiva omständigheter. De 

fysiska omständigheterna innebär att mottagaren har varit distraherad av exempelvis att det 

ringt på dörren eller att någon hostat i samband med avkodningen. Medan de kognitiva 

omständigheterna kan vara att mottagaren inte är kapabel att koda av budskapet och uppfatta 

det korrekt på grund av psykisk funktionsnedsättning (Fill 2013, s. 47). 

2.2.8 Förståelse 

En viktig del i kommunikationsprocessen är begreppet förståelse som är en del av framgångsrik 

kommunikation i synnerhet om sändare och mottagare förstår varandra. Förståelsen handlar om 

beteenden, attityder, föreställningar och erfarenheter hos både sändare och mottagare. Inom den 

privata sektorn spenderar en del organisationer mycket pengar på undersökningar om sina 

marknadssegment. Detta görs genom att de testar sina annonser för att få reda på om de avkodas 

och förstås korrekt. Ju mer en organisation förstår sig på sina mottagare ju mer framgångsrika 

blir de (Fill 2013, s. 47). 

2.3 Intressentinformationsmodellen 

 

Morsing et al. (2006) talar om tre strategiska PR-modeller baserade på Grunig och Hunt (1984). 

Strategierna talar om vilka relationer företag har till sina konsumenter och hur de engagerar sin 

CSR-kommunikation. Dessa strategier är: Intressentinformationsstrategin, konsumenternas 

deltagande samt konsumentresponsstrategin. Intressentinformationsstrategin är en 

envägskommunikation som handlar om att förmedla ett känslogivande till allmänheten. 

Tvåvägskommunikationen handlar likaså om känslogivande men även att bygga ett 

meningsskapande. Grunig och Hunts studie (1984) visar på att 50 procent av företag använder 

sig av envägskommunikation till sina konsumenter och bara 35 procent använder sig av 

tvåvägskommunikation (Morsing et al. 2006, s. 326). Denna studie kommer dock endast 

behandla intressentinformationsstrategin då den är relevant för studien och redogörs nedan. 

Företag använder sig oftast av envägskommunikation med syfte att informera allmänheten och 

konsumenter om företaget genom att sprida information (Morsing et al. 2006, s. 326). Vilket de 

gör genom att företagen använder sig av olika media som internet, tidningar och kampanjer. 

Intressentinformationsmodellen ponerar att konsumenterna ger stöd åt företaget genom att köpa 

varor och visa lojalitet. På motsvarande sätt kan konsumenterna även göra ett motstånd genom 
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att inte handla hos företaget. På grund av detta vill företaget informera både parter om vilka 

goda avsikter och beslut de tar för att säkra att deras konsumenter har en positiv syn på företaget. 

Därför är det en hel del företag som använder sig av CSR-arbete då ledningen anser att det är 

etiskt ”rätt” att arbeta på så vis samt att de oftast har en genuin önskan att förändra samhällets 

sociala förhållanden till det bättre (Morsing et al. 2006, s. 327). Ledningen är säker på att de 

gör det rätta och att konsumenterna bara behöver informeras om företagets goda CSR- avsikter 

och beslut för att de ska bibehålla den positiva attityden gentemot företaget. Företagets 

marknadskommunikationsavdelning har som arbetsuppgift att budskapet utformas och 

kommuniceras på ett tilldragande sätt. Där budskapet visar vilka CSR-åtaganden företaget gör 

då det måste kommunicera trovärdighet för att säkra sina konsumenter (Morsing et al. 2006, s. 

327). 

Intressentinformationsmodellen 

                                                                                                                                                   

Kommunikationsideal:  Offentlig information, envägskommunikation  

Kommunikationsideal 

känslogivande eller    Känslogivande 

meningsskapande:    

Konsumenter:    Begär mer information om företags CSR-arbete 

Konsumenters roll:   Visar lojalitet eller motstånd 

Identifikation av CSR:  Bestäms av företagsledning 

Strategisk kommunikation: Informera konsumenten om företagets goda avsikter, 

beslut och handlingar 

                                                                                                                                                                           

Figur 2: Intressentinformationsmodellen baserad på Grunig och Hunts (1984), (Morsing et al. 2006). 
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2.4 Tidigare forskning  

 

Sen et al. (2006) har gjort ett fältexperiment för att belysa både omfattningen och avgränsningen 

av den strategiska vinst, strategic returns företagen gör tack vare CSR-arbetet och hur 

aktieägare eller intressenter reagerar på CSR. Enligt författarna är detta den första studien som 

undersökt effekten av ett CSR-initiativ för intressenter som har potential att vara knutna till ett 

företag på flera olika sätt: som anställda, kunder och investerare. Författarna kom fram till att 

de respondenter som var medvetna om CSR-initiativen har mer positiva företagsrelaterade 

associationer. Därför menar författarna att CSR-aktiviteter kan öka både associationer och 

attityder (Sen et al. 2006, s.158-166).  

Det har även gjorts en undersökning av Brown et al. (1997) på effekterna av två generella typer 

av ”Corporate associations” det vill säga företagsassociationer på produktrespons. Den ena 

fokuserar på företags kompetens att producera produkter, Corporate ability (CA) associations”. 

Den andra fokuserar på hur företag uppfattar socialt ansvar så kallade CSR-associationer. 

Författarna har gjort tre olika studier som mäter respondenternas CA och CSR-associationer 

som gett samma resultat. Resultaten från de tre studierna visar att vad konsumenter vet om ett 

företag kan påverka deras föreställningar och attityd gentemot nya produkter som tillverkas av 

företaget. Författarna påstår även att CA och CSR-associationer kan ge olika effekter på 

konsumenternas respons av en produkt samt att produkter från företag med negativa 

associationer inte alltid ges negativ respons (Brown et al. 1997,s.68-84).  

En studie har även skrivits om effekterna av konsumenters uppfattning kring beteendelojalitet 

mot återförsäljare utifrån fyra typer av CSR-aktiviteter. De fyra aktiviteterna är miljövänlighet, 

stöd till samhället, försäljning av lokalt producerade varor och rättvis behandling av anställda. 

Författarna menar att beteendelojalitet mäts med hjälp av share-of-wallet (SOW).  Författarna 

kontrollerar även andra återförsäljarattribut som kan driva attityder och SOW, och undersöker 

hur marknaden är segmenterad i termer av konsumentreaktioner. Det författarnas slutsats är att 

attityden påverkas positivt och positiv attityd ökar SOW, det vill säga att de indirekta effekterna 

på SOW är positiva. Dock var det en CSR-aktivitet, nämligen miljövänlighet, som anses 

påtaglig negativt för en grupp konsumenter (Ailawadi et al. 2013, s.1-12).  

 

Även Mohr et al. har forskat inom ett liknande område då de skrivit en vetenskaplig artikel om 

CSR:s inverkan på konsumenters köpbeteende. Enligt författarna står företag inför ökat tryck 

för att bibehålla lönsamheten men även för att uppföra sig med hjälp av CSR. Detta är ett 
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område som det enligt författarna ännu inte forskats mycket kring och därför finns det 

begränsad information om effekterna av ett CSR-arbete på företagens lönsamhet. Det 

författarna kommer fram till är att de flesta konsumenter har en generellt positiv syn till företag 

och socialt ansvarsfulla företag. De kom även fram till att majoriteten av konsumenter inte 

använder CSR som ett kriterium vid köptillfället däremot kunde författarna urskilja en grupp 

som är villiga att lära sig mer om CSR då dessa finner ämnet viktigt (Mohr et al. 2001, s.45-

72). 

 

En undersökning har även utförts som visar på konsumenters medvetenhetsnivå om CSR. En 

av dessa studier är gjord av Pomering et al. (2009) som undersöker banksektorn i Australien 

som aktivt främjar och bedriver CSR-aktiviteter. Resultaten från studien med bankchefer samt 

den kvalitativa studien med konsumenter visar på att konsumenter har låg medvetenhet om CSR 

samt låg medvetenhet om de sociala frågor som bankerna driver. Författarna menar att om CSR 

är effektivt till att ge positiva effekter hos konsumenter i teorin har det inte bevisats vara 

effektivt på marknaden. Den låga medvetenheten hos konsumenter tyder på att företag kan 

behöva utbilda konsumenterna inom området till den grad att dessa bättre kan förstå kontexten 

av CSR och de aktiviteter bankerna driver (Pomering et al. 2009, s.285-301).  

Genom att företag utökar sina kommunikationskanaler för att förmedla sitt CSR-arbete växer 

kundinsikten och kunskapen hos konsumenter. Konsumenter reagerar mot information om 

CSR-arbete i samband med massmediabevakning. Dawkins (2004) menar även att genom 

ökning av kommunikation om företagens CSR-arbete, vid exempelvis köp, anses det vara direkt 

marknadsföring (Dawkins 2004, s. 2-5). Andra författare anser att alla former av 

marknadskommunikationer kan förmedla ett företags CSR-budskap och bidra till företagets 

image och varumärkesvärde. Däremot kan vissa kommunikationskanaler vara mer kraftfulla 

och effektiva än andra. Vad företag enligt författarna däremot måste ta hänsyn till är vilken av 

de olika formerna av marknadskommunikation företagen bör använda beroende på vem det är 

företagen vill nå ut till. Företag måste även tänka på deras trovärdighet och tillförlitlighet när 

de kommunicerar sitt CSR-arbete genom olika marknadskommunikationer (Jahdi et al. 2009, 

s.103-113). Rapportering är en form av kommunikationskanal som Goloba et al. (2007) skriver 

om i deras studie som behandlar redovisningsfrågor om CSR genom kanalen. Rapportering 

anser författarna vara en viktig kommunikationskanal som kan ge större öppenhet och göra det 

möjligt att ge en bättre koppling till intressenter. Författarna kommer fram till att det är särskilt 

viktigt att öka rapporteringsincitament i båda länderna som undersöks, för att höja kvaliteten på 

information som rapporteras och öka intressenternas informationsanvändning (Goloba et al. 
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2007, s.1-9). En form av kommunikation av företags CSR-arbete kan ske genom olika program 

och incitament inom företaget för att exempelvis bli mer miljömedvetna inom produktion eller 

genom sociala dimensioner. Detta är i motsvarighet med Gimenez et al. (2012) som utför en 

studie om effekterna av olika miljöprogram som bland annat syftar till att förbättra de anställdas 

arbetsvillkor eller projekt för att stödja ett externt samhälle genom exempelvis donation av 

pengar. Resultaten tyder på att interna sociala initiativ endast har en positiv inverkan på två 

komponenter som är: sociala och miljömässiga resultat. Författarnas resultat tyder även på att 

företagen fortfarande måste uppnå positiva ekonomiska vinster från det sociala programmet 

(Gimenez et al. 2012, s.149-159). Genom att utgå från hållbar produktion, som av De Ron 

(1998) definieras som en industriell verksamhet som resulterar i produkter som möter det behov 

och önskemål nuvarande generationer och samhället har, kan företag producera utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov och önskemål. De Ron 

(1998) nämner ett antal punkter som möjliga sätt att lyckas med hållbar produktion. Författaren 

kommer fram till att konsumenter i framtiden kommer bli mer och mer miljömedvetna. Av den 

anledningen behöver företag uppnå en hållbar produktion, inte enbart i sina fabriker utan i hela 

produktionskedjan. Detta bör dem enligt författarna göra genom ett fem-stegsprogram för 

utvärdering som innehåller; planering och organisation, förhandsbedömning, förstudier samt 

genomförande och fortsättning (De Ron 1998, s.99-110). Det finns olika typer av hållbar 

produktion, fairtrade kan anses vara en av dessa former. Syftet med fairtrade-handel är att införa 

ett system som garanterar att producenter får ett rättvist pris för sina produkter och för att främja 

ekologisk hållbarhet ((Hilson 2008, s. 386-400). 
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3. Metod 
 

I detta kapitel kommer det vetenskapliga förhållningssättet att redogöras. Val av metod, 

tillvägagångssätt, population och urval samt genomförande och bearbetning av data. Vidare 

hur jag ställer mig till reliabilitet och validitet, etiska aspekter och slutligen metoddiskussion 

och källkritik. 

3.1 Val av metod 
 

Metodvalet kom i samband med de teoretiska utgångspunkterna (Bryman 2010, s. 86). 

Kommunikationsprocessen och intressentinformationsmodellen var relevanta då de båda 

handlar om kommunikation, ur företagens perspektiv som visar hur de kommunicerar sitt CSR-

arbete. Dessutom använder de flesta företag en envägskommunikation (Morsing et al. 2006, s. 

326) och liknande marknadskommunikationer (Grupp77 2014). Ett kvantitativt 

tillvägagångssätt i form av tvärsnittsdesign (enkätundersökning) ansågs vara mest lämpat för 

studien då denna inte sträcker sig över en tillräckligt lång period, för att ta reda på vilka 

marknadskommunikationer konsumenter vill att företag inom smyckesbranschen ska använda. 

Innebörden av tvärsnittsdesign är datainsamling av fler än ett fall vid en och samma tidpunkt 

för att kunna se om det existerar ett sambandsmönster mellan olika komponenter (Bryman 2010, 

s. 65). Vid kvantitativt tillvägagångssätt läggs betoning på kvantifiering vid datainsamling och 

analys av empiri. Fokus ligger på att pröva om en teori stämmer överens med verkligheten ur 

en objektiv synvinkel (Bryman 2010, s. 40). 

3.2  Population och Urval 
 

Populationen i studien är konsumenter av smyckesbranschen. Respondenterna i urvalet är 

vuxna med detta menas respondenter som är 18 år fyllda som därmed betraktas myndiga och 

ansvarar för sin egen ekonomi (Trost 2001, s. 24). Alla respondenter i undersökningen talade 

svenska och tycktes förstå svensk skrift.    

Vid datainsamling ett bekvämlighetsurval använts som utgår från en specifik urvalsram, det vill 

säga ett icke- sannolikhetsurval (Bryman 2010, s. 124). Ett icke- sannolikhetsurval innebär att 

man inte känner till något om vilken sannolikhet varje respondent besitter för att hamna i 

stickprovet (Eliasson 2013, s. 49). Bekvämlighetsurval innebär att de utvalda respondenterna 
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finns tillgängliga för forskaren vid den tidpunkt undersökningen äger rum (Bryman 2010, s. 

124). Dock är inte bekvämlighetsurval alltid representativa för en hel population då det leder 

till missledande utfall i populationen enligt Holme och Solvang (Holme & Solvang 1997, s. 

183). Dessutom har en del respondenter i populationen större möjlighet att komma med i urvalet 

än andra genom att urvalet avgränsades till Gallerian i Stockholm (Bryman 2010, s. 111). 

Undersökningstillfället ägde rum under en fredagseftermiddag för att få ett heterogent urval. 

Resonemanget utgick ifrån att för de flesta i Stockholms befolkning börjar ledigheten lite 

tidigare och att många väljer att spendera tid inne i city innan dessa beger sig hem. Chansen är 

att en större omfattning av population befinner sig på platsen och därmed får ett omfång med 

olika individer. Urvalet bestod av 300 respondenter varav 10 bortfall. Anledningen till att 

urvalet valdes i Gallerian i Stockholm city är främst på grund av att det finns två specialiserade 

butiker med guldsmedvaror och smycken: Guldfynd och Hallbergs Guld samt deras centrala 

läge, det stora omfånget och variationen av respondenter. 

3.3  Enkätundersökning 

 

Studien utgår från kvantitativ metod och tvärsnittsdesign. Vid utformning av enkäten ville jag 

att den skulle motivera respondenterna att fullfölja hela enkäten för att minska bortfallet. Detta 

gjordes genom en korrekt, välformulerad och lättförståelig enkät för att öka respondentens vilja 

att besvara den (Holme & Solvang 1997, s. 173, Bryman 2010, s.165). En befintlig mall från 

Surveymonkey har använts och gett enkäten ansenlig utformning och disposition. Valet att inte 

använda öppna svarsalternativ ledde till att enkäten utformades på en A4 sida för att undvika 

”enkättrötthet” hos respondenterna. Vid formulering av frågorna var syftet att göra enkäten så 

pedagogisk som möjligt så att denna skulle vara förståelig av alla respondenter. Ordningsföljden 

av frågorna är viktig därför bör de ställas i en viss följd hävdar Holme och Solvang (Holme & 

Solvang 1997, s. 173-174). Därmed är de frågor som är lika och har en tillhörighet ordnade 

direkt efter varandra. Disponeringen av enkäten börjar med ålder och kön, dessa är två 

bakgrundsfrågor även kallade demografiska frågor. Åldern delades in i ett intervall om tio, 

exempelvis 18-28, 29-39 osv, upp till 83 år. Två demografiska frågor ställdes för att få ett stort 

omfång och en så stor variation av respondenter som möjligt samt att de skulle vara myndiga 

för att kunna besvara enkäten.  Analysen kommer delvis utgå från att analysera om det finns 

olikheter i respondenternas svar beroende kön. De två efterföljande frågorna handlar om 

konsumentens medvetenhet om olika begrepp och från vilken kanal de hört om dessa begrepp. 

Sedan ställdes frågor om konsumentens medvetenhet om CSR-arbetet inom smyckesbranschen. 
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Respondenten hade i denna fråga möjligheten att svara antingen ja eller nej. Avslutningsvis 

frågades respondenterna om de tycker att CSR-arbetet inom smyckesbranschen borde 

kommuniceras bättre, även här kunde de svara ja eller nej. Vid ja, kom en följdfråga om vilka 

kanaler som bör användas av smyckesbranschen vid denna kommunikation. Efter det att 

enkätformuläret var avslutat utformades en introduktion av enkäten för att tydliggöra syftet med 

enkäten och studien. 

3.4 Genomförande  
 

Genomförandet av undersökningen pågick under en fredagseftermiddag i Gallerian i Centrala 

Stockholm. Valet av tid kom i samband med viljan att få ett så heterogent kvoturval som möjligt 

då ledigheten börjar för många av befolkningen i Stockholm och chanserna att få ett större 

omfång av olika individer kan ha ökat. Utdelandet av enkäter gjordes till de respondenter som 

inte såg ut att ha bråttom. Respondenterna som tillfrågades vid enkätundersökningen var 18 år 

fyllda eller äldre. Detta val gjordes för att förenkla processen då en respondent under 18 års 

ålder behöver målsmans godkännande innan denna kan besvara en enkät (Trost 2001, s. 24). 

Jag frågade artigt om respondenterna hade möjlighet att besvara en enkät om CSR och 

informerade om att detta var ett studieprojekt. De som valde att delta i undersökningen blev 

tilldelade en enkät med bifogad introduktion där det framgick information om ämnet och syftet 

med undersökningen. Processen tog tre timmar och jag var tillgängliga för alla respondenter 

som hade frågor under tiden de fyllde i enkäten för att undvika ett större bortfall. 

3.5 Bearbetning 
 

De 300 enkäterna som delades ut till respondenterna samlades in och kontrollerades för att 

reducera oanvändbart material, det vill säga bortfall. Av de 300 enkäterna var 10 bortfall då 

dessa var ofullständigt ifyllda, vilket gav en svarsfrekvens på 290 enkäter. Därefter kodades 

och klassificerades enkäterna utifrån de olika svarsalternativen på varje enskild fråga. Sedan 

sammanställdes varje enskild fråga som presenteras i form av stapeldiagram och redovisas i 

resultatet. Valet att använda stapeldiagram gjordes då de enkelt ger en överblick över den 

insamlade empirin. Tre av tio frågor var ställda på så sätt att respondenten kunde fylla i mer än 

ett svarsalternativ, vid dessa frågor har inte procentsatser räknats fram då resultatet kan vara 

missvisande. 
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3.6 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en forskningsstudie är om den genomförs på nytt (Bryman 

2010, s. 48). Syftet är att se om resultaten blir detsamma som i den tidigare studien, om så är 

fallet innebär det att reliabiliteten är hög (Bryman 2010, s. 48). Följdriktighet, pålitlighet, 

överensstämmelse och stabilitet hos ett mått är grundkomponenterna för att se om ett mått är 

reliabelt. Reliabiliteten är oftast angelägen i kvantitativa studier och det intressanta för 

forskaren är att se om ett mått är stabilt över tid eller inte och med säkerhet veta att resultatet 

av urvalsrespondenterna inte varierar. Närmare bestämt att resultaten mellan de två 

undersökningarna inte skall skilja sig åt i någon större utsträckning. (Bryman 2010, s. 94). Om 

denna studie replikeras är det störst sannolikt att studiens utfall visar på låg reliabilitet. 

Anledning till detta är att jag utgår från nulägesinformation och att både företagens CSR-arbete 

inom branschen och konsumentuppfattningarna förmodas förändras i framtiden, av nya CSR-

initiativ och nya värderingar hos konsument. Även det faktum att jag använt mig av ett 

bekvämlighetsurval kan ge låg reliabilitet då det med stor sannolikhet inte kommer vara samma 

personer som blir tillfrågade.  

Validitet betyder giltig och innebär en bedömning om slutsatserna i en studie är 

sammanhängande med forskningsfrågan eller inte. Om det existerar ett sammanhang i studien 

anses det finnas hög trovärdighet. Studien utgår från begreppsvaliditet även kallat teoretisk 

validitet som avser att forskaren verkligen mäter det som avses mätas (Bryman 2010, s. 48). 

Begrepps validiteten anser jag däremot vara relativt hög då studien mäter det som ämnas mäta.  

Ju högre reliabilitet studien har desto större möjlighet till hög validitet.  Extern validitet handlar 

om hur generella resultaten i en studie är utanför studiekontexten, det vill säga om de kan 

tillämpas i en annan omgivning eller situation (Bryman 2010, s. 49). Den externa validiteten 

anser jag vara relativ låg då resultaten inte går att generalisera på populationen exempelvis, kan 

det finnas 300 respondenter vid ett senare tillfälle, låt oss säga om 5 år som är mer medvetna 

om CSR och det arbete som utförs inom branschen. Däremot visar resultaten på något jag 

förväntat mig från början och det är att konsumenter har en relativt låg kunskap om CSR-arbetet 

inom branschen dock kan jag inte dra en generell slutsats om detta.  
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3.7 Etiska aspekter 

 

Jag utgår från Helsingforsdeklarationen som baseras på regler och riktlinjer som måste följas 

för att ta hänsyn till individer i både kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier. 

Helsingforsdeklarationen utgår från fyra olika principer som används. Dessa är respekt för 

individer, som innebär att forskaren tar hänsyn till respondentens och individers integritet. 

Godhetsprincipen, som talar att man ska förhindra skada. Principen att inte skada någon eller 

något handlar om att ingen individ skall bli utsatt för fara och principen om rättvisa som innebär 

att alla individer skall behandlas jämlikt oberoende av olika faktorer som bland annat kön, 

etnicitet och ålder (Helsingforsdeklarationen 2003, s.3,17–19). Alla dessa principer har tagits i 

beaktning under studiens förlopp. Enkäten är utformad på så sätt att anonymitet råder och ingen 

kom till skada eller exkluderades under undersökningen samt att jag tagit kontakt med 

regionchefen för Hallbergs Guld i Stockholmsområdet för godkännande innan enkäterna 

delades ut.  

3.8 Metoddiskussion och källkritik 

Under enkätundersökningen finns medvetenheten om att det föreligger en risk att 

respondenterna inte fyllt i enkäten sanningsenligt, tagit sig tiden för utförliga svar samt 

löskoppling. Respondenterna kan ha besvarat enkäten utifrån viljan av att agera på ett sätt under 

vissa förhållanden men att detta däremot kan skilja sig från hur de agerar i verkligheten. Kritik 

ska riktas mot fråga 5 i enkäten där det förekommer två frågor i en, dessa frågor är "Är du som 

konsument medveten om CSR-arbetet inom smyckesbranschen?" samt "Är det en betydande 

faktor när du handlar?" . Om detta inte skett kan resultatet ha blivit annorlunda och frågan hade 

möjligtvis blivit tydligare. 

Om en intervju med CSR-ansvarige på Iduna AB hade förekommit hade resultatet berikats och 

studien fått ett bredare perspektiv. Däremot utgår studien från ett konsumentperspektiv och är 

då inte lika relevant. Dock hade intervjun kunnat ge data som endast är tillgänglig för företaget 

som exempelvis framtida CSR-initiativ samt ge studien mer substans. 

Jag anser att litteraturen och den tidigare forskningen som använts i studien vara sanningsenlig. 

Då CSR innefattar hållbarhet som är det under ständig förändring och utveckling kan det 

innebära att forskning blir irrelevant. Där av har det använts av både äldre som senare 

uppdaterade källor och finner alla källor relevanta för studien.  
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4. Resultat 

 

I detta kapitel kommer resultatet av den insamlade datan att presenteras. Frågorna i 

enkätundersökningen har utgått från den teoretiska referensramen. Resultatet kommer sedan 

att bearbetas i samband med teorin i analysdelen. I resultatet visas antalet kvinnor och män 

som besvarat respektive fråga. 

 

 

 

Åldersfördelningen mellan respondenterna är relativt jämt fördelad i vissa av åldersgrupperna 

och i andra åldersgrupper är respondenterna fler. Den största åldersgruppen i studien är mellan 

18-28 år gamla där 74 respondenter platsat in av dessa var 49 kvinnor och 25 män. Denna grupp 

utgör ungefär 25,5% av antalet respondenter. Den näst största åldersgruppen är mellan 29-39 år 

gamla med 63 respondenter och utgör ungefär 21,7% av dessa var 51 kvinnor och 12 män. 

Åldersgruppen 51-61 år med 62 respondenter utgör ungefär 21,3% med ungefär en 0,4 % 

skillnad jämte åldersgruppen 29-39 år. Av de respondenterna i åldersgruppen 51-61 år var 43 

kvinnor och 19 män. De åldersgrupper med lägst antal respondenter är 40-50 år med 48 

respondenter som utgör 16,5% där 28 var kvinnor och 20 var män och åldersgruppen 62-72 år 

med 32 respondenter som utgör 11 % där 14 var kvinnor och 18 var män och slutligen 

åldersgruppen 73-83 år med 11 respondenter som utgör ungefär 4 % av respondenterna där 8 

var kvinnor och 3 var män. 
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Det är en markant skillnad mellan antalet respondenterna av det kvinnliga respektive manliga 

könet. De 193 stycken kvinnor som svarade gav således en svarsfrekvens på 66,6% kvinnor. 

Samt 97 män som ger en svarsfrekvens på 33,4%. 

 

97 respondenter har kunskap om begreppet Corporate Social Responsibility av dessa är 50 

respondenter kvinnor och 47 respondenter män. Det var däremot 179 respondenter som vet vad 

begreppet Fairtrade betyder och av dessa är det 116 kvinnor som vet vad begreppet innebär till 

skillnad från 63 män. 211 respondenter är medvetna om innebörden av begreppet social 

hållbarhet av dessa är 147 kvinnor och 64 män men endast 161 respondenter vet vad begreppet 

ekonomisk hållbarhet innebär av dessa är 52 respondenter kvinnor och 109 män. Det begrepp 

som respondenterna har mest kännedom om är, miljömässig hållbarhet där 267 av 290 

respondenter kryssat i av dessa är 149 kvinnor och 118 män.  
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Respondenterna blev tillfrågade hur de hört talas om dessa begrepp. Där majoriteten, 231 

respondenter hade hört talas om begreppen via sociala medier av dessa 231 respondenter är 98 

kvinnor och 133 män. Vidare har 156 respondenter hört om begreppen via tidnings- och TV-

reklam av dessa är 92 kvinnor och 64 män. Slutligen har 72 respondenter hört talas om 

begreppen genom direkt marknadsföring av dessa 72 respondenter är 64 kvinnor och resterande 

12 män.  

 

Av 290 respondenter är det endast 69 respondenter och ungefär 24 % som är medvetna om 

CSR-arbetet inom smyckesbranschen, av dessa är 45 kvinnor och 24 män. Av 69 respondenter 

tyckte 26 stycken, således ungefär 37,7% att de miljömässiga faktorerna är de viktigaste av 

dessa 26 respondenter är 23 kvinnor och 3 män. Det alternativ som kom näst i ordningen av de 
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val respondenterna valt är sociala faktorer med 21 svar, således ger en procentsats på ungefär 

30,4% av dessa är 17 kvinnor och 4 män. Samt 18 respondenter ungefär 26,1% som svarat att 

de ekonomiska faktorerna är de mest betydande när de handlar av dessa är 5 kvinnor och 13 

män. Slutligen har 4 respondenter ungefär 5,8 % valt annat och alla dessa var män.  

 

221 respondenter, ungefär 76,2% är inte medvetna om det CSR-arbete som pågår inom 

branschen av dessa är 94 kvinnor och 127 män. 67 respondenter, 30,3% tycker att det är för 

dyrt att handla smycken som är hållbart framtagna av dessa är 16 kvinnor och 51 män. 142 

respondenter, ungefär 64,3%  har valt att svara att de inte är medvetna om CSR-arbetet i 

branschen och därför inte kan fatta beslut utifrån den faktorn, av dessa är 69 kvinnor och 73 

män. Samt 12 respondenter, 5,4 % har valt alternativet annat, av dessa är 9 kvinnor och 3 män. 

 

 

264 av 290 respondenter, vilket är en procentsats på ungefär 91 % av respondenterna tycker att 

CSR-arbetet behöver kommuniceras till konsumenten tydligare, av dessa 264 respondenter är 

183 kvinnor och 81 män. Endast 26 respondenter således ungefär 9 %, tycker inte att en 

tydligare kommunikation är nödvändig av dessa är 10 respondenter kvinnor och 16 

respondenter män. 
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Av de 264 respondenter som svarat ja på ovanstående fråga tyckte 204 respondenter att 

produktkampanjer är den mest lämpad kanalen för kommunikation av företags CSR-arbete. Av 

dessa 204 respondenter är det 145 kvinnor och 59 män. 174 respondenter har valt direkt 

marknadsföring som den mest lämpad kommunikationskanal, av dessa är 110 kvinnor och 64 

män. 113 respondenter tycker att hemsidor är ett bra alternativ, av dessa 113 respondenter är 51 

kvinnor och 62 män. Tidnings- och TV-reklam och sociala medier är de alternativ som 

respondenterna tycker är minst lämpade som kommunikationskanal för företag inom branschen 

att förmedla sitt CSR-arbete genom vilket 92 respektive 71 respondenter har svarat. Av de 92 

respondenterna som vill att företagen ska kommunicera sitt CSR-arbete genom tidnings- och 

TV-reklam, är 27 kvinnor och 65 män. Av de 71 respondenter som tycker att företagen ska 

kommunicera sitt CSR-arbete genom sociala medier är 18 kvinnor och 53 män. 
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5. Analys 

 

I detta avsnitt kommer jag att analysera resultatet tillsammans med teorierna och delar av den 

tidigare forskningen som utgångspunkt. Analysen kommer även utgå från den demografiska 

frågan kön. 

Fråga 1 samt fråga 2 är demografiska frågor och ställdes för att ge ett stort omfång av relevanta 

respondenter. Åldersfördelningen mellan respondenterna är relativt jämlikt fördelad inom vissa 

åldersgrupper och i andra åldersgrupper är intervallen väldigt stora. Majoriteten av 

respondenterna är kvinnor. I åldrarna 18-28 samt 29-39 var skillnaderna på antalet män och 

kvinnor störst. Den åldersgrupp med minst antal respondenter var åldersgrupperna 62-72 samt 

73-83. Detta kan bero på att dessa personer inte i samma utsträckning befinner sig i Gallerian 

vid den tiden i samma utsträckning eller att dessa personer inte kände sig bekväma med att 

besvara enkäten.  

För att få en överblick kring medvetenheten hos konsumenter om de centrala 

hållbarhetsbegreppen i studien ställdes fråga tre (se bilaga 8). Enligt den insamlade datan var 

det 97 av 290 respondenter som kände till begreppet CSR. Utifrån den höga svarsfrekvensen 

av de ekonomiska, sociala och miljömässiga begreppen visar resultat på att begreppet CSR inte 

är tillräckligt igenkänt av respondenterna däremot kan man konstatera att innebörden av CSR 

är förstådd av de tillfrågade respondenterna enligt undersökningen. De tre ovanstående 

begreppen är komponenter av det som till stor del utgör CSR och genom förståelsen av de tre 

begreppen så är respondenterna omedvetet medvetna om vad CSR innebär. Detta resultat är i 

enlighet med Pomering et al. (2009) som menar att den låga medvetenheten om CSR kan lösas 

genom att företagen utbildar konsumenterna genom pro social marknadsföring (Pomering et al. 

2009, s. 285-301). Detta kan implementeras genom att företagen inom smyckesbranschen 

utbildar sin personal inom CSR-arbetet som pågår i företaget som i sin tur informerar 

konsumenten genom direkt marknadsföring.  

179 av 290 respondenter visste innebörden av begreppet fairtrade vilket är mer än hälften av de 

tillfrågade respondenterna. En bidragande faktor till medvetenheten kan bero på den ökade 

tillgången av olika råvaror som kaffe, te och choklad. Det är organisationen fairtrade Sverige 

som ger oberoende produktmärkningar på dessa råvaror som finns i stor omfattning bland 

dagligvaruhandeln. 
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Social hållbarhet var det 211 av 290 respondenter som kände till, detta utgör en majoritet av 

respondenterna. Gimenez et al. (2012) menar att flexibla arbetstider är ett exempel på detta 

något som majoriteten av arbetande vuxna troligtvis stöter på i sitt dagliga liv. Social hållbarhet 

är ett brett begrepp och innefattar även balansen i människors sätt att leva genom mänsklig 

respekt och värdiga löner (2012books.lardbucket 2014). Detta kan bero på en blandning av både 

de interna sociala program som implementeras inom företagen på en mer lokal nivå och 

skandalerna där företag bortsett från mänskliga rättigheter (Gimenez et al. 2012 s. 149-159). 

Detta är antagligen det som ökat respondenternas medvetenhet om den sociala hållbarheten. 

161 av 290 respondenter kände till det ekonomiska hållbarhets begreppet trots att det är mindre 

omtalat men utgör en stor del av företaget. Att ekonomisk hållbarhet utgör en stor del av 

företaget kan vi se genom att den bedöms utifrån fem punkter där ibland bolagsstyrning, 

överenstämmelse av uppförandekod, risk- och krishantering, kundrelationshantering och 

innovations hantering/förvaltning. Alla dessa fem punkter finns inte tillgängliga för 

allmänheten där innovations hantering/förvaltning är ett exempel på detta. Dessa punkter 

används bland annat när företag placeras i Dow Jones Sustainability Indices där Iduna AB samt 

Smycka inte är noterade då dessa inte anses vara ledande inom världsbranschen av 

guldsmedsvaror och smycken (Sustainability Indices 2014). 

267 av 290 respondenter kände igen begreppet miljömässig hållbarhet. Detta kan bero på att 

miljömässig hållbarhet påverkar stora delar av vår vardag och tar hänsyn till naturresurserna. 

Därför har vissa företag implementerat miljömässig hållbarhet i sin produktion som exempelvis 

koncernen Iduna AB och företaget Smycka som är två av företagen inom den Svenska 

smyckesbranschen (Hallbergsguld.se, Guldfynd.se, Albrektsguld.se, Iduna AB.se, Smycka.se 

2014). Detta kan leda till diskussioner och kampanjer för att driva fram den miljömässiga 

hållbarhetsfrågan, då produktionen enligt De Ron (1998) ska möta behov och önskemål från 

det nuvarande samhället utan att äventyra för nästkommande generationers möjligheter så att 

även de kan tillgodose sina behov och önskemål (De Ron 1998, s. 99-110). Detta har 

uppmärksammats genom att olika företag i produktionslinjen producerar nya miljövänliga 

produkter som tillkommit marknaden vilket kan tyda på en miljömedvetenhet hos 

respondenterna.  

 



28 
 

Vad som även kan urskiljas i denna fråga är likheterna och olikheterna i svarsfrekvensen mellan 

könen. Det fanns en balans mellan svarsfrekvensen hos de kvinnliga och manliga 

respondenterna när det kom till begreppet CSR. Däremot var det ett relativt stort glapp mellan 

de resterande svaren där kvinnor vid begreppen fairtrade, social hållbarhet och miljömässig 

hållbarhet hade en bredare svarsfrekvens och därmed kunskap. Ekonomisk hållbarhet var det 

dock männen som viste innebörden av i större utsträckning, där männens svarsfrekvens låg på 

strax över 67 %.  Anledningen till detta kan bero på att kvinnor i större utsträckning har ett 

intresse av miljö- och sociala aspekter, detta är i enlighet med en rapport från naturvårdsverket 

där man kommit fram till att kvinnor är mer miljömedvetna (Sveriges Radio 2008).  

Vidare i undersökningen tillfrågades respondenterna genom vilka kommunikationskanaler de 

hört talas om begreppen. De 231 respondenter som utgör majoriteten av de tillfrågade har hört 

talas om begreppet via sociala medier. 156 respondenter hade hört talas om begreppen via 

tidnings- och TV-reklam samt 72 respondenter genom direkt marknadsföring. Budskapet som 

har skickats via sociala medier betraktas enligt Fill (2013) som en icke personlig 

kommunikationskanal det vill säga en massmediakanal som nått ut till den största andelen 

konsumenter. Nackdelen med detta är att budskapet måste skapas i förväg vilket gör det svårt 

att ändra eller tillägga något i efterhand. Dock kan Fills (2013) argument ifrågasätta då studiens 

resultat visar på att massmediakanaler är de mest effektiva kommunikationskanalerna enligt 

resultatet. Kommunikation via direkt marknadsföring anses vara mer effektiva, trovärdiga och 

har en direkt påverkan på konsumenten samt där dialog kan föras av både parterna enligt 

teoretikern Fill (Fill 2013). Däremot visar det på att direkt marknadsföring inte används lika 

mycket i förhållande till massmediakanaler då dessa verkar ha en starkare påverkan på 

konsumenter. Vilket skulle kunna öka försäljningen inom smyckesbranschen om de återigen 

utbildar sin personal inom CSR-arbetet som pågår i företaget. Som genom direkt 

marknadsföring informerar konsumenten. 

Enligt intressentmodellen är kommunikationsidealet inom denna modell offentlig information 

och endast i form envägskommunikation. Detta stämmer delvis med studiens resultat då 

majoriteten av respondenterna hört talas om de olika begreppen genom social media och 

tidnings- och TV-reklam som även är massmediakanaler. Genom att företag och organisationer 

informerar allmänheten via kanalerna social media samt tidnings- och TV-reklam skapar dessa 

en tydlig envägskommunikation. Kanalen direkt marknadsföring som 72 respondenter svarat 
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att de blivit informerade genom räknas däremot inte som en envägskommunikation då 

informanten och den informerade kan föra en dialog (Morsing et al. 2006). 

Skillnaderna och likheterna mellan könen fortsätter även i denna fråga där många av de 

tillfrågade hade hört om begreppet från mer än en källa. Däremot utgjorde männen majoriteten 

av de som hört om begreppen via sociala medier. Detta kan bero på att män i större utsträckning 

använder sig av olika sociala forum för information, istället för direkt marknadsföring där 

konsumenten får information direkt från en anställd. Dock var direkt marknadsföring den kanal 

flest kvinnor procentuellt hört om begreppen ifrån. Detta kan bero på att kvinnor är mer benägna 

att fråga (Mäklarsamfundet 2013). Tidnings- och TV-reklam var det en relativ jämvikt mellan 

könen och detta kan bero på att en del fortfarande läser tidningar till kaffet på morgonen. De 

som besvarade att de hört om begreppen via denna kanal är respondenter i de högre 

åldersgrupperna (Digilär 2014). 

Fråga 5 ställdes för att få en överblick på konsumenters medvetenhet om CSR inom branschen. 

Samt om CSR-arbetet är en betydande och bidragande faktor vid val av köp. Av totalt 290 

respondenter var det endast 69 som var medvetna om CSR-arbetet inom branschen av dessa var 

45 kvinnor och 24 män vilket motsvarar ungefär 24 %. Av dessa 69 som var medvetna och att 

CSR är en bidragande faktor vid val av köp var det 26 respondenter som fann att den 

miljömässiga hållbarheten var viktigast av dessa 26 respondenter var 23 kvinnor och 3 män. 21 

respondenter fann att den sociala hållbarheten var viktigast av dessa var 17 kvinnor och 4 män 

samt 18 respondenter som fann den ekonomiska hållbarheten vara viktigast av dessa var 5 

kvinnor och 13 män. Sedan fanns det 4 respondenter som värdesatte annat och alla dessa var 

män. De bidragande faktorerna för denna uppdelning kan bero på vilka associationer 

konsumenten har till företagen eller produkterna de tänkt köpa. Enligt Brown et al. (1997) finns 

det två olika typer av associationer där den ena tar hänsyn till företagets förmåga och den andra 

tar hänsyn till det sociala ansvaret. Vi kan koppla ihop forskningen Brown et al. (1997) gjort 

med fråga 3 samt denna fråga då vi kan se att kvinnorna i större utsträckning kände till 

begreppen social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och fairtrade. Samt att det är kvinnorna 

som utgör en majoritet av de respondenter som känner till CSR-arbetet inom branschen. 

Kvinnorna är återigen i fråga 5 den grupp som värdesätter fairtrade, social- och miljömässig 

hållbarhet. Utifrån detta kan vi se att kvinnor har associationer till företagen inom branschen 

som är mer riktat till det sociala ansvaret. Medan män har associationer som handlar mer om 

företagens prestation och förmåga då männen i fråga 3 var den grupp som till störst del kände 
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till begreppet ekonomisk hållbarhet och i fråga 5 utgör majoriteten av de respondenter som 

återigen valt ekonomisk hållbarhet. Associationer kan även appliceras på studien av Ailawadi 

et al. (2013) där de talar om beteende lojalitet gentemot återförsäljare. De utgår från fyra typer 

av CSR-aktiviteter. Miljövänlighet, stöd till samhället, säljer lokalt producerade varor och 

rättvis behandling av anställda som sedan mäts med hjälp av Share-of-Wallet där konsumenten 

betalar mer för det som betyder mycket för konsumenten (Ailawadi et al. 2013, Brown et 

al.1997 s.68-84). Det man måste ta hänsyn till är däremot att de 69 respondenter som menar att 

CSR är en bidragande faktor vid köp kan vara löskopplat då det är något de skulle vilja göra 

men inte gör i praktiken. 

Respondenterna som inte var medvetna om CSR-arbetet inom smyckesbranschen var totalt 221 

respondenter som utgör ungefär 76.2 % av dessa var 94 kvinnor och 127 män. Samt 142 av 221 

respondenter som menar att det inte är en bidragande faktor vid köpbeslut av dessa var 69 

kvinnor och 73 män. 67 av 221 respondenter antar att det skulle vara dyrare med varor om ett 

företag inom branschen använde sig av CSR av dessa var 16 kvinnor och 51 män. 12 av 221 

respondenter valde alternativet annat av dessa var 9 kvinnor och 3 män. Det som är intressant 

att se är föredelningen av män respektive kvinnor och anledningarna bakom varför de inte skulle 

använda CSR som ett kriterium vid köp. En majoritet av männen tänkte sig att hållbart 

framtagna smycken skulle vara för dyra. Männen värdesätter återigen det ekonomiska, de tar 

hänsyn till både företagets och sin ekonomi på ett annat sätt än kvinnorna som värdesätter andra 

aspekter så som miljön och det sociala. Det majoriteten av kvinnorna svarade men även många 

män var att de inte kunde använda CSR som ett kriterium då de inte var medvetna om det. 

Paralleller kan dras till Pomering et al. (2009) Mohr et al. (2001) samt Sen et al. (2006) som 

menar att konsumenter har en låg medvetenhet om CSR samt att konsumenter endast använder 

CSR som ett kriterium för köp när konsumenten i fråga lägger stor vikt på CSR (Pomering et 

al. 2009, s.285-301, Mohr et al. s. 59- 60, Sen et al. 2006, s. 159). De 76,2 % som inte är 

medvetna om CSR-arbetet inom branschen utgör en majoritet av respondenterna av dessa är 

den största andelen män. En faktor som kan bidra till detta är att sändaren i detta fall företagen 

inom smyckesbranschen som har ett aktivt CSR-arbete inte utformat budskapet tillräckligt 

tydligt eller använt sig av otillräckliga kanaler. Anledningen till att antalet män som är 

omedvetna om CSR-arbetet inom branschen är så högt kan bero på att företagen använder 

budskap och kanaler som är mer riktade till kvinnor (Fill 2013, s. 45). Exempel på företag som 

använder hemsidan som den enda kommunikationskanalen för att förmedla sitt CSR-arbete 

enligt våra observationer är koncernen Iduna AB samt företaget Smycka (Hallbergsguld.se, 
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Guldfynd.se, Albrektsguld.se, Smycka.se 2014). Det kan även vara så att konsumenter inte går 

in på hemsidan i syfte av att ta del av företagens CSR- arbete. Företagens respektive hemsidor 

har ett konkret framförande av sitt CSR-arbete och hur det tar sitt ansvar på arbetsplatsen och i 

leverantörskedjan. Däremot anser jag efter observationer av hemsidorna att hemsidorna som 

tillhör företagen inom koncernen Iduna är mer utförliga i sin information. Dock kan det uppstå 

brus vid avkodning av hemsidor som kan bero på mottagarens attityd, värdering, uppfattning 

och erfarenhet. Det kan även bero på sändarens okunnighet om sina konsumenter, det vill säga 

att de inte har tillräckligt med information och kunskap om sitt kundsegment (Fill 2013, s. 46). 

Mottagare kan uppfatta identiska budskap olika utifrån sina egna attityder, värderingar, 

uppfattningar och erfarenheter av företaget. Sambandet med omedvetenhet hos de 76,2 % 

respondenter kan delvis bero på att de inte uppfattat eller förstått det egentliga budskapet som 

företagen förmedlar via sina hemsidor. Enligt intressentinformationsmodellen informerar 

företagen endast konsumenten om företagens goda avsikter. Genom att hemsidor även är en 

form av envägskommunikation som modellen förespråkar har företaget och dess ledning mer 

frihet att via hemsidan som kanal endast välja att framföra det positiva och skylla det negativa.  

Frågorna 5 och 6 kan sammankopplas i underökningen där 91 % av respondenterna vilket var 

183 kvinnor och 81 män finner det nödvändigt med en tydligare CSR- kommunikation från 

branschen. Endast 9 % vilket är 10 kvinnor och 16 män tycker att en tydligare CSR-

kommunikation är oväsentlig. Siffrorna visar på majoriteter från både de kvinnliga och manliga 

respondenterna som tycker att branschens CSR-arbete bör kommuniceras tydligare anledningen 

till varför antalet män som vill att CSR-arbetet ska kommuniceras tydligare kan bero på att 

dessa vill lära sig mer om branschen då det inte endast är kvinnor som köper smycken. Företaget 

Iduna AB, Smycka samt andra företag inom branschen bör utifrån dessa siffror se över sina 

kommunikationskanaler och utöka de befintliga kanalerna. Det företagen måste ta hänsyn till 

är att konsumenter som är medvetna om CSR är positiva och lojala mot företaget (Pomering et 

al. 2009, s. 287-288) och därför behöver företagen stärka sin CSR-kommunikation. Dessa 

resultat är även i enlighet med intressentinformationsmodellen som påstår att konsumenter 

kommer begära mer information om företags CSR-arbete. Modellen menar även att 

konsumenten antingen kommer visa lojalitet eller motstånd till företaget. Dock bör företagen 

vara försiktiga i val av nya kommunikationskanaler då konsumenter kan uppfatta CSR-arbetet 

som något som endast främjar företaget enligt Mohr et al. (Mohr et al. 2001 s. 59). De 9 % som 

inte fann det nödvändigt med tydligare CSR-kommunikation kan ha hittat den befintliga 

informationen på företagens hemsidor och känt att den varit tillräcklig. Dessa respondenter kan 
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känna att mer kommunikation genom andra kanaler skulle kunna ge en bild av att CSR-arbetet 

endast görs för att på något sätt gynna företaget istället för samhället. Då 

intressentinformationsmodellen påstår att företagets strategiska kommunikation går ut på att 

endast visa upp det positiva och goda avsikter företagen har. Det företag istället kan göra då är 

att erkänna att det finns problem inom branschen och sedan presentera en plan för hur företagen 

tänker åtgärda dessa. Det kan även vara så att respondenterna finner CSR-arbetet inom 

branschen oväsentlig.  

Dessa två frågor kan sammankopplas till fråga 7 där jag frågat respondenterna om vilka 

kommunikationskanaler de finner vara mest lämpade vid kommunikation av CSR-arbete. Vid 

denna fråga utgick jag från de 264 respondenter som svarat att mer CSR-kommunikation 

behövs. 204 respondenter tycker att produktkampanj skulle vara en av de mest lämpade 

kommunikationskanalerna av dessa var 145 kvinnor och 59 män. Detta kan bero på att en 

procentuell av intäkterna från dessa produktionskampanjer automatiskt går till välgörenhet eller 

till hållbart framtagna guldsmedsvaror och smycken. Konsumenten kan då känna ett 

tillfredsställande inom sig för att ha kunnat bidra till välgörenhet. Genom donation av pengar 

kan företagen förbättra sitt sociala anseende och på så sätt öka sin försäljning (Gimenez et al. 

2012 s. 156). Å andra sidan kan det bero på miljömedvetenhet hos konsumenten och att denna 

vill se mer hållbart framtagna produkter enlig De Ron (De Ron 1998, s.99-110). De kvinnliga 

respondenterna i studien har vi tidigare upptäckt värdesätter den sociala- och miljömässiga 

hållbarheten mer än männen vilket kan förklara dessa siffror. Av 290 respondenter tycker 174 

att direkt marknadsföring skulle vara den mest lämpliga kommunikationskanalen av dessa var 

110 kvinnor och 64 män. Direkt marknadsföring anses vara en ”personlig kanal” där budskapet 

kommer direkt från säljare till mottagare och anses vara en mycket effektiv kanal enligt Fill 

(Fill 2013, s. 45). Siffrorna är i enlighet med svaren från fråga 4 där majoriteten av 

respondenterna som hört talas om de olika begreppen genom direkt marknadsföring var 

kvinnor. Därmed är det inte förvånande att många av de kvinnliga respondenterna vill bli 

informerade om det kommande CSR-arbete från samma kanal. Detta är däremot i motsägelse 

med intressentinformationsmodellen som endast förespråkar envägskommunikation. 113 

respondenter känner att hemsidan är en lämplig kanal för CSR-kommunikation av de 113 

respondenter som ville bli informerade om CSR-arbetet genom hemsidor var 51 respondenter 

kvinnor och 62 män. I och med detta är det endast 69 respondenter som är medvetna om CSR-

arbetet inom branschen trots att informationen finns på företagens hemsida. Däremot är 

informationen mer utförlig på företagen inom koncernen Iduna ABs hemsidor än Smyckas. Å 
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andra sidan kan det vara så att konsumenterna inte är medvetna om att företagen har information 

kring CSR-arbetet via kanalen. Konsumenter finner enligt Pomering et al. (2009) att CSR-

kommunikation genom minimal release channels som inkluderar hemsidor och rapporter vara 

en effektiv och pålitlig källa för information (Pomering et al. 2009, s. 288).     71 respondenter 

som menar att sociala medier skulle vara lämplig av dessa var 18 kvinnor och 53 män. Även 

detta är i enlighet med svaren i fråga 4 där majoriteten av männen hört om de olika begreppen 

genom social medier så som hemsidor och andra forum på nätet.                    92 respondenter 

anser att tidnings- och TV-reklam är lämplig som kommunikationskanal av dessa var 27 

kvinnor och 65 män. Anledningen till dessa siffror för både tidnings- och TV-reklamen och de 

sociala medierna kan bero på att respondenterna inte på behöver anstränga sig för att finna 

information då den dyker upp i både tidnings- och TV-reklam och i sociala medier utan en 

personlig ansträngning. En lättare form av ansträngning behövs däremot för att finna 

information på olika hemsidor där sökningar kan behövas för att finna det konsumenten letar 

efter.  

Dock kan det vara så att konsumenter missar information i samband med att konsumenten får 

information om företagens CSR-arbete oberoende av kommunikationskanal. Detta är i form av 

ett brus som exempelvis kan vara att någon i närheten hostar eller att det ringer på telefonen i 

det ögonblicket (Fill 2013, s. 47) samt att människan oftast har en selektiv intagningsförmåga 

som kan göra att vi oftast tar in den information som vi anser vara lämplig eller intressant. 
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6. Slutsats  
 

I detta kapitel kommer jag att besvara studiens syfte samt frågeställningen. 

 

Syftet samt frågeställningen berörde att undersöka vilken eller vilka 

marknadskommunikationer konsumenter vill att smyckesbranschen ska kommunicera sitt 

eventuella CSR-arbete genom.  

Utifrån enkätundersökningen visar det sig att konsumenterna är relativt medvetna om de tre 

hållbarhetsbegreppen (ekonomisk, social och miljö). Däremot vet jag inte exakt hur 

respondenterna definierat dessa. Det begrepp respondenterna hade minst kännedom om var 

CSR. Däremot är de tre hållbarhetsbegreppen komponenter i begreppet CSR och därför kan 

slutsatsen dras att konsumenter indirekt vet innebörden av CSR utan att förstå begreppet i sig. 

Studien är i enlighet med Sen et al. (2006) och Pomering et al. (2009) som menar att 

konsumenter har en låg kunskap om CSR. 

Den kanal där flest respondenter fått information kring begreppen kom till största del från 

sociala medier som är en bred massmarknadsföringskanal. Tidnings- och TV-reklam var 

kanaler som även var stora källor till information om begreppen. Respondenterna hade hört 

minst information genom kommunikationskanalen direkt marknadsföring som enligt teoretiker 

bör vara den mest effektiva kommunikationskanalen. Resultaten är inte i enlighet med 

teoretikern Fill (2013) då företagen inte använder sig av rätt marknadsföringskanaler enligt 

konsumentperspektivet som redogörs nedan. 

En mycket låg medvetenhet hos respondenterna fanns kring CSR-arbetet inom branschen vilket 

visade sig genom att drygt två tredjedelar av respondenterna inte var medvetna om CSR inom 

branschen. Detta är i enlighet med den generellt låga medvetenheten om CSR samt vad som 

framkommit i tidigare forskning. 

91 % av respondenterna i enkätundersökningen tycker att företag inom branschen bör 

kommunicera sitt CSR-arbete tydligare. Denna höga siffra beror enligt studien på den låga 

medvetenhet och kunskap om begreppet CSR samt CSR-arbetet inom branschen som blivit 

bekräftat genom fråga 3 och 5. 
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De kommunikationskanaler respondenterna vill att företagen inom branschen ska använda är 

främst produktkampanjer följt av direkt marknadsföring som är i enlighet med teoretikern Fill 

(2013) som menar på att direkt marknadsföring är den mest effektiva kommunikationskanalen. 

Tidnings- och TV-reklam, sociala medier och hemsidan fick alla låga resultat och var inte lika 

tilltalande. 

Skillnaderna i svarsfrekvensen mellan de kvinnliga och manliga respondenterna var i vissa 

frågor stora och i andra mindre. Utifrån studien kan man se att de kvinnliga respondenterna 

hade mer kunskap och lade mer vikt på det sociala och miljömässiga aspekterna medan männen 

var mer mot de ekonomiska aspekterna. Det fanns även skillnader genom vilka kanaler de hört 

talas om de olika begreppen, majoriteten av män har hört om dessa via sociala medier och 

kvinnorna mestadels genom direkt marknadsföring följt av tidnings- och TV-reklam. Både de 

kvinnliga och manliga respondenterna var överens om att CSR-arbetet inom branschen 

emellertid bör kommuniceras tydligare. Dock var de oense om vilka kommunikationskanaler 

som var bäst lämpade. De kvinnliga respondenterna fann att produktkampanjer följt av direkt 

marknadsföring skulle vara de mest lämpade kanalerna. De manliga respondenterna fann 

sociala medier, tidning- och TV-reklam samt hemsidor att vara de bäst lämpade kanalerna. 

Detta är delvis i enlighet med de kanaler de manliga respondenterna hört om begreppen.  
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7. Förslag till vidare forskning 
 

I detta kapitel kommer jag att ge förslag till tidigare forskning. 

Det finns en hel del intressant framtida forskning inom detta område som kan utgå från denna 

studie. Ett exempel vore en mer djupgående kvalitativ eller kvantitativ studie om de mest 

lämpade kommunikationskanalerna för CSR-arbete ur ett konsumentperspektiv då forskaren 

har ett längre tidsintervall. Detta kan göras för att få en bredare uppfattning om ämnet samt se 

ett mer djupgående mönster mellan konsumenters låga medvetenhet och de kanaler som bäst 

kan sprida information kring ämnet. En djupgående kvalitativ samt kvantitativ studie inom 

ämnet kan även göras som utgår från företagens perspektiv för att ge en bild av företagens 

arbete inom området. Även för att undersöka på orsakerna till den låga kommunikationen av 

företagens CSR-arbete inom branschen men även inom andra liknande branscher.  
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