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Abstract 

 

Abstract 
 
Because of the globalization, many companies have chosen to move their 
production to so-called developing countries. In these countries, China for 
example, the manufacturing costs are considerably lower than in Sweden, nor do 
they have the same high demands on human rights as we have in Sweden. Instead, 
there is child labor, long weeks and work in hazardous environments. 
 

In a previous study, it was shown that consumers rarely make demands on socially 
responsible sourcing of products. According to them, this is due to the lack of 
information on social responsibility and information behind the products they 
buy. 
 

This survey is conducted on behalf of the organization Möbelfakta. The purpose 
of the study is to provide understanding of consumers' needs for information on 
social responsibility and which communication channel should be used for a 
possible change in consumer buying behaviour. 
  
The study had the following issues: 
1. What information do consumers have regarding social responsibility in 
order to make a knowledgeable buying decision? 
2. In what way do consumers want to be informed about social 
responsibility? 
3. Would the consumers' behaviour change if they got the right information 
about social responsibility and if they would be informed correctly? 

  
To answer the study’s questions, both qualitative and quantitative methods have 
been used, such as interviews and surveys with general consumers. 
 

The summary of the results and conclusions from the study is that the majority of 
respondents are effective in the lack of information on corporate social work. The 
information that concerns the most is child labor and to know that the working 
conditions in the factories is good. It should be clear which country the products 
are produced in. The information about the product should be displayed in 
connection with product purchases, such as on or near the product for the best 
effect according to respondents, "then we can make a conscious choice." The 
price, however, play a major role, because the majority of respondents would be 
willing to act differently and buy more ethically labelled products, if the price isn’t 
too high. The majority of the respondents do agree that television is the best way 
to deliver trustworthy information, and through various kinds of documentaries or 
news they are the most susceptible to information about social responsibility.  
   
 
 
 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, Consumer, Child labor, 

Communication channel, buying decision  



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

På grund av globaliseringen har många företag valt att flytta sin produktion till så 
kallade utvecklingsländer. I dessa länder, som exempelvis Kina, är 
tillverkningskostnaderna betydligt lägre än i Sverige, de har inte heller samma höga 
krav på mänskliga rättigheter som i Sverige. Istället förekommer det barnarbete, 
långa veckor och arbete i farlig miljö.  
 

Vid en tidigare studie framkom det att konsumenter sällan ställer krav på socialt 
ansvar vid inköp av produkter. Enligt dem beror detta på att det saknas 
information kring socialt ansvar och information bakom produkter som de köper.  
 

Denna undersökning är gjort på uppdrag av organisationen Möbelfakta. Syftet 
med studien är att ge förståelse kring konsumenters informationsbehov om socialt 
ansvar samt vilken kommunikationskanal som bör användas för en eventuell 
förändring i konsumenternas köpbeteende. 
 

Studien har haft följande frågeställningar: 
1. Vilken information vill konsumenter ha kring socialt ansvar för att kunna 
göra ett medvetet köpbeslut? 
2. På vilket sätt vill konsumenter bli informerade om socialt ansvar? 
3. Skulle konsumenternas köpbeteende förändras om de fick rätt 
information om socialt ansvar och om de blir informerade på rätt sätt? 
 

För att besvara studiens frågeställningar har både kvalitativa och kvantitativa 
metoder använts, så som intervjuer och enkäter med allmänna konsumenter. 
  
Sammanfattande av resultatet och studiens slutsatser är att majoriteten av 
respondenterna är eniga i att det saknas information kring företags sociala arbete. 
Den information som berör mest är barnarbete och att veta att 
arbetsförhållandena i fabrikerna är bra. Det ska tydligt framgå vilket land 
produkterna är producerade i. Informationen kring produkten ska visas i samband 
med produktköp, exempelvis på eller vid produkten för bästa effekt enligt 
respondenterna, ”då kan man göra ett medvetet val”. Priset spelar dock stor roll, 
majoriteten av respondenterna kan tänka sig att handla annorlunda och köpa mer 
etiskt märkta produkter, om priset inte är allt för högt. Majoriteten av 
respondenterna är överens om att TV är bästa sättet att leverera trovärdig 
information, och att genom olika dokumentärer eller nyheter är de mest 
mottagliga för information kring socialt ansvar. 
 

 

Nyckelord: Socialt ansvar, CSR, Konsument, Barnarbete, 
Kommunikationskanaler, Köpbeslut
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1 Introduktion 
 

Detta examensarbete har skrivits av två studenter som går Programmet 
Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling på Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Examensarbetet skrivs i slutet på utbildningen för att ge möjligheter att tillämpa 
alla kunskaper som givits under utbildningens gång. Examensarbetet ger varje 
student 15 högskolepoäng.   

Studien är på uppdrag av organisationen Möbelfakta och behandlar konsumenters 
medvetenhet kring socialt ansvar, vilken information som konsumenterna vill ha 
om sociala förhållanden bakom produkter de inhandlar samt hur man på bästa sätt 
ska leverera informationen så att konsumenten är mottaglig. Syftet med studien är 
att ge förståelse kring konsumenters informationsbehov om socialt ansvar samt 
vilken kommunikationskanal som bör användas för en eventuell förändring i 
konsumenternas köpbeteende. Resultatet kan vidare användas av Möbelfakta som 
grund för eventuella förbättringar och insatser. Resultatet ska också motivera 
konsumenter och företag att förbättra sitt ansvarstagande.  

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem inom möbelbranschen. Systemet 
baseras på tre kravområden, kvalité, miljö och socialt ansvar. Inom socialt ansvar 
ställs krav på The Global Compact, vilket omfattar, mänskliga rättigheter, 
lagstiftning, arbetsvillkor, arbetsmiljö samt anti-korruption. Möbelfakta anser att 
privata konsumenter har låg kännedom och intresse om socialt ansvar, därför vill 
Möbelfakta att medvetenhet hos slutkonsumenten ska ökas.1  

Frågor kring socialt ansvar och konsumenters påverkan är idag relevanta frågor att 
arbeta med, därför kommer denna studie att ge studenterna nytta och kunskap 
även i framtida yrkesroller. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 

På grund av globaliseringen har många företag valt att flytta sin produktion till så 
kallade utvecklingsländer. I dessa länder, som exempelvis Kina, är 
tillverkningskostnaderna betydligt lägre än i Sverige. Genom att företag placerar 
sin produktion i dessa låglönade länder ökar företagen sin vinstmarginal. 2 
Leverantörsledet från företag till själva produktionen är ofta väldigt långt och 
många av de leverantörerna i produktionsländerna har inte samma höga krav på 
mänskliga rättigheter som det finns i Sverige.  I dessa länder förekommer det 
istället barnarbete, långa veckor och arbetsdagar samt farlig arbetsmiljö.3 "Varje år 
dör mer än 2,3 miljoner människor i världen till följd av sitt arbete. Sammanlagt 

                                                 

1 Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF-Möbelfakta, telefonintervju av Sandra Nyblom, 

2015-12-21, 2016-05-23, JTH 
2 Är det värt det?-om handel och mänskliga rättigheter, 2 uppl, Studiematerial. Stockholm: Rena 

kläder. Rättvisemärkt, 2005, s.30   
3 Ibid s.30   
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sker det 317 miljoner arbetsolyckor per år. Cirka 21 miljoner människor befinner 
sig i tvångsarbete av olika slag. Sedan år 2000 har antalet barn i arbete minskat 
med mer än 30 %. Dock finns det fortfarande 168 miljoner barn i arbete, varav 85 
miljoner i farligt arbete”.4  Människorna på fabrikerna får låga löner som de ej kan 
försörja sig på, och som enligt lagstiftning är alldeles för låga.5  Man kan på flera 
sätt beskriva fattigdom, att granska människors inkomst är ett sätt. De som inte 
har råd till de absolut nödvändigaste tillgångarna som exempelvis kläder, mat och 
bostad har en för låg inkomst. 6 I dessa sammanhang brukar man tala om ”absolut 
fattigdom” vilket betyder att man har mindre än 1,25 amerikansk dollar per dygn 
att leva på (ca 10 kr). År 2010 levde 1,22 miljarder människor i absolut fattigdom, 
36 % av dem lever i Asien, vilket motsvarar ungefär en halv miljard människor.7  
 
Eftersom stor del av de produkter som konsumeras tillverkas i utvecklingsländer 
och leverantörsledet är så långt blir det svårt att få all information bakom en viss 
produkt. 8 Man behöver lyfta upp all fakta på bordet, skapa transparens, ställa krav 
och öka kunskap till konsumenter om hur de varor som konsumeras i Sverige 
faktiskt är tillverkade.9 
 
Det finns dock många företag som valt att arbeta med CSR (Corporate Social 
Responsibility, som innebär Socialt ansvar) och miljömässiga aspekter i sin 
verksamhet.10 
 
”Om konsumenter visste mer om de företag som faktiskt tar hänsyn till sociala 
och miljömässiga aspekter, skulle allt fler kunna börja handla på ett sätt som direkt 
kan leda till hållbar utveckling”.11 
 
Konsumenterna i allmänhet har en låg medvetenhet om vad CSR är. Om 
konsumenterna skulle får mer kunskap om CSR, skulle detta leda till positiva 
attityder och bättre beteende när det gäller inköp av varor från företag som arbetar 
med socialt ansvarstagande.12 I en undersökning, gjord av Suzanne Beckman13, har 

                                                 

4 Möbelfakta, ”Guide Socialt ansvar”, tillgänglig: http://www.mobelfakta.se/socialt_ansvar/3-1-

systematiskt-arbete-med-socialt-ansvar, 2016, (hämtad 2016-04-06) 
5 Är det värt det? - om handel och mänskliga rättigheter, 2005, s.30 
6 Ibid s.11 
7 Unicef, “Fattigdom”, tillgänglig: https://unicef.se/fakta/fattigdom, 2013, (hämtad 2016-04-06) 
8 Konsumentverket, ”Rapport 2003:5, Konsumtion och etik - om företagens sociala ansvar och etisk 

märkning”, tillgänglig: 

http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/rapporter/2003/rapport-2003-5-konsumtion-

och-etik-om-foretagens-sociala-ansvar.html, 2014, (hämtad 2016-04-06)   
9 Ingrid Sommar och Susanne Helgeson, Köp dig fri!,1 uppl, Malmö: Arena, 2012, s.85   
10 CSR Kompassen, ”Om CSR”, tillgänglig: http://privat.csr-kompassen.se/om-csr, 2012, (hämtad 

2016-04-06) 
11 Sveriges Konsumenter i Samverkan, ”Ansvarsfull konsumtion”, tillgänglig: 

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsinflytande/aecsvmf.html, 2009, (hämtad 

2016-04-06)   
12 Magdalena Öberseder, Bodo B. Schlegelmilch och Verena Gruber, “Why Don't Consumers Care 

About CSR?: A Qualitative Study Exploring the Role of CSR in Consumption Decisions”, Journal of 

http://www.mobelfakta.se/socialt_ansvar/3-1-systematiskt-arbete-med-socialt-ansvar
http://www.mobelfakta.se/socialt_ansvar/3-1-systematiskt-arbete-med-socialt-ansvar
https://unicef.se/fakta/fattigdom
http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/rapporter/2003/rapport-2003-5-konsumtion-och-etik-om-foretagens-sociala-ansvar.html
http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/rapporter/2003/rapport-2003-5-konsumtion-och-etik-om-foretagens-sociala-ansvar.html
http://privat.csr-kompassen.se/om-csr
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsinflytande/aecsvmf.html
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det visat sig att majoriteten av konsumenterna inte är medvetna om att många 
företag är engagerade i någon form av CSR-aktiviteter. Dessutom är de skeptiska 
till hur företagen informerar om deras CSR-arbete. 
 
Under våren 2015 genomfördes, på uppdrag av Möbelfakta, ett examensarbete om 
konsumenternas medvetenhet kring socialt ansvar och studien visade att 70 % av 
de tillfrågade konsumenterna ansåg att det är viktigt att man tar hänsyn till socialt 
ansvar vid produktion av produkter. Dock visade resultatet också att det var en låg 
medvetenhet hos konsumenterna om socialt ansvar.14 I studien kunde konstateras 
att konsumenterna ansåg att det saknas information kring socialt ansvar samt hur 
produkterna är tillverkade. Konsumenterna var också tydliga med att de ville ha 
mer information, för att kunna göra bättre val.15 Möbelfakta vill att det jobbas 
vidare med CSR-frågor även i denna Kandidatuppsats. I denna studie kommer det 
att undersökas vilken slags information konsumenterna saknar och efterfrågar, 
samt hur och på vilket sätt ska informationen levereras för att konsumenten ska 
vara mottaglig för den.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Rapporten skrivs på uppdrag av Möbelfakta. Syftet med studien är att ge förståelse 
kring konsumenters informationsbehov om socialt ansvar samt vilken 
kommunikationskanal som bör användas för en eventuell förändring i 
konsumenternas köpbeteende.  

Därmed är studiens frågeställningar: 

 

1. Vilken information vill konsumenter ha kring socialt ansvar för att 
kunna göra ett medvetet köpbeslut?  

2. På vilket sätt vill konsumenter bli informerade om socialt ansvar? 

3. Skulle konsumenternas köpbeteende förändras om de fick rätt 
information om socialt ansvar och om de blir informerade på rätt sätt? 
 
 

                                                                                                                                            

Business Ethics 104 (4):449-460, 2011, s.3, tillgänglig: 

http://epub.wu.ac.at/3281/2/Why_dont_you_care_about_CSR.pdf  (hämtad 2016-04-06)   
13 Suzanne C. Beckmann, “Consumers and Corporate Social Responsibility: Matching the 

Unmatchable?”, Australasian Marketing Journal 15 (1), 2007, tillgänglig: 

http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/170.pdf , (hämtad  2016-04-07) 
14 Sandra Nyblom och Sladjana.Vakaricic, "Socialt ansvar- En jämförelse på krav mellan kommunala 

upphandlingar och konsumenter", Högskoleuppsats, JTH, 2015, s.33- 39 
15 Ibid s.33-39 

http://epub.wu.ac.at/3281/2/Why_dont_you_care_about_CSR.pdf
http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/170.pdf
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1.3 Avgränsningar 
 

Undersökningarna kommer inte att beröra miljöaspekter, med undantag för 
arbetsmiljöfrågor. Rapport kommer inte heller beröra ekonomifrågor. Studien 
kommer inte att avgränsas till en specifik produktbransch, utan beröra 
konsumtion i allmänhet.  Undersökningarna i form av enkäter och intervjuer är 
begränsade till Jönköping kommun. Antal respondenter begränsas till mindre än 
150 stycken på grund av tidsbegränsningen.  Slumpmässigt utvalda respondenter 
kommer endast vara privata slutkonsumenter. Rapporten kommer endast 
presentera indikationer på vad den allmänna konsumenten tycker, och den 
kommer inte heller ge några färdiga förslag, utan rekommendationer utifrån 
studiens resultat.   

1.4 Disposition 
 

Rapporten inleds med Teoretiskt ramverk 

– I detta kapitel har en litteraturstudie gjorts för att sammanställa relevant 
information kopplat till frågeställningarna. 

Metod och genomförande 

– Här beskrivs de metoder som har använts för att besvara 
frågeställningarna, samt tillvägagångssättet under arbetets gång.  

Resultat  

– Under rubriken Resultat presenteras data från enkäter och intervjuer 
separat. Resultatet presenteras i form av att besvara de tre 
frågeställningarna. 

Analys 

– Under rubriken Analys analyseras resultatet med utgångspunkt i de teori- 
och metodkapitel som finns uppställda för studien i föregående avsnitt.  

Diskussion och slutsatser 

– I detta kapitel sammanfattas en beskrivning av studiens implikationer och 
slutsatser samt rekommendationer. Slutligen ges förslag till fortsatt 
arbete/forskning. 
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2 Teoretiskt ramverk 
 
Detta kapitel ger en teoretisk grund som används som en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. Teorikapitel omfattar de 
viktigaste begrepp, samt de teorier som ger grund till de tre frågeställningar: till 
frågeställning ett teorier om Medvetenhet och Påverkan, till frågeställning två 
teorier om CSR-kommunikation, och till tredje frågeställning teorier om CSR-
kommunikations effekter som finns utsprida under de andra rubrikerna. 

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 
 
Det finns stort antal definitioner av CSR, dock finns ingen tydlig definition av vad 
CSR egentligen innebär.16 Enligt CSR Kompassen avser Corporate Social 
Responsibility (CSR) företagens frivilliga arbete för att tillämpa sociala och 
miljömässiga aspekter i sin verksamhet.17 EU kommissionen beskriver begreppet 
som ”ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 
verksamhet och i sin samverkan med intressenterna”.18  
 
CSR innebär att ta ansvar utöver det lagen kräver. Dessa ansvar är följande:  

 Krav på att leverantörer ska respektera mänskliga rättigheter, även fackliga. 

 Leverantörssamarbeten angående förbättring av sociala och miljömässiga 
förhållanden. 

 Systematisk förbättring av miljö- och klimatarbete. 

 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden för de anställda ska förbättras. 

 Produktutveckling och utveckling av tjänster utifrån ett social och miljömässigt 
perspektiv.19 

 
Det pågår ständigt debatter om huruvida företag tar sitt sociala ansvar. För några 
årtionden sedan hade näringslivet en åsikt om att företag som investerar i andra 
länder bör följa lagar, men det fanns inte någon moraliskt skyldighet att göra det, 
idag hade en sådan attityd varit omöjlig.20 

Under oktober 2014 antog ministerrådet ett EU- direktiv som innebär obligatorisk 
CSR-redovisning i nationell lagstiftning för samtliga EU:s medlemsländer. Kraven 
innebär att företag från och med 2017 ska i form av en rapport kunna presentera 
hur deras verksamhet påverkar sociala frågor, arbetsmiljö, miljöfrågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt antikorruption och mutor. Om något företag saknar en 
policy och handlingsplan måste de kunna förklara varför dessa saknas. Det ska 

                                                 

16 Abagail McWilliams, Donald S. Siegel och Patrick M. Wright, “Corporate Social Responsibility: 

Strategic Implications”, Journal of Management Studies 43:1 , s.1, 2006, tillgänglig: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2006.00580.x/epdf (hämtad 2016-05-12) 
17 CSR Kompassen, 2012  
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Mats Wingborg, ”Socialt ansvar en god affär?”, Världspolitikens Dagsfrågor, nr 12, 2010, s. 31-32 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2006.00580.x/epdf
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även finnas en mångfaldspolicy som innefattar olika åldrar, kön, ursprung, 
yrkesbakgrund och utbildning.21  

2.2 International Labour Organization (ILO) 
 
ILO är ett FN organ som har i uppdrag att arbeta fram internationella regler på 
arbetsmarknaden för att förhindra att arbete utnyttjas. 22 ILO:s syfte är att skapa 
bättre arbetsvillkor i hela världen, värna om organisationsrätt, föreningsfrihet och 
kollektivförhandlingar samt främja den sociala rättvisan. ILO består av tre olika 
parter, regeringar, arbetsorganisationer och arbetsgivare. 23 Syftet med att samla 
dessa parter är för att gemensamt arbeta för bättre levnadsstandards och social 
rättvisa i alla länder som valt att vara med i ILO, 183 stycken länder sammanlagd.  
Inom ILO finns det åtta kärnkonventioner som utgör en minimistandard för 
grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i arbetslivet över hela 
världen.24 
 
ILO:s åtta kärnkonventioner (se bilaga 1): 

 Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete. 

 Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätt. 

 Nr 98: Rätten att få organisera sig och förhandla kollektivt.  

 Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön. 

 Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete. 

 Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning.  

 Nr 138: Minimiålder för arbete.  

 Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete.25 

 
Rätten att få bilda en fackförening på sin arbetsplats är en av de mänskliga 
rättigheter som ILO beskriver i sina kärnkonventioner, samtidigt är detta ingen 
självklarhet i många länder, utan förknippas istället med livsfara. De som trots allt 
vågar organisera sig trakasseras ofta och många av dem grips och fängslas.26 I 
exempelvis Kina är fackligtarbete till och med förbjudet.27 Under år 2013 i tio av 
världens länder mördades människor för att de har varit fackligt aktiva.28 ILO kan 
dock inte straffa ett land som kränkt de mänskliga rättigheterna, landet kan 
kritiseras på efter år och hamna på ILO:s svarta lista.29 

                                                 

21 MiljöRapporten, ”Ministerrådet spikar obligatorisk CSR-redovisning”, tillgänglig: 

http://www.miljorapporten.se/8767.html, 2014 (hämtad 2016-04-07)) 
22 LO TCO Biståndsnämnd, ” Internationella arbetsorganisationen”, tillgänglig: 

http://www.lotcobistand.org/ilo, 2014 (hämtad 2016-04-07) 
23 Svenska ILO-kommittén, ”Om ILO”, http://svenskailo-kommitten.se/om-ilo/, 2015 (hämtad 2016-04-

07)  
24 LO TCO Biståndsnämnd, ” Internationella arbetsorganisationen”, 2014 
25 LO TCO Biståndsnämnd, ”Mänskliga rättigheter i arbetslivet”, tillgänglig: 

http://www.lotcobistand.org/pdf/ILO_8%20konventioner_web.pdf, 2014 (hämtad (2016-04-07))  
26 Ibid  
27 Är det värt det?-om handel och mänskliga rättigheter, 2005, s.63   
28 LO TCO Biståndsnämnd, ”Mänskliga rättigheter i arbetslivet”, 2014 
29 Är det värt det?-om handel och mänskliga rättigheter, 2005, s.53 

http://www.miljorapporten.se/8767.html
http://www.lotcobistand.org/ilo
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsvenskailo-kommitten.se%2F&ei=nyLzVMyXCOSeywPJxoHABg&usg=AFQjCNGjwaOvLVfbopjADGDVfXGcPGFe-A
http://svenskailo-kommitten.se/om-ilo/
http://www.lotcobistand.org/pdf/ILO_8%20konventioner_web.pdf
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2.3 Konsumenternas Medvetenhet och Påverkan  

2.3.1 Definition - Konsument  
 
Konsument anses vara ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål 
som faller utanför näringsverksamhet”30. En person som köper en vara, och sedan 
säljer den vidare, fortfarande räknas som konsument så länge som försäljningen 
inte utgör näringsverksamhet.31  

2.3.2 Ansvarsfull konsumtion  
 
Under det senaste årtiondet har konsumenternas köpvanor förändrats. Produkter 
som konsumenterna inhandlar produceras oftast i ett utvecklingsland där 
arbetskraften är billigare än i Sverige. Det är ingen självklarhet att svenska företag 
betalar löner som arbetarna kan leva på, i många fall tillämpas så kallade 
minimilöner. Idag är både möbler och kläder billigare än vad de var på 1970 talet. 
Att köpa billiga produkter ställs ofta mot mänskliga rättigheter. 32  

Allt fler konsumenter väljer att ställa krav på att produkter de köper är tillverkade i 
enlighet med mänskliga rättigheter. Konsumenter som väljer att stödja företag 
som tar socialt och miljömässig ansvar, är även beredda att betala mer för 
produkterna. Dessa handlingar kallas för ansvarsfull konsumtion.33  
 
Enligt Mohr m fl.34 är ansvarsfull konsument en konsument som tar hänsyn till de 
offentliga konsekvenserna av sina egna privata konsumtion eller som försöker 
använda sin köpkraft för att åstadkomma samhällsförändringar. 
 
Ansvarsfulla konsumenter menar att genom konsumtion av vissa produkter och 
tjänster blir man medskyldig till orättvisor i samhället och i världen. Grundtanken 
med ansvarsfull konsumtion är att helt enkelt avstå från de produkter som anses 
bidra till miljöförstöringar, plågsamma djurförsök, barnarbete, kulturella och 
ekonomisk utarmning av lokalbefolkningen, kortsiktigt tänkande, saknad av 
respekt för försiktighetsprincipen, samt problem på arbetsplatsen.35 Genom att 
avstå från viss konsumtion anser dem att "därigenom rösta med plånboken".36 
Ansvarsfulla konsumenter vill bidra till att andra ska få det bättre. De är medvetna 
om missförhållanden bakom vissa produkter, och har en känsla för det 

                                                 

30 Lagen.nu, ”Konsumentköplag (1990:932)”, https://lagen.nu/1990:932#P1S4, 2015 (hämtad 2016-04-

06)   
31 Lagen.nu, ”Konsument”, tillgänglig: https://lagen.nu/begrepp/Konsument, 2015 (hämtad 2016-04-

06)   
32 Sommar och Helgeson, 2012, s.53 
33 Sveriges Konsumenter i Samverkan, 2009 
34 Lois Mohr, Deborah Webb, och Katherine Harris, Do Consumers Expect Companies to be Socially 

Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behaviour, The Journal of 

Consumer Affairs, Vol. 35, 1, Summer 2001, s.47 
35 Sveriges Konsumenter i Samverkan, 2009 
36 Konsumentverket, 2014 

https://lagen.nu/begrepp/Näringsverksamhet
https://lagen.nu/begrepp/Näringsverksamhet
https://lagen.nu/1990:932#P1S4
https://lagen.nu/begrepp/Konsument%202015-02-15
https://lagen.nu/begrepp/Konsument%202015-02-15
https://lagen.nu/begrepp/Konsument
https://lagen.nu/begrepp/Konsument%202015-02-15
https://lagen.nu/begrepp/Konsument%202015-02-15
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ekonomiska värdet av varor och är därmed tvivelaktiga till vissa varors pris, 
”snålheten bedrar visheten”.37 

2.3.3 Konsumenternas kunskap och attityder kring CSR 
 
Tidigare studier uppmärksammar att information är nödvändig för att 
konsumenterna ska överväga etiska produktegenskaper i sina köpbeslut.  

Allteftersom mängden information som är tillgänglig ökar, kommer även 
konsumenternas kunskap om de olika varumärken och produkter att öka. Kotler38 
menar att konsumenterna har större kontroll, var, när och hur budskapet kan nå 
de eftersom de är bättre informerade och har mer makt än tidigare. 
Konsumenterna kan få reda på vad andra konsumenter anser om produkterna och 
varumärken. 

Informationen består av två dimensioner: informationsnivå som beskriver vilken 
omfattning av kunskap konsumenterna har när det gäller CSR-initiativ, och typ av 
information som är inriktad på hur konsumenterna uppfattar CSR-information, 
som positiv eller negativ.39 De konsumenter som har en större medvetenhet om 
företagets arbete med socialt ansvarstagande kommer att visa en mer positiv 
attityd för det företaget.40 Konsumenter som svarar mer positivt på CSR-
aktiviteter har visat sig ta mer ansvarsfulla inköpsbeslut. Däremot har företagens 
oansvariga beteende en större inverkan på konsumenterna än ett ansvarsfullt 
beteende.41 Även Beckmann42 påstår att konsumenterna är känsligare för negativa 
CSR-information än positiv CSR-information, vilket ökar risken för bojkott. 
Dessutom ställer konsumenterna alltmer krav på att produkten är tillverkad i 
enlighet med mänskliga rättigheter. Om krav inte uppfylls kan konsumenterna 
välja att bojkotta produkterna43. I en undersökning som är gjort av Corporate 
Edge, ansåg 57 % att de skulle sluta handla ett visst varumärke om de viste att det 
förekom barnarbete i produktionen.44 Mohr m fl.45 fann också att oetiskt 
beteende, som t.ex. utnyttjande av barnarbete ledde till negativa attityder mot 
företaget oberoende av produktkvaliteten.  
 

                                                 

37 Sverige Konsumenter i Samverkan, 2009  
38 Kotler, Armstrong och Parment, 2012, s.357 
39 Öberseder, Schlegelmilch och Gruber, 2011 
40 Magdalena Öberseder, Bodo B. Schlegelmilch, och Patrick E. Murphy, “CSR Practices and 

Consumer Perceptions”, Journal of Business Research, 66 (10), 2013, tillgänglig:   

http://epub.wu.ac.at/4130/1/CSR_practices_and_consumer_perceptions_JAMS.pdf, (hämtad 2016-04-

12) 
41 Öberseder, Schlelelmilch, Gruber, 2011 
42 Suzanne C. Beckmann, 2007 
43 Sverige Konsumenter i Samverkan, 2009 
44 Marylyn Carrigan, och Ahmad, Attalla, “The myth of the etnical consumer- do etihs matter in 

purchase behavior?”, Journal of Consumer Marketing, Vol 18, 7, (2001), s.564, tillgänglig: 

http://econ.au.dk/fileadmin/Economics_Business/Currently/Events/PhDFinance/Kauttu_The_myth_of_

the_ethical_consumer_-_do_ethics_matter_in_purchase_behaviour.pdf, (hämtad 2016-04-12)  
45 Lois Mohr och Deborah Webb, “The Effects of Corporate Social Responsibility and Price on 

Consumer Responses”, The Journal of Consumer Affairs, Vol.39, 1, (2005), s.125 

http://epub.wu.ac.at/4130/1/CSR_practices_and_consumer_perceptions_JAMS.pdf
http://econ.au.dk/fileadmin/Economics_Business/Currently/Events/PhDFinance/Kauttu_The_myth_of_the_ethical_consumer_-_do_ethics_matter_in_purchase_behaviour.pdf
http://econ.au.dk/fileadmin/Economics_Business/Currently/Events/PhDFinance/Kauttu_The_myth_of_the_ethical_consumer_-_do_ethics_matter_in_purchase_behaviour.pdf
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När det gäller konsumenternas kännedom om socialt ansvarstagande, är deras 
medvetenhet generellt låg och därför är det viktigt för företag att kommunicera 
deras arbete med socialt ansvarstagande till konsumenterna.46  

2.3.4 Etisk konsumtion 
 
Idag ställs större krav på företagen. För att företag ska leva upp till de kraven som 
konsumenter ställer, måste de stå för mervärde i form av värderingar som de kan 
identifiera sig med, mervärde i form av emotionella faktorer.47 Enligt Öberseder m 
fl.48 spelar konsumentens identifikation med företaget en stor roll vid utvärdering 
av företag. Ju mer de identifierar sig med ett företag, desto mer positivt bedöms 
det. En rad av olika undersökningar gjorda av Mohr m fl.49, har visat att de flesta 
konsumenter uppskattar och vill belöna företag som tar ett samhällsansvar, men 
att de förväntar sig också att företaget ska bete sig etiskt korrekt. Dessutom visade 
undersökningarna att konsumenterna var beredda att betala ett högre pris för en 
produkt från ett företag som agerat etiskt korrekt. Dock har, i en undersökning 
gjort av Öberseder m fl. respondenterna svarat att den ekonomiska situationen är 
avgörande faktorn som kommer att påverka köpbeslutet. Eftersom inkomsten och 
prisuppfattningar kommer att påverka konsumentens förmåga att ta hänsyn till 
CSR, bör företaget förmedla att produkter som tagit hänsyn till socialt 
ansvarstagande är inte dyrare än vanliga produkter.50 Enligt Stenebo, konsult och 
tidigare chef inom IKEA, är konsumenternas omedvetenhet om vad som föregår 
bakom fasaden samt saknad av intresse det som möjliggör lågpriskonsumtion. 
Ansvaret ligger enligt Stenebo på mediernas bevakning.51 

När det gäller påverkande av konsumenternas förhållningsätt till etisk 
varumärkning, måste den betyda något särskilt och leda till någon förändring, för 
att den ska kunna uppfattas som verklig och för att intresse ska kunna skapas på 
marknaden.52 I en rapport finansierat av Nordiska ministerrådet definieras fyra 
möjliga motiv för konsumenten att ta etiska hänsyn: det offentliga motivet som en 
form för kollektivt politisk deltagandet, det sociala motivet som uttrycker 
behörighet till en grupp, omsorgsmotivet som innebär att man bryr sig om sina 
medmänniskor och njutningsmotivet som innebär att man får gott samvete.53 På 
Sveriges Konsumenter i Samverkan webbsida54 finns det studier som visar att 75 
% av de tillfrågade konsumenterna säger sig vilja förändra sin konsumtion i bättre 
miljömässig och etisk bemärkelse men att enbart 3 % verkligen gör det. Vidare 
anser Sveriges Konsumenter i Samverkan att det måste finnas en balans i 
informationen och behovet att ge konsumenten tillräckligt med information för 

                                                 

46 Öberseder, Schlegelmilch, och Murphy, 2013 
47 Ola Löhman och Daniel Steinholtz, Det ansvarsfulla företaget, Stockholm: Ekerlids förlag, 2003, 

s.47 
48 Öberseder, Schlegelmilch, och Murphy, 2013 
49 Mohr, Webb och Haris, 2001, s.49 
50 Öberseder, Schlelelmilch och Gruber, 2011 
51 Sverige Konsumenter i Samverkan, 2009 
52 Konsumentverket, 2014 
53 Ibid 
54 Sverige Konsumenter i Samverkan, 2009 
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att kunna göra sin egen bedömning, informationen måste dessutom vara så 
objektiv som möjligt.55 

2.3.5 Etisk varumärkning 
 
Konsumenter ställs många gånger inför svårigheter när det gäller att få 
information om och tillgång till alternativa varor och tjänster. Dels har 
konsumenterna svårt att hitta eller känna igen de produkter som redan finns på 
marknaden, eller är de för dyra. Dels vägrar industrin att investera i ansvarsfulla 
varor och tjänster eftersom de känner sig osäkra hur konsumenterna ska reagera. 
Därför anser Sverige Konsumenter i Samverkan att en märkning kan vara en 
effektiv strategi, dock inte som en enda lösning.56 Konsumentverket menar också 
att en möjlig lösning som skulle hjälpa konsumenterna i deras val av produkter är 
en etisk varumärkning av produkter. Företagen som bedriver CSR-aktiviteter kan 
förse produkter med ett märke, som visar att de tillverkats enligt de regler 
märkningsordningen bestämmer.57 

Enligt Konsumentverket vill konsumenterna ha information på eller vid varorna 
de köper för att känna sig säkra.58 
 
Konsumentverket menar att idag är svårt att få all information om en produkts 
tillverkning eftersom stor del av produkterna tillverkas i uländer.59 
Konsumenterna ska kräva lika bra information om sakers ursprung som man får 
när det gäller mat, men även vara redo att betala mer för de varor som produceras 
på ett hållbart sätt.60  
 
Konsumenternas intresse för företagets ansvar, produkternas ursprung, 
produktsäkerheten samt produktionsmetoderna har ökat kraftigt på senare tiden. 
Speciellt de yngre konsumenterna söker aktivt efter information om dessa ämne.61 
Enligt en undersökning gjort av Svensk Handel vill konsumenterna ha 
information om produktens ursprung men även om kemikalier, tillsatser och 
tillverkningsförhållanden.62 
 
För konsumenter som efterlyser etisk varumärkning är det viktigaste att produkten 
har tagit hänsyn till hälsa och säkerhet, ekonomiska och sociala hänsyn samt 
hänsyn till miljön. Dessutom vill konsumenterna köpa produkter som tillverkats 

                                                 

55 Sveriges Konsumenter i Samverkan, 2009 
56 Ibid  
57 Konsumentverket, 2014 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Sommar och Helgeson, s.17 
61 Paulig,”Ansvarsfullhet och ursprung intresserar–konsumtionsvanorna förändras långsamt”, 2014, 

tillgänglig: http://www.paulig.fi/sv-FI/foretagsansvar/rapportering/foretagsansvarsrapport-

2014/ansvarsfullhet-och-ursprung-intresserar, (hämtad 2016-04-12) 
62 Svensk Handel, ”Det ansvarsfulla företaget 2013”, 2013, tillgänglig: 

http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-innehall/rapporter/2013/csr-undersokning-

2013.pdf, (hämtad 2016-04-12) 

http://www.paulig.fi/sv-FI/foretagsansvar/rapportering/foretagsansvarsrapport-2014/ansvarsfullhet-och-ursprung-intresserar
http://www.paulig.fi/sv-FI/foretagsansvar/rapportering/foretagsansvarsrapport-2014/ansvarsfullhet-och-ursprung-intresserar
http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-innehall/rapporter/2013/csr-undersokning-2013.pdf
http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-innehall/rapporter/2013/csr-undersokning-2013.pdf
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under sjysta förhållanden som motsvarar minimikraven på mänskliga rättigheter 
för arbetstagare.63 De egenskaper som bestämmer märkenas genomslagskraft är 
relevans, tilltro, tillgänglighet, tydlighet, riktighet, ekonomisk och juridisk 
bärkraftighet samt påverkan.64  
 
Det finns en annan typ av märkning när ett företag införlivar socialt ansvar och 
etiska värden i sin verksamhetsstyrning. På det visset kommer företaget att 
signalera till konsumenten att varan är framställd i enlighet med etiska krav. Dock 
finns det företag som inte vet hur de ska kommunicera ett etiskt hänsynstagande i 
sin verksamhet.65 
 
Märkningar är en viktig informationskälla, däremot anser konsumenterna att det 
finns för lite information på märkningarna. Om informationen är alltför 
omfattande och detaljerad finns det en risk att konsumenterna väljer att ignorera 
märkena.66 ”Ökad kunskap leder inte alltid till förändrat beteende hos 
konsumenterna.”67 På marknaden finns det alldeles för många olika märkningar. 
Det kan förekomma tre eller fyra märkningar på ett och samma förpackning. 
Alltför många märke medför risken att konsumenter drunknar i för mycket 
information och att märkningen blir för komplex för att ge värde för 
konsumenten när den fattar köpbeslut. Detta medför att visa märkningar orsakar 
förvirring särskild när de kombineras med andra etiketter på produkten.68  
 
Konsumenterna efterfrågar mer lättillgänglig samt tydligare information. Även om 
det råder förvirring kring de olika märkningarna litar de flesta konsumenter på att 
kriterierna för märkningarna eller certifieringarna är uppfyllda när de köper en 
produkt.69 
 
Konsumentverket menar att konsumenterna ska ges möjligheter att välja att 
handla märkta produkter som kommer från företag som har en inbyggt 
kontrollsystem, som på det visset kan garantera deras ursprung.70 Eftersom cirka 
80 % av inköpen som görs i en butik baseras på den information som ges på plats, 
behöver butiker ta sitt ansvar och stödja konsumenten och ge dem den 
information som behövs för att göra ett medvetet köpbeslut.71 En möjlig lösning 
är att handelsföretag säljer bara de produkter som är framställda med etisk hänsyn. 

                                                 

63 Konsumentverket, 2014 
64 Ibid 
65 Ibid 
66Azzurra  Annunziata, Sara Ianuario och Paola Pascale, “Consumers' Attitudes Toward Labelling of 

Ethical Products: The Case of Organic and Fair Trade Products”, Journal of Food Products Marketing, 

Volume 17, Issue 5, 2011, s.533, tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/237441844_Consumers%27_Attitudes_Toward_Labelling_of
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Genom att välja rätt butik kommer konsumenten garanteras att etisk hänsyn 
tagits.72  
 
Det finns många etiska varumärke. Några av dem är Fairtrade, Svanen och 
Möbelfakta (se bilaga 2). 

2.3.6 Köpbeslutsprocessen och påverkningsfaktorer 
 
Enligt Kotler m fl.73 finns det fem steg i köpprocessen: behovsupptäckt, 
informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende.  
 
Köpprocessen börjar med behovsupptäckt.74 Därefter börjar konsumenten söka 
information som är relaterad till behovet. Ju starkare drivkraft, ju enklare blir det 
att finna informationen. Konsumenter, beroende vilken produkttyp de eftersöker 
samt vilket karaktär de äger, får sin information från olika källor, som t.ex. 
personliga källor (familj, vänner) kommersiella källor (annonser, säljare, 
återförsäljarens webb), eller genom erfarenhet (pröva, granska och använda en 
produkt). Modern teknik ger stora möjligheter att förmedla kunskap på ett 
slagkraftigt sätt. Konsumenter får en huvuddel av informationen från 
kommersiella källor, men en tendens är att få information från de personliga 
kanaler som i stort sätt är mest effektiva. Kommersiella källor informerar 
konsumenter medan personliga källor utvärdera samt ger legitimitet åt 
produkten.75   
 
Utvärderingen av alternativ kallas nästa steg i köpprocessen som innebär att 
konsumenten inte använder en enkel och tydlig utvärderingsprocess utan arbetar 
på olika sätt. Olika konsumenter har olika kriterier och hur de utvärderar 
alternativ. Måna gånger tänker konsumenterna logiskt, men i vissa fall handlar de 
impulsivt, ibland fattar de köpbeslut själva och ibland frågar de vänner och familj. 
Dessutom beror utvärderingen på köps situation och vilken produkt som köps. 
Samma konsument kan utvärdera olika i olika situationer. Konsumenterna kan 
ibland fatta beslut utan utvärdering alls, genom ett impulsivt köp. Många gånger 
förlitar sig konsumenten på vänner som råkar vara kunniga inom området.76 
 
Den första faktorn som påverkar köpbeslut är påverkan från andras attityder. Den 
andra faktorn är oväntade situationsfaktorer. Här tillhör förväntad pris, inkomst 
och förväntningar om produktegenskaper.77  
Sista steget i köpbeslutsprocessen är efterköpsbeteende.78 Kundtillfredsställelse är 
kopplad till kundens behov och förväntan och hur dessa uppfylls. Det finns flera 

                                                 

72 Konsumentverket, 2014 
73 Philip Kotler, Gary Armstrong och Anders Parment, Marknadsföring: teori, strategi och praktik, 1 

uppl, Pearson, 2012, s.150 
74 Ibid s.151 
75 Ibid  
76 Ibid s.152 
77 Ibid 
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faktorer som påverkar upplevelse, såsom tidigare erfarenhet av företaget, 
produktens rykte, vad företaget har utlovat och vilket pris varan har.79 
Konsumenten kan vara nöjd eller missnöjd. Det som avgör hur vida konsumenten 
är nöjd eller missnöjd beror på skillnaden mellan förväntningar och upplevelsen av 
vad produkten levererar. Kunden blir missnöjd om gapet är stort mellan det 
förväntade och det upplevda erbjudandet. Därför är det viktigt att kunden blir 
nöjd eftersom det bygger långsiktiga kundrelationer, den föredrar ens varumärke 
och handlar mer. Nöjd kund kommer tillbaka, samt sprider en positiv rykte om 
företaget och dess produkter. ”Missnöjd kund reagerar på annat sätt. Av 100 
missnöjda kunder klagar bara ett fåtal. Däremot berättar de gärna om sina 
upplevelser för vänner, bekanta och arbetskamrater. Därför kan 100 missnöjda 
kunder leda till fyra klagomål men 1000 förlorade kunder”.80 

2.3.7 Påverkningsfaktorer till konsumenternas CSR:s köpkriterium  
 
I en undersökning gjord av Öberseder m fl. 81  har de intervjuade identifierat tre 
faktorer som påverkar konsumenternas CSR:s köpkriterium. Dessa faktorer är 
konsumenternas uppfattning om trovärdighet av CSR, bilden av företaget, samt 
påverkan av kamratgrupper. Om konsumenterna har tillräcklig information om 
företagets arbete med CSR-frågor kommer de att utvärdera hur företagets 
beteende kan förenas med deras egna personliga oro för CSR-frågor. Dessa 
kärnfaktorer är av mycket subjektiv karaktär och omfattar attityder 
konsumenterna har gentemot CSR-initiativ, som icke-anställning av barnarbete, 
rättvisa löner, miljövänligpraxis, rättvis handel, eller ekologisk produktion, o s v. 
Konsumenterna ser som sitt ansvar att hjälpa om de har en uppfattning om att 
företagen är moraliskt engagerade.  
 
Dessutom har Öberseder m fl. i sin undersökning kommit fram till att till skillnad 
från andra faktorer, personliga problem kan inte påverkas av företag. I 
undersökningen fanns några respondenter som inte ansåg barnarbete som 
negativt, eftersom för dem har personlig betydelse liten påverkan på att avstå från 
att köpa produkten, eftersom de har bestämt sig göra det ändå.82   
 
Som tidigare nämnts är priset ett mycket viktigt kriterium i beslutsfattandet. Den 
ekonomiska situationen för konsumenten är mycket relevant när de handlar 
varor.83 
 
Trovärdigheten är en annan faktor som påverkar köpbeslutet. Konsumenterna 
överväger ett CSR-initiativ som trovärdig bara om den är i linje med en företagets 
kärnverksamhet, annars upplever de det som marknadsföringstrick. 84  

                                                 

79 Bo Bergman och Bengt Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, 5:5 uppl, Lund: Studentlitteratur 

AB, 2014, s.333 
80 Bergman och Klefsjö, 2014, s.336 
81 Öberseder, Schlegelmilch, och Murphy, 2013 
82 Ibid 
83 Öberseder, Schlegelmilch, och Murphy, 2013 
84 Öberseder, Schlegelmilch, och Murphy, 2013 
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Tredje faktorn, enligt Öberseder m fl.,85 som påverkar konsumenternas köpbeslut 
är kamratgruppen. Företags image utvecklas ofta tack vare interaktion bland 
vänner, familj och kollegor. Familj och vänner kan antingen avskräcka eller 
uppmuntra konsumenterna att köpa från företag som har tagit hänsyn till socialt 
ansvar. 
 

2.4 CSR-kommunikation 

2.4.1 Definition- Kommunikation 
 

Kommunikation kan ses som allt i tillvaro. Ordet kommer från latinets 
”communis”, som betyder gemenskap. Människor delar med sig av olika 
funderingar och tankar, försöker påverka och övertyga, skapar förväntningar, ger 
direktiv, samt skapar mening för sig själva och tillsammans med andra. Dessutom 
påverkas människornas tolkningar av de bilder de har av sig själva och andra.86   

2.4.2 Tilltalande budskap 
 
Under de senaste åren har det skett många förändringar när det gäller möjligheter 
att kommunicera, dessutom har synen på marknadskommunikation förändrats. 
Massmedia, TV och tidningarna minskar alltmer sin dominans. Detta leder till att 
företag kommunicerar med kunder på ett segmenterat och individuellt sätt. 
Samtidigt har efterfrågan på tevereklam i de stora tevekanalerna varit hög.87   

All budskap från olika kanaler smälter samman och bildar ett budskap för 
konsumenten. Detta kan skapa förvirring gällande varumärkes profil och image 
om olika kommunikationskanaler sänder olika budskap.88  
 
Budskapet blir effektiv om sändarens sätt att kommunicera och tolka stämmer 
överens med målgruppens sätt att kommunicera och tolka. Det ska vara relevant 
och meningsfull.89 De företag som har enhetlig kommunicerat varumärke, där 
även kunderna är överens om varumärkets innehåll, riskerar att bli mindre 
missförstådda.90  
 
Ett budskap ska väcka uppmärksamhet, skapa intresse och en önskan om att köpa 
ett varumärke eller en produkt samt att leda till handling. Ett budskap har ett 
innehåll, en struktur och ett format. Budskapens innehåll beskrivs som rationell, 
emotionell och moraliskt. Exempel på ett rationellt innehåll kan vara t.ex. 
hållbarhet. Emotionellt innehåll är humor, glädje, känsla, skuld. Moraliskt innehåll 
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87 Kotler, Armstrong och Parment,  2012, s.357 
88 Ibid s.358 
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handlar om vad som är rätt och används t.ex. för att dra uppmärksamhet till 
socialt ansvarstagande, renare miljö eller att hjälpa utsatta. KRAV-märkta 
produkter är exempel på moraliskt innehåll.91  
 
När budskapet har sänts är det viktigt att få feedback. Effekten på målgruppen 
kan mätas genom att fråga målgruppen om de minns budskapet, hur de kände när 
de tog del av det och hur det påverkade attityden till varumärket och produkten.92 

2.4.3 Kommunikationskanaler 
 
Det finns personliga- och opersonliga kommunikationskanaler. Det förstnämnda 
innebär att två eller fler individer direkt kommunicerar med varandra, via telefon, 
face to face, internetchat eller via brev eller epost (detta kallas 
direktmarknadsföring). I direktmarknadsföring riktar sig budskapet till en specifik 
person. Den är omedelbar och anpassad som innebär att budskapet kan ta sig 
fram snabbt och anpassas för specifika segment och konsumenter.93 Personliga 
kommunikationskanaler är effektiva eftersom man har möjlighet till personlig 
kontakt och till feedback. Kommunikationen kan ske genom oberoende experter 
och köpguider eller genom säljare. Största påverkan har så kallade Word of mouth 
som innebär att vänner, familj, grannar, kollegor och andra talar om ett varumärke 
eller om en produkt.94 

Till skillnad från personliga kommunikationskanaler förmedlar opersonliga 
kommunikationskanaler budskap utan personlig kontakt eller feedback. Här tillhör 
tidningar, radio, TV, skyltmaterial webbsidor och annonser på webbforum. 
Lokaler tillhör också opersonliga kommunikation då man skapar den miljö för 
medarbetare och kunder som de kan trivas i.95  
 
De centrala metoderna för marknadskommunikation är: annonsering, personlig 
försäljning, säljstöd, public relations (PR) och direktmarknadsföring.96 (Se bilaga 
3). När det gäller kommunikation om etik bör den baseras på 
informationsmetoder, som t.ex. märkning, elektronisk information, dialog och 
samhällsdebatt, och synergieffekten mellan dem.97  

 

2.4.4 Media 
 
Medierna i samhället har en viktig roll. Men media kan påverkas av den som sätter 
ramar angående personer och förhållanden som uppmärksammas och presenteras 
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för publiken.98 Ett exempel på detta är när media hjälper intresseorganisationer att 
få igenom sina budskap samt påverka allmänheten genom att motivera 
konsumenter att bojkotta företag.99  

2.4.5 Sociala medier  
 
Sociala medier avses vara kommunikationstjänster som på något sätt innehåller en 
social faktor, där användarna delar med sig av information till andra användare i 
ett socialt nätverk via en webbaserad tjänst. En papperstidning eller en radiokanal 
kommunicerar information som har producerats av några få till många 
konsumenter, däremot präglas sociala medier av ”möjlighet för ”många-till-
många”-kommunikation och att skillnaden mellan producenter och konsumenter 
av medieinnehåll blir mer otydlig.”100 
 
Ett exempel på sociala medier är Facebook. Facebook är ett sätt för användare att 
lägga upp information om sig själv samt att posta foton, texter, länkar och 
filmklipp. Facebook möjliggör att användare kommunicerar med andra användare 
genom meddelande och chatt. Dessutom går det att samla grupper av användare 
med samma intressen.101 

2.4.6 Konsumenternas val av kommunikationskanaler 
 
Enligt Öberseder m fl.102 skulle det vara klokt om företaget kunde sprida sina 
ansträngningar om CSR-arbete genom olika kommunikationskanaler anpassande 
till olika segment beroende av konsumenternas personliga bekymmer och intresse. 
Företag kan till exempel använda direktmarknadskommunikation med intresserade 
målgrupper. Genom sociala medier som Facebook, Twitter, o s v, kan företag 
initiera tätt riktade CSR-kampanjer till vissa segment. Kotler m fl.103 menar också 
att eftersom kunder är olika bör kommunikationen anpassas för olika segment.  
 
Borglund m fl.104 menar att media har påverkat CSR-utveckling, tack vare företags 
rädsla för skandaler som har fått företag att jobba mer med CSR-frågor. Vidare 
menar de att media är den viktigaste och ibland den enda kommunikationskanal 
som kan kommunicera företags CSR-arbete. Omvärlden kan värdera den CSR-
arbete som företag utgör med hjälp av dess transparens och informationen om 
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vad det åstadkommer och hur de CSR-frågorna hanteras.105 Enligt Borglund m 
fl.106 måste företag följa tydliga regler som branschstandarder och lagar, samt 
normer som bestäms av samhället för att intressenterna ska uppfatta företaget 
som trovärdigt. Om företag bryter mot reglerna skapas misstroende bland 
konsumenterna. Tack vare media sprids budskapet väldigt snabbt, men de frågor 
som inte får uppmärksamhet i media har en tendens att inte möta lika stort 
engagemang från företag.107 
 
I Svensk Handels undersökning svarar konsumenterna att de får informationen 
om företagets miljöarbete och sociala ansvarstagande genom text och märkning på 
produkterna. De tre viktigaste informationskanalerna för konsumenterna när de 
fattar köpbeslut är: text och märkning på produkten, dagstidningar och reklam. 
Det som är minst vanligt är att konsumenterna får sin information via 
årsredovisningar eller direkt dialog med företagen. Vidare visar studien att typ av 
information som konsumenterna efterfrågar när de vill fatta ett köpbeslut är också 
text och märkning på produkten. Det som skulle hjälpa flest konsumenter att välja 
en ”bra produkt” vid köptillfället är tydliga symboler och märkningar på 
produkten, som antyder etiska och miljövänliga produkter. Konsumenterna 
efterfrågar också tydligare information, symboler och märkningar på hyllkanterna 
samt bättre informationsskyltar i butik.108  
 
Vilken informationskälla konsumenterna använder sig av för att få kunskap om 
företagens arbete med ansvarsfullt företagande beror på deras ålder.109 I en 
undersökning gjort av Gustafsson m fl., har de kommit fram till att användning av 
såväl Internet som sociala medier är starkt åldersrelaterade. Medan andelen 
veckoanvändare är drygt 84 procent bland de så kallade internetgenerationen, 
(födda 1977-1994), är det bara 7 procent av dem som är födda före 1945 som är 
veckoanvändare av Internet. Enligt undersökning framgår att individer med högre 
utbildning oftare har arbets- och livssituationer som tillåter dem att exempelvis 
logga in på Facebook under arbetstid och även använda sociala medier som en del 
av arbetet.110  
 

Enligt Svensk Handels undersökning använder de äldre konsumenter 
dagstidningar medan de yngre använder snabbare kommunikationsmetoder, som 
t.ex. sociala medier och reklam.111  
 
Olle Findahl112 presenterar i den årliga rapporten (utförd 2014 från World Internet 
Institute som görs i samarbete med Stiftelsen för Internetinfrastruktur) att upp till 

                                                 

105 Gafström, Göthberg och Windell, 2008, s.133 
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en tredjedel av de undersökta är aktiva på sociala nätverk. Dessutom har det också 
visat sig att ålder har betydelse när man väljer sociala nätverk. Ju yngre man är 
desto mer aktiv är man att kommunicera och besöka sociala nätverk.  
 
Facebook är den sociala media som dominerar mest. Under år 2014 har andelen 
besökare gått upp med tre procentenheter till 72 procent. Sju av tio 
internetanvändare besöker någon gång sociala nätverk. Dessutom är nästan alla 
som ar medlemmar på ett socialt nätverk samtidigt medlem på Facebook.113  
 
Vidare visar undersökningen att Internet således är den viktigaste källan till 
information idag. Dock anses TV som viktigaste nyhetskälla. Internet är viktigast 
informations källa för personer upp till 45 år, och sedan följer TV, medan för 
pensionärerna är de traditionella medierna, TV, radio och dagstidningar som ar 
viktigast. Däremellan, i åldrarna 46 till 65 är alla medier inklusive Internet lika 
viktiga.114  
  
Enligt samma undersökning är radio och dagstidningen, som är traditionella 
medier, minst viktiga för de unga medan de blir allt viktigare med åldern. I 
mellanåldern 36–45 år är både TV och Internet lika viktiga. I åldrarna 35 till 45 år 
ägnas mest tid åt TV och radio i deras traditionella former. Även bland 
pensionärerna är radio och TV det som dominerar i deras traditionella former 
liksom när det gäller läsning av dagstidningar och böcker. Dock har radion tappat 
en del av sin publik, men den är, efter TV, det medium som människor ägnar mest 
tid åt, 14 timmar i veckan.115  
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3 Metod och Genomförande 
 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att besvara frågeställningarna, 
samt tillvägagångssättet under arbetets gång. 

3.1 Metod 
 
Det finns olika sätt att samla in information som t.ex. enkäter, 
stickprovsundersökning, telefonintervju eller personlig intervju, beroende på 
vilken typ av studie som görs.116 Intervjuer är ofta kopplade till den kvalitativa 
studien och anses ger ett djup i de undersökningar som görs.117 I den kvantitativa 
studien vill man istället ha en bredd för att kunna generalisera, därför används ofta 
enkäter eftersom det går att nå ut till många.118  

3.2 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
I denna uppsats genomfördes undersökningen med hjälp av kvantitativa och 
kvalitativa metoder då syftet med studien är att ge förståelse kring konsumenters 
informationsbehov om socialt ansvar samt vilken kommunikationskanal som bör 
användas för en eventuell förändring i konsumenternas köpbeteende. 
 
För att besvara studiens tre frågeställningar har både enkäter och intervjuer 
använts.  

3.3 Litteraturstudie 
 
Problembeskrivningen har grundats på fakta som har tagits fram vid en tidigare 
studie.119 
 
För att få en bra bas i teorin till analysen har det använts fakta taget ifrån olika 
böcker som har lånats från Jönköpings Högskolebibliotek, samt kurslitteratur som 
har använts under utbildningen. Information har även samlats in ifrån olika 
webbsidor, artiklar och tidskrifter. Informationen har samlats in via Google 
Scholar, samt Jönköpings Högskolebibliotekets databas Primo. Övrig information 
har hämtats från olika hemsidor från statliga organisationer.   
 
Olika teorier och information har också använts till att formulera intervjufrågor, 
samt utforma enkäter.  

                                                 

116 Expowera, ”Surveyundersökning”, tillgänglig: 
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3.4 Kvantitativ data/ Enkäter 
 
Den kvantitativa metoden är mest tillämplig när man vill beskriva ett fenomens 
frekvens eller omfattning.120 Enkäter har använts för att ge en större bredd i denna 
undersökning och för att kunna underlätta vid behandling av data, med tanke på 
tidsbegränsning.  
 
Enkäten och enkätfrågorna utformades med utgångspunkt i olika teorier. Till vissa 
frågor hämtades inspirationen från två befintliga enkäter.121 Enkäten byggdes upp 
med en första sida där det informerades om vilka de var som gjorde studien och 
vad var syftet med den, samt en lite kortare bakgrund för att respondenten skulle 
få kunskap i området och sättas in i rätt sammanhang.  
 
Till insamling av data, och vissa frågor, användes frågeformulär med givna 
svarsalternativ. Detta innebär att undersökaren ställer vissa frågor utifrån 
frågeformulär, och respondenten kan svara bara inom de givna ramar som 
undersökaren på förhand har definierat.122 Enligt Jacobsen kan frågeformulär 
göras öppnare genom att användare besvarar med sina egna ord.123 Därför 
lämnades någon enstaka fråga öppen så att respondenten kunde besvara med egna 
ord.  
 
Enkätfrågorna var enkla för att underlätta respondenterna att snabbt besvara dem. 
Frågeformulären bestod av 11 frågor, där sista frågan var mer av allmän karaktär 
(se bilaga 4). Enkäterna inleds med frågorna kring respondenternas ålder och kön. 
Svaren på dessa frågor var tänkta att användas som basvariabler i undersökningen 
då tanken var att presentera vissa svar på mer detaljerad nivån, dock valdes 
könvariabeln bort vid bearbetningen av data eftersom det visade sig att svaren var 
snarlika bland könen. Vid presentationen valdes fråga nr. 4 bort eftersom det blev 
väldigt lågt svarsfrekvens samt att några missuppfattade frågan.  Övriga frågor i 
enkäten är designade för att besvara alla tre frågeställningar. De första fyra 
frågorna handlar om konsumenternas medvetenhet och påverkan, frågorna 5 till 8 
handlar om CSR-kommunikation och de två sista frågorna undersöker 
kommunikationseffekter.  

                                                 

120 Jacobsen, 2002, s.149 
121 Ulrika Hoonk och Jenny Åberg, ”Corporate Social Responsibility, En studie om svenska 

konsumenters attityder och köpbeteende”, Kandidatuppsats. Umeå universitet, 2007; Svensk Handel, 

2013  
122 Jacobsen, 2002, s.281 
123 Ibid s.139 
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3.4.1 Pilottest  
 
Innan enkäterna delades ut till konsumenter gjordes ett pilottest. Testet 
genomfördes av en person som var okunnig på området om socialt ansvar. Det 
var viktigt att testpiloten skulle ha motsvarande kunskap som den generella 

konsumenten. Anledningen var att se hur studiens bakgrundsbeskrivning 
uppfattades, att enkätens frågor var lätta att förstå och svara på samt se hur 
enkäten skulle mottas.  
 
Efter att testpersonen genomförde enkäten gavs det kritik angående vissa frågor. 
Testpersonen upplevde att på vissa frågor bör svarsalternativ begränsas till ett 
specifikt antal för att få en jämnare svarsfrekvens, samt att vissa frågor upplevdes 
för lika.  
 
Förändringar som gjordes var att begränsa vissa svarsalternativen till antalet tre 
stycken, t.ex. Genom vilken kommunikationskanal är du bäst mottaglig för information om 
socialt ansvar? ( Välj 3 svar som är viktigast). 
 
Därefter kom tretton svarsalternativ, bland annat: Facebook, dokumentär, tidning 
m.m. 

3.4.2 Datainsamling enkäter 
 

Enkätundersökningen genomfördes med studenter på Jönköpings Högskola, på 
ett företag samt med ett fåtal respondenter som inte ville delta i intervju men 
gärna i enkät. Enkäterna delades ut och samlads in vid 3 tillfällen, onsdag 20 april 
till fredag den 22 april. För att kunna försäkra respondenternas anonymitet 
bestämdes att inte mer specifikt presentera den arbetsplatsen som medverkat i 
enkätundersökningen.  

3.4.3 Urval av respondenter  
 
För att nå till den stora bredden skulle enkäten fördelas på folktäta platser som 
Jönköpings centrum, A6 Center, på något företag samt Jönköpings Högskolan. 
Det visade sig att det var svårt att få personer att svara på enkäter i centrum men 
däremot ville personer på Högskolan och på ett företag ställa upp. Detta urval 
kallas för bekvämlighetsurval.124 
 
Urvalet består av 110 enkäterade respondenter. Alla respondenter har deltagit 
frivilligt och anonymt, bortsätt från dokumenterad ålder och kön. 
Åldersfördelningen mellan enkäterade respondenterna är väldigt ojämnt fördelad 
(se figur 1). Den största åldersgruppen, med 76 stycken svarade respondenter, är 
mellan 20-30 år gamla. Anledning till detta är att de flesta respondenter är 
studenter. Tio respondenter utgör åldersgruppen 40-50 år. Lika många 
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respondenter utgör åldersgruppen äldre än 50 år. Antal respondenter i 
åldersgruppen 30-40 år är nio. Det lägsta antalet respondenter har åldersgruppen 
under 20 år gamla, med 5 respondenter. Eftersom svaren från intervjuerna och 
enkäterna är snarlika kommer inte denna skillnad att påverka det slutliga resultatet. 
 
 

 

Figur 1. Åldersfördelning enkäter (andel i procent) 

 

3.4.4 Bortfall 
 
Bortfall anses vara stort problem vid urvalsundersökningar. Enligt Jacobsen kan 
man arbeta med följande tumregel: är svarsprocenten över 70 % då är det mycket 
bra. Det är inte huvudproblem hur många som faller bort utan vem som faller 
bort.125 Det finns olika slag bortfall, bl. a. bortfall av variabler126 samt bortfall av 
slutliga urvalet av enheter127. Dessa två är relevanta för denna studie.  

 
Vid utdelning av enkäter valde några personer att inte delta i undersökningen. 
Dessa räknas som bortfall av enheter. Av de 110 enkäter som delades ut har alla 
samlats in. Däremot fanns några enstaka bortfall av variabler som innebär att 
respondenter besvarade inte någon enstaka fråga eller att de fyllde i flera 
alternativrutor istället för tre. Eftersom dessa bortfall av variabel är väldigt få på 
de flesta frågorna kunde svaren till dessa frågor användas i resultatet. Dock har 
svaren på fråga nr. 4 tagits bort då variabelbortfall var alldeles för högt. Fråga nr. 4 
kommer inte att vara med i resultatet. 
 

3.4.5 Databearbetning enkäter 
 
Först har informationen från frågeformulär inlagts i datorn och därefter har en 
kodning gjorts med hjälp av univariat analys. Univariat analys innebär att man 
skriver en variabel i taget med hjälp av statistiska mått.128 Kodningen innebär att 

                                                 

125 Jacobsen, 2002, s.362 
126 Ibid s.335 
127 Ibid s.336 
128 Ibid s.367 
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varje enskilt svarsalternativ får ett siffervärde.129 Efter att insamlade data har 
kodats har det inkomna svaren fördelades på de enskilda frågorna. Den insamlade 
data har analyserats med hjälp av frekvensanalys. Frekvensanalys är vanlig när man 
vill ha en variabel i taget.130 En vanlig statistisk frekvensanalysmetod är 
medelvärde. Absoluta fördelningarna gjordes om till relativa fördelningar så 
kallade procent. (Se figur 2)   
 
 

 
Proportion = Antal som har kryssat för ett svarsalternativ x 100 

            Totalt antal som har svarat på frågan 

 

 

Figur 2. Formel för proportion i procent131 
 
Till presentationen av data användes dataprogram Excel och Word. Resultatet 
presenteras med hjälp av cirkeldiagram, stapeldiagram och tabeller. Stapeldiagram 
användes eftersom de ger en överskådlig bild över skillnaden i hur respondenterna 
i olika åldersgrupper har valt olika alternativ. För de frågorna som hade flera 
svarsalternativ valdes tabellpresentation. Anledningen till detta val är att de är 
enklare att avläsa.  
 

3.5 Kvalitativ data/ Intervjuer  
  
Den kvalitativa metoden är mest tillämplig för att få fram hur människor tolkar 
och förstår en given situation. Detta gäller då när undersökare inte vet mycket om 
det ämne som är bestämt att undersökas.132 Till denna undersökning valdes 
intervjuerna för att skapa ytterligare klarhet om enskilda förhållanden då 
frågeformulär aldrig ger helt klara svar.133 Dessutom möjliggjorde intervjuerna 
förtydligande på134 begrepp och frågor som respondenterna inte hade kännedom 
om.  

Vanligtvis är den öppna intervjun strukturerad till en viss grad. Därför måste 
intervjuaren bestämma i förväg hur starkt förstrukturerad intervjun ska vara.135 
Öppna intervjun bör inte vara alltför strukturerad att den består av i förväg 
bestämda frågor med fasta svarsalternativ. Dock bör intervjun inte heller vara helt 
öppen, utan plan för vad samtalet ska innehålla.136 Intervjufrågorna till denna 
undersökning bestämdes i förväg och är samma frågor som ställdes vid enkäterna, 

                                                 

129 Jacobsen, 2002, s.367 
130 Ibid s.371 
131 Ibid s.373 
132 Ibid s.145 
133 Ibid s.151 
134 Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 9 uppl, 

Malmö: Liber, 2011, s.101 
135 Jacobsen, 2002, s.162 
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dock utan förbestämda svarsalternativ. Intervjuerna skulle ge respondenterna en 
möjlighet att svara hur de känner och formulera sig fritt.137 Utöver de 
gemensamma frågorna ställdes två extra frågor (fråga nr. 6 och fråga nr. 10) för att 
få mer djup i undersökningen angående konsumenternas attityder och beteende. 
De flesta frågorna är öppna frågor men en fråga anses vara ledande (fråga nr 10). 
Jacobsen säger att frågorna måste utformas så korrekt som möjligt för att inte ge 
upphov till oönskade resultat.138 Några av frågorna är av ja och nej karaktär. Enlig 
Eriksson och Wiedersheim-Paul139 anses sådana frågor som dödssynder vid 
intervjuer och enkäter. På grund av respondenternas tidsbegränsning användes 
dessa frågor i alla fall.  

Antal förbestämda intervjufrågor var 13 stycken, men det ställdes bara 12 frågor. 
En fråga valdes bort med anledning till att den var för lik föregående fråga (se 
bilaga 5). Slutligen valdes bara 11 frågor att presenteras. Detta är på grund av att 
fråga nr. 4 var också snarlik föregående fråga och respondenterna valde upprepa 
samma svar eller hoppa över den (se bilaga 5). 

3.5.1 Datainsamling intervjuer 
 

Intervjuerna med konsumenter genomfördes i samband vid olika 
butiker/konsumtionstillfällen. Tillstånd att genomföra intervjuer i anslutning till 
butikerna erhölls via direkt kontakt. Intervjuerna skedde utspritt under två dagar, 
onsdagen den 20 april samt torsdag 21 april. Dag ett genomfördes ca hälften av 
intervjuerna efter lunch tid. Dag två genomfördes andra hälften av intervjuerna på 
förmiddagen.  

Respondenterna tillfrågades slumpmässigt utan att begränsas till ålder eller kön. 
Innan intervjun påbörjades fick respondenten information om studien och en kort 
bakgrund kring ämnen för förstå frågornas sammanhang. Respondenterna fick 
också ge medgivande till en inspelad intervju. Intervjuerna spelades in med hjälp 
av en mobiltelefon. Dokumentationen hjälpte till att sammanställa informationen.  

3.5.2 Urval av respondenter 
 

Bland de intervjuade var det större antal personer i åldrarna över 50. Detta kan ha 
samband med vilken tid på dagen intervjuerna genomfördes. Även detta urval 
kallas för bekvämlighetsurval.  
 
Urvalet vid intervjuer består av 23 respondenter. Åldersfördelning mellan de 
intervjuade respondenterna är också ojämnt fördelad (se figur 3). Tio 
respondenter utgör åldersgruppen över 50 år gamla. I åldersgruppen 30-40 år är 
antalet respondenter 6 och i åldersgruppen 20-30 är antalet respondenter 5. Den 
lägsta åldersgruppen med 2 respondenter är 40-50 år gamla. Respondenter under 
20 år saknas helt vid intervjustudien. 

                                                 

137 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011, s.98 
138 Jacobsen, 2002, s.282 
139 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011, s.101 
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Figur 3. Åldersfördelning intervju (andel i procent) 

 

3.5.3 Bortfall 
 

Variabelbortfall vid intervjuer har också inträffat på två frågor då två respondenter 
gav inga svar. Dessa svar har ändå tagits med i resultatet eftersom de bara är 
mindre än 1 %.  Dessutom valdes bort svaren till en fråga som upplevdes som 
upprepning och gav systematiskt snedheter140.  

3.5.4 Databearbetning Intervjuer 
 

Intervjuerna spelades in för att sedan analyseras genom en transkriberingsprocess. 
Varje svar antecknades ordagrann i datorn. Därefter påbörjades bearbetning av 
data genom att systematisera d.v.s. förenkla informationen. Först letades fram 
nyckelord och meningar som kunde generaliseras. För att få en uppfattning om 
hur majoriteten av respondenterna har svarat kategoriserades de flesta svaren som 
innehöll samma nyckelord. Dessa kodades som vid enkätbearbetningen. Därefter 
beräknades medelvärde för att få fram representativa siffror.  
 
Den bearbetade data presenteras med hjälp av både löpande text samt tabeller där 
exakt antal anges141. Dessutom presenteras några citat som anses vara intressanta. 
Detta är i linje med Jacobsen förslag att den kvalitativa undersökningen ska 
försöka använda direkta citat. Särskilt ska man vara uppmärksamma på vissa citat 
som verkar intressanta.142 Övrigt resultat presenteras sedan som cirkeldiagram i 
procent och stapeldiagram. Cirkeldiagrammet anses vara bra val om man vill 
presentera hur en kvalitativ variabel fördelar sig143. Dock anses cirkeldiagrammet 
vara olämpligt om antalet kategorier överstiger fem.144 
 

                                                 

140 Jacobsen, 2002, s.351 
141 Infovoice, ”Tabeller och diagram”, tillgänglig: 

http://infovoice.se/fou/bok/10000026.shtml, 2002 (hämtad 2015-03-08) 
142 Jacobsen, 2002, s.249 
143 Infovoice, 2002 
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3.6 Metod för analys av resultatet 
 

Analys av resultaten kommer att behandlas utifrån undersökningens tre 
frågeställningar. Frågeställningarna ska besvaras genom att väva ihop teori med 
insamlad data från undersökningen. Inspiration till analysen är hämtad från en 
analysmodell av Du, Bhattacharya och Sen145 samt från en uppsats av Eriksson, 
Fredriksson och Linde.146 Denna modell är dock anpassad till denna undersökning 
för att syftet ska uppnås. Modellen är uppdelad i tre delar som är 
sammankopplade till de tre frågeställningarna (se figur 4). Rutan Medvetenhet 
handlar om konsumenternas medvetenhet om CSR, samt vilken typ av 
information konsumenterna efterfrågar. Rutan Påverkan handlar om olika faktorer 
som påverkar konsumenternas köpbeslut, samt konsumentreaktion. Rutan 1 och 2 
ger svar till första frågeställning. Rutan CSR-kommunikation handlar om att 
beskriva val av kommunikationskanaler. Denna ruta ger svar till andra 
frågeställning. Sista rutan handlar om CSR-kommunikationens effekter på 
konsumenternas köpbeteende och köpbeslut. Sista rutan knyter ihop de två 
föregående frågeställningar och ger indikationer till sista frågeställning. Däremot 
ger den inga bevisande slutsatser, eftersom tredje frågeställning inte är tillräckligt 
undersökt med tanke på tidsbrist och rapportens omfattning.  
 

 

Figur 4. Figuren redovisar analysmodell, egen tolkning av två modeller, Du, 
Bhattacharya och Sen modell samt Eriksson, Fredriksson och Linde modell 

                                                 

145 Shuili Du, C.B. Bhattacharya och Sankar Sen, “Maximizing Business Returns to Corporate Social 

Responsibility (CSR): The Role of CSR Communication”, International Journal of Management 

Reviews, 2010, s.11, tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/profile/Shuili_Du/publication/228118694_Maximizing_Business_Return

s_to_Corporate_Social_Responsibility_CSR_The_Role_of_CSR_Communication/links/02e7e538618e

b96f1c000000.pdf, (hämtad 2016-05-10) 
146 Susanne Eriksson, Emmy Fredriksson och Therese Linde, ”CSR-kommunikation ur ett 

konsumentperspektiv, En kvalitativ studie om kommunikation av CSR inom fast fashion -industrin, når 

kommunikationen fram till konsumenterna?”, Kandidatuppsats, Mälardalens Högskola, 2014 

https://www.researchgate.net/profile/Shuili_Du/publication/228118694_Maximizing_Business_Returns_to_Corporate_Social_Responsibility_CSR_The_Role_of_CSR_Communication/links/02e7e538618eb96f1c000000.pdf
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3.7 Validitet och reliabilitet 

3.7.1 Validitet (intern giltighet) 
 
Intern giltighet handlar om att beskrivningen på ett fenomen är riktig. Genom att 
använda metodtriangulering, d v s att samma problem undersöks med olika 
metodmässiga infallsvinklar, kan giltigheten stärkas ytterligare.147 Ju fler olika 
metoder vi använder desto fler perspektiv vi får på ett och samma fenomen.148 
Jacobsen påstår att de båda metoderna kan fungera som kritiska test av varandra. 
Detta innebär att om man kommer fram till mycket olika slutsatser när en och 
samma fenomen studeras är validiteten låg, men om båda metoderna visar samma 
slutsats har man starka resultat.149 I denna undersökning användes både enkäter 
och intervjuer. Resultatet visar snarlika svar från de båda undersökningarna. 
Därmed kan slutsatserna anses valida.  
 
Tolkningsproblem i enkäter 
 
Det finns medvetenhet om tolkningsproblematiken. Ett standardiserat 
frågeformulär består av svarsalternativ som undersökaren anser är relevanta och 
riktiga. Detta medför en risk att användaren inte har samma uppfattning som 
undersökaren.150 Risken för feltolkning minskades genom att närvara på plats vid 
distribuering av enkäter där respondenterna fick möjlighet att ställa frågor vid 
oklarheter.  
 
Validitet av källor och information från källorna 
 
De flesta källorna som används i denna studier anses sanningsenliga eftersom de 
flesta källor är studentlitteratur samt vetenskapliga tidskrifter som ges utav 
akademiska förlag. Däremot finns en risk att forskningen kan bli irrelevant 
eftersom CSR är under ständigt förändring och utveckling. För att motverka detta 
har det använts olika uppdaterade källor. I denna studie finns det även en viss 
information från olika webbplatser och organisationer. Dessa organisationer anses 
vara seriösa eftersom de tillhör statlig verksamhet eller jobbar åt den. Några få 
källor anses vara mindre seriösa, men de har inte påverkat resultatet på något sätt 
eftersom de användes bara som informativa källor under teoriramverk i väldigt 
liten utsträckning, och inte vid analysen.  

3.7.2 Reliabilitet (extern giltighet) 
 
Den externa giltigheten handlar om i vilken grad som rönen från undersökning 
kan generaliseras.151 
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Kunskap från kvalitativ ansats kan användas för att utveckla en ny kunskap.152 När 
flera studier, påvisar samma fenomen kan man generalisera till större population 
av enheter.153 Eftersom svaren i intervjuerna är snarlika som svaren i enkäterna 
kan man säga att de nya teorierna som fås genom intervjuer kan tillämpas på 
större urval. Dock finns ett visst problem till att generalisera resultatet. Antalet 
respondenter i denna undersökning är bara 133 stycken. Urvalet av respondenter 
är inte representativt eftersom de utgör bekvämlighetsurval, det vill säga att 
undersökaren väljer dem som är lättast att få tag på. Ett exempel är att 
undersökaren ställer sig på ett köpcenter och frågar de personer som kommer in 
under en viss period.154 Enligt Jacobsen har denna modell svagheter eftersom man 
får taget bara i dem som fysisk finns närvarande på köpcentret. Dessutom är 
konsumenterna på ett köpcenter inställda på andra saker än att svara på frågor.155 
Men många säger att sannolikhetsurval gör undersökningen alltför kostsam och 
därför väljer en enklare urvalsform.156  
 
En annan sak som kan anses som problem, är att åldersfördelningen i denna 
undersökning är snedfördelad med en överrepresentation av åldersgruppen 20 till 
30 år. Eftersom både intervjuerna och enkäterna visar på snarlika svar anses inte 
denna skillnad påverka det slutliga resultatet.  
 
Även om det finns ett bekvämlighetsurval som motverkar generaliseringen av 
denna undersökning, kommer den ändå att ge indikationer på hur resultaten kan 
analyseras, alltså den påvisar indikationer om konsumenternas behov, efterfrågan, 
attityder samt köpbeteende kring socialt ansvar.  

3.7.3 Tillförlitlighet 
 
I samband med intervjuer kan det uppstå fenomenet intervjareffekt som innebär 
att den som intervjuas påverkas av intervjuaren, hur den talar, ser ut, kroppsspråk. 
Detta kan leda till att resultatet får en slagsida. Det är omöjligt att fullständigt 
kontrollera intervjareffekten, men när två undersökare kommer till samma resultat 
kan man anta att resultaten är att lita på.157  
 
En annan dimension som kan påverka tillförlitlighet är om undersökningen görs 
överraskande eller om den är planerat.158 Till denna undersökning användes 
överraskande intervjuer. Detta ansågs som lämpligt för att få fram 
konsumenternas spontana åsikter och känslor, samt för att bespara tiden. Jacobsen 
anser att överraskande undersökningar är besvärliga för att man befinner sig i etisk 
gränslandet till det tillåtna.159 Dock har det visats respekt för respondenterna och 
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de har försäkrats om anonymitet. Samtalet har spelats in med respondenternas 
medgivande.  
 
Ett sista hot mot trovärdighet är slarv vid nedteckning och analys av data. 
Jacobsen säger att när det gäller intervjuer är bandinspelningar att föredra.160 

Eftersom intervjun har spelats in, kan detta försäkra om att allt uppfattats korrekt. 
Vid transkriberingen renskrevs intervjuerna ordagrann. En utomstående vän 
kontrollerade att all data stämde i både enkäter och intervjuer och att 
kategoriseringen var korrekt. Pilotundersökningen hjälpte till att missuppfattningar 
och feltolkningar i enkäten korrigerats, samt bidrog till att frågorna formulerades 
på ett tydligare sätt.  
 
Enlig Jacobsen bedöms slutsatser som är likadana trots att de har dragits utifrån 
olika kontexter som pålitliga.161 Eftersom resultatet visar på liknade slutsatser från 
både enkäter och intervjuer anses de vara pålitliga.  
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4 Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultat från den datainsamlingen som genomförts i form 
av enkäter och intervjuer att presenteras. I Resultaten presenteras bara de svar 
som har relevans för denna studie utifrån frågeställningarna. Resultatet från det 
kvantitativa data presenteras med deskriptiv statistik. Under varje diagram anges 
en kort förklarande text för resultaten. I de fall då det finns tydliga skillnader i 
attityder och beteende mellan olika ålderskategorier kommer detta att visas i 
diagram och tabeller. I övrigt presenteras data ur en helhets perspektiv, enbart den 
totala populationens data som är representativ för ifrågakommande variabler. 
Enkäten finns i bilaga 4. Kvalitativa data från de transkriberade intervjuerna 
presenteras med hjälp av citat, diagram, tabeller samt förklarande texter. Vid 
intervjuerna ställdes två frågor utöver de frågorna som ställdes vid enkäterna. 
Intervjufrågorna finns i bilaga 5. Resultatet bearbetas sedan i samband med teorin 
i Analyskapitlen.  

4.1 Resultat av enkätundersökning 
 
Resultatet av enkätundersökning kommer att presenteras utifrån de tre 
frågeställningar.  

4.1.1 Vilken information vill konsumenter ha kring socialt ansvar för 
att kunna göra ett medvetet köpbeslut? 

 
1. Tycker du att du får information kring företagets sociala arbete? 
 

 

Figur 5. Figuren redovisar andel respondenter som angett att de får 
information om företagets sociala arbete. 

Bland de 110 tillfrågade respondenter, 67 % anser att de inte får information om 
företagets arbete med sociala frågor, 17 % anser att de får information och 16 % 
är osäkra om de får information om företagets sociala arbete (se figur 5).  
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2. Vilken typ av information skulle hjälpa dig, som konsument, att välja 
”bra produkter”?  

 
Tabell 1. Tabellen visar andel respondenter som angett vilken typ av 

information hjälper de att välja ”bra produkter” 
  

                       Respondenternas ålder 
 
Respondenternas svar i % 

Frekvens 
< 20 

Frekvens 
20 - 30 

Frekvens 
30 - 40 

Frekvens 
40 - 50 

Frekvens 
> 50 

Totalt 
Alla 
åldrar 

Inget barnarbete  80 78 67 80 90 78 

Bra arbetsförhållanden 60 65 56 40 60 70 

Arbetarna får rimliga löner  40 47 57 40 50 47 

God arbetsmiljö 60 34 56 30 20 36 

Ursprungsland 40 25 0 40 30 26 

Inga djurförsök 20 24 11 30 30 24 

Jämställdhet 0 13 22 20 20 15 

Antikorruption 0 78 22 40 0 11 

Fackfrihet 0 7 11 0 0 6 

Annat 0 4 0 0 0 3 

 
 
I Tabell 1 presenteras respondenternas val av olika typ av information som skulle 
hjälpa de att välja ”bra produkter”. Resultatet visar att bland de 110 respondenter, 
78 % väljer information om att det inte har förekommit barnarbete, 70 % väljer 
information om att det finns bra arbetsförhållanden och 47 % väljer information 
om att arbetarna får rimliga löner. Respondenterna i alla åldrarna anser att 
informationen om inget barnarbete skulle hjälpa de mest vid valet av rätt 
produkter. Näst viktig information som skulle hjälpa respondenterna, som är i 
åldrarna 20 till 30 samt i åldrarna över 50, att välja rätt produkt är information om 
bra arbetsförhållanden. För respondenter i åldrarna mindre än 20 är information 
om arbetsförhållanden och god arbetsmiljö som är näst viktigt. För respondenter i 
åldrarna 30 till 40 är information om bra arbetsförhållanden, god arbetsmiljö och 
att arbetarna får lika löner, som är näst viktigt.  Respondenterna i åldrarna 40 till 
50 anser att näst viktig information som skulle hjälpa vid valet av bra produkter är 
information om ursprungsland, bra arbetsförhållanden och att arbetarna får lika 
löner. 
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3. Vilken information berör dig mest? 
 

Tabell 2. Tabellen visar andel respondenter som angett vilken information om 
socialt ansvar berör de mest 

                        
Respondenternas svar   
 

 
Antal i % 

Förekommande av barnarbete  83 

Dåliga arbetsförhållanden 51 

Usla löner  46 

Farlig arbetsmiljö 45 

Förekommande av djurförsök 29 

Korruption 12 

Ursprungsland 10 

Icke jämställdhet 8 

Farligt med fackfrihet 3 

Annat 2 

 

Tabellen ovanpå visar att för 83 % av de tillfrågade respondenter är informationen 

om förekommande av barnarbete som berör mest. Sedan följer informationen om 

dåliga arbetsförhållanden med 51 % och därefter följer informationen om usla 

löner, med 46 %. Minst berör informationen om farligt fackfrihet, med 3 %.  

5. Hur reagerar du när du får veta att företag inte har agerat moraliskt 
korrekt? 

 

 

Figur 6. Figuren redovisar andel respondenter som angett hur de reagerar 
vid företagets omoraliska agerande. 

45

6

38

9

2 2 4

Bojkottar/
byter

företag

Glömmer
bort,

fortsätter
handla

Reagerar
starkt/

negativa
känslor

Gör inget/
handlar

ändå

Engagerar
sig

Sprider
dåligt rykte

Vet ej



Resultat 

33 

Figuren ovanpå visar att 45 % av de 105 stycken respondenter, som har valt att 

svara, anser bojkotta de företag som inte har agerat moraliskt korrekt, eller att de 

byter till ett annat företag. 38 % av respondenter reagerar starkt eller visar negativa 

känslor, 9 % procent av respondenter gör inget åt det eller fortsätter handla som 

vanligt, 6 % glömmer bort och fortsätter handla efter en tid, 2 % skriver petitioner 

och sprider dåliga rykte och 4 % av respondenter vet inte hur de ska reagera. 

4.1.2 På vilket sätt vill konsumenter bli informerade om socialt 
ansvar? 
 

6. Rangordna vilken typ av kommunikationskanal når dig snabbast? 
 

 

Figur 7. Figuren redovisar andel respondenter som angett typ av 
kommunikationskanal som når de snabbast. 

 
Figuren ovanpå visar att 40 % av respondenter i åldrarna mindre än 20 år nås 

snabbast via Internet. 50 % av respondenter i ålder 20 till 30 anger att de nås 

snabbast via sociala medier. 56 % av respondenter i ålder 30 till 40 nås snabbast 

via Internet. 30 % av respondenter i ålder 40 till 50 nås snabbast via TV och 

Internet. 40 % av de respondenter som är över 50 nås snabbast via TV. Totalt 

sätt, det snabbaste sätet att nå respondenterna är via sociala medier (se bilaga 6). 
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7. Genom vilken kommunikationskanal är du bäst mottaglig för 
information om socialt ansvar? (Välj 3 svar) 

 

Tabell 3. Andel respondenter som angett genom vilken 
kommunikationskanal är de bäst mottagliga för information om socialt 

ansvar 
 

                    Respondenternas ålder 
 
Respondenternas svar i % 

Frekvens 
<20 

Frekvens 
20 - 30 

Frekvens 
30 - 40 

Frekvens 
40 - 50 

Frekvens 
>50 

Totalt 
Alla 
åldrar 

TV 60 57 33 70 90 61 

Internet 80 61 44 50 30 59 

Dokumentär   40 42 33 30 50 43 

Facebook 20 40 44 20 30 38 

Familj och vänner 0 37 22 20 10 31 

Radio 20 12 22 40 60 21 

Tidning 20 11 22 20 30 15 

Utbildning  20 16 22 10 0 15 

Butiksinformation 0 9 11 10 20 10 

Instagram 20 8 11 0 0 8 

Intresse organisationer 0 5 2 0 0 7 

Producenter    0 0 0 10 0 1 

Annat  0 0 0 0 0 0 

 

Tabell 3 visar att konsumenterna i åldern mindre än 20 är bäst mottagliga för 

informationen om socialt ansvarstagande via Internet (80 %), TV (60 %) och 

Dokumentär (40 %). Respondenter i ådern mellan 20 och 30 är bäst mottagliga via 

Internet (61 %), TV (57 %) och Dokumentär (42 %). Respondenter i ådern mellan 

30 och 40 är bäst mottagliga via Internet (44 %), Facebook (44 %), samt TV (33 

%) och Dokumentär (33 %). Respondenter i åldern mellan 40 och 50 är bäst 

mottagliga via TV (70 %), Internet (50 %) och Radio (40 %). Respondenter i 

åldern över 50 är bäst mottagliga för information om socialt ansvarstagande via 

TV (90 %), Radio (60 %) och Dokumentär (50 %). Totalt visar resultatet att de 

106 respondenterna, som har valt att besvara frågan, anser vara bäst mottagliga för 

information om socialt ansvar via TV (61 %), Internet (59 %) och Dokumentär 

(43 %). 
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8. Hur bör produktinformation om Socialt ansvar levereras till dig för 
att du ska vara mottaglig för den? 

 

 

Figur 8. Figuren redovisar andel respondenter som angett hur 
produktinformationen bör levereras för att de ska vara mottagliga. 

 

Figuren ovanpå visar att 66 % av de tillfrågade konsumenterna vill ha 
produktinformationen levererat på eller vid produkt, 19 % svarar att de vill ha 
information genom sociala medier, 11 % svarar att de vill ha information via 
företagets hemsida och 4 % svarar att de vill ha produktinformationen levererat 
via vänner och familj.  

4.1.3 Skulle konsumenternas köpbeteende förändras om de fick rätt 
information om socialt ansvar och om de blir informerade på rätt sätt? 

 
9. Om du hade fått den information du söker om socialt ansvar, och 

den hade levererats till dig på ett mottagligt sätt, tror du att du skulle 
handla annorlunda? 

 

 

Figur 9. Figuren redovisar andel respondenter som skulle handla annorlunda. 

Av de 110 tillfrågade respondenter 75 % kan tänka sig handla annorlunda om de 
hade fått den informationen de söker om socialt ansvar och om den hade 
levererats på ett mottagligt sätt. Figuren visar att 19 % vet inte om de kan tänka sig 
handla annorlunda och att 6 % vill inte handla annorlunda (se figur 9). 
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10. Skulle du vara villig att betala ett högre pris för en produkt som har 
tagit hänsyn till socialt ansvar? 

 

 

Figur 10. Figuren redovisar andel respondenter som kan tänka sig betala ett 
högre pris för en produkt som har tagit hänsyn till socialt ansvar. 

 

Figuren ovanpå visar att 82 % av de tillfrågade respondenter kan tänka sig betala 
ett högre pris för en produkt som har tagit hänsyn till socialt ansvar, 14 % vet inte 
om de ska betala ett högre pris, samt 4 % skulle inte tänka sig betala mer för 
produkten som har tagit hänsyn till socialt ansvar.   
 

4.2 Resultat av intervjuundersökning 
 
Resultatet av intervjuer kommer att presenteras utifrån frågeställningarna.  

4.2.1 Vilken information vill konsumenter ha kring socialt ansvar för 
att kunna göra ett medvetet köpbeslut? 
 

1.  Tycker du att du får information kring företagets sociala arbete? 
 

 

Figur 11. Figuren redovisar andel intervjuade respondenter som angett att de 
får information om företagets sociala arbete 

 
Figur 11 visar att bland de 23 intervjuade respondenter, 70 % anser att de inte får 
information om företagets arbete med sociala frågor, 26 % anser att de får 
information och 4 % viste inte vad de skulle svara. Nedan följer några exempel:  
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”Nej, inte så jätte mycket!” 

”Det tror jag att det finns om man kanske vill läsa sig till. Vissa företag är duktiga på att 

lägga ute på sina hemsidor, men jag tror att jag som aktiv konsument måste leta ofta. Sen om de 

har dåliga arbetsförhållanden då är det ingen som vill skylta om det i alla fall.” 

”Beror på hur mycket man själv söker.” 

2.  Vilken typ av information skulle hjälpa dig, som konsument, att 
välja ”bra produkter”? 

 

Tabell 4. Tabellen visar antal intervjuade respondenter som angett vilken typ 
av information hjälper de att välja ”bra produkter” 

                   Respondenternas ålder 
 
Respondenternas svar 

Antal 
20 - 30 

Antal 
30 - 40 

Antal 
40 - 50 

Antal 
> 50 

Totalt  
  Alla 
åldrar 

Totalt 
 

% 

Ursprungsland 2 2 0 7 11 52 

Inget barnarbete  1 2 1 5 9 43 

Bra arbetsförhållanden 1 2 1 2 6 29 

God arbetsmiljö 1 0 0 3 4 19 

Inga djurförsök 1 1 0 1 3 14 

Fackfrihet 1 1 0 1 3 14 

Arbetarna får rimliga löner 1 0 0 1 2 10 

Jämställdhet 1 0 0 1 2 10 

Antikorruption 1 0 0 1 2 10 

Annat 1 0 0 1 2 10 

 
Enligt tabellen ovan de flesta av de 21 respondenter, som svarat, vill ha 
information om ursprungsland, barnarbete samt bra arbetsförhållanden: 
 

”Ursprungsland. Resten får man söka själv, kanske.” 

 

”Klart man vill veta om djurförsöken och barnarbete, som man absolut vill undvikas. Så tycker 

jag att man oftast har mycket reportage på nyheter eller liknande om att de har upptäckt att 

vissa företag använd sig av dåliga form av arbetskraft. Men att det står på alla kläder vad de är 

tillverkade så tycker jag att det borde visas tydligare, för man går ju inte och tittar på lappar. 

Det skulle exponeras tydligare i butik.”  

”Något de döljer mycket i media är att det faktiskt går framåt. De lyfter gärna hur eländigt det 
är men inte det positiva!”  

 
”Det tänker man inte så mycket på när man går och köper sina kläder. Det tänker man först 
när det upptags i media. Det gäller även mig.” 
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3. Vilken information berör dig mest? 
 

 
Figur 12. Figuren redovisar andel intervjuade respondenter som angett vilken 

typ av information berör de mest. 

För 87 % av de tillfrågade respondenterna är förekommande av barnarbete som 
berör dem mest (se figur 12):  
 
”Inga barn ska arbeta!” 

 

”Jag har sätt ett dokumentär för flera år sedan och som nog få vet om det. Där sitter ett litet 

barn för att få fram batteri till telefonen, för att vi ska få produkterna. Vi får fram produkten 

och sedan åker den tillbaka och där står människor som eldar, utan en endaste skydd 

utrustning!”  

 
5.  Hur reagerar du när du får veta att företag inte har agerat moraliskt 

korrekt? 

 

Figur 13. Figuren redovisar andel intervjuade respondenter som angett hur de 
reagerar vid företagets omoraliska agerande. 

 
Enligt figur 13, av de 21 intervjuade respondenter som har valt att besvara frågan, 
väljer 38 % att bojkotta företag som inte har agerat moraliskt korrekt, 29 % väljer 
fortsätta handla och 14 % glömmer bort och efter en tid fortsätter handla. Här 
följer några exempel: 
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”Då är det tråkigt. Bojkotta!” 

 
”Att, kanske inte handla där. Men sen har man en tendens som alla andra att glömma bort.”  

 
”Då blir man arg! Man skulle våga vara tuff, sedan gör man inte det!” 

 

6. Vad skulle få dig att handla mer etiskt märkta produkter?  
 

De flesta respondenter saknar tydlighet, synlighet och tillgänglighet för att kunna 
handla mer etiskt märkta produkter.  Det kan exemplifieras av följande:  
 

”Om informationen går lättare att ta till sig.” 

 

”Tydligt, vad det går till och hur mycket det går till, de som har gjort det från början och 

samtidigt prismässigt värt!” 

”Typ står mer synligt vad det är. Typ som samma sak när man väljer de ekologiska varorna 
förre de andra. När det är liten innehållsförteckning istället för en stor!” 
 
”Det är bara mitt eget samvete!” 
 

4.2.2 På vilket sätt vill konsumenter bli informerade om socialt 
ansvar? 

7. Vilken typ av kommunikationskanal når dig snabbast? 
 

 

Figur 14. Figuren redovisar andel intervjuade respondenter som angett 
typ av kommunikationskanal som når de snabbast 

 
Figuren ovanpå visar att bland respondenter i åldrarna 20 till 30 år gamla, 40 % 

nås snabbas via Internet och 40 % nås snabbast via TV. 67 % av respondenter i 

ålder 30 till 40 nås snabbast via Internet, 50 % av respondenter i ålder 40 till 50 

nås snabbast via TV och 50 % via sociala medier. 60 % av de respondenter som är 

över 50 nås snabbast via TV. Totalt sätt, snabbast nås respondenterna via TV. 
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8. Genom vilken kommunikationskanal är du bäst mottaglig för 
information om socialt ansvar? 

 

Tabell 5. Antal respondenter som angett genom vilken kommunikationskanal 
är de bäst mottagliga för information om socialt ansvar 

 

              Respondenternas ålder 
 
Respondenternas svar  

Antal  
20 - 30 

Antal 
30 - 40 

Antal 
40 - 50 

Antal 
>50 

Totalt 
 Alla 
åldrar 

Totalt 
 

   % 

TV/ nyheter 2 2 1 2 7 30 

Tidning 0 1 1 3 5 22 

Dokumentär   0 2 0 2 4 17 

Internet 0 2 0 2 4 17 

Radio 1 0 0 2 3 13 

Annat (dialog, bok) 2 0 0 1 3 13 

Facebook 0 1 0 1 2 9 

Familj och vänner 0 1 0 0 1 4 

 

Enligt tabellen ovan är respondenterna bäst mottagliga genom TV eller nyheter på 

TV, tidningar, dokumentär samt Internet: 
 

”Ser man en dokumentär då blir det mer kunskap och mer information, typ sådana här 
program som Kalla Fakta eller typ granskade program.” 
 

”Media följer rätt så bra!” 
 

”Jag tar åt mig mer när man pratar, som när du kommer och säger till mig.” 
 

”Uppdrag Granskning”.  
 

”Dokumentär som är mer konkret”.  
 

”Nyheterna på TV!” 

 
9. Hur bör produktinformation levereras till dig för att du ska vara 

mottaglig? 
 

 

Figur 15. Figuren redovisar andel intervjuade respondenter som angett hur 
produktinformationen bör levereras för att de ska vara mottagliga. 
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Figuren ovanpå visar att 76 % av de 21 konsumenter som har besvarat frågan 
väljer ha informationen levererat på eller vid produkten:   
 
”Att det finns med, på den jag köper, så att jag ser på en gång. Jag söker inte upp den!” 

 
”Det är bra om det står på produkten så kan man inte blunda för det!” 

 
”T.ex. man går o köper jackan och sedan upptäcker att det finns en bibba med information, att 

den är goretex osv. Skulle det vara på en av de sju lapparna om sjysta villkor, så skulle man 

inte notera. Man skulle ha det som specialavdelning istället, lite som med ekologiskt mat där det 

är mer upp spetsat att det är ekologiska produkter. T.ex. fair deal kläder, det skulle kanske 

funka istället för att sätta informationen på produkten! Känns ju mer vekligt!” 

 
10. Har du förtroende för att märkta produkter verkligen uppfyller 

kriterierna för socialt ansvarstagandet?  
 

De flesta tillfrågade respondenter har svarat att de inte har förtroende för märkta 
produkter. Här är några exempel: 
 
”Det är jag inte helt övertygad om!” 

 
”Nej, det är mycket dumburk!”  

 
”Jag utgår från det! Det är inte så att jag eftersöker om de har följt allt i alla led, då skulle jag 

jobba som utredare istället! Men som konsument, känns de serösa om de har den informationen. 

Jag utgår ifrån att de står för vad de jobbar med.”  

 

4.2.3 Skulle konsumenternas köpbeteende förändras om de fick rätt 
information om socialt ansvar och om de blir informerade på rätt sätt? 
 

11. Om du hade fått den information du söker om socialt ansvar, och 
den hade levererats till dig på ett mottagligt sätt, tror du att du skulle 

handla annorlunda? 
 

 

Figur 16. Figuren redovisar andel intervjuade respondenter som skulle tänka 
sig handla annorlunda. 
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Nästan alla respondenter (96 %) väljer handla annorlunda om de hade fått den 
informationen de söker om socialt ansvar och om den hade levererats på ett 
mottagligt sätt (se figur 16): 

 
”Försöker handla annorlunda redan nu!” 
 
”Jag hade nog tänkt lite annorlunda och försökt handla så!” 
 
”Det hade jag om jag viste att jag skulle klara ekonomiskt!” 
 

12.  Skulle du vara villig att betala ett högre pris för en produkt som har 
tagit hänsyn till socialt ansvar? 

 

 

Figur 17. Figuren redovisar andel respondenter som kan tänka sig betala ett 
högre pris för en produkt som har tagit hänsyn till socialt ansvar. 

 
Figuren ovanpå visar att 87 % av de tillfrågade respondenter kan tänka sig betala 
ett högre pris för en produkt som har tagit hänsyn till socialt ansvar. Här är några 
exempel: 
 
”Ja, det skulle jag. Sen vet jag inte om man kan tro på allt. Svårt att följa hela 

kedjan!” 

”Beror på priset! Om de verkligen garanterar att de har gjort så att man kan se 

studier och papper på att det är det här som gäller och att det är det som följs!” 

 

”Ja, fast priset ska inte vara för högt! Det beror på skillnaderna, om man skulle 

jämföra de två produkter” 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet med utgångspunkt i de teori- och metodkapitel 
som finns uppställda för studien i föregående avsnitt.  

5.1 Vilken information vill konsumenter ha kring socialt 
ansvar för att kunna göra ett medvetet köpbeslut? 

5.1.1 Medvetenhet 

Resultatet visar att 67 % av enkäterade, samt 70 % av intervjuade respondenter 
anser att de inte får information om företags sociala arbete. Detta hänger ihop 
med resultatet i förra årets Examensarbete162 samt med en undersökning gjord av 
Beckman163, som visar att majoriteten av konsumenterna inte är medvetna om att 
många företag är engagerade i någon form av CSR-aktiviteter och att de är 
skeptiska till hur företagen informerar om deras CSR-arbete.  

För att företag ska leva upp till de kraven som konsumenterna ställer, måste de stå 
för värderingar som konsumenter kan identifiera sig med och leverera mervärde i 
form av emotionella faktorer.164 Konsumenter förväntar sig också att företaget ska 
bete sig etiskt korrekt. Konsumenterna vill köpa produkter som tillverkats under 
sjysta förhållanden som motsvarar minimikraven på mänskliga rättigheter för 
arbetstagare.165 Dessutom bryr sig konsumenterna om sina medmänniskor och vill 
få gott samvete.166 Då CSR är ett brett begrepp och omfattar flera 
ansvarsområden167, är det av intresse att undersöka vilka ansvarsområde inom 
CSR som konsumenterna vill få information om.  Resultatet visar att de 
enkäterade respondenter vill ha information om icke förekommande om 
barnarbete samt information om bra arbetsförhållande som kriterier för att göra 
rätt val vid köp av produkter. Däremot visar resultatet från intervjuerna att de 
flesta respondenter, hellre vill ha information om ursprungsland: ”Ursprungsland, 
resten får man söka själv, kanske”. Resultatet stämmer överens med att 
konsumenternas intresse för produkternas ursprung har ökat168. Däremot skiljer 
sig resultatet från påstående om att de yngre konsumenterna söker aktivt efter 
information om detta ämne169. Resultatet visar att det är de äldre respondenterna i 
åldersgrupp 40-50 år som vill ha information om ursprungsland. Dock är det svårt 
idag att få all information om en produkts tillverkning eftersom stor del av 
produkterna tillverkas i uländer, men konsumenterna ska ändå kräva lika bra 
information om sakers ursprung som man får när det gäller mat.170 
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Svaren mellan de enkäterade och intervjuade respondenter, angående typ av 
information som konsumenter vill ha varierar. Detta beror på att konsumenterna 
utvärderar hur företagets beteende kan förenas med deras egna personliga oro för 
CSR-frågor och att dessa faktorer är av mycket subjektiv karaktär och beror på 
attityder konsumenterna har gentemot CSR-initiativ.171  

5.1.2 Påverkan 

Konsumenterna ställer alltmer krav på att produkten är tillverkad i enlighet med 
mänskliga rättigheter. Både de enkäterade och intervjuade respondenterna svarar 
att information om förekommande av barnarbete berör de mest. Mohr och Web 
fann att oetiskt beteende, som t.ex. utnyttjande av barnarbete ledde till negativa 
attityder mot företaget även om produktkvaliteten var hög eller låg.172 I en 
undersökning som är gjort av Corporate Edge, ansåg 57 % att de skulle sluta 
handla om de viste att det förekom barnarbete i produktionen.173  

Enligt Beckmann är konsumenterna mer känsliga för negativa CSR-information 
vilket bidrar till ökad risk för bojkott.174 Uppfylls inte kraven, kan konsumenterna 
välja att bojkotta produkterna.175 Detta är överens med resultatet där det framgår 
att 43 % av de enkäterade och 38 % av de intervjuade respondenterna skulle 
bojkotta företaget om de får informationen att det inte har agerat moraliskt 
korrekt. Bland de enkäterade respondenter har 38 % procent negativa känslor mot 
företag, fast de vidtar inte till åtgärder, och 9 % fortsätter handla som vanligt. 
Angående de intervjuade respondenterna, väljer 29 % att handla ändå, och 14 % 
bojkottar under en period men fortsätter handla efteråt. Kotler menar att den 
största faktorn som påverkar köpbeslut är påverkan av andras attityder.176 

De flesta intervjuade respondenter vill ha tydlig, synlig och tillgänglig information 
för att kunna handla mer etiskt märkta produkter. Detta stämmer överens med 
teorierna om att konsumenterna efterfrågar mer lättillgänglig samt tydlig 
information och att de egenskaper som bestämmer märkenas genomslagskraft är 
relevans, tilltro, tillgänglighet, tydlighet och riktighet.177 Dessutom behövs mer 
transparens och information om vad företagen gör och hur CSR-frågor 
hanteras.178   

5.1.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta konsumenter inte får 
information om företagets sociala arbete som är nödvändig för att konsumenterna 
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ska överväga etiska produktegenskaper i sina köpbeslut.179 De flesta enkäterade 
respondenter vill ha information om icke förekommande om barnarbete samt 
information om bra arbetsförhållande som kriterier för att göra rätt val vid köp av 
produkter. Detta är på grund av att de bryr sig om sina medmänniskor och vill få 
gott samvete.180 De vill bidra till att andra ska får det bättre och de är medvetna 
om missförhållanden som ligger bakom vissa produkter. För de intervjuade 
respondenterna räcker det med att få information om ursprungsland och ”resten får 
man söka själv”.  Respondenterna vill också ha en mer synlig och tydlig 
information.   
 
Jämförelsevis skiljer sig resultatet framkomna från enkäterna och intervjuerna. 
Denna skillnad beror på respondenternas subjektiva relation till CSR-frågor, samt 
sina egna personliga attityder de har gentemot CSR-initiativ.181  
 
Det som berör respondenterna mest är information om förekommande av 
barnarbete. Mohr och Web fann att oetiskt beteende, som t.ex. utnyttjande av 
barnarbete ledde till negativa attityder mot företaget.182 Enligt Beckmann är 
konsumenterna mer känsliga för negativa CSR-information vilket bidrar till ökad 
risk för bojkott.183 Resultatet visar att majoriteten av respondenter skulle bojkotta 
företaget om de visste att det inte har agerat moraliskt korrekt.  

5.2 På vilket sätt vill konsumenter bli informerade om socialt 
ansvar? 

5.2.1 CSR-kommunikation 

I direktmarknadsföring riktar sig budskapet till en specifik person. Den är 
omedelbar och anpassad som innebär att budskapet kan ta sig fram snabbt och 
anpassas för specifika segment och konsumenter.184 Enligt Öberseder m fl. bör 
företaget sprida sina ansträngningar om CSR-arbete genom olika 
kommunikationskanaler, t.ex. sociala medier, anpassade till olika segment 
beroende av konsumenternas personliga bekymmer och intresse.185 I resultatet av 
denna undersökning framgår att åldersgruppen under 20, samt åldersgruppen 30-
40 och 40-50 nås snabbast via Internet. Åldersgruppen 20-30 nås snabbast via 
sociala medier och åldersgruppen över 50 nås snabbast via TV. De intervjuade 
respondenterna i åldersgruppen 20-30 och 30-40 nås också snabbast via Internet, 
åldersgruppen 40-50 nås snabbast via sociala medier samt TV och respondenter 
över 50 nås snabbast via TV. Resultatet mellan de enkäterade och intervjuade 
respondenterna är snarlika. De yngre och medelålders respondenterna, så kallade 
internetgenerationen och generation x, nås snabbast via Internet och sociala 
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medier.186 Detta kan vara på grund av att de har oftare arbets- och livssituationer 
som ger de möjlighet att logga in på Facebook under arbetstid och eventuellt 
använda sociala medier som en del av arbetet.187 

Kotler188 menar att konsumenterna har större kontroll, var, när och hur budskapet 
kan nå de eftersom de är bättre allmänt informerade och har mer makt än tidigare. 
Vilken informationskälla konsumenterna använder sig av för att få kunskap om 
företagens arbete med ansvarsfullt företagande beror på deras ålder.189 Även 
Gustafsson och Höglund har kommit fram till att användning av såväl Internet 
som sociala medier är starkt åldersberoende.190 Enlig Svensk Handels 
undersökning använder sig de äldre konsumenter av dagstidningar medan de yngre 
använder snabbare kommunikationsmetoder, som t.ex. sociala medier och 
reklam.191 Detta stämmer överens med resultatet som visar att de yngre 
respondenter, upp till 40 år är bäst mottagliga via Internet och de äldre 
respondenterna är bäst mottagliga genom de traditionella informationskanaler, TV 
och tidningar. Även Findahl192 har kommit fram till att Internet är viktigast 
informations källa för personer upp till 45 år, medan för pensionärerna är de 
traditionella medierna, TV, dagstidningar, radio viktigast. Dock visar det totala 
resultatet, både från enkäter och intervjuer, att respondenterna är bäst mottagliga 
för information genom TV eller tevenyheter. De intervjuade respondenterna har 
stort förtroende för media, speciellt för olika dokumentärer. Enligt Borglund m fl. 
193  kan media vara den viktigaste och ibland den enda kommunikationskanal som 
kan kommunicera företags CSR-arbete.  Findahl194  menar också att den viktigaste 
nyhetskällan är TV. Däremot anser Kotler195 att största påverkan har så kallade 
Word of mouth som innebär att vänner, familj, grannar, kollegor och andra talar 
om en produkt. 

Konsumenter ställs många gånger inför svårigheter när det gäller att få 
information om och tillgång till alternativa varor och tjänster. Konsumenterna har 
svårt att hitta eller känna igen de produkter som redan finns på marknaden. En 
möjlig lösning är etisk varumärkning av produkten.196 I Svensk Handels 
undersökning svarar konsumenterna att de får informationen om sociala 
ansvarstagande genom text och märkning på produkterna. Vidare visar 
undersökningen att konsumenterna efterfrågar text och märkning på produkten 
när de vill fatta ett köpbeslut.197 Enligt Konsumentverket vill konsumenterna ha 
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information på eller vid varorna de köper för att känna sig säkra.198 Detta hänger 
ihop med båda resultaten som visar att de flesta tillfrågade respondenter vill ha 
produktinformationen levererade på eller vid produkt. Men produktmärkningen är 
inte den enda lösningen.199 En intervjuad respondent påstår att, ”det finns en bibba 
med information” och att om det ”skulle det vara på en av de sju lapparna om sjysta villkor, 
så skulle man inte notera.” På marknaden finns det alldeles för många olika 
märkningar. Det kan förekomma tre eller fyra märkningar på ett och samma 
förpackning. Alltför många märke medför risk att konsumenter drunknar i för 
mycket information och att märkningen blir för komplex för att ge värde för 
konsumenten när den fattar köpbeslut. Detta medför att visa märkningar orsakar 
förvirring särskild när de kombineras med andra etiketter på produkten. ”200 Ökad 
kunskap leder inte alltid till förändrat beteende hos konsumenterna.”201 Kotler 
anser också att all budskap från olika kanaler smälter samman och bildar ett 
budskap för konsumenten. Detta kan skapa förvirring gällande varumärkes profil 
och image om olika kommunikationskanaler sänder olika budskap.202  

Vidare föreslår respondenten ”att man skulle ha det som specialavdelning istället, lite som 
med ekologiskt mat där det är mer upp spetsat att det är ekologiska produkter. T.ex. fair deal 
kläder, det skulle kanske funka istället för att sätta informationen på produkten! Känns ju mer 
vekligt!” Detta förslag är i linje med Konsumentverkets förslag om att butiker 
behöver ta sitt ansvar och att en möjlig lösning är att handelsföretag säljer bara de 
produkter som är framställda med etisk hänsyn. Genom att välja rätt butik 
kommer konsumenten garanteras att etisk hänsyn tagits.203  

Enlig Svensk Handel litar de flesta konsumenter på att kriterierna för 
märkningarna eller certifieringarna är uppfyllda när de köper en produkt.204 
Resultatet visar tvärtom att de flesta intervjuade respondenter anser att de inte har 
förtroende för att märkta produkter uppfyller kriterierna för socialt 
ansvarstagandet. Konsumenterna överväger ett CSR-initiativ som trovärdig bara 
om den är i linje med en företagets kärnverksamhet, annars upplever de företagets 
initiativ som marknadsföringstrick205, men det finns företag som inte vet hur de 
ska kommunicera ett etiskt hänsynstagande i sin verksamhet.206 Dessutom är 
konsumenternas kännedom om företagets sociala ansvarstagande aktiviteter låg 
och därför är det viktigt för företag att kommunicera deras arbete med socialt 
ansvarstagande.207 Men allteftersom mängden information som är tillgänglig ökar, 
kommer även konsumenternas kunskap om de olika varumärken och produkter 
att öka. Konsumentverket menar att konsumenterna ska ges möjligheter att välja 
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att handla märkta produkter som kommer från företag som har en inbyggt 
kontrollsystem, som på det visset kan garantera deras ursprung.208  

5.2.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kunde det konstateras att resultatet är åldersrelaterad när det 
gäller valet av informationskanal. Det snabbaste sättet att nå de yngre 
respondenterna är via Internet och sociala medier, medan de äldre nås snabbast 
via TV. En möjlig förklaring till detta är att de yngre konsumenterna eventuellt 
kan använda sociala medier som en del av arbetet.209 Även när det gäller valet av 
kommunikationskanal genom vilken konsumenterna är mest mottagliga för 
information om socialt ansvar, svarar de yngre respondenterna att de är mest 
mottagliga genom Internet och de äldre att de är mest mottagliga genom TV. 
Dock visar det totala resultatet att respondenterna är bäst mottagliga för 
information genom TV eller tevenyheter. Media spelar också en stor roll. Enligt 
Konsumentverket vill konsumenterna ha information på eller vid varorna de 
köper.210 Även resultaten visar att de flesta respondenter vill ha 
produktinformationen levererade på eller vid produkter. Men på produkten finns 
för många lappar som kan skapa förvirring.211 Det finns respondenter som anser 
att det finns andra lösningar än att sätta informationen på produkten. En möjlig 
lösning är att handelsföretag eller avdelning inom den säljer bara de produkter som 
är framställda med etisk hänsyn.212  

Angående respondenternas förtroende för de etiska varumärke, svarar de flesta 
negativt. Detta är på grund av att företagets kärnverksamhet inte är i linje med 
konsumenternas CSR-initiativ213, samt att det finns företag som är dåliga på att 
kommunicera sin CSR-verksamhet.214 För att kunna handla mer etiskt vill de flesta 
respondenter ha en tydlig, synlig och tillgänglig information. 

5.3 Skulle konsumenternas köpbeteende förändras om de 
fick rätt information om socialt ansvar och om de blir 
informerade på rätt sätt? 

5.3.1 Kommunikations effekter 

Tidigare studier har uppmärksammat att information är nödvändig för att 
konsumenterna ska överväga etiska produktegenskaper i sina köpbeslut.215 Sverige 
Konsumenter i Samverkan menar att om konsumenterna viste mer om de företag 
som tar hänsyn till socialt ansvar skulle allt fler handla på ett sätt som skulle direkt 
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leda till hållbar utveckling. 216 Öberseder m fl. anser också att de konsumenter som 
har en större medvetenhet om företagets arbete med socialt ansvarstagande 
kommer att visa en mer positiv attityd och beteende för företaget.217 En rad av 
olika undersökningar gjorda av Mohr m fl. har visat att de flesta konsumenter 
uppskattar och vill belöna företag som tar ett samhällsansvar218. Resultaten av 
denna undersökning visar att 75 % av enkäterade och 96 % av intervjuade 
respondenter skulle tänka sig handla annorlunda om de hade fått rätt information 
om socialt ansvar och om den skulle levereras på rätt sätt. Sveriges Konsumenter i 
Samverkan studier visar att 75 % av de tillfrågade konsumenterna säger sig vilja 
förändra sin konsumtion i bättre miljömässig och etisk bemärkelse men att enbart 
3 % verkligen gör det.219 

Konsumenter som väljer att stödja företag som tar socialt och miljömässigt ansvar, 

är även beredda att betala mer för produkterna220. En rad av olika undersökningar 

gjorda av Mohr m fl. har visat att de flesta konsumenter uppskattar och vill belöna 

företag som tar ett samhällsansvar och att konsumenterna var beredda att betala 

ett högre pris för en produkt från ett företag som agerat etiskt korrekt.221 I denna 

undersökning framgår att de flesta respondenter kan tänka sig betala ett högre pris 

för produkter som har tagit hänsyn till socialt ansvar. Dock svarar en av dem att 

det ”beror på priset! Om de verkligen garanterar att de har gjort så att man kan se studier och 

papper på att det är det här som gäller och att det är det som följs!”. En annan respondent 

säger” ja, fast priset ska inte vara för högt!”. Enligt Öberseder m fl. är den ekonomiska 

situationen avgörande faktorn som kommer att påverka köpbeslutet.222 Eftersom 

inkomsten och prisuppfattningar kommer att påverka konsumentens förmåga att 

ta hänsyn till CSR, bör företaget förmedla att produkter som tagit hänsyn till CSR 

inte är dyrare än vanliga produkter.223  

5.3.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är respondenterna redo att handla annorlunda om de hade 
fått rätt information om socialt ansvar och om den skulle levereras på rätt sätt. 
Öberseder m fl. anser också att de konsumenter som är mer medvetna om 
företagets CSR-arbete kommer att visa en mer positiv attityd och beteende för 
företaget.224 Resultatet i denna undersökning visar att de flesta respondenter kan 
tänka sig betala mer för produkten som har tagit hänsyn till socialt ansvar. Dock 
en avgörande faktorn vid köpbeslut den ekonomiska situationen.225
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6 Diskussion och Slutsatser 
 
I detta kapitel diskuteras konsekvenser med arbetet, samt sammanfattande 
slutsatser av studien. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete.  

Syftet med studien är att ge förståelse kring konsumenters informationsbehov om 
socialt ansvar samt vilken kommunikationskanal som bör användas för en 
eventuell förändring i konsumenternas köpbeteende.  

6.1 Diskussion- konsekvenser med arbetet 

6.1.1 Metod 
 
Vid genomförande av datainsamlingen märktes ganska snabbt ett mönster bland 
respondenterna. Den yngre generationen var väldigt villiga att delta i 
undersökningen när de skulle svara på enkäterna, däremot var de mindre villiga att 
delta i intervjuer. Samma sak gällde den äldre generationen, dock motsatsen. De 
ville mer än gärna delta vid intervjuer, men inte delta i enkäter. Författarna tror 
inte att detta har påverkat resultatet i sig eftersom intervju- och enkätfrågorna var 
snarlika, men det är ett intressant mönster som snarare handlar om olika 
generationers förhållningsätt till andra människor.    
 
Insamlingen av sammanlagd data skedde under tre dagar. Insamlingen av 
intervjuerna skedde under två dagar och två tillfällen, första dagen på eftermiddag 
och andra dagen på förmiddag. Om studien enbart varit ute efter en specifik 
målgrupp, hade den snabba insamlingen möjligtvis kunnat påverka resultatet i en 
viss riktning. Variationen på respondenterna som svarade var stor och bred, 
exempel på respondenter som deltog var nyblivna mammor, pensioner, personer 
på lunchrast eller mellan möten, vänner osv och därför blev åsikterna och svaren 
olika.   

Alla enkäter som delades ut har samlats in. Däremot fanns några enstaka bortfall 
av variabler som inte besvarades. Detta kan vara på grund av att enkäternas frågor 
missuppfattades eller att respondenterna helt enkel missade att läsa vad som 
förväntades av dem. Det bedömdes att dessa bortfall är väldigt få och att svaren 
kunde användas vid analysen.   
 
Författarna anser att slutsatserna är valida eftersom resultatet är snarlika i båda 
undersökningarna. Däremot anser författarna att slutsatserna inte går att 
generalisera på alla konsumenter dels på grund av omfattning, och dels på grund 
av bekvämlighetsurval som använts till denna studie. Dessutom ger tredje 
frågeställningen inga bevisande slutsatser. Författarna anser dock att slutsatserna 
kan vara av allmänintresse, samt av intresse för Möbelfakta, och fungerar som ett 
underlag för vidare forskning i ämnet.  
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6.1.2 Vilken information vill konsumenter ha kring socialt ansvar för 
att kunna göra ett medvetet köpbeslut?  
 
Konsumenterna anser att de inte får tillräckligt med information om företagets 

sociala arbete. Konsumenterna vill ha information om barnarbete, 

arbetsförhållanden, samt ursprungsland. Men frågan är om allt ansvar ligger hos 

företaget? Vissa konsumenter säger att det beror på hur mycket man letar själv 

och att ”vissa företag är duktiga på att lägga ute på sina hemsidor”. För några 

respondenter räcker dock informationen om ursprungsland för ”resten får man söka 

själv”.  

Det som berör konsumenterna mest är förekommande av barnarbete, men att 

förbjuda barnarbete kan vara ett stort moraliskt dilemma. I dessa låglöneländer är 

fattigdomen stor och alla i familjen är tvungna att försörja sig. Genom att förbjuda 

barnarbete tas möjligheten för barn att försörja sig själva och familjen och detta 

medför risk att de hamnar i ännu större fattigdom.  

6.1.3 På vilket sätt vill konsumenter bli informerade om socialt 
ansvar? 
 
Idag har tekniken möjliggjort att information kan nå folk snabbt och att 
människorna är mottagliga för information i 24 timmar om dagen. De yngre 
konsumenterna nås snabbast via Internet och sociala medier, medan de äldre 
föredrar TV. Denna åldersskillnad kan förklaras att de äldre konsumenterna har 
svårare att hänga med teknikutvecklingen och är mer traditionsbundna. Men det 
som är intressant är att de flesta konsumenter, oberoende av åldern, svarar att de 
föredrar TV när det gäller mottagande för information om socialt ansvar. Frågan 
är varför de yngre konsumenterna också föredrar TV framför sociala medier? En 
möjlig förklaring kan vara att sociala medier anses opålitliga eftersom där kan vem 
som helst lämna information, medan TV anses mer seriöst eftersom den 
innehåller oftast program som är baserade på fakta. Kan man lita på all 
information som står i media? Oftast ser man dokumentärer som är vinklade, där 
bara det negativa uppmärksammas. Enligt Hadenius m fl. används medierna av de 
ramar angående personer och förhållanden som uppmärksammas, bearbetas och 
presenteras för publiken. De som har makt över dessa ramar kan påverka bilden 
som medierna ger.226 
 

Vissa av de intervjuade respondenterna svarade att det var medias ansvar att 
upplysa konsumenterna i sociala frågor, men själva visade de inget intresse för de 
sociala frågorna: ”Det tänker man inte så mycket på när man går och köper sina kläder. Det 
tänker man först när det upptags i media!” Media följer människors efterfrågan och så 
länge intresset för socialt ansvar saknas tror författarna inte att det kommer ske en 
förändring i medias intresse att upplysa mer i dessa frågor. 

                                                 

226 Hadenius, Weibull och Wadbring, 2008, s.332 
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Konsumenterna vill ha informationen levererad på eller vid produkten, men idag 
finns redan många etiska märke på marknaden. Problemet är att konsumenterna 
misstror dessa eller att de blir helt enkelt förvirrade med så mycket olika 
information som kan finnas på en och samma produkt.  

6.1.4 Skulle konsumenternas köpbeteende förändras om de fick rätt 
information om socialt ansvar och om de blir informerade på rätt sätt? 
 

De flesta konsumenter skulle handla annorlunda om de hade fått rätt information 
och på rätt sätt. Frågan är om det kommer att räcka med att få rätt information 
och att det levereras på rätt sätt eller finns det en annan avgörande faktor för 
konsumenternas köpbeslut? Här är frågan om hur ärliga var konsumenterna i sina 
svar eftersom på frågan om de är villiga att betala ett högre pris för en etisk 
produkt anger de flesta konsumenter att de kan tänka sig lägga extra pengar bara 
om priset inte är för högt. Trots konsumenternas positiva svar om att ändra sitt 
köpbeteende visade det sig att den ekonomiska situationen är avgörande faktorn 
vid köpbeslut.  

6.1.5 Hållbar konkurrens 

Något som är värt att diskutera är att priset på produkter spelar en väldigt stor roll 
för konsumenterna. Företag som inte jobbar med hållbarhet kan självklart hålla 
lägre priser, förtag levererar ju det kunden efterfrågar, vilket är ett lågt pris. Det 
bör kanske införas något slag belöningssystem för företag som väljer att arbeta 
med hållbarhets frågor, därmed sociala frågor. Marknadstänket bland företag och 
konsumenter bör förändras på något sätt, kanske kan vi ha förhoppningar på att 
den yngre generationen som är uppväxta med hållbarhets frågor, ska genomföra 
denna förändring. Företag bör konkurrera med design, teknik och innovativa 
lösningar - inte med bristen av mänskliga rättigheter. 

6.2 Slutsatser  
 
Majoriteten av de svarande respondenterna är enhetliga i att det saknas 
information kring företags sociala arbete. Många respondenter tycker också att det 
pratas för lite om sociala frågor i allmänhet. Barnarbete i fabrikerna är det som 
berör de flesta respondenterna allra mest. Att veta att arbetsförhållandena är bra 
för människorna på fabriker är också viktigt. Det ska tydligt framgå vilket land 
produkterna är producerade i. Informationen kring produkten ska visas i samband 
vid produktköp, exempelvis på eller vid produkten för bästa effekt enligt 
respondenterna, "då kan man göra ett medvetet val". Priset spelar dock stor roll, 
majoriteten av respondenterna kan tänka sig att handla annorlunda och köpa mer 
etiskt märkta produkter, om priset inte är allt för högt.  

Den yngre/medelålders generationen svarar att den kommunikationskanal som 
når de snabbast är Internet eller sociala medier, medan den äldre åldersgruppen 
nås snabbast via TV. Majoriteten av respondenterna är dock överens om att TV är 
bästa sättet att leverera trovärdig information, och att man genom olika 
dokumentärer eller nyheter är mest mottagliga för information kring socialt 
ansvar. 
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6.2.1 Rekommendationer till Möbelfakta och andra företag/ 
organisationer 
 
Möbelfakta och andra företag/organisationer som jobbar med socialt ansvar bör 
förmedla sitt arbete mer tydligt och mer synligt. De kan jobba mer inriktat till 
olika målgrupp eftersom de yngre konsumenterna söker mer aktivt efter 
information än de äldre.  

Många konsumenter är inte upplysta om socialt ansvar. Folk kan vara trötta på all 
negativt information och då finns det risk att de missar något viktigt. Det blir 
kanske mer effektivt om det positiva uppmärksammas istället. Möbelfakta bör 
genom olika kampanjer i sociala medier förmedla vad konsumenten kan bidra till 
med ett sådant inköp (d.v.s. barnarbete minskar, det blir mer rättvisa löner, bättre 
arbetsförhållanden osv.) Dessutom är konsumenterna priskänsliga och det är bra 
om de får ta reda på vilket mervärde kan de få för pengarna om de handlar en 
produkt som har tagit hänsyn till socialt ansvar.  

Dokumentärer, Nyheter och kampanjer om t.ex. arbetsförhållandena i de stora 
företagen väcker ofta mycket känslor hos konsumenterna, vilket är bra. Men 
konsumenterna glömmer ofta efter en vis tid och går glatt tillbaka och handlar hos 
dessa företag igen. Det bör därför kompletteras med någon form av systematisk 
information som tuggar hela tiden, i bästa fall i form av något regelverk eller lag.   

6.2.2 Vidare arbete eller forskning 
 
Om man skulle fortsätta denna studie skulle det vara intressant med ett ”test” på 
en grupp konsumenter, helt omedvetna om att de ingår i ett försök. ”Testet” 
skulle gå ut på att se om konsumenterna faktiskt skulle ändra sitt köpbeteende.  

Ett större försök hade kunnat vara att göra en större satsning i samarbete med 
media, där man under en kortare och intensiv period lyfter och informerar 
allmänheten förhållandena bakom produkter som de handlar, för att sedan se om 
intresset för dessa produkter minskar eller om intresset för etiskt märkta 
produkter ökar.  

Denna undersökning var enbart begränsad till Jönköpings kommun. Författarna 
anser att det skulle varit av intresse att genomföra studie på andra ställen i landet 
för att se om resultatet blir snarlikt.   

I resultatet framgick att konsumenterna har inget förtroende för etiskmärkning. 
Författarna anser att det kan bli intressant att fördjupa sig i det område och 
utforska hur företag ska öka sin trovärdighet. En annan sak som är intressant att 
utforska är vilken kommunikationsstrategi använder företag från olika branscher 
för att öka medvetenhet hos konsumenterna.
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Bilaga 1 

8 Bilagor 

8.1 ILO:s åtta kärnkonventioner 

Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete   
De viktigaste punkterna i konvention 29: 

 Tvångs- och straffarbete ska vara förbjudet i nationell lagstiftning. 

 Olagligt användande av tvångsarbete ska bestraffas strängt och effektivt. 

 Vissa former av tvångs- och obligatoriskt arbete är tillåtet, till exempelvis obligatorisk 
militärtjänst, straffarbete och medborgerliga insatser vid krig och katastrofer.  

 Myndigheterna måste sätta upp noggranna bestämmelser för när och hur 
obligatoriskt arbete får användas. De som utsätts för tvångsarbete ska kunna 
överklaga detta på ett rättssäkert sätt. 
 

 
Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten 
De viktigaste punkterna i konvention 87: 
          Både arbetstagare och arbetsgivare har rätt att: 

 Utan några som helst förbehåll bilda och gå med i en organisation som försvarar och 
främjar deras intresse. 

 Skapa egna stadgar och regler och fritt välja sina egna representanter. 

 Organisera sina egna administration och sina egna aktiviteter samt formulera sina 
egna program. 

 Sluta sig samma i organisationer och gå med i internationella sammanslutningar. 

 Myndigheter måste avstå från alla former av inblandning, men har rätt att göra vissa 
undantag för exempelvis militär och polis. 

 

Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt 
De viktigaste punkterna i konvention 98: 

 Fria förhandlingar ska främjas. 

 Syftet ska vara att reglera anställningsvillkoren via kollektivavtal. 

 Både arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer skyddas mot inblandning i sin 
verksamhet. 

 Arbetsgivare eller deras organisationer får därför inte ställa som villkor att 
arbetstagare inte får vara med i fack eller måste säga upp sitt medlemskap. 

 Arbetsgivare får inte heller avskeda, trakassera, diskriminera eller på annat sätt kränka 
en anställd för den deltar i facket eller deltar i fackliga aktiviteter. 
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 Konventionen kräver också nationella övervakningssystem och rättsapparat som 
garanterar att de fackliga rättigheterna kan utövas. 
 

Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön  
De viktigaste punkterna i konvention 100: 

 Lika lön för lika arbete oavsett kön. 

 Krav på åtgärder för att underlätta en objektiv värdering av arbetsuppgifterna. 

 Staten måste samarbete med sitt lands arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer för 
att säkerställa att konventionen följs. 

 

Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete 
De viktigaste punkterna i konvention 105: 

 Arbetstagare som deltar i strejker får inte straffas med tvångsarbete. 

 Arbetsgivare får inte använda tvångsarbete för att disciplinera eller styra de anställda. 

 Tvångsarbete får inte användas som straff för att man uttryckt politiska eller 
ideologiska åsikter som står i motsats till det rådande politiska, sociala eller 
ekonomiska systemet. 

 Tvångsarbete får inte användas för att diskriminera minoriteter och utsatta grupper.  

 

Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning 
De viktigaste punkterna i konvention 111: 

 Alla länder ska förbinda sig att driva en politik för att främja jämställdhet i arbetslivet. 

 Diskriminering vad det gäller anställning, yrkesutövning och arbetsförmedling ska 
avskaffas. 

 Staten ska samarbeta och söka stöd från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer 
och andra parter. 

 Lagstiftning och utbildning ska säkerställa att konventionen följs. 

 En nationell tillsynsmyndighet ska bevaka att konventionens krav uppfylls. 

 

Nr 138: Minimiålder för arbete 
De viktigaste punkterna i konvention 138: 

 Individen ska ha avslutat obligatorisk skolgång och vara lägst 15 år för att anses som 
arbetsför. Lättare arbeten ska generellt ha 13 år som minimiålder, och farligt arbete 
18 år.  

 Om ekonomin och utbildningssektorn i landet är underutvecklade är den generella 
regeln avslutad skolgång och en lägsta arbetsför ålder på 14 år.  

 Utvecklingsländer kan efter konsultation med arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer göra undantag för vissa yrkesområden, till exempel 
familjeföretag och småbruk som producerar för den lokala marknaden.  
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 Undantag får inte göras inom gruv-, tillverknings- och byggnadsindustrin, 
energiproduktion, verksamhet för sanitära anordningar, transport och 
lagerverksamhet samt kommersiellt drivna jordbruksföretag. 

 

Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete 
De viktigaste punkterna i konvention 182: 

 Länderna ska vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa de värsta 
formerna av barnarbete samt övervaka att reglerna följs.  

 Genomförandet ska ske i samverkan mellan myndigheterna och parterna på 
arbetsmarknaden.  

 Medlemslandet måste agera kraftfullt för att förhindra att barn engageras i de värsta 
formerna av barnarbete och hjälpa dem med rehabilitering och social integration.  

 Samhället ska garantera tillgång till gratis skolgång och, om möjligt, yrkesutbildning, 
samt identifiera och söka upp barn som löper extra stor risk.  

 Flickors speciellt utsatta situation ska uppmärksammas, inte minst för att bekämpa 
barnprostitution och annat sexuellt utnyttjande."227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

227 LO TCO Biståndsnämnd, ”Mänskliga rättigheter i arbetslivet”, 2014 
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8.2 Etiska varumärke 
 

Fairtrade  
 
Fairtrade är ett oberoende märke.228 Fairtrade har inflyttande på producenter för att skapa 
förutsättningar till en hållbar utveckling. Fairtrade märkta produkter bidrar till förbättrade 
ekonomiska villkor för odlare, genom att ge högre löner. 229 Odlare får en premie som ska 
investeras i förbättringar av levnadsvillkor, arbetskraft och lokalsamhälle. 230 Fairtrade arbetar 
även mot barnarbete och diskriminering.   
 
Svanen  
 
Svanen granskar varor och tjänster ur ett miljöperspektiv. 231 Förutom kraven på miljö ställer 
Svanen även krav på att företag ska följa en uppförandekod som baseras på principerna i FN:s 
Global Compact. Dessa principer handlar om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Om företag 
bryter mot uppförandekoden kan det fråntas sin licens.232 

Möbelfakta  
 
Möbelfakta är ett märkningssystem för möbelbranschen233 och omfattar krav inom tre olika 
områden; Miljö, Kvalitet och Socialt ansvar. 234  Möbelfakta ställer krav på att alla leverantörer ska 
leva upp till FN:s uppförandekod The Global Compact, ILO:s grundläggande konventioner om 
mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.  
Dessa krav omfattar: Mänskliga rättigheter, Goda arbetsvillkor, God arbetsmiljö, Miljöansvar, Anti-
korruption.235 

Möbelfakta begär en skriftlig dokumentation på krav som företag ska ställa på sina leverantörer.236 
Det sociala kraven ska ingå i de avtal som tecknas med leverantören. För att följa upp att kraven 
på Socialt ansvar genomförs fullt ut bör företag tillsätta egna revisioner och 
tredjepartsrevisioner.237 

 

 

 

 

 

                                                 

228 Sommar och Helgeson, 2012, s. 162 
229 Fair Trade Center, “Vad är fairtrade?”, tillgänglig: http://fairtrade.se/om-fairtrade/vad-ar-fairtrade/, 2014, 

(hämtad 2016- 04-08) 
230 Fair Trade Center, ”Märkningar”, tillgänglig: http://www.fairtradecenter.se/m-rkningar, 2014, (hämtad 2016-

04-08) 
231 Ibid 
232 Ibid 
233 NC inklusive design, “Möbelfakta” tillgänglig: http://www.ncnordiccare.se/hallbarhet/mobelfakta/, 2014, 

(hämtad 2016-04-08)      
234 Ibid  
235 Möbelfakta, ”Systematiskt arbete”, tillgänglig: http://www.mobelfakta.se/socialt_ansvar/3-1-systematiskt-

arbete-med-socialt-ansvar, 2014, (hämtad 2016-04-08) 
236 Ibid 
237 Ibid 

http://fairtrade.se/om-fairtrade/vad-ar-fairtrade/
http://www.fairtradecenter.se/m-rkningar
http://www.ncnordiccare.se/hallbarhet/mobelfakta
http://www.mobelfakta.se/socialt_ansvar/3-1-systematiskt-arbete-med-socialt-ansvar
http://www.mobelfakta.se/socialt_ansvar/3-1-systematiskt-arbete-med-socialt-ansvar
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8.3 De centrala metoderna för marknadskommunikation 
Annonsering 
Annonsering når många konsumenter till en låg kostnad. Den kan användas till att långsiktigt 
upprätthålla och utveckla ett varumärkes attraktivitet men även för att skapa ökad 
försäljningsvolym på kort sikt. Däremot är annonsering opersonlig och saknar förmåga att skapa 
interaktion. För att nå fram med budskap och fånga konsumenternas uppmärksamhet krävs en 
innovativ och underhållande annonsering som konsumenter anser att den ger något tillbaka. 
Budskapet ska bygga på en kreativ idé som gör att mottagare kommer ihåg det. Om konsumenten 
inte finner budskapet meningsfullt kommer det inte att skapa uppmärksamhet och effekt.238 

Personlig försäljning 
Personlig försäljning bygger på mellanmänsklig kommunikation. Den är mest effektiva verktyget 
under vissa stadier av köpprocessen, bl.a. för att bygga köppreferenser, övertygelse och att 
genomföra köp. Under interaktionen mellan säljare och köpare kan man läsa av varandra, få 
feedback, anpassa erbjudandet och respondera frågor. Personlig försäljning kan vara mer effektiv 
om säljaren anpassar sina erbjudande efter kundens önskemål. På det visset skapar kunden 
lojalitet både mot säljare och mot företaget och dess produkter.239  

Public relations (PR) 
Public relations (PR) handlar om att bygga goda relationer med olika intressentgrupper genom att 
skapa publicitet, delta i debatter, samt påverka beslutsfattare. Budskapet når konsumenterna i 
form av nyheter. PR används för att marknadsföra produkter, personer, platser, idéer, aktiviteter, 
organisationer och nationer. PR påverkar allmänheten till ett lägre pris och har även högre 
trovärdighet. Dock får PR kritik att de har begränsad kunskap om företagets produkter, men PR 
är ändå effektivt sätt att bygga varumärken.240  

Säljstöd 
Säljstöd omfattar en mängd olika aktiviteter som är köputlösande, t.ex. kuponger, varuprover, 
paketpris och demonstrationer i butiker. Eftersom kunder har blivit mer prismedvetna kan de 
genom erbjudanden snabbt övertygas. På detta sätt bidrar säljstöd till ökad kortsiktiga 
försäljningen.241 

Direktmarknadsföring 

I direktmarknadsföring riktar sig budskapet till en specifik person. Den är omedelbar och 
anpassad som innebär att budskapet kan ta sig fram snabbt och anpassas för specifika segment 
och konsumenter. Den erbjuder dialog mellan marknadsförare och konsumenter och 
kommunikationen kan anpassas efter hur konsumenten reagerar på det första budskapet. 
Direktmarknadsföring genomförs via brev, katalogskick, telefon, e-post och nätet. 

 

 

                                                 

238 Kotler, Armstrong och Parment, 2012, s.366 
239 Ibid s.372 
240 Ibid s.371 
241 Ibid s.374 
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8.4 Enkät 

Vi är två studenter från JTH, Jönköpings Tekniska Högskola som utför en studie på 

Kandidatnivå. Ämnet som vi valt att studera inom är CSR, vilket innebär Socialt ansvar. Vårt 

fokus ligger på Sociala frågor inom produktion i utvecklingsländer.   

Bakgrund  

På grund av globaliseringen har många företag valt att flytta sin produktion till så kallade 

utvecklingsländer. I dessa länder, som exempelvis Kina, är tillverkningskostnaderna betydligt 

mycket lägre än i Sverige. Genom att företag placerar sin produktion i dessa låglönade länder 

ökar företagen sin vinstmarginal.  

Leverantörsledet från företag till själva produktionen är ofta väldigt långt och många av de 

leverantörerna i produktionsländerna har inte samma höga krav på mänskliga rättigheter som 

det finns i Sverige.  I dessa länder förekommer det istället barnarbete, långa veckor och 

arbetsdagar samt farlig arbetsmiljö. "Varje år dör mer än 2,3 miljoner människor i världen till 

följd av sitt arbete. Sammanlagt sker det 317 miljoner arbetsolyckor per år. Cirka 21 miljoner 

människor befinner sig i tvångsarbete av olika slag. Sedan år 2000 har antalet barn i arbete 

minskat med mer än 30 %. Dock finns det fortfarande 168 miljoner barn i arbete, varav 85 

miljoner i farligt arbete”.  Människorna på fabrikerna får låga löner som de ej kan försörja sig 

på, och som enligt lagstiftning är alldeles för låg 

Studien 

Vid en tidigare undersökning som vi gjort framkom det att konsumenter har dålig kunskap om 

vad CSR innebär samt att de tyckte att det saknas information kring de sociala förhållandena i 

produktion. I denna studie vill vi ta reda på vilken information som konsumenter vill ha kring 

socialt ansvar, samt hur konsumenterna vill att informationen ska levererad till sig.   

 

 

 

 

 

Jag är:  

Kön:  ☐ Kvinna ☐ Man  

Ålder: ☐Under 20  ☐ 20-30  ☐ 30-40  ☐ 40-50 ☐ Över 50 

 
Vänligen svara så fullständigt som möjligt  
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1. Tycker du att du får information kring företags Sociala arbete? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej

 

2. Vilken typ av information skulle hjälpa dig som konsument att välja bra produkter? 

(Välj 3 svar som är viktigast) 

☐ Ursprungsland 

☐ Bra Arbetsförhållanden 

☐ God Arbetsmiljö  

☐ Inget Barnarbete  

☐ Inga Djurförsök  

☐ Arbetarna får rimliga löner  

☐ Jämställdhet  

☐ Fackfrihet  

☐ Antikorruption  

☐ Annat 

 

3. Vilken information berör dig mest? (Välj 3 svar som är viktigast) 

 

☐ Ursprungsland 

☐ Dåliga Arbetsförhållanden  

☐ Farlig Arbetsmiljö  

☐ Barnarbete förekommer 

☐ Djurförsök förekommer 

☐ Usla löner  

☐ Ej Jämställdhet  

☐ Farligt med Fackfrihet  

☐ Korruption  

☐ Annat 

 

4. Finns det någon information du saknar, i så fall vilken information saknar du? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Hur reagerar du när du får veta att företag inte agerat moraliskt korrekt? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Rangordna vilken typ av kommunikationskanal som når dig snabbast? 

1 _______________________________________________________   

2 _______________________________________________________ 

3 _______________________________________________________ 
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7. Genom vilken kommunikationskanal är du bäst mottaglig för information om 

socialt ansvar? (Välj 3 svar som är viktigast) 

☐ TV 

☐ Dokumentär 

☐ Radio 

☐ Tidning 

☐ Facebook  

☐ Instagram 

☐ Internet 

☐ Butiksinformation 

☐ Producenter 

☐ Intresse organisationer 

☐ Familj & vänner 

☐ Utbildning 

☐ Annat 

 

8. Hur bör produktinformation levereras till dig för att du ska vara mottaglig? (Välj 1 

svar som är viktigast)

☐ På/vid produkt   

☐ Företags hemsida  

☐ Genom sociala medier  

☐ Familj & vänner,  

☐ Annat 

 

9. Om du hade fått den information du söker om socialt ansvar, och den hade 

levererats till dig på ett mottagligt sätt, tror du att du skulle handla annorlunda?

☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej

 

10.   Skulle du vara villig att betala ett högre pris för en produkt som tagit hänsyn till 

socialt ansvar 

☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

 

 

11.   Vill du tillägga något som inte tagits upp i enkäten?  

 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Tack För Din Medverkan!
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8.5 Intervjufrågor 
 

1. Tycker du att du får information kring företags Sociala arbete? 

 

2. Vilken typ av information skulle hjälpa dig som konsument att välja ”bra 

produkter”?  

 

3. Vilken information berör dig mest?  

 

4. Finns det någon information du saknar, i så fall vilken information du 

saknar? 

 

5. Hur reagerar du när du får veta att företag inte agerat moraliskt korrekt? 

 

6. Vad skulle få dig att handla mer etiskt märkta produkter?  

 

7. Vilken typ av kommunikationskanal når dig snabbast?  

 

8. Genom vilken kommunikationskanal är du bäst mottaglig för information 

om socialt ansvar?  

 

9. Hur bör produktinformation levereras till dig för att du ska vara 

mottaglig?  

 

10. Har du förtroende att märkta produkter verkligen uppfyller kriterierna 

för socialt ansvarstagande? 

 

11. Om du hade fått den information du söker om socialt ansvar, och den hade 

levererats till dig på ett mottagligt sätt, tror du att du skulle handla 

annorlunda?  

 

12. Skulle du vara villig att betala ett högre pris för en produkt om du vet att 

det har tagits hänsyn till socialt ansvar?  

 

 

 
Frågan som inte ställdes vid intervjuerna: 

 

Vilken typ av information hade fått dig att tänka annorlunda kring dina konsumtions vanor?  
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8.6 Snabbast kommunikationskanal enligt respondenter 
 
Andel respondenter som angett vilken typ av kommunikationskanal som 
når de snabbast 
 

                        

                               Respondenternas ålder 

Respondenternas svar i % 

 

‹ 20 

 

20 - 30 

 

30 - 40 

 

40 -50 

 

› 50 

Totalt 

 Alla 
åldrar 

Sociala medier (Facebook, Instagram m.m.) 20,0 50,0 22,0 10,0 20,0 40 

Internet (Webbsidor, Skype, YouTube, mail 
m.m) 

40,0 33,0 56,0 30,0 10,0 32 

TV (nyheter, dokumentär m.m) 20,0 7,0 0 30,0 40,0 13 

Radio  0 1,0 11,0 10 20 2 

Tidningar (dagstidningar, kvällstidningar m.m) 0 7,0 11,0 0 0 6 

Reklam  0 1,0 0 10 0 2 

Butiksinformation 0 0 0 10 0 1 

Annat (sms, utbildning, vänner m.m.) 20,0 0 0 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 


