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FÖRORD 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Agneta Sundström och Doktorand Zahra Ahmadi för 

deras stöd och engagemang under uppsatsens gång. Vi vill även tacka de respondenter som tog sig 

tid att delta i vår undersökning, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Till 

sist vill vi även tacka er andra som bidragit med synpunkter och stöttat oss under resans gång.  
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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Företagens arbete med CSR i butik, en bidragande faktor till kundlojalitet? 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi  

Författare: Johanna Ekheim & Frida Lindberg 

Handledare: Agneta Sundström 

Datum: 2015 – 06 

 

Syfte: Sambandet mellan CSR och kundlojalitet är otydligt och kan inte fastställas. Syftet med 

denna studie är att beskriva och hypotetiskt testa hur konsumenter uppfattar företagens arbete med 

CSR i butik och om det påverkar och ökar konsumenternas lojalitet. 

 

Metod: I studien har en kvantitativ metod använts där enkäter delats ut till respondenter för att 

testa hypoteser relaterat till hur företagens arbete med CSR inverkar på deras kundlojalitet. 

Insamlat material har analyserats med hjälp av korrelationsanalys enligt principen Spearman’s 

rho i det statistiska datorprogrammet SPSS. Utifrån teoretiskt deducerade hypoteser som testats 

genom analys av korrelationskoefficienter och signifikansnivå har hypoteserna från teorin 

accepterats eller förkastats. 

 

Resultat & slutsats: Studien har visat att ett gott rykte och en stark image gällande företagens 

arbete med CSR, påverkar konsumenternas köpbeslut positivt. Dock finns det brister i 

kommunikationen om CSR då variabeln inte har en positiv relation med image och rykte. 

Slutligen har studien visat att CSR är en starkt bidragande faktor till kundlojalitet. 

 

Förslag till fortsatt forskning: I studien har ett gap inom forskningen upptäckts mellan hur 

företagen kommunicerar CSR med konsumenterna och dess påverkan på image och rykte. 

Förslag till framtida forskning är att gå djupare på relationen mellan dessa variabler och visa på 

ett starkare samband med kundlojalitet. 

 

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag är att öka förståelsen för hur arbetet med CSR i butik är 

en bidragande faktor till kundlojalitet. 

 

Nyckelord: CSR, kundlojalitet, köpbeslut, image, rykte, kommunikation.  
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ABSTRACT  

  

Title: Companies’ work with CSR in stores, a contributing factor to customer loyalty? 

Level: Bachelor Thesis in Marketing  

Author: Johanna Ekheim & Frida Lindberg  

Supervisor: Agneta Sundström 

Date: 2015 – 06 

 

Aim: The link between CSR and customer loyalty is unclear and can not be determined. The 

purpose of this study is to describe and hypothetical test how consumers perceive companies' 

CSR work in shops and if it affects and increases the customers’ loyalty. 

 

Method: A quantitative method has been used in the study where questionnaires have been 

distributed to respondents to test hypotheses related to companies' work with CSR and its 

impact on their loyalty. Collected materials were analyzed using correlation analysis according 

to the principle Spearman's rho in the statistical computer program SPSS. Based on the 

theoretical deduced hypotheses tested by analysis of correlation coefficients and significance 

level, the hypotheses from the theory either accepted or rejected. 

 

Result & Conclusions: The study has shown that a good reputation and a strong image 

regarding companies' work with CSR, has a positive affect on consumers' purchasing decisions. 

However, there are deficiencies in the communication about CSR, since the variable does not 

have a positive relationship with image and reputation. Finally, the study has shown that CSR 

is a major factor in customer loyalty. 

  

Suggestions for future research: The study has discovered a gap in research between how 

companies communicate CSR with customers and its impact on image and reputation. Proposal 

for future research is to go deeper on the relationship between these variables and demonstrate 

a stronger connection with customer loyalty. 

 

Contribution of the thesis: The study's contribution is to increase understanding of how the 

work with CSR in stores is a contributing factor to customer loyalty. 

 

Key words: CSR, customer loyalty, purchase decision, image, reputation, communication.  
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet berör problemområdet i studien, dess syfte och avgränsning samt en 

definition på de mest centrala begreppen. En kort disposition över studien kommer också att 

presenteras för att få en tydlig bild över strukturen. 

 

1.1 Bakgrund 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett område som ofta debatteras och speciellt vilken 

inverkan det har på konsumenterna och deras köp. Företag förväntas ta ansvar för hur de påverkar 

samhället, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan även ur ett miljömässigt, etiskt och socialt 

(Oppewal, Alexander & Sullivan, 2006). På senare tid ses CSR inte bara som företagens ansvar 

gentemot samhället, utan även som ett viktigt strategiskt marknadsföringsverktyg för att bygga 

bättre varumärkesimage (He & Lai, 2014). Enligt He & Lai (2014) har det sedan 1990-talet skett en 

ökning inom forskningen som fokuserar på vilken inverkan CSR har på konsumenternas köpbeslut. 

De menar att forskning om CSR visar att det finns ett nära samband mellan hur företag tillämpar 

konceptet och vilken inverkan det har på konsumenternas lojalitet till varumärket. Studier visar att 

ett genuint arbete med CSR hos företag kan utgöra grund för att bygga upp och upprätthålla lojalitet 

(He & Lai, 2014). Trots ökat antal studier av relationen mellan CSR och kundlojalitet, är området 

fortfarande relativt outforskad inom den existerande forskningen (Raman, Lim & Nair, 2012). 

 

När CSR integreras som del av företagens varumärkesstrategi, kan det, enligt Raman et al. (2012) 

bidra till att skapa värde för företagen och för konsumenterna. Företagens arbete med CSR, kan inte 

bara skapa ett ömsesidigt värde, utan har också potentialer att stärka relationerna med intressenterna 

vilket gör att de blir mer hållbara och långvariga (Lui, Wong, Rongwei & Tseng, 2014). Enligt Lui 

et al. (2014) bidrar marknadsföring som involverar CSR till att förbättra företagens image och rykte. 

De anser att företag skall ta tillvara på arbetet med CSR för att skapa positiva varumärken som 

konsumenterna föredrar. Genom att fokusera på icke-ekonomiska faktorer kan CSR bidra till ökade 

konkurrensfördelar och bygga bättre varumärkesimage som påverkar konsumenternas positiva 

attityder till företaget (He & Lai, 2014). 

 

Vilket varumärke konsumenter väljer vid köp, påverkas enligt Castaldo, Perrini, Misani & Tencati 

(2009) av hur företag arbetar med CSR. Ökat intresse för CSR beror på att konsumenter i dagens 

samhälle kräver ett ansvarstagande utöver högkvalitativa produkter och ett lågt pris (Raman et al., 

2012; He & Lai, 2014). Det leder till att företag måste ha ett gott socialt rykte för att konsumenterna 
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skall välja just dem vid val mellan liknande produkter. Enligt Elci, Kitapci & Ertürk (2007) kan 

företag som agerar ansvarsfullt i syfte att utveckla ett gott rykte uppfattas som tillförlitliga och 

pålitliga, vilket kan påverka lojaliteten hos konsumenterna. He & Lai (2014) menar att ett gott rykte 

kan få konsumenter att lita på företagen trots att de inte vet vad produkterna som säljs innehåller 

och därför föredrar de att köpa från välrenommerade varumärken. Ett gott rykte lockar konsumenter 

som ställer krav på att företag arbetar med CSR, medan varumärken kopplade till ett företag med 

dåligt rykte istället blir bestraffade av konsumenterna vid inköp (Castaldo et al., 2009).  

 

Trots att det tycks finnas stark enighet i att det finns ett samband mellan hur företag verkar för CSR 

och kundlojalitet finns det forskning som visar att sambandet är lågt eller inte kan fastställas (Pérez 

& del Bosque, 2015). Detta otydliga samband kan grundas i att konsumenter misslyckas med att 

beakta CSR-faktorer vid inköpsbeslut. Det gör att konsumenter kan köpa produkter från ett 

varumärke trots att det finns negativa CSR beteenden kopplat till exempelvis produktion och 

innehåll (Castaldo et al. 2009; Chan & Wong, 2012). Enligt Chan & Wong (2012) finns det en 

skillnad mellan konsumenter beroende på vilka typer av produkter de köper när det gäller hållbara 

val vid konsumtion. Framförallt finns en skillnad när konsumenter köper mode jämfört med när de 

köper mat. Modekonsumenter, till skillnad från konsumenter inom matsektorn, engagerar sig inte 

lika mycket i hållbar konsumtion. Enligt Joergens (2006) handlar denna skillnad främst om att mat 

påverkar hälsan, vilket bidrar till att frågan har högre prioritet hos konsumenten än vid köp av 

kläder då de inte påverkar hälsan på samma sätt. Vidare menar författaren att konsumenten är mer 

medveten om sina val när det handlar om personlig hälsa än vid andra typer av köp. Ailawadi, 

Neslin, Luan & Taylor (2014) är inne på samma spår och menar att CSR-aktiviteter har en positiv 

effekt på konsumenten om det ger både en samhällelig och personlig nytta. 

 

Chan & Wong (2012) tar upp att det finns ett problem vad gäller konsumentens intresse för miljön 

och hållbar konsumtion. Detta problem ligger i att konsumenter vill vara miljömedvetna men som 

tidigare forskning visar, beaktar de inte alltid CSR-aktiviteter vid inköpsbeslut. Eftersom det finns 

ett otydligt samband mellan CSR och kundlojalitet och något som behöver mer forskning, är detta 

något som är intressant att studera. Framförallt då konsumenter i dagens samhälle blir allt mer 

medvetna och insatta i företagens arbete med CSR (Blom, 2014) samt att informationen om vad det 

innebär och vilken betydelse det har för samhället blivit allt mer lättillgänglig och diskuterat. 

 

Studien är inriktad mot modebranschen då dessa konsumenter, som tidigare nämnt, inte engagerar 

sig lika mycket i hållbar konsumtion utan framförallt påverkas av priser och design (Chan & Wong, 
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2012). Tidigare studier har framförallt uppmärksammat begränsade aspekter av CSR såsom 

samhällsengagemang eller endast beaktat CSR på en övergripande nivå (He & Lai, 2014; Oppewal 

et al., 2006). Oppewal et al. (2006) tar upp att forskning visat att CSR-aktiviteter kan öka 

attraktiviteten hos konsumenterna i förhållande till butiker. Det saknas således studier av hur 

företagens CSR engagemang direkt i butik påverkar konsumenternas lojalitet samt hur det inverkar 

på deras inköpsbeslut, vilket är ett gap studien skall fylla. Studien går djupare in på 

återvinningsarbetet av kläder som företagen arbetar med i butik. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och hypotetiskt testa hur konsumenter uppfattar företagens 

arbete med CSR i butik och om det påverkar och ökar konsumenternas lojalitet. 

 

För att beskriva hur företagen arbetar med CSR i butik har en kvalitativ förstudie utförts. Förstudien 

är till för att skapa förståelse samt bidra till utformning av enkäten. Företagen i förstudien och deras 

arbete med återvinning är exempel på hur företag kan arbeta med CSR i butik. Vidare skall 

förstudien inte ingå i analysen. Huvudstudien med en enkätundersökning har använts för att 

hypotetiskt testa huruvida de teoretiskt deducerade hypoteserna skall accepteras eller förkastas. 

 

1.3 Hypoteser 
Hypoteserna är deduktivt utformade från den teoretiska referensramen och avser att undersöka hur 

konsumenter uppfattar företagens arbete med CSR i butik och om det påverkar och ökar deras 

lojalitet. Hypoteserna visar hur CSR påverkar kundlojaliteten på olika sätt. Det är också av stor vikt 

att undersöka faktorer som uppstår utifrån socialt ansvar och som leder till kundlojalitet. De kursiva 

orden beskriver vilka värden som varje hypotes avser att mäta. 

 

H1: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas uppfattning om företagens arbete med     

        CSR och företagens image & rykte. 

H2: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas uppfattning om företagens image & rykte 

       och konsumenternas köpbeslut. 

H3: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas köpbeslut och konsumenternas   

        kundlojalitet. 

H4: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas uppfattning om företagens arbete med  

       CSR och konsumenternas kundlojalitet. 
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1.4 Avgränsning 

Studien riktas mot modebranschen och till konsumenter på den svenska marknaden. 

Modebranschen valdes på grund av att dessa konsumenter inte är lika engagerade i hållbar 

konsumtion som andra typer av konsumenter. Studien utgår från H&M, Lindex & KappAhl som 

alla aktivt arbetar med CSR samt arbetar i butik med den CSR-aktivitet vi valt att undersöka. 

Studien har avgränsats mot företagen då alla är stora modeföretag i Sverige, vilket gör att svenska 

befolkningen någon gång kommit i kontakt med dem. Tyngden i studien ligger på konsumenternas 

perspektiv och valda företag i undersökningen tas med som exempel på ett arbete med CSR som 

kan ske i butik, vilket är återvinningsarbete. 

 

1.5 Definitioner 

CSR: Företagens sociala ansvar gentemot samhället. 

Kundlojalitet: Kundens benägenhet att återköpa och rekommendera utifrån erfarenheter. 

Image: De associationer en konsument kopplar till ett företag. 

Rykte: Allmän uppfattning om ett företag. 

Köpbeslut: Konsumentens övervägande av faktorer vid ett köp.  

Uppfattning om arbetet med CSR: Hur konsument uppfattar kommunikationen av CSR-arbetet. 

Egen nytta: Handling som bidrar till personlig vinning. 

Samhällsnytta: Handling som bidrar till samhällets välbefinnande.  
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1.6 Disposition 

 

 
 

Figur 1: Studiens disposition (Källa: egen).  
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2. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras innebörden av CSR, hållbart arbete samt positiva och negativa aspekter 

gällande företagens kommunikation av CSR. Vidare redogörs kopplingen mellan CSR och image, 

rykte samt kundlojalitet. Avslutningsvis har en modell skapats för att visa sambandet mellan 

studiens centrala begrepp. 

 

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

”The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical and 

discretionary (philanthropic) expectations that society has of organizations”. 

 

Definitionen ovan som kommer från Carroll (1999, s. 283) är en allmänt accepterad definition av 

CSR som fokuserar på fyra huvudsakliga dimensioner av företagens ansvar. Författaren nämner att 

CSR kan ses som en aktivitet som visar omsorg för både konsumenter och intressenter genom att 

verka för att ha en ansvarsfull verksamhet. Företag kan agera ansvarsfullt på en mängd olika sätt, 

exempelvis genom återvinning eller donationer till välgörenhetsorganisationer. Andra forskare (Sen 

& Bhattacharya, 2001; Raman et al., 2012; Pérez & del Bosque, 2012) nämner också företagens 

miljömässiga och allmänna ansvar gentemot samhället som medborgare, vilket också ses som 

viktiga aspekter av CSR. 

 

Enligt Sen & Bhattacharya (2001) samt Mohr, Webb & Harris (2001) varierar det vilka områden 

och ageranden som prioriteras inom socialt ansvarstagande, vilket har att göra med att CSR som 

koncept, anses omfatta ett brett spektra av områden. Mohr et al. (2001) nämner att definitionerna av 

CSR kan delas in i två huvudklassificeringar; de flerdimensionella definitionerna och definitioner 

baserade på marknadsföring riktat mot samhället. Den förstnämnda riktas mot att agera på ett bra 

sätt i relation till samhället medan den andra klassificeringen riktar sig mot både samhället och 

intressenter, som exempelvis konsumenter (Lui et al., 2014). 

 

De flerdimensionella definitionerna fokuserar på företagens arbete med de CSR-aktiviteter som 

gynnar samhällets välfärd. Mohr et al. (2001) menar att dessa riktas mot företagens mer globala 

ansvar gentemot samhället. Globala och större ansvar som företag åtagit sig är vid exempelvis 

naturkatastrofer. Företagen har då arbetat aktivt för att hjälpa lokalbefolkningen att återställa 

samhället genom kapitalanskaffning, stöd vid byggprojekt, bidrag till föräldralösa barn samt genom 

att ge sympatiska och uppmuntrande stöd (Lui et al., 2014). 
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Mohr et al. (2001) anser att CSR kan definieras på en mer abstrakt nivå med hjälp av 

samhällsmarknadsföringskonceptet. De nämner att denna klassificering handlar om att företagen 

skall utföra sina affärer på ett sätt som bevarar och förbättrar både konsumenternas och samhällets 

välbefinnande. Enligt Lui et al. (2014) kan CSR-aktiviteter förbättra relationen mellan företag och 

intressenter. Genom att rikta CSR initiativ direkt mot intressenter, kan förtroendet för företaget öka 

och skepsisen undvikas. Detta kan resultera i att konsumenten rekommenderar företaget till andra 

ageranden och skapar lojalitet gentemot det. Hur et al. (2014) tar upp att företag kan, genom att 

engagera sig i CSR, bygga en positiv image samt skapa ett långsiktigt gott rykte. 

 

Företagen som arbetar aktivt med att integrera CSR som en central del av sin verksamhet kan 

belönas med en hållbar och förbättrad image (Raman et al., 2012). CSR kan ses som att det bidrar 

till att ge positiva resultat, samtidigt som företagen sköter sina dagliga verksamheter. Raman et al. 

(2012) nämner att en av fördelarna med CSR är att aktiviteterna hjälper företag att uppfylla 

konsumenternas förväntningar. Hur, Kim & Woo (2014) tar upp att allt fler företag investerar i 

CSR-aktiviteter och att företag gynnas av att engagera sig i detta. Förutom att företagen gynnas, 

drar även konsumenter och samhällsfrågor nytta av dessa aktiviteter. 

 

2.1.1 Hållbart arbete med CSR 

Lin-Hi & Müller (2013) tar upp att CSR i den akademiska litteraturen ofta relateras till idén om att 

utföra något bra. Vidare nämner de att företag tar socialt ansvar genom att öka välfärden för 

intressenter samt genom att tillhandahålla allmänna nyttigheter för samhället. McWilliams & Siegel 

(2001) menar att CSR verkar för att främja en viss social aspekt utan att företaget tänker på dess 

egenintresse. Kim (2014) är inne på samma spår, att företag ofta beskriver att syftet med deras CSR 

arbete ligger i allmänhetens intresse och inte i deras egna. För att företagens arbete med CSR skall 

bli framgångsrik, måste det integreras genom hela verksamheten så att arbetet ingår i allt som 

företaget och dess anställda gör (Emmott & Worman, 2008). He & Lai (2014) nämner att ett 

genuint CSR-arbete kan bygga och upprätthålla lojalitet hos konsumenter. 

 

Företagens arbete med CSR skall vara trovärdigt, Hur et al. (2014) menar att konsumenter upplever 

att socialt ansvarsfulla företag är trovärdiga och ser på deras företagande mer positivt än icke 

ansvarsfulla företag. De tar också upp att företag uppfattas som trovärdiga när de är kopplade till en 

viss samhällsfråga och är aktivt involverad i den. För att arbetet med CSR inte skall uppfattas som 

ett verktyg för Public Relations (PR) är det viktigt att företag har en god kommunikation med 
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konsumenterna för att få dem att inse att företaget menar allvar med sina aktiviteter när det gäller 

socialt ansvar (Arendt & Brettel, 2010). 

 

Ett företag som arbetar seriöst med CSR, fokuserar inte endast på att uppnå egen vinning utan 

engagerar sig också ansvarsfullt i hållbarhetsfrågor. Samhället gynnas inte bara genom att 

kombinera dessa två aspekter, utan det kan också vara värdefullt för företaget (Lin-Hi & Müller, 

2013) då det kan påverka företagets finansiella resultat positivt (Plewa, Conduit, Quester & Johnson 

2015). Enligt Sen & Bhattacharya (2001) ses det som en skyldighet att skydda och förbättra 

samhällets välfärd som helhet samtidigt som företagets intresse tas omhand. Öberseder, 

Schlegelmilch & Gruber (2011) nämner dock att det är viktigt att engagemanget för socialt ansvar 

hör ihop med företagets verksamhet för att det inte skall framstå som oseriöst. Vidare nämner de att 

om företagets verksamhet inte hör ihop med CSR-aktiviteten, är det viktigt att företaget 

kommunicerar till konsumenterna vad de gör för att de skall inse att initiativet är seriöst och att de 

bryr sig om samhällets välbefinnande.  

 

Enligt Plewa et al. (2015) finns det två motiv till varför företag arbetar med socialt ansvar. Det 

första motivet handlar om fördelarna för själva företaget, det innebär att det ligger egoistiska eller 

strategiska motiv bakom arbetet med CSR. Det andra motivet fokuserar på intressenter utanför 

företaget. Detta motiv kan enligt Plewa et al. (2015) antingen vara värderingsstyrt eller 

intressentdriven. Konsumenter idag blir dock allt mer toleranta eftersom de vet mer om företagens 

arbete med CSR vilket leder till att de blir mer villiga att anta en "win-win" situation (Du et al., 

2010). Det innebär att konsumenter förhåller sig till att CSR kan och bör tjäna både samhällets och 

företagets behov. 

 

2.1.2 Återvinning 

Niinimäki (2010) tar upp att etisk konsumtion kan omfatta kläder som orsakar lite eller ingen 

miljöpåverkan och som drar nytta av miljömärkta eller återvunnet material. Vidare menar 

författaren att miljöaspekter skall kombineras med god design och förmågan att producera mer 

önskvärda miljökläder. Chan & Wong (2012) nämner att allt fler företag börjat integrera arbetssätt i 

verksamheterna för att visa att de tar ansvar för miljön. Företag har exempelvis börjat erbjuda 

återvinningstjänster för konsumenter och återvinningsbara produkter i butik. Niinimäki (2010) 

menar att konsumenter måste ses som ansvariga aktörer när de gör köp inom modebranschen. 
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Företagens initiativ i återvinningstjänster grundas i att jordens resurser blir allt mer begränsade och 

att 95% av alla kläder som slängs, egentligen kan återvinnas (H&M A, u.å; Lindex A, u.å; KappAhl 

A, u.å). Enligt Joung & Park-Poaps (2013) har behovet av återvinning ökat på grund av ökad 

konsumtion av kläder, snabba förändringar i mode samt ett lågt pris på nya plagg. Connell (2011) 

nämner att miljömedvetna konsumenter försöker minska klädavfall genom beteenden som omfattar 

bland annat återvinning av kläder. Culiberg (2014) pekar på att sannolikheten ökar att konsumenter 

kan komma att återvinna förbrukade varor om denne har positiva attityder till återvinning. En viktig 

del är att informera konsumenterna om de positiva effekter som deras återvinningsinsatser har på 

miljön (Joung & Park-Poaps, 2013). Chansen är då större att de kommer engagera sig i 

återvinningsarbete vid upprepade tillfällen.  

 

Återvinning kan få konsumenter att hamna i ett läge där det tycks finnas en konflikt mellan 

personliga och kollektiva fördelar (Culiberg, 2014; Uusitalo & Oksanen, 2004). Det innebär att 

konsumenten måste överväga det sociala ansvaret gentemot egenintresset. Moisander (2007) tar upp 

att det finns konflikter bakom konsumenternas motivation att engagera sig i miljömässigt och 

ansvarsfullt agerande. Konflikterna handlar om de miljöskyddsrelaterade mål som samhället har och 

som sedan ställs mot konsumentens personliga vinning av agerandet. 

 

2.2 Kommunikation av CSR 
Enligt Öberseder et al. (2011) är det viktigt för företag att kommunicera arbetet med socialt ansvar 

för att öka medvetenheten hos konsumenter. De kommunikationskanaler som framförallt spelar en 

viktig roll är de som inte kontrolleras direkt av företaget. Pirsch, Gupta & Grau (2007) tar upp att 

seriös kommunikation syftar till de övergripande strategierna av företagens sociala ansvar. Vidare 

menar de att kommunikationen syftar till att försöka tillgodose företagens sociala skyldigheter inom 

alla intressentgrupper samt beröra alla aspekter av företaget. Det har visats att seriös CSR 

kommunikation påverkar konsumenternas lojalitet och attityd till företag samt har en inverkan på 

deras köpbeslut (Pirsch et al., 2007). Seriösa kommunikationsprogram strävar efter att utveckla 

långvariga kundrelationer snarare än att påverka konsumentens avsikt att köpa. 

 

Det är en svår uppgift för företag att kommunicera arbetet med CSR på ett tydligt sätt till 

konsumenterna då de ofta tenderar att granska och ifrågasätta motiven bakom engagemanget 

(Abugre & Nyuur, 2015). För att motivet skall uppfattas som seriöst ur konsumentens perspektiv, är 

det viktigt att företag kommunicerar att de agerar genuint för att vara en god samhällsmedborgare 

och inte enbart för att maximera vinsten. Osäkerheten hos konsumenter vad gäller motivet bakom 
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CSR grundas i att företag inte behöver följa några riktlinjer av hur de arbetar då det är ett eget val 

(Abugre & Nyuur, 2015). Därför är det viktigt att företag för en god kommunikation med 

konsumenter så att de skall inse att företaget jobbar seriöst med sitt engagemang i CSR (Arendt & 

Brettel, 2010). 

 

Det är när konsumenter får relevant information genom transparant kommunikation av företagens 

arbete med CSR som de kan bilda sig en uppfattning om företagets prestation riktat mot CSR 

(Plewa et al., 2015). En effektiv och korrekt kommunikation av socialt ansvar innebär att företaget 

vet vad de skall kommunicera, hur de skall kommunicerar samt var de skall kommunicera (Du, 

Bhattacharya & Sen, 2010). Du et al. (2010) tar upp att det är en känslig fråga att kommunicera 

CSR och en viktig utmaning för företag. Utmaningen ligger i att minimera skepsisen hos 

intressenter samt förmedla verkliga och äkta motiv i företagens arbete med CSR. 

 

2.2.1 CSR som marknadsföringsverktyg 

Enligt Swaen & Vanhamme (2004) leder CSR-kommunikation inte nödvändigtvis enbart till 

positiva effekter för företag. Företagens CSR-image visar hur engagerade de är i arbetet med CSR 

och hur de presenterar sig själva. Hur de presenterar sig är enligt Plewa et al. (2015) något företag 

både kan göra oavsiktligt och avsiktligt. Allt fler företag använder riktad marknadsföring för att 

informera konsumenter om deras arbete med CSR. Plewa et al. (2015) nämner att denna 

kommunikation är kritisk då den gör det möjligt för företag att öka konsumentens medvetenhet 

samt påverka önskade attityder och beteendemässiga reaktioner när det gäller företagets varumärke. 

 

Plewa et al. (2015) tar upp att många konsumenter inte aktivt söker information om CSR-aktiviteter 

och därför är de inte medvetna om arbetet företagen utför. Öberseder, Schlegelmilch & Murphy 

(2013) menar att konsumenter ibland kan uppfatta att företag använder CSR som ett 

marknadsföringsknep vilket kan leda till skepsis om vad CSR kommunikationen verkligen syftar 

till. Detta är speciellt vanligt när företagens engagemang i CSR inte uppfattas som trovärdigt eller 

när konsumenter tror att företagen använder CSR-argument för att uppnå vinst eller avser att 

vilseleda när det uppstått problem (Plewa et al., 2015). Om det visar sig att ett företagens CSR-

engagemang inte är äkta, kan de förlora trovärdighet hos konsumenter (Öberseder et al., 2013). 

 

Öberseder et al. (2013) nämner att det ändå är nödvändigt för företag att visa ett ansvarsfullt 

beteende gentemot konsumenter för att erhålla vinster och säkerställa företagets överlevnad. Om 
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CSR enbart används för att säkerställa fördelar för företag, kan de anklagas för att använda CSR 

som PR eller som en marknadsföringsstrategi. När ett CSR-initiativ inte hör ihop med företagens 

verksamheter kan initiativet framstå som mindre trovärdigt och tolkas som ett marknadsföringsknep 

från konsumenternas perspektiv (Öberseder, Schlegelmilch & Gruber, 2011). 

 

Pirsch et al. (2007) nämner att det är svårt för företag att öka medvetenheten hos konsumenter vad 

gäller socialt ansvar enbart genom PR då denna typ av kommunikation ofta saknar en bred ansats 

till intressenter. De menar att PR primärt används som ett verktyg för att driva produktförsäljning. 

Enligt Pirsch et al. (2007) använder företag PR då de vill marknadsföra eller generera kortsiktiga 

effekter för att omedelbart öka exempelvis konsumenternas intentioner att köpa. 

 

2.3 Image & rykte 

Värdet av ett varumärke ligger i vad konsumenter har för erfarenheter i relation till varumärket och 

vad de har lärt sig om det. Ett företags varumärkesimage utgörs av de associationer som är kopplade 

till varumärket och som finns samlade i konsumentens minne (Torres & Bijmolt, 2008; Nyadzayo, 

Matanda & Ewing, 2014; Keller, 1993; Cretu & Brodie, 2007). Cretu & Brodie (2007) menar att ett 

företags varumärkesimage förväntas spela en viktig roll på affärsmarknaden, särskilt när det är svårt 

att skilja produkter eller tjänster baserade på likartade kvalitetsegenskaper. Varumärkesimage ger en 

tjänst eller produkt en personlighet och påverkar konsumenternas uppfattningar. Detta gör att image 

är en av de viktigaste resurserna ett företag kan använda för att skilja sig i förhållande till 

konkurrenterna (Popoli, 2011). 

 

Enligt Popoli (2011) kan konsumenternas positiva eller negativa åsikter om företagens arbete med 

socialt ansvar ha påverkan på deras image. Detta gör att företagens arbete med CSR integrerat i 

kärnverksamheten, har stark inverkan på varumärkesimagen och hur de vill bli sedda utåt i relation 

till konsumenterna. Det finns författare (Popoli, 2011) som hävdar att varumärkesimage kan 

betraktas som en ”behållare” av företagets relationer till samtliga intressenter, däribland 

konsumenter. Värdet av en image kan ses som en funktion hos företag som syftar till att stärka 

förutsättningarna att maximera vinsten genom att uppfylla förväntningar hos konsumenterna. 

Vidare spelar företagets image en viktig roll på konkurrensutsatta marknader, både när det kommer 

till att attrahera och behålla kunder (Wallin Andreassen & Lindestad, 1997). 

 

Att enbart kommunicera CSR verbalt kan ha svårt att fungera effektivt på lång sikt. Om 

överenstämmelsen mellan ord och handling är svag kan det leda till misstro hos konsumenterna, 
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vilket begränsar möjligheten för företaget att skapa och bygga en stark image (Mark-Herbert & von 

Schantz, 2007). Det gör att konsumenter snabbt kan komma att märka när det enbart är ord som 

avser att skönmåla företagets image, speciellt om det inte leder till handling. Popoli (2011) menar 

att det är en känslig operation att stärka varumärkesimage genom socialt ansvarstagande, då 

konsumenter kan betrakta företagens arbete med CSR enbart som egenintresse och inte för att bidra 

till välfärd för människor och miljö.  

 

Enligt Veloutsou & Moutinho (2008) blir varumärkets rykte allt viktigare att vårda för att företag 

skall vara framgångsrika. För att få ökad lönsamhet bör därför varumärket ha ett positivt rykte. 

Ryktet för ett varumärke är den sammanlagda långsiktiga uppfattningen från utomstående om de 

framträdande egenskaper som finns hos ett varumärke (Veloutsou & Moutinho, 2008). Veloutsou & 

Moutinho (2008) anser att uppbyggande av ett rykte betyder mer än att enbart hålla konsumenter 

nöjda då ett rykte är något ett företag och varumärke tjänar på över tid då det hänvisar till hur olika 

målgrupper värderar varumärket, både positivt och negativt. 

 

Generellt anses det att varumärken och företag med ett gott rykte kan locka fler konsumenter än ett 

varumärke med sämre rykte, därför är det viktigt att utveckla ett positivt varumärkesrykte 

(Veloutsou & Moutinho, 2008). Veloutsou & Moutinho (2008) menar att ett varumärke och ett 

företag som upprepade gånger inte uppfyller sina uttalade avsikter eller marknadssignaler, det vill 

säga säger en sak men gör en annan, kommer så småningom utveckla ett negativt rykte. Det kan 

leda till att konsumenter inte uppfattar ett varumärke som tillförlitligt eller trovärdigt eftersom 

företaget inte håller vad de lovar. Varumärkets nuvarande rykte har inflytande på hur företagets 

agerande förväntas vara vilket innebär att konsumenter förväntar sig att ett varumärke uppfyller det 

som de förväntar sig av det  (Veloutsou & Moutinho, 2008). 

 

Tidigare studier visar att ett positivt rykte skyddar företag under kris genom att ha skapat en form 

av sköld och att konsumenter har överseende med krisen då varumärket har ett gott rykte. Vidare 

fokuserar konsumenter på positiva aspekter som de förknippar med varumärket snarare än de 

negativa (Sengupta, Balaji, & Krishnan, 2014). Det har visats att företag får ett ökat positivt rykte ju 

större företagets bidrag till den sociala välfärden är. Det innebär att ett förbättrat rykte fungerar som 

en motivation för företag att engagera sig i aktiviteter gällande CSR. Ett starkt positivt rykte anses 

därmed vara ett resultat av företagets arbete med socialt ansvar (Maden, Arikan, Telci, & Kantur, 

2012). Att utveckla ett gott rykte anses vara en investering för företag som leder till fördelar såsom 

ökad kundlojalitet (Lii & Lee, 2010). CSR kan också användas som ett verktyg för att få ett positivt 
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rykte och som påverkar konsumenternas köpbeslut. Vidare är CSR en viktig del i företagens 

marknadsföring då det svarar på konsumenternas förväntningar, förbättrar företagens 

prestationsförmåga, rykte och på samma gång bidrar till samhällets välfärd  (Lii & Lee, 2010). 

 

Ett gott rykte anses vara en värdefull tillgång för företag och det är därför viktigt att företag förstår 

vilka potentiella faktorer som kan förbättra ryktet.  Maden et al. (2012) tar upp att företagens arbete 

med CSR förbättrar relationerna med viktiga intressenter.  På grund av det anses det nödvändigt för 

företag att arbeta med CSR för att behålla eller utveckla konkurrenskraft på alltmer 

konkurrensutsatta marknader. Socialt ansvar fungerar då som ett strategiskt verktyg som används 

för att svara på intressenternas förväntningar, i detta fall konsumenternas (Maden et al., 2012). 

Image och rykte har slagits ihop under den teoretiska referensramen eftersom de tillsammans 

förekommer i både hypotes 1 och hypotes 4. Viktigt att notera är att image och rykte definieras som 

två olika saker. Utifrån resonemanget ovan kan följande hypotes formuleras: 

 

H1: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas uppfattning om företagens  

        arbete med CSR och företagens image & rykte. 

 

2.4 Köpbeslut 
Enligt Mohr et al. (2001) arbetar företag med socialt ansvar för att få behålla en positiv image utåt. 

Vidare nämner de att en positiv image kan öka försäljningen. Plewa et al. (2015) är inne på samma 

spår och menar att en stark CSR-image kan påverka konsumenternas köpintentioner. Konsumenter 

som har en positiv uppfattning om företagens image, kommer sannolikt också medvetet välja 

produkter från det företaget vid ett köpbeslut (Öberseder et al., 2011). Lin-Hi & Müller (2013) 

nämner att företag kan differentiera sig gentemot konkurrenter genom att ha en ansvarsfull image. 

Vidare kan en ansvarsfull image positivt påverka konsumenternas avsikt till ett inköp. 

 

Castaldo et al. (2009) nämner konsumenternas avsikter till ett köp, speglar relationen mellan ett 

företags rykte och vilka produkter konsumenter avser att köpa. Enligt He & Lai (2014) påverkas 

konsumenternas köpintentioner positivt av ett företag med gott rykte. Veloutsou & Moutinho 

(2008) tar upp att företag med ett gott rykte sannolikt kommer att locka fler kunder än företag med 

ett negativt rykte. Vidare nämner de att konsumenter ofta har en positiv attityd till varumärket om 

det ses som trovärdigt. Företag förlorar trovärdigheten om det upprepade gånger inte håller vad det 

lovar eller sänder ut fel marknadsföringssignaler (Veloutsou & Moutinho, 2008). Utifrån 

resonemanget ovan kan följande hypotes formuleras: 
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H2: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas uppfattning om företagens      

        image & rykte och konsumenternas köpbeslut. 

 

Chan & Wong (2012) nämner att konsumenter påverkas av olika faktorer vid köpbeslut beroende på 

vilka typer av produkter de skall köpa. De menar att konsumenter ofta är mer eftertänksamma om 

produkten påverkar dem personligen än om produkten inte gör det. Joergens (2006) tar upp att 

modekonsumenter ofta är medvetna om hållbarhetsfrågor men att det inte påverkar deras köpbeslut. 

Det stödjer Chan & Wongs (2012) påstående om att det finns en skillnad bland konsumenter och 

deras inköpsbeslut. De har noterat att klädkonsumtion inte påverkar konsumenter personligen och 

då beaktar de inte faktorn vid köpbeslut. 

 

2.5 Kundlojalitet   

Kundlojalitet är ett begrepp som mött stort intresse under de senaste årtiondena (Russell-Bennett, 

Härtel & Worthington, 2013) och vikten av lojala konsumenter har fått allmänt erkännande i 

marknadsföringslitteraturen och som sträcker sig över mer än tre decennier (Lee & Workman, 

2015). Orsaken till det växande intresset för CSR är på grund av dess inverkan på konsumenternas 

beteende i en tid då de efterfrågar mer än bara kvalitetsprodukter till ett lågt pris (Marin, Ruiz & 

Rubio, 2009). Porral & Lang (2015) definierar kundlojalitet som den anknytningen en konsument 

har till ett varumärke eller ett företag och återspeglas i hur sannolikt det är att en konsument byter 

till ett annat varumärke. Vidare har kundlojalitet erkänts spela en viktig roll vid skapandet av 

framgångsrika företag (Mandhachitara & Poolthong, 2011). 

 

Tidigare studier har visat att företagens arbete med CSR bidrar till lojala konsumenter (Pirsch et al., 

2007). Pirsch et al. (2007) menar att det mest effektiva sättet att öka kundlojaliteten, är genom att 

arbeta med CSR för samhällsnyttan och inte för egennyttan. Det leder inte bara till ökad 

kundlojalitet, utan bidrar även till konsumenternas uppfattning angående företagens image och 

minskar konsumenternas skepsis. Många forskare är överens om vikten av lojala konsumenter, då 

det kan skapa en möjlighet samt vara avgörande för företag att maximera vinsten (Yusof, Manan, 

Karim & Kassim, 2015). Det har även noterats att kundlojalitet leder till marknadsföringsfördelar 

samt till större marknadsandel när samma varumärke konsumeras upprepade gånger av lojala 

konsumenter (Lee & Workman, 2015; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Pérez & del Bosque, 2014). 

Krystallis & Chrysochou (2014) menar att kundlojalitet ger upprepade köp som förväntas leda till 

framtida lönsamhet för företag. Enligt Thompson, Newman & Liu (2014) för kundlojalitet med sig 
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fördelar såsom ökad försäljning, ökad lönsamhet, en kundbas som är mindre känslig för 

konkurrenter samt gör det svårare för konkurrenter att ta sig in på marknaden. Det innebär att 

kundlojalitet är en hållbar konkurrensfördel (Pirsch et al., 2007). Enligt Öberseder et al. (2011) 

leder CSR till positiva attityder för företag, vilket sedan leder till ökade köpintentioner hos 

konsumenterna. 

 

Seung-Hee & Workman (2015) menar att kundlojalitet har inflytande på mängden pengar 

konsumenter är villiga att betala för en produkt. Enligt Russell-Bennett, McColl-Kennedy & Coote 

(2007) anses lojala konsumenter vara ett företags mest värdefulla kundgrupp, då de tenderar att vara 

villiga att betala mer för ett varumärke än icke-lojala konsumenter. Konsumenterna finner då ett 

unikt värde i det specifika varumärket de är lojala till, som något annat alternativ inte kan erbjuda 

(Chaudhuri & Holbrook, 2001; Lee & Workman, 2015). Chaudhuri & Holbrook (2001) tar upp att 

det unika värdet konsumenter uppfattar i relation till ett varumärke kan härröra från deras 

uppfattning om mer gynnsam inverkan vid användning av varumärket. Vidare anses kundlojalitet 

vara tvådimensionell och består av attitydlojalitet och beteendelojalitet, det är dessa dimensioner 

som de flesta studier utforskar (Russell-Bennett et al., 2007; Krystallis & Chrysochou, 2014; Härtel 

& Russell-Bennett, 2010; Nam, Ekinci & Whyatt, 2011; Mandhachitara & Poolthong, 2011; Pirsch 

et al., 2007; Chaudhuri & Holbrook, 2001). Grundat på diskussionen ovan har följande hypotes 

formuleras: 

 

H3: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas köpbeslut och  

        konsumenternas kundlojalitet. 

 

2.5.1 Beteendelojalitet 

Beteendelojalitet definieras som konsumentens benägenhet att återköpa ett varumärke, vilket kan 

mätas i termer av upprepade köp och mängden av varumärket som konsumeras (Härtel & Russell-

Bennett, 2010; Nam et al., 2011; Romaniuk & Nenycz-Thiel, 2013; Keller, 2013; Martínez & del 

Bosque, 2013). Lojalitet utifrån ett beteendemässigt perspektiv kan dock inte avslöja konsumentens 

inställning till att köpa ett visst varumärke, det innebär således att konsumenten kan vara likgiltig 

inför varumärket och kan tvingas konsumera upprepade gånger på grund av brist på andra alternativ 

(Härtel & Russell-Bennett, 2010). 

 

Enligt Ailawadi et al. (2014) och Bhattacharya & Sen (2014) har konsumenter i allmänhet en 

positiv attityd gentemot företag som arbetar med CSR. Däremot har det noterats att konsumenter är 
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villiga att välja pris och kvalitet framför CSR, trots deras positiva attityd gentemot arbetet med 

socialt ansvar. Det innebär att arbetet med CSR tenderar att resultera i en positiv attityd gentemot 

företaget, men som inte bidrar till ett ökat inköpsbeteende (Bhattacharya & Sen, 2014). Det har 

visats att konsumenter föredrar företag som arbetar med CSR och enligt Bhattacharya & Sen (2014) 

kan de företag som inte engagerar sig i aktiviteter kopplade till CSR gå miste om konsumenternas 

lojalitet, både i form av deras attityd gentemot företag men också genom beteenderelaterade utfall 

såsom köp. 

 

2.5.2 Attitydlojalitet 

I motsats till beteendelojalitet fokuserar attitydlojalitet på konsumentens attityd och inställning 

gentemot ett varumärke eller ett företag och inte på konsumentens beteende (Mellens, Dekimpe & 

Steenkamp, 1996; Härtel & Russell-Bennett, 2001). Attitydlojalitet avser det psykologiska 

engagemang en konsument har vid köptillfället, såsom avsikten att köpa eller intentionen att 

rekommendera varumärket (Mellens et al., 1996; Härtel & Russell-Bennett, 2010; Nam, et al., 

2011). Det är möjligt för en konsument att enbart vara attitydmässigt lojal till ett företag men inte 

beteendemässigt. Det innebär att en konsument kan ha viljan att köpa en produkt men inte har råd 

på grund av ekonomiska skäl eller att varan inte finns tillgänglig (Härtel & Russell-Bennett, 2010). 

 

Det har visats att konsumenternas uppfattning om företagens arbete med CSR är av stor vikt, då 

CSR påverkar kundens attityd gentemot företag som arbetar med det. Det innebär i sin tur att det 

finns en direkt och positiv koppling mellan CSR-aktiviteter och attitydlojalitet (Mandhachitara & 

Poolthong, 2011). Vidare har det visats att ett av de viktigaste resultaten som påverkar 

attitydlojaliteten, utifrån företagens arbete med CSR, är konsumenternas vilja att tala positivt och 

rekommendera företag som arbetar med socialt ansvar (Bhattacharya & Sen, 2004). Från 

resonemanget ovan kan följande hypotes formuleras: 

 

H4: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas uppfattning om företagens  

        arbete med CSR och konsumenternas kundlojalitet. 

 

2.6 Teoretisk modell med hypoteser 
Figur 2 illustrerar relationen mellan studiens teoretiska delar samt visar hypoteserna som deducerats 

ur den teoretiska referensramen. Utifrån tidigare forskning integreras de tre huvuddelarna i figuren, 

som på olika sätt påverkar kundlojaliteten. CSR kan ensam påverka lojaliteten hos konsumenter. 
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Vidare bidrar CSR till förbättrad image och rykte som i sin tur påverkar konsumentens köpbeslut. 

Dessa tre huvuddelar, enligt modellen och hypoteserna, påverkar tillsammans kundlojaliteten. 

 

Hypoteserna har härletts utifrån den teoretiska referensramen. Figur 2 illustrerar hur hypoteserna 

hänger samman med studiens teoretiska delar och som testas. Hypotes 1 visar på sambandet mellan 

konsumenternas uppfattning om företagens arbete med CSR och företagens image samt rykte. 

Hypotes 2 redogör för sambandet mellan företagens image samt rykte och konsumenternas 

köpbeslut. Hypotes 3 visar på relationen mellan konsumenternas köpbeslut och kundens lojalitet 

gentemot varumärket. Slutligen beskriver hypotes 4 relationen mellan konsumenternas uppfattning 

om företagens arbete med CSR och kundlojalitet. 

 

 
 

Figur 2: Teoretisk modell med deduktivt utformade hypoteser (Källa: egen).  



Examensarbete VT-15     Johanna Ekheim & 
      Frida Lindberg 
 

 

 18 

3. Metod 

Kapitlet inleds med studiens valda utgångspunkt samt motivering till val av metod. Därefter 

presenteras genomförandet av datainsamlingen samt hur trovärdighet och pålitlighet har uppnåtts. 

Avslutningsvis presenteras metodkritik till studiens utförande. 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Syftet med denna studie är att beskriva hur konsumenter uppfattar företagens arbete med CSR i 

butik och om det påverkar och ökar deras lojalitet. Målsättningen är att studien skall öka 

medvetenhet hos konsumenter gällande företagens arbete med socialt ansvar samt hur företagens 

arbete med CSR kan belönas med lojalitet från konsumenter. Vår förhoppning är att efterföljande 

forskning skall ta avstamp i studiens resultat och vidare undersöka hur arbetet med CSR som en 

konsument kommer i kontakt med i butik, kan leda till att de blir mer uppmärksamma på det globala 

arbete med CSR företag arbetar med som i sin tur kan leda till ökad kundlojalitet. 

 

Majoriteten av tidigare forskning (e.g., He & Lai, 2014; Arikan & Güner, 2013; Lui et al. 2014) 

inom området har till stor del utgått från en deduktiv ansats med hypotesprövning. Det finns sedan 

variation i hur forskare gått tillväga för insamling av data där kvalitativa intervjuer har använts 

(Öberseder et al. 2013) eller kvantitativa surveyundersökningar (e.g., Ramasamy & Yeung, 2008). 

Då hypotesprövning ansetts framgångsrikt inom tidigare forskning ser vi ingen anledning till varför 

vi skulle gå emot det. Vår studie utgår från en deduktiv ansats med hypotesprövning och insamling 

av data för huvudstudien har således skett med utgångspunkt från en kvantitativ metod. Det 

statistiska datorprogrammet Statistical Package for the Social Science (SPSS) har sedan använts för 

att bearbeta insamlat material och för att besvara syftet med studien. SPSS är enligt Bryman & Bell 

(2013) ett av det mest använda statistikprogrammen för analys av kvantitativ data. 

 

Innan den kvantitativa huvudstudien gjordes en förstudie med användning av kvalitativ metod. 

Förstudien utfördes för att ge oss en första inblick i hur företag kommunicerar arbetet med CSR 

gentemot konsumenterna och deras uppfattningar om arbetet. Vidare har den information som 

samlats in från den kvalitativa undersökningen bidragit till utformningen av frågorna i den 

kvantitativa enkäten (Bryman & Bell, 2013). Vi valde att använda enkäter då den empiriska 

insamlingen inom flertalet av tidigare forskning gjorts med hjälp av denna metod (e.g., Ramasamy 

& Yeung, 2008) samt att enkäter ansetts mest lämpligt då studien utgår från konsumenternas 
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perspektiv. Enkäter anses inte heller lika tidskrävande som intervjuer och kan bidra till fler svar i 

studien. 

 

3.2 Urvalsmetod 

Enligt Bryman & Bell (2013) är det nödvändigt att göra ett noggrant urval vid genomförande av 

kvantitativa undersökningar. Ett urval innebär att forskaren tar ett stickprov utifrån den totala 

populationen i syfte att generalisera det valda stickprovet. Det innebär att resultatet även skall vara 

representativt för individer som inte deltagit i undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Det går 

exempelvis inte att skicka ut enkäter till hela Sveriges befolkning, vilket gjorde det nödvändigt för 

oss att göra ett urval för att undersökningen skulle kunna generaliseras så bra som möjligt och under 

de förutsättningar vi hade med begränsad tid och resurser. 

 

Då vår studie utgått från kvantitativ forskning, är vår strävan att kunna generalisera slutsatserna till 

den svenska populationen. Enligt Holme & Solvang (1997) baseras en av formerna för urval på 

slumpmässighet och brukar benämnas sannolikhetsurval. Det innebär att urvalet gjorts på 

slumpmässig grund och att varje människa i populationen kan bli vald att delta i undersökningen 

(Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) tar upp att sannolikhetsurval utgör en viktig del i 

surveyundersökningar på grund av att det går att dra slutsatser om den population stickprovet 

dragits från. Sullivan (1994) samt Bryman & Bell (2013) tar upp att systematiskt slumpmässigt 

urval börjar med att en slumpmässig person väljs ut och sedan tillfrågas var x person ut. I enlighet 

med Sullivan (1994) samt Bryman & Bells (2013) rekommendationer, startade urvalet i vår 

undersökning slumpmässigt och sedan tillfrågades var femte person. Platsen för 

enkätundersökningen var på en allmän plats i Gävle, rättare sagt Gävle Centralstation. De som valde 

att inte delta i undersökningen räknades som bortfall. 

 

Figur 3 nedan visar resande till och från Gävle under dygnet år 2011 (Mälardalstrafik AB, 2012). 

Genom att stå på Gävle Centralstation fick urvalet i studien en större regionaltäckning då figuren 

nedan visar att ett stort antal människor både stiger av och på i Gävle under dygnet. De resenärer 

som reser från Gävle skall till 21 olika destinationer runt om i Sverige, exkluderat resor norr om 

Gävle, vilket bidrar till att täcka in en viss region av resande. Medelåldern på de som reser till och 

från Gävle är 38 år och då denna siffra är varken hög eller låg, kan vi även här generalisera urvalet 

till den vuxna svenska befolkningen. Då vi använt slumpmässigt urval gör representativiteten vi 

uppnått att det är möjligt att generalisera studien till hela populationen, inom gränsen för bortfallet 

(Sullivan, 1994).  
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Figur 3: Resande Gävle över dygnet enligt Mälardalstrafik AB (2012). 

 

En risk med surveyundersökningar är bekvämlighetsurval. Bryman & Bell (2013) tar upp att det 

inte går att generalisera bekvämlighetsurval då respondenterna består av människor som råkar 

finnas tillgängliga för forskaren. Holme & Solvang (1997) menar att bekvämlighetsurval inte är 

representativa då de leder till missvisat resultat om populationen. Vårt val av respondenter på Gävle 

Centralstation är en typ av bekvämlighetsurval då vi inte avsåg att resa genom hela Sverige för att 

samla respondenter. Utifrån resonemanget ovan med avseende på generaliserbarheten, anser vi att 

detta bekvämlighetsurval inte hade någon påverkan på att ge ett missvisande resultatet i studien. 

 

Figur 4 nedan visar fördelningen mellan respondenter när det gäller män och kvinnor som besvarat 

enkäten. Siffran 0 representerar de manliga respondenterna i enkäten medan siffran 1 representerar 

de kvinnliga respondenterna. De totala deltagande respondenterna var 113 stycken varav 45 

(39,8%) är manliga respondenter och 68 (60,2%) är kvinnliga respondenter. Utifrån figur 5 nedan 

kan fördelningen av ålder på respondenterna som deltagit i studien utläsas. Siffrorna 1-6 

representerar varsitt åldersintervall, vilket går att utläsa från tabell 1 nedan. Kvinnor är 

överrepresenterade i datainsamlingen och flest respondenter har hamnat i åldersintervallet 1, ålder 

16-25. Trots det visar resultatet att varken kön eller ålder har någon större korrelation med de frågor 

från enkäten som skall mätas. Vidare visar resultatet att det skiljer sig lite mellan könens och 

ålderns synsätt (se appendix 3). Det innebär att respondentens svar på frågorna inte påverkas av kön 

eller ålder. Ålder och kön ingår därför inte i analysen och de dikotoma variablerna har använts för 

att få kännedom om fördelningen mellan kön och ålder för att se om fördelningen är skev. 
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Figur 4: Könsfördelning enligt SPSS. 

 
Figur 5: Åldersfördelning enligt SPSS.  
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Tabell 1: Åldersintervall med representerade siffror (Källa: egen). 

 

3.3 Val av företag 

I vår studie har vi valt att utgå från tre företag som aktivt arbetar med CSR och dessa är Lindex, 

KappAhl och Hennes & Mauritz (H&M). Företagen är verksamma i samma bransch och 

produkterna de säljer ligger inom samma prisklass (H&M C, u.å; KappAhl C, 2014; Lindex C, u.å). 

Då vår studie avser att undersöka hur arbetet med CSR i butik påverkar kundlojaliteten, ansåg vi att 

dessa företag lämpade sig för vår studie. Konsumenter kan lämna in förbrukade kläder som de inte 

längre använder direkt i butik, som företagen sedan återvinner och gör bland annat nya kollektioner 

av (H&M A, u.å; Lindex A, u.å; KappAhl A, u.å). Valda företag och deras arbete med CSR tas med 

i studien som ett exempel på hur butiker kan arbeta med socialt ansvar i nära kontakt med 

konsumenterna. 

 

 
 

Tabell 2: Företagens omsättning och antal butiker i Sverige år 2013-2014. 

 

Tabell 2 visar företagens omsättning och antal butiker i Sverige år 2013-2014 och informationen är 

hämtad från företagens årsredovisningar (H&M D, 2013; KappAhl D, 2014; Allabolag, 2013). Vi 

valde dessa företag då de hamnar inom kategorin större företag (Bolagsverket, 2012) samt att de har 

butiker fördelade runt om i Sverige. Utifrån denna information har vi förutsatt att konsumenter 
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någon gång kommit i kontakt med företagen eftersom de finns etablerade på många orter. Detta gör 

att vi kan koppla de tre företagen till generaliseringen av populationen som vi talar om under 

urvalsmetod. 

 

3.4 Förstudie 

För att få bredare underlag till huvudstudien, utfördes en kvalitativ förstudie med representanter 

från valda företag. Förstudien avsåg att öka vår förståelse för hur företagen arbetar med CSR i butik 

och hur de kommunicerar arbetet i relation till konsumenterna. Dessutom bidrar informationen som 

erhållits från förstudien till utformningen av frågor till den kvantitativa enkätundersökningen. 

Intervjuer utfördes med KappAhl och Lindex, medan övrig information samlades in genom 

observation på H&M. Observationer gjorde då butikspersonalen på H&M inte får göra uttalanden 

om företaget officiellt. All kommunikation sker via huvudkontoret i Stockholm som vi mailade, 

men fick inget svar, vilket återstod för oss att utföra en observation. De valda företagen nämner på 

respektive hemsidor att hållbarhetsarbetet är ett ansvar som alla medarbetare i organisationen delar 

och skall integreras i allt de gör (H&M B, u.å; KappAhl B, 2008; Stockmann Group, 2013). Utifrån 

intervjuerna och observationen kunde vi få kunskap om företagen verkligen arbetar som de skriver 

att de gör på respektive hemsidor. Informationen från förstudien presenteras senare i studien (se 

kapitel 4. Resultat och analys) tillsammans med information från sekundärkällor. Vidare ingår inte 

den erhållna informationen från förstudien i huvudstudien, utan bidrar snarare som ett exempel på 

hur företag arbetar med CSR relaterade aktiviteter i butik. 

 

3.4.1 Intervjuer och observationer 

Trots att vår enkätundersökning utgår från en kvantitativ metod, utfördes också en kvalitativ 

förstudie i form av semistrukturerade intervjuer med en anställd i butik på två av företagen. Vi anser 

att semistrukturerade intervjuer lämpade sig bäst eftersom denna typ av intervjuer är flexibla men 

ändå behandlar bestämda teman under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2013). Tanken med 

intervjuerna var att se hur anställda i butik kommunicerar CSR med konsumenter och om de 

anställda är insatta i hållbarhetsarbetet. De två intervjuerna utfördes i Gävle med KappAhl och 

Lindex. Innan intervjuernas genomförande, utfördes också en observation för att på plats se hur 

synligt företagen marknadsför arbetet med återvinning. 

 

Då ett av företagen inte tog emot studenter för intervju utfördes således enbart en observation i 

butik. Observationen avsåg att se hur de anställda kommunicerade CSR med konsumenter i butik 
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och om de var insatta i hållbarhetsarbetet. En ostrukturerad observation innebär att forskaren inte 

följer något specifikt observationsschema utan istället endast noterar olika beteenden (Bryman & 

Bell, 2013). Enligt Bryman & Bell (2013) likställs ofta ostrukturerade observationer med icke-

deltagande observationer. Då vår observation gick ut på att agera konsument, kan vår observation 

snarare ses som deltagande än icke-deltagande. Observationen utfördes i Gävle på H&M, där vi 

lämnade in förbrukade kläder till återvinning genom H&Ms återvinningsprogram. Ett antal frågor 

ställdes i samband med agerandet. 

 

3.5 Enkät 

Då syftet med studien är att se hur konsumenter uppfattar företagens arbete med CSR i butik och 

om de påverkar och leder till ökad kundlojalitet, faller vårt val på att använda något som benämns 

som tvärsnittsdesign, då metoden ofta likställs med enkäter (Bryman & Bell, 2013). En 

tvärsnittsdesign syftar till att samla in en mängd kvantifierbar data som sedan skall granskas mot 

olika variabler för att upptäcka sambandsmönster (Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) 

skriver att en tvärsnittsdesign ofta likställs med enkäter eller strukturerade intervjuer. I studien valde 

vi att använda enkäter, då studien utgår från konsumentens perspektiv och vi ansåg att enkäter av 

tidsskäl var mest lämpligt. Enkäten bestod av totalt 23 frågor, varav 18 frågor som avsåg att 

analyseras. Resterande fem frågor omfattade bakgrundsdata som kön, ålder och respondentens 

medvetenhet om företagens arbete med CSR. Dessa frågor togs med för att få en bakgrundsbild 

samt för att ge respondenten en bild av vad enkäten skulle beröra. 

 

Ställda attityd- och åsiktsfrågor i enkäten genererade data angående konsumenternas inställning till 

CSR och om de aktiviteterna i butik gällande CSR leder till att konsumenterna blir mer lojala. I 

enkäten ställdes ett antal påståendesatser som respondenten fick ta ställning till och angav i vilken 

omfattning denne instämde med påståendet (Trost, 2012). Respondenten markerade med ett kryss 

på en skala som motsvarade respondentens ståndpunkt gentemot påståendet. 

 

Slutna frågor användes konsekvent genom hela enkäten då dessa frågor anses vara lättare att 

besvara och är inte lika tidskrävande att svara på och hantera i jämförelse med öppna frågor 

(Friborg & Rosenvinge, 2011). Genom att använda slutna frågor, behövde inte respondenten skriva 

något utan personen i fråga behöver endast markera vilket svarsalternativ som stämmer bäst överens 

med dennes uppfattning, vilket gör att enkäten gick fortare att besvara än en enkät med öppna 

frågor (Bryman & Bell). Friborg & Rosenvinge (2011) tar upp att slutna frågor generellt ger ett 
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högre tillförlitligt testresultat samt skapar möjlighet att standardisera datainsamlingen och göra 

jämförelser. 

 

3.6 Val av skala 

Ordinalvariabler i enkäten mättes med visuell analogskala (VAS), som är en vanligt använd skala 

som används vid mätning av attityder (Ejlertsson, 2005). Vid frågor som innehåller dikotoma 

variabler användes dock nominalskala. Frågor med dikotoma variabler rymmer endast ett intervall 

(Bryman & Bell, 2013) som exempelvis frågan om respondenten är man eller kvinna. Därför föll 

vårt val naturligt på nominalskala då frågan inte går att svara på med användning av VAS-skala. 

VAS är vanligtvis en 10 centimeter lång horisontell linje med ord som beskriver varje ända av 

linjen de maximala och minimala extremer på dimensionen som skall mätas. 

 

Respondenten markerar sitt värde på linjen där denne anser det som mest lämpligt (Lingjærde & 

Føreland, 1998; Ejlertsson, 2005). Vid användning av VAS har vi valt extremerna på linjen 

”instämmer inte alls” respektive ”instämmer helt”.  Värdena på respektive sida om linjen på skalan 

användes konsekvent genom hela enkäten för att inte förvirra respondenterna samt undvika risken 

att det skulle påverka utfallet. Majoriteten av tidigare forskning (e.g., Martínez & del Bosque, 2013; 

Yoon, Gürhan-Canli & Schwarz, 2006) inom området har tillämpat Likertskalan med variation på 

skalor mellan 1-5 och 1-7 vilket innebär att vårt val har gått emot tidigare forskning som grundats 

på Likertskalan. 

 

Enligt Lingjærde & Føreland (1998) är fördelen med VAS-skalan enkelheten och smidigheten att 

genomföra undersökningen, samtidigt som den inte är tidskrävande. VAS har även bättre precision 

än Likertskalan och anses vara känsligare för upptäckt av förändringar, på grund av dess förbättrade 

och större utbud av möjliga svar (Bolognese, Schnitzer & Ehrich, 2003). Då data samlades in på 

Gävle Centralstation och respondenterna hade en tid att passa, ansågs VAS-skalan mest lämplig 

eftersom enkäten behövde fyllas i snabbt. 

 

3.7 Validitet 

Ett av de viktigaste kriterierna vad gäller företagsekonomisk forskning är validitet. Enligt Bryman 

& Bell (2013) syftar validitet till att bedöma hur väl slutsatserna från en undersökning hänger ihop 

med studiens syfte. Enligt Holme & Solvang (1997) är validiteten beroende av vad som mäts och 

om det är genomfört i frågeställningarna. För att säkerställa validiteten har vi under hela studiens 

gång utgått från studiens syfte samt de deduktivt utformade hypoteserna. 
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En form av validitet som kvantitativa forskare tar hänsyn till är extern validitet. Kvantitativa 

forskare vill kunna generalisera resultatet av en undersökning till en viss population och inte bara 

till dem som deltagit i undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Urvalet i studien generaliserades till 

den vuxna, svenska befolkningen med inriktning mot modebranschen. Då vi använt slumpmässigt 

urval, kan den externa validiteten ses som hög om vi utgår från Bryman & Bell (2013). Validiteten 

har endast berörts i huvudstudien och inte i förstudien, då förstudien endast är till för att öka vår 

förståelse för företagens arbete med CSR. 

 

3.8 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om överenstämmelsen, logiken och pålitligheten hos mått samt mätningar 

(Bryman & Bell, 2013) och bestäms utifrån hur mätningar utförs samt hur noggrant bearbetningen 

av informationen är (Holme & Solvang, 1997). Yin (2007) menar att avsikten med reliabilitet är att 

minimera alla fel i en undersökning. Syftet med reliabilitet är att säkerställa att resultatet och 

slutsatserna blir detsamma om undersökningen skulle utföras igen, med samma tillvägagångssätt. 

För att denna upprepning skall kunna ske, måste forskaren dokumentera tillvägagångssättet så 

konkret som möjligt. Vi anser att framtida forskning kan med hjälp av vår studie, följa vårt 

tillvägagångssätt och utföra en liknande studie inom ämnet. Yin (2007) nämner att reliabiliteten kan 

hanteras med hjälp av detta tillvägagångssätt. 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) blir reliabiliteten ofta aktuell i en kvantitativ undersökning, då 

forskaren vill veta om ett mått är stabilt eller inte.  Stabiliteten kan testas genom att göra ett ”test-

retest” vilket innebär att forskaren gör testet upprepade gånger och resultatet skall då inte skilja sig 

åt i någon större utsträckning (Bryman & Bell, 2013). För att mäta reliabiliteten testades variablerna 

i studien upprepade gånger med statistikprogrammet SPSS. Skillnaderna i resultatet var marginella. 

Precis som med validiteten, har reliabiliteten enbart berört huvudstudien. 

 

3.9 Analys av data 
Vid analys av insamlad data från enkäter användes Spearman’s rho för att analysera sambandet 

mellan variablerna. Spearman’s rho är lämpligast att använda när båda variablerna som ska mätas 

ligger på ordinalskala (Onwuegbuzie & Daniel, 1999). Ordinalskala användes vid samtliga 

enkätfrågor som skall analyseras i studien. Tabell 3 visar styrkan på de positiva och negativa 

korrelationskoefficienter som är fokus i vår analys i studien. Värdet +1 är perfekt positivt samband 

medan -1 är en korrelationskoefficient som visar på ett perfekt negativt samband (Dancey & Reidy, 

2011). Ju närmre korrelationskoefficienten närmar sig de perfekta värdena +1 repsektive -1, desto 
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starkare relation indikerar värdena att det finns mellan de uppmätta variablerna. 

Korrelationskoefficienten 0 och närmare 0, visar att det inte existerar något samband. Det innebär 

att ju närmre värdet 0 en  korrelationskoefficent ligger desto svagare är sambandet (Dancey & 

Reidy, 2011). Korrelationerna i analysen tolkades enligt de olika styrkenivåerna av positivt och 

negativt samband som visas i tabell 3. 

 

 
 

Tabell 3: Tabell på korrelationskoefficienterna (Dancey & Reidy, 2011). 

 

I studien accepterades hypoteserna med korrelationskoefficienterna +0,4 till +1 samt vid -0,4 till -1. 

Värden bekräftar att ett samband föreligger. Korrelationskoefficienten +0,1 till +0,39 samt 

motsvarade negativa värden visar ett svagt positivt samband respektive ett svagt negativt samband. 

Denna nivå är för svag för att visa huruvida hypotesen accepteras, vidare förkastades hypoteserna 

vid denna nivå. Vid analys av korrelationerna var signifikansnivån en bidragande faktor till om 

hypotesen skulle förkastas eller accepteras. Vid en signifikansnivå på <0,01 accepterades 

hypotesen, det innebär att med 99% säkerhet finns det en korrelation mellan de båda variablerna. 

Signifikansnivån visar om det erhållna värdet avviker eller inte avviker från ett värde som erhålls 

genom naturlig slumpfördelning, det vill säga visar om resultatet är en tillfällighet (Bryman & Bell, 

2013). Vidare visar en signifikansnivå på <0,01 ett trovärdigt resultat, då nivån innebär att risken 

för felaktigt samband mellan variablerna enbart är en på hundra. 

 

Vid analys av hypoteser i kapitel 4 kommer endast värdeorden samt enkätfrågans nummer att tas 

med, vilket värdeord som används vid respektive enkätfråga går att se i tabell 4. För att studien inte 

skall bli svårläst kommer därför inte de fullständiga enkätfrågorna att skrivas ut i hypotesanalysen. 

Vid intresse för kompletta enkätfrågor som analyserats hänvisas läsaren till tabell 4 eller appendix 1 

där den fullständiga enkäten finns tillgänglig. 

 



Examensarbete VT-15     Johanna Ekheim & 
      Frida Lindberg 
 

 

 28 

3.9.1 Operationalisering av hypoteser och enkätfrågor 

Tabell 4 visar vilka enkätfrågor som tas med i studien samt hur de avsåg att mätas. Kolumn tre visar 

om respektive enkätfråga avser att mätas och om den gör det, vilken hypotes frågan tillhör. Vidare 

visar tabellen huruvida enkätfrågan avsåg att analyseras med hjälp av korrelation eller om frågan 

inte avsåg att analyseras. De frågor som inte avsåg att analyseras togs med för att enkätfrågan 

liknade en annan fråga som redan ingår i analysen. Detta för att det inte var tänkt att studien skulle 

utgå från deduktivt utformade hypoteser från början och när valet ändå föll på hypoteser hade redan 

enkäten utformats. Därav finns det några frågor som inte kommer att tas med i analysen.  

 

 
 

Tabell 4: Operationalisering av enkätfrågor (Källa: egen). 

 

Förutom att kolumn tre visar vilken hypotes respektive enkätfråga avsåg att mäta, visar kolumnen 

också vilket värdeord i hypotesen som enkätfrågan undersöker. CSR syftar till företagens sociala 

ansvar gentemot samhället samt konsumenternas åsikt om hur viktig roll företagens arbete med 

CSR har för konsumentens del. Kundlojalitet berör kundens benägenhet att återköpa och 



Examensarbete VT-15     Johanna Ekheim & 
      Frida Lindberg 
 

 

 29 

rekommendera utifrån erfarenheter. Värdet mäter vad det är som gör att konsumenter blir lojala. 

Image & rykte avser associationerna som konsumenten kopplar till ett företag samt en allmän 

uppfattning om företag. Värdet köpbeslut behandlar konsumenternas övervägande av faktorer vid 

ett köp. Uppfattning om arbetet med CSR berör konsumenternas uppfattning av företagens 

kommunikation av arbetet med CSR. Slutligen behandlar uppfattning om CSR hur konsumenterna 

tolkat företagens kommunikation rörande CSR utifrån deras perspektiv. 

 

3.10 Svarsfrekvens och bortfall 

Enligt Bryman & Bell (2013) är bortfall en viktig aspekt att beakta vid surveyundersökningar. De 

nämner att bortfall räknas som den procentuella andel individer som inte väljer att delta i 

undersökningen på grund av olika orsaker. Förutom bortfall, är det också vanligt att tala om 

svarsfrekvens vid surveyundersökningar. Bryman & Bell (2013) tar upp att svarsfrekvensen utgör 

den procentuella del av urvalet som besvarat enkäten. Målet i denna studie var att samla in svar från 

100 giltiga enkäter till studien. Trots denna riktlinje valde vi att samla in fler än 100 enkäter på 

grund av att vi ville ha 100 fullständiga svar, då vissa respondenter tenderar att inte svara på alla 

enkätfrågor. 

 

 
 

Tabell 5: Total svarsfrekvens med bortfall (Källa: egen). 

 

Tabell 5 visar att 151 personer tillfrågades att delta i undersökningen på Gävle Centralstation. 

Utifrån dessa 151 tillfrågade, valde 113 respondenter att delta. Tabellen visar ett bortfall på 25,2% 

och antal respondenter som deltog i undersökningen hamnade på 74,8%. Enligt Bryman & Bell 

(2013) anses en svarsfrekvens på 60-70% vara acceptabel medan en svarsfrekvens på 70-85% anses 

vara bra. Med en svarsfrekvens på 74,8% är det mer än acceptabelt material som använts i vår 

studie. 

 

Bryman & Bell (2013) nämner att bortfall kan uppstå då forskaren väljer ut individer som skall 

delta i undersökningen. Detta kan ske då individen nekar till samarbete eller inte kan delta i 
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undersökningen på grund av olika anledningar. Majoriteten av de respondenter som nekade till att 

delta i undersökningen hade inte tid att besvara enkäten på grund av ankommande tåg eller talade 

ett främmande språk. 

 

3.11 Metodkritik 

Enligt Eriksson & Hultman (2014) finns det ofta skäl att kritiskt granska val av metod i efterhand. 

Detta för att forskaren inte kan veta från början om metodvalet ansetts bra eller inte. Genom tidigare 

forskning kan forskaren få en uppfattning om olika tillvägagångssätt samt hur denne kan undvika 

fallgropar. För att underlätta för framtida forskning, är det därför av stor vikt att forskaren kritiskt 

granskar val av metod efter att undersökningen utförts. 

 

Den externa validiteten i studien blev något begränsad på grund av att H&M och KappAhl säljer 

herrkläder direkt i butik medan Lindex endast säljer sin herrkollektion online. Enkäterna i 

undersökningen utgår från återvinning, som är ett exempel på en CSR-aktivitet som konsumenter 

kommer i kontakt med i butik. Detta gör att Lindex manliga konsumenter inte kommer i kontakt 

med den CSR-aktivitet i butik som vi valt att ta med i vår studie på samma sätt som övriga företags 

konsumenter gör. Bryman & Bell (2013) nämner att den externa validiteten avser att undersöka 

huruvida resultatet kan härledas utöver den specifika undersökningskontexten. Trots ovannämnda 

resonemang, anser vi inte att detta påverkade generaliserbarheten i studien då denna CSR-aktivitet 

endast gavs som ett exempel på ett arbete som kan ske i butik. 

 

Eriksson & Hultman (2014) nämner att det finns fallgropar som forskaren kan falla i vid planering 

av enkäter. En av dessa handlar om överlastade frågor som innebär att enkätfrågorna som ställs är 

för svåra och kan skapa förvirring (Eriksson & Hultman, 2014). En annan fallgrop är att enkäten 

kan innehålla facktermer som är svåra att förstå för respondenten. En tredje är att forskaren skall 

undvika en högre abstraktionsgrad än nödvändigt. Alla dessa fallgropar hade kunnat beaktas 

noggrannare vid utformning av enkäten. Ord såsom ”socialt ansvar” kan uppfattas som svårtolkat 

enligt vissa respondenter och anses vara en facklig term. Enkäten utformades så att respondenterna 

inte skulle behöva lägga ner mycket tid på den, men för att undvika svåra ord hade en förklaring av 

socialt ansvar kunna funnits med. Vi undvek dock detta för att alla vi skulle få en så hög 

svarsfrekvens som möjligt. Istället gavs en kort förklaring av socialt ansvar till respondenten när vi 

lämnade ut enkäten. För att undvika en hög abstraktionsgrad hade enkäten kunnat ge konkreta 

exempel på vad vi menade med exempelvis ”kommunikation”. 
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För att undvika många fallgropar kan forskaren i förväg testa enkätfrågorna (Eriksson & Hultman, 

2014). Vi lät en testperson besvara vår enkät en gång och som sedan gav oss feedback på vad som 

kunde förbättras eller förtydligas i enkäten. Detta gjordes endast en gång. Hade vi justerat enkäten 

efter att första testpersonen besvarat den och sedan låtit en annan person utfört den, hade några av 

fallgroparna ovan kanske kunnat undvikas. 

 

För att få studien att riktas tydligare till att ha ett konsumentperspektiv, hade det varit intressant att 

göra observationer på alla tre företagen istället för intervjuer. Trots att intervjuerna har gett oss ökad 

kunskap huruvida företagen kommunicerar CSR med konsumenterna, hade observationer gett oss 

denna information men utifrån konsumentens perspektiv. Då förstudien endast är till för att öka vår 

kunskap om det som studeras samt bidra till att ge exempel på ett arbete med CSR i butik, anser vi 

att denna kritik inte påverkar resultatet i studien. 

 

Vid val av skala till enkätundersökningen hade eventuellt Likertskalan varit att föredra. Enligt 

Brunier & Graydon (1996) kan respondenterna kräva mer detaljerade instruktioner vid VAS-skalan, 

då de kan ha vissa svårigheter att förstå var de skall markera på linjen. Detta är något som 

uppmärksammades vid datainsamlingen, då majoriteten av respondenterna behövde ytterligare 

instruktioner vid utförandet av enkäten.  
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4. Resultat och analys 

Inledningsvis presenteras företagens återvinningsarbete som sker i butik och sedan tar kapitel upp 

huruvida de deduktivt utformade hypoteserna har accepterats eller inte. Kapitlet redogör resultatet 

från enkätundersökningen, analys av insamlat material samt en återkoppling till den teoretiska 

referensramen. Slutligen har en modell utvecklats för att sammanfatta analyskapitlet. 

 

4.1 Om valda företag 

Nedan presenteras informationen som erhållits utifrån den kvalitativa förstudien samt utifrån 

sekundärkällor. Informationen har bidragit till utformning av enkätfrågor till den kvantitativa 

datainsamlingen samt skapat en djupare förståelse för arbetet med CSR som sker i butik. Företagen 

arbetar aktivt med CSR och valdes då samtliga erbjuder möjlighet till återvinning i butik för 

konsumenterna, vilket är ett exempel på hur företag kan arbeta med CSR i butik. Förstudien har 

dessutom bidragit med ökad förståelse angående hur företagen kommunicerar arbetet med CSR till 

konsumenterna. 

 

4.1.1 H&M 

H&M var det första företaget att erbjuda konsumenter möjlighet att lämna in gamla plagg för 

återvinning i butik (H&M A, u.å) Målet är att minska avfallet och att kunna återanvända plagg som 

lämnas in. Förhoppningen är att inga kläder skall gå till spillo i framtiden och att klädavfall helt 

skall försvinna. Vidare står det på hemsidan att H&M strävar efter att förändra sättet vi tillverkar 

och använder kläder samt hur vi gör oss av med dem. H&M skriver på hemsidan att vi tillsammans 

kan minska avfallet av kläder och ge dem nya liv (H&M A, u.å). 
 

Utifrån de observationer som gjordes i butik konstaterades att butiksbiträdena var pålästa om var 

plaggen som återvinns tar vägen. De nämnde att en del av kläderna återanvändes om de var hela och 

annars maldes textilierna ner och blev nya kläder. Vidare fanns återvinningskärlet synligt intill 

kassan avsedd för konsumenternas textil som de inte längre använder.  Vid inlämning av gamla 

plagg erhölls en värdecheck på 50 kronor som kan användas vid köp över 300 kronor i någon av 

H&Ms butiker runt om i landet. Vid observationens genomförande marknadsförde H&M att de 

skulle ha en stor miljödag under våren. Under denna dag får kunderna dubbla värdecheckar för 

varje påse med gamla textilier som de lämnar in. I en artikel (GP, 2015) tar ansvarig för miljöfrågor 

på H&M upp att ambitionen är att klädåtervinning skall bli lika naturligt som att panta burkar. 
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Deras långsiktiga mål är att alla textilfibrer skall kunna användas igen och att kunderna skall bli 

medvetna om hur förbrukade kläder kan få nytt liv. 

 

4.1.2 Lindex 

Lindex har tillsammans med second hand-butiken Myrorna ett samarbete för att öka återvinning och 

återanvändning av textiler. Initiativet om återvinning handlar om bevarandet av naturens nuvarande 

resurser (Lindex A, u.å.). Lindex skriver på hemsidan att kunder kan lämna in plagg i butikerna och 

som tack får de en värdecheck på 50 kronor. Inlämnade textiler återanvänds och blir en del i nya 

produkter eller återvinns. Utifrån en intervju med en representant från Lindex började företaget med 

klädåtervinning då människor i allmänhet tycker att det är svårt att ta sig till 

klädåtervinningsstationer. Genom att butiken kan erbjuda återvinning blir det lättare för kunder att 

lämna plagg när det ändå är inne och konsumerar nya varor. 

 

Representanten från Lindex var osäker på hur företaget som helhet har marknadsfört möjligheten 

för återvinning av kläder. Vid starten av detta projekt delades flyers ut till kunder som var inne i 

butiken med information om återvinning och hur de går till väga för att lämna in kläder i butik. 

Enligt representanten finns i dagsläget ingen skyltning eller någon annan form av marknadsföring i 

butiken om att de tar emot kläder från kunder för återvinning. Efter observationer som gjorts i butik 

har det konstaterats att det inte finns någon skyltning om återvinning. Representanten från Lindex 

förklarade att det har varit aktiva i ett år med återvinning i butik och har enbart haft tre kunder som 

lämnat in textilier. Vidare tror representanten att konsumenter lämnar in kläder för återvinning på 

grund av att de tänker på miljön och inte på grund av den värdecheck de erhåller. 

 

4.1.3 KappAhl 

KappAhl arbetar med textilinsamling i alla deras butiker runt om i Sverige. Initiativet grundas i att 

mycket av de flera tusen ton kläder och andra textilier som slängs varje år, kan tas tillvara på ett 

bättre sätt (KappAhl A, u.å). Kläderna som KappAhl samlar in till återvinning, mals ner och 

fibrerna används till nya textilier. En representant från KappAhl ansåg att människan förstör miljön 

så pass mycket och då är det av stor vikt att det återvinns så mycket som det bara går. 

Representanten nämnde att återvinningsarbetet blir som ett “win-win” system. Det innebär att 

KappAhl hjälper kunderna att bli av med gamla kläder och företaget textilier som de kan bleka ner. 

Vid intervjun nämnde representanten att tanken är att återvinna kläderna och sedan få tillbaka dem 



Examensarbete VT-15     Johanna Ekheim & 
      Frida Lindberg 
 

 

 34 

till butiken igen, i form av nya kollektioner. Representanten tog upp att produktion av kläder är en 

stor belastning på miljön och vi måste göra det vi kan för den, eftersom vi inte får tillbaka den miljö 

som förstörs. 

 

KappAhl skriver på hemsidan att kunderna belönas med en värdecheck på 50 kronor när de 

återvinner gamla kläder genom återvinningsprogrammet (KappAhl A, u.å). Representanten visste 

inte hur många kunder som lämnade in gamla men vid den tidpunkt när intervjun genomfördes var 

återvinningskärlet fullt. Representanten uppfattade att många konsumenter lämnade in gamla kläder 

på grund av att de får en värdecheck, men att vissa är så pass miljömedvetna att de gärna tar 

tillfället i akt att få en värdecheck samtidigt som de gör något för miljön. 

 

Enligt representanten från KappAhl har de fått bra respons på arbetet med återvinning. Vid 

intervjun observerades det att KappAhl marknadsför arbetet tydligt i butik. Återvinningskärlet är 

grönt och synligt för kunderna, representanten menade att grönt representerade miljön och då 

passade det bra att ha den färgen på kärlet. Det fanns även skyltar bakom kassorna och på övriga 

ställen i butiken som uppmärksammar kunderna om textilinsamlingen, vidare har KappAhl följt upp 

med samma tema på påsarna som symboliserar återvinningsarbetet. Sättet att arbeta med 

återvinning i butik är relativt nytt och representanten menade att denna insats för miljön fortfarande 

låg i starten och tyckte att det var bra att några av de största modekedjorna tog ledningen och gjorde 

det de kunde för miljön. 

 

4.2 Hypotes 1 

I hypotes 1 studeras konsumenternas uppfattning om företagens arbete med CSR och företagens 

image samt rykte. Enkätfråga 3, 7 och 8 mäter konsumenternas uppfattning om företagens arbete 

med CSR och enkätfråga 17 och 18 mäter image samt rykte. Tabell 6 visar korrelationen mellan 

enkätfrågorna. 

 

H1: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas uppfattning om företagens  

        arbete med CSR och företagens image & rykte.  
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Tabell 6: Korrelation mellan enkätfråga 3, 7, 8 och enkätfråga 17, 18 enligt SPSS. 

 

4.2.1 Hypotesanalys  

Korrelationskoefficienterna 0,126-0,164 från tabell 6 visar att hypotes 1 har svag korrelation i vår 

studie. Utifrån vald acceptansnivå bekräftar korrelationskoefficienterna inte hypotesen då endast ett 

svagt positivt samband finns. Dessutom visar tabellen att resultatet inte är signifikant (0,092-0,940), 

vilket är en bidragande faktor till varför hypotesen förkastas. Resultatet visar att konsumenternas 

uppfattning om företagens arbete med CSR inte är positivt relaterat till företagens image samt rykte. 

 

Tabell 6 visar att enkätfrågorna 3, 7 och 8 som mäter uppfattning om CSR inte har något samband 

med varandra. Det tyder på att enkätfrågorna uppfattas som olika definitioner av uppfattning om 

CSR, dock berör dessa tre frågor företagens kommunikation av CSR. Vidare korreleras enkätfråga 7 

som mäter butikernas uppmuntran till konsumenternas miljövänlighet, varken med fråga 17 eller 

fråga 18 som mäter image och rykte, det innebär att det inte finns något samband mellan dessa 

frågor. Korrelationskoefficienterna för sambandet mellan frågorna hamnar under accepterade värde 

i studien. 

 

3. Uppfattning om CSR och 17. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten 0,126 visar ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 3 och enkätfråga 

17. Resultatet indikerar att konsumenterna som uppmärksammat företagens kommunikation om 

arbetet med CSR är relaterat till att föredra konsumtion från butiker med gott rykte gällande arbetet 
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med CSR. Ju mer en konsument föredrar att konsumera från en butik med gott rykte, ju mer har 

konsumenten uppmärksammat företagens kommunikation om deras arbete med CSR. 

 

3. Uppfattning om CSR och 18. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten 0,160 visar ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 3 och enkätfråga 

18. Resultatet indikerar att det finns en svag relation mellan att konsumenterna har uppmärksammat 

företagens kommunikation om CSR och viljan att konsumera från företag som arbetar med socialt 

ansvar. 

 

7. Uppfattning om CSR och 17. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten -0,018 visar att det inte finns något samband mellan enkätfråga 7 och 

fråga 17. Resultatet indikerar att det inte existerar en relation mellan konsumenternas åsikt om att 

företag uppmuntrar konsumenter att vara miljövänliga och om konsumenter föredrar att handla från 

butiker som har gott rykte gällande deras arbete med CSR. 

 

7. Uppfattning om CSR och 18. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten 0,007 visar att det inte existerar ett samband mellan enkätfråga 7 och 

fråga 18. Resultatet indikerar att det inte existerar en relation mellan konsumenternas åsikt om att 

företag uppmuntrar till att vara miljövänliga och om konsumenter föredrar att handla från företag 

som arbetar med socialt ansvar. Därmed går det inte att säga att ju mer en konsument anser att 

företag uppmuntrar till att vara miljövänliga, ju mer föredrar konsumenten att handla från en butik 

som arbetar med CSR. 

 

8. Uppfattning om CSR och 17. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten 0,147 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 8 

och enkätfråga 17. Resultatet visar med ett svagt positivt samband att det finns en relation mellan 

konsumenter som föredrar att handla från butiker med gott rykte gällande deras arbete med CSR 

och de som anser att företag enbart använder arbetet med socialt ansvar som PR. 

 

8. Uppfattning om CSR och 18. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten 0,164 visar ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 8 och fråga 18. 

Resultatet pekar på att åsikten angående företagens arbete med CSR endast används som PR är 

relaterat till att föredra konsumtion från butiker som arbetar med socialt ansvarstagande. 
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4.2.2 Återkoppling till teori 

Resultatet styrker inte Popolis (2011) teori om att CSR har en påverkan på företagens image och hur 

de vill bli sedda av konsumenterna. Popoli (2011) menar att det kan vara riskabelt att stärka 

varumärkets image genom socialt ansvar på grund av att konsumenter kan betrakta arbetet med 

CSR enbart som företagets egenintresse. En viktig del i företagens verksamhet är att kommunicera 

med konsumenterna, speciellt för att öka medvetenheten hos konsumenterna angående arbetet med 

CSR. Den låga korrelationen mellan enkätfråga 3 och fråga 17 kan vara ett resultat av att företag 

inte kommunicerat CSR på ett trovärdigt sätt (Abugre & Nyuur, 2015) och då kan konsumenterna 

tendera att ifrågasätta trovärdigheten i företagets image och rykte. 
 

Korrelationen mellan enkätfråga 7 och fråga 17 visar att det inte finns något samband mellan 

företagens uppmuntran på konsumenter att vara miljövänliga och konsumtion på grund av rykte. 

Enligt Niinimäki (2010) måste konsumenter ses som en ansvarig aktör inom modebranschen och 

allt fler företag har börjat integrera arbetssätt i verksamheterna för att göra konsumenterna delaktiga 

(Chan & Wong, 2012). För att få konsumenterna delaktiga är det av stor vikt att företagen 

informerar konsumenterna om de positiva effekter som deras arbete har (Joung & Park-Poaps, 

2013) och då tenderar konsumenter att engagera sig mer (Culiberg, 2014). Resultatet i modellen kan 

visa på att företagen misslyckats med att kommunicera CSR på ett trovärdigt sätt, vilket kan 

bekräfta det Plewa et al. (2015) nämner om att konsumenter måste få trovärdig information för att 

kunna skapa en positiv uppfattning om arbete med CSR. Detta i sin tur bekräftar Veloutsou & 

Moutinhos (2008) uttalande om att konsumenter räknar med att varumärket uppfyller deras 

förväntningar, utifrån deras uppfattning om ryktet. 
 

Öberseder et al. (2013) menar att konsumenter kan bli skeptiska när de uppfattar att företag 

använder CSR som en marknadsföringsstrategi. Resultatet i tabell 6 bekräftar det Öberseder et al. 

(2013) talar om. Om företagens CSR-initiativ inte hör ihop med verksamheten kan konsumenterna 

tolka det som mindre trovärdigt. Då vår studie utgått från tre modeföretag som arbetar med 

återvinning, anser konsumenter att initiativet hör ihop med verksamheten. Dock kan den låga 

korrelationen visa på att konsumenter anser att företag utnyttjar CSR för PR men att de ändå 

föredrar att konsumera från butiker som arbetar med det. Detta i sin tur kan bekräfta Du et al. 

(2010) slutsats som handlar om att konsumenter börjat anta en “win-win” situation. Det innebär att 

konsumenter blivit mer accepterande till att CSR både kan och bör tjäna företagets och samhällets 

behov. Resultatet indikerar att konsumenter anser att företag använder CSR som PR men de 

föredrar ändå att konsumera från företag som arbetar med CSR. Öberseder et al. (2013) tar upp att 
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det är viktigt att företag agerar ansvarsfullt för att erhålla vinster och säkerställa företagets 

överlevnad. 
 

Pirsch et al. (2007) nämner att en trovärdig kommunikation strävar efter långvariga relationer med 

konsumenterna. Trots att hypotesen förkastas, bekräftas denna teori svagt i tabellen genom den 

svaga korrelationen mellan enkätfråga 3 och fråga 18. Det är en viktig utmaning för företag att 

kommunicera CSR. Utmaningen handlar om att förmedla ett så verkligt och äkta motiv i arbetet 

med CSR samt minimera skepsisen hos konsumenterna. Resultatet visar att de konsumenter som 

uppmärksammat företagens kommunikation också fördrar att konsumera från socialt ansvarsfulla 

företag. Mark-Herbert & von Schantz (2007) nämner att konsumenter snabbt märker när företag 

försöker skönmåla företagets image och genom att inte hålla vad de lovar kan företag uppfattas som 

mindre trovärdiga och utveckla ett negativt rykte (Veloutsou & Moutinho, 2008). Utifrån 

korrelationen i tabell 6 mellan fråga 3 som ställs mot 17 och 18, bekräftas det svagt att företag 

lyckats kommunicera trovärdigt och konsumenterna uppfattar inte att företagen försöker skönmåla 

sin image och sitt rykte. 

 

4.3 Hypotes 2 

I hypotes 2 studeras konsumenternas uppfattning om företagens image samt rykte och 

konsumenternas köpbeslut. Enkätfråga 17 och 18 mäter image samt rykte och enkätfråga 4, 13 och 

16 mäter konsumenternas köpbeslut. I tabell 7 ställs frågorna för respektive värde mot varandra och 

visar korrelationen mellan dem. 

 

H2: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas uppfattning om företagens  

        image & rykte och konsumenternas köpbeslut.  
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Tabell 7: Korrelation mellan enkätfråga 17, 18 och enkätfråga 4, 13, 16 enligt SPSS. 

 

4.3.1 Hypotesanalys 

Hypotes 2 accepteras i vår studie genom att tabell 7 visar ett svagt till medelstarkt positivt samband. 

Data från tabellen bekräftar hypotesen genom korrelationskoefficienterna 0,374-0,665. Resultatet 

visar att enkätfrågorna 17 och 18 som mäter företagens image och rykte är positivt relaterat till 

konsumenternas köpbeslut som mäts utifrån frågorna 4, 13 och 16. Korrelationskoefficienten 0,374 

och 0,377 är värden som visar ett svagt samband, till följd av uppnådd signifikansnivå bidrar 

variablerna till accepterad hypotes trots låg korrelation. Resterande korrelationskoefficienter i tabell 

7 visar även en betydande korrelation med 99% signifikans mellan variablerna. 

 

4. Köpbeslut och 17. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten 0,478 visar ett medelstarkt positivt samband mellan enkätfråga 4 och 

enkätfråga 17. Resultat visar att konsumenter som föredrar att handla från företag som arbetar med 

CSR är positivt relaterat till kundens vilja att konsumera från företag med gott rykte gällande 

arbetet med socialt ansvar. 

 

4. Köpbeslut och 18. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten 0,558 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan 

enkätfråga 4 och 18. Resultatet anger att konsumenter som föredrar att handla av företag som 
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arbetar med CSR och konsumenter som handlar oftare av företag som arbetar med socialt ansvar är 

positivt relaterade till varandra. 

 

13. Köpbeslut och 17. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten 0,374 visar att det finns ett svagt, nära till medelstarkt, positivt samband 

mellan enkätfråga 13 och enkätfråga 17. Resultatet pekar på att återvinning har en påverkan på 

framtida köp samt att ett gott rykte gällande arbetet med socialt ansvar har en positiv betydelse för 

konsumenten. En kund som tycker att det är viktigt att företag har gott rykte angående deras arbete 

med CSR blir även påverkad av om företaget erbjuder återvinning vid beslut om köp. 

 

13. Köpbeslut och 18. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten 0,377 visar ett svagt, däremot nära till medelstarkt, positivt samband 

mellan enkätfråga 13 och enkätfråga 18. Resultatet indikerar med ett svagt positivt samband att 

konsumenter vars framtida köp påverkas av om butiker erbjuder återvinning och om konsumenter 

föredrar att handla från företag som arbetar med CSR har inflytande på varandra och är därmed 

relaterade. 

 

16. Köpbeslut och 17. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten 0,566 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan 

enkätfråga 16 och enkätfråga 17. Resultatet visar att de konsumenter som föredrar att handla av 

företag som har gott rykte gällande deras arbete med CSR blir även påverkade vid köpbeslut av 

företagens arbete med socialt ansvar. 

 

16. Köpbeslut och 18. Image & rykte 

Korrelationskoefficienten 0,665 visar att det finns ett medelstarkt, nära till starkt, positivt samband 

mellan enkätfråga 16 och enkätfråga 18. Resultatet visar med ett medelstarkt positivt samband att 

det finns en relation mellan att företagens arbete med CSR påverkar konsumenternas beslut vid köp 

och att konsumenter föredrar att handla från företag som arbetar med socialt ansvarstagande. En 

konsument vars beslut vid köp påverkas av företagets arbete med CSR föredrar även att handla från 

företag som arbetar med socialt ansvar. 
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4.3.2 Återkoppling till teori 

I enlighet med Plewa et al. (2015), visar resultatet i vår studie att en stark image påverkar 

konsumenternas intentioner att köpa. Företag arbetar med CSR för att behålla en positiv image och 

enligt Mohr et al. (2001) kan en positiv image leda till ökad försäljning. Det grundas i att de 

konsumenter som har en positiv uppfattning om ett företagens image, sannolikt kommer att ta 

beslutet att handla från det företaget vid köpbeslut (Öberseder et al., 2011). Korrelationen mellan 

enkätfrågorna visar att konsumenternas köpbeslut påverkas av uppfattningen om företagens image 

och rykte, men visar även på att CSR spelar en viktig roll. Genom att engagera sig i CSR, kan 

företag bygga en positiv image samt skapa ett långsiktigt gott rykte (Hur et al., 2014). De CSR-

aktiviteter som företag engagerar sig i kan i sin tur förbättra relationen med konsumenterna (Lui et 

a., 2014). Vidare leder det till att konsumenter blir mer lojala mot företag, vilket kommer visas vid 

deras köpbeslut. 

 

Korrelationen mellan enkätfråga 4 och enkätfråga 17 visar att konsumenter som handlar oftare av 

företag som arbetar med CSR än av de företag som inte gör det, föredrar att handla av de företag 

som har ett gott rykte när det kommer till deras arbete med socialt ansvar. Det innebär att resultatet 

styrker det He & Lai (2014) säger om att ett företag med gott rykte påverkar konsumenternas 

köpbeslut positivt. Teorin bekräftas även när det kommer till vad Castaldo et al. (2009) samt Lii & 

Lee (2010) talar om. Konsumenternas avsikter till ett köp, avgörs av företagens rykte. Vidare är det 

känt att ett företag med gott rykte lockar fler konsumenter än företag med dåligt rykte, därför är det 

viktigt att utveckla ett positivt rykte (Veloutsou & Moutinho, 2008). Korrelationen mellan 

enkätfråga 16 och enkätfråga 17 styrker vikten av att utveckla ett positivt rykte, då korrelationen 

förklarar att en konsument som påverkas positivt av företagens arbete med CSR vid köpbeslut, 

föredrar att konsumera från företag med gott rykte 

 

Joergens (2006) nämner att modekonsumenter är medvetna om hållbarhetsfrågor, men att det inte är 

något som påverkar konsumentens köpbeslut. Denna teori bekräftas inte i vår studie. Samtliga 

korrelationer i tabell 7 visar att företagens arbete med CSR har en inverkan på konsumentens beslut 

vid köp samt har en positiv påverkan på konsumentens uppfattning om företagens image och rykte. 

Detta gör att företags image kan differentiera företaget gentemot konkurrenterna (Lin-Hi & Müller, 

2013) och genom att ha en stark och positiv image rörande CSR kan företag påverka 

konsumenternas intentioner till köp (Plewa et al., 2015; Mohr et al., 2001; Öberseder et al., 2011). 
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4.4 Hypotes 3 

I hypotes 3 studeras konsumentens köpbeslut och kundlojalitet. Enkätfråga 4, 13 och 16 mäter 

konsumenternas köpbeslut och enkätfråga 14 och 15 mäter kundlojalitet. Tabell 8 visar 

korrelationen mellan frågorna som mäter vardera värde. 

 

H3: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas köpbeslut och      

        konsumenternas kundlojalitet. 

 
Tabell 8: Korrelation mellan enkätfråga 4, 13, 16 och enkätfråga 14, 15 enligt SPSS. 

 

4.4.1 Hypotesanalys 

För hypotes 3 konstateras det utifrån tabell 8, att hypotesen accepteras i vår studie. Data från tabell 

8 visar ett medelstarkt positivt samband genom bekräftelse av korrelationskoefficienterna 0,435-

0,659. Resultatet visar att konsumenternas köpbeslut och kundlojalitet är positivt relaterade till 

varandra. 

 

Utifrån tabell 8 konstateras att fråga 14 enbart har en svag positiv korrelation med fråga 16, 

korrelationen klarar inte en signifikansnivå på 99%. Vidare har kundlojalitet utifrån fråga 14 som 

mäter kundlojalitet utifrån erhållen värdecheck, inget samband med varken fråga 4 eller 13 som 

representerar köpbeslut. Hypotesen accepteras utifrån korrelation mellan fråga 4, 13, 16 och 15, där 

korrelationskoefficienterna 0,435-0,659 klarar en signifikansnivå på 99%. Vidare bidrar inte 

korrelationskoefficienterna -0,074-0,177 till accepterad hypotes. Fråga 14 har inget samband med 
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fråga 15, som också mäter kundlojalitet. Det visar på att enkätfråga 14 och enkätfråga 15 uppfattas 

som olika definitioner av kundlojalitet och i vår studie är det fråga 15 som är relevant. Fråga 15 är 

en definition av kundlojalitet i form av lojalitet på grund av företagens arbete med CSR medan 

fråga 14 är kundlojalitet på grund av erhållen värdecheck. 

 

4. Köpbeslut och 14. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten -0,074 visar att det inte finns något samband mellan enkätfråga 4 och 

enkätfråga 14. Resultatet indikerar att det inte finns en relation mellan de konsumenter som handlar 

oftare av företag som arbetar med socialt ansvar än de som inte gör det och om kunden gör 

återupprepade köp från butik på grund av att det erhållit en värdecheck.  

 

4. Köpbeslut och 15. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,452 visar ett medelstarkt positivt samband mellan enkätfråga 4 och 

enkätfråga 15. Resultatet visar med ett medelstarkt positivt samband att de konsumenter som 

handlar oftare av företag som arbetar med CSR än av de som inte gör det är relaterat till att 

konsumenten gör återupprepade köper från butik som arbetar med socialt ansvar. En konsument 

som handlar ofta av företag som arbetar med CSR än de som inte gör det gör även är lojal genom att 

göra återupprepade köp. 

 

13. Köpbeslut och 14. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,045 visar att det inte existerar något samband mellan enkätfråga 13 och 

enkätfråga 14. Därmed visar resultatet att det inte finns någon relation mellan om konsumenternas 

framtida köp påverkas av om butiker erbjuder återvinning och om konsumenter gör återupprepade 

köp på grund av att det fått värdecheck i en butik. 

 

13. Köpbeslut och 15. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,435 visar att det finns ett medelstarkt positivt samband mellan 

enkätfråga 13 och enkätfråga 15. Det innebär att resultatet visar att det finns en relation mellan att 

konsumenter gör återupprepade köp på grund av att företagen arbetar med CSR och att 

konsumenternas framtida köp påverkas av om butiker erbjuder återvinning av textiler. 

 

16. Köpbeslut och 14. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,177 visar ett svagt positivt samband mellan enkätfråga 16 och 

enkätfråga 14. Resultatet indikerar med ett svagt positivt samband att konsumenter som gör 
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återupprepade köp på grund av att det får en värdecheck är relaterat till om företagens arbete med 

CSR är en bidragande faktor vid beslut av köp. 

 

16. Köpbeslut och 15. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,659 visar att det finns ett medelstarkt, nära till starkt, positivt samband 

mellan enkätfråga 16 och enkätfråga 15. Resultatet visar med ett medelstarkt positivt samband att 

konsumenter gör återupprepade köp från företag som arbetar med CSR och företagens arbete med 

socialt ansvar påverkar konsumenternas beslut vid köp är relaterade till varandra. Således går det att 

säga att de konsumenter vars beslut vid köp påverkas av företagens arbete med CSR gör även 

återupprepade köp från de företag som arbetar med socialt ansvar. 

 

4.4.2 Återkoppling till teori 

Den positiva korrelationen mellan enkätfrågorna i tabell 8 styrker teorin om att kundlojalitet ökar 

konsumenternas positiva attityder till företaget som i sin tur för med sig ökade köpintentioner 

(Öberseder et al., 2011). Porral & Lang (2015) definierar kundlojalitet som den anknytning en kund 

har till ett företag eller varumärke. Vidare avspeglas kundens anknytning till varumärket i 

konsumenten köpbeslut, då sannolikheten minskar att kunden ska köpa från annat företag än av det 

företag kund är lojal till. Konsumenter som är lojala mot ett företag eller ett varumärke finner ett 

unikt värde i det specifika varumärket de är lojala till, ett värde som inget annat alternativ kan 

erbjuda (Chaudhuri & Holbrook, 2001; Lee & Workman, 2015). 
 

Korrelationen mellan enkätfråga 4 och fråga 15 bekräftar det Hur et al. (2014) talar om, de menar 

att konsumenter upplever att socialt ansvarsfulla företag är mer trovärdiga än icke ansvarsfulla 

företag. Vid trovärdighet tenderar kunder att konsumera varumärket upprepade gånger (Lee & 

Workman, 2015), som i sin tur kan påverka företags finansiella resultat positivt (Plewa et al., 2015; 

Yusof et al., 2015). Krystallis & Chrysochou (2014) menar också på att kundlojalitet leder till 

upprepade köp, vilket direkt kan leda till lönsamhet för företaget. Vidare innebär det kundlojalitet är 

en hållbar konkurrensfördel (Pirsch et al., 2007). 

 

Det mest effektiva sättet att öka kundlojaliteten är att arbeta med CSR för samhällsnyttan och inte 

för egennyttan (Pirsch et al., 2007). Resultatet visar att enkätfråga 14 inte har något samband med 

de andra frågorna, vilket visar att konsumenter inte återvinner och är miljövänliga på grund av 

egennyttan utan enbart på grund av samhällsnyttan. Vidare kan det även utläsas utifrån 
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korrelationen mellan fråga 13 och fråga 15 att de företag som erbjuder CSR relaterade aktivitet i 

butik påverkar konsumentens köpbeslut samt att kunderna blir mer lojala mot företag som arbetar 

med CSR. På så sätt visas det att företag bör sträva efter att arbete med CSR för samhällsnyttan, då 

konsumenten själva inte gör det för egennyttan utan för samhällsnyttan. 
 

Resultatet bekräftar även teorin om att en konsument påverkas av olika faktorer vid köpbeslut 

(Chan & Wong, 2015) och att företagens arbete med CSR är en faktor som kan upprätthålla 

kundlojalitet (He & Lai, 2014). Utifrån korrelationen mellan enkätfråga 15 och fråga 16 kan det 

utläsas att den konsument vars köpbeslut påverkas av om företaget arbetar med CSR gör även 

återupprepade köp från en butik som arbetar med sitt sociala ansvar. Vidare visar det på att CSR är 

en av de faktorer som Chan & Wong (2015) nämner, som kan påverka konsumentens köpbeslut. 

Marin et al. (2009) nämner att CSR har en inverkan på konsumentens beteende då denne efterfrågar 

mer än bara produkter med kvalitet till ett lågt pris. CSR påverkar inte bara köpbeslutet utan även 

konsumenternas attitydlojalitet gentemot företaget, på så sätt skapar företagen en vilja hos 

konsumenten att prata positivt och rekommendera företaget och dess produkter till andra 

konsumententer (Bhattacharya & Sen, 2004). 

 

4.5 Hypotes 4 
I hypotes 4 studeras konsumenternas inställning till företagens arbete med CSR och kundlojalitet. 

Enkätfråga 1 och fråga 2 mäter konsumenternas inställning till företagens arbete med CSR och 

enkätfråga 14 och fråga 15 mäter kundlojalitet. I tabell 9 ställs enkätfrågorna mot varandra och 

redogör korrelationen mellan dem. 

 

H4: Det finns en positiv relation mellan konsumenternas uppfattning om företagens   

        arbete med CSR och konsumenternas kundlojalitet.  
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Tabell 9: Korrelation mellan enkätfråga 1, 2 och enkätfråga 14, 15 enligt SPSS. 

 

4.5.1 Hypotesanalys  

Tabell 9 visar att korrelationen indikerar att hypotes 4 accepteras i vår studie. 

Korrelationskoefficienten 0,377-0,421 bekräftar hypotesen men visar på att ett svagt positivt 

samband till ett medelstarkt positivt samband föreligger. Resultatet visar att det finns en positiv 

relation mellan konsumenternas syn på företag som arbetar med CSR och deras kundlojalitet. 

 

Tabell 9 visar att enkätfråga 14, som mäter återupprepade köp på grund av att en konsument erhållit 

en värdecheck, inte har något samband med fråga 1 och fråga 2 som mäter CSR. Vidare har 

enkätfråga 14 ingen betydande korrelation med fråga 15, som också mäter kundlojalitet. Det 

innebär att enkätfråga 14 och fråga 15 uppfattas som två olika definitioner av kundlojalitet. I 

hypotes 4 är det enkätfråga 15 som är relevant. Korrelationskoefficienterna 0,377 och 0,421 klarar 

en korrelation med 99% signifikans medan korrelationskoefficienterna -0,055 och 0,000 inte uppnår 

signifikansnivån. Sistnämnda värden bidrar inte till accepterad hypotes på grund av att de inte 

uppnår vald acceptansnivå. 

 

1. CSR och 14. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten -0,055 visar att det inte finns något samband mellan enkätfråga 1 och 

enkätfråga 14 som innebär att företagens arbete med socialt ansvar är svagt relaterat till 

konsumenternas återupprepade köp på grund av att de fått en värdecheck. Däremot ger värdena inte 

svar på om konsumenter gör fler återupprepade köp på grund av att det erhållit en värdecheck och 

även anser att det är viktigt att företag arbetar med CSR. 
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1. CSR och 15. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,421 visar att ett medelstarkt positivt samband existerar mellan 

enkätfråga 1 och enkätfråga 15. Resultatet indikerar att vikten av att företag arbetar med CSR är 

positivt relaterat till att konsumenter gör återupprepade köp på grund av att företag arbetar med 

socialt ansvar. En konsument som gör återupprepade köp av företag som arbetar med CSR anser 

även att det är viktigt att företag arbetar med socialt ansvar. 

 

2. CSR och 14. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,00 visar inget samband överhuvudtaget mellan enkätfråga 2 och 

enkätfråga 14. Resultatet indikerar att det inte finns ett samband mellan konsumenternas åsikt att 

fler företag bör arbeta med CSR och konsumenternas val att göra återupprepade köp på grund av att 

det erhållit en värdecheck. 

 

2. CSR och 15. Kundlojalitet 

Korrelationskoefficienten 0,377 visar att det finns ett svagt, nära till ett medelstarkt, positivt 

samband mellan enkätfråga 2 och enkätfråga 15. Resultatet visar att det finns en relation mellan 

konsumenter som gör återupprepade köp från en butik som arbetar med sitt sociala ansvar och 

konsumenter som anser att fler företag bör arbeta med CSR. 

 

4.5.2 Återkoppling till teori 

Resultatet bekräftar hypotesen att det finns ett positivt samband mellan företagens arbete med CSR 

och kundlojalitet (Mandhachitara & Poolthong, 2011). Utifrån korrelationen mellan fråga 15 som 

mäter kundlojalitet och de två frågor som mäter socialt ansvar, bekräftas det att CSR bidrar till 

lojala konsumenter (Pirsch et al., 2007). Resultatet bekräftar även teorin om att företagens arbete 

med CSR leder till lojala konsumenter, som i sin tur leder vidare till andra marknadsfördelar (Lee & 

Workman, 2015; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Pérez & del Bosque, 2014). Enligt He & Lai (2014) 

kan ett genuint arbete med CSR både bygga och bevara kundlojalitet. Utifrån resultatet i vår studie 

visas vikten av att företag arbetar med CSR för att konsumenter skall vara lojala. 

 

Resultatet i tabellen styrker antagandet om att konsumenter föredrar företag som arbetar med CSR 

(Bhattacharya & Sen, 2014). Marin et al. (2009) nämner att CSR har en inverkan på 

konsumenternas beteende då de börjat efterfråga mer än bra kvalitét på produkter till ett lågt pris. I 

vår studie bekräftas det att konsumententer föredrar socialt ansvarsfulla företag mer än icke 
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ansvarsfulla företag. Detta i sin tur bekräftar det Raman et al. (2012) tar upp, att CSR kan hjälpa 

företag att uppfylla förväntningarna hos konsumenterna. Detta gör att konsumenter föredrar företag 

som arbetar med CSR då deras förväntningar uppfylls. 

 

Enligt Culiberg (2014) samt Uusitalo & Oksanen (2004) finns det en konflikt mellan 

konsumenternas personliga vinning och ansvarsfullt agerande. Denna teori bekräftas inte i vår 

studie. Enkätfråga 14 som ställs emot fråga 1 och fråga 2 i tabellen, visar att personlig vinning inte 

har någon påverkan på kundlojaliteten. Hade det, som Moisander (2007) nämner, funnits en konflikt 

där konsumenten behövt ställa egenintresset mot samhällets miljöansvar hade vårt resultat visat på 

ett samband mellan fråga 14 och de två frågor som representerar CSR. Vidare hade enkätfråga 14 

och fråga 15 i tabell 9 haft liknande korrelationskoefficienter och påverkat kundlojalitet i samma 

utsträckning.  
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4.6 Sammanfattning av analys 

 

 
 

Tabell 10: Sammanfattande tabell av analysen (Källa: egen).  
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5. Slutsats 

Det avslutande kapitlet redogör för studiens resultat samt återkopplar till studiens bakgrund och 

syfte. Kapitlet presenterar också hur den teoretiska modellen utvecklats genom hypotestestet. 

Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning. 

 

Studien syftade till att undersöka hur företagens arbete med CSR i butik bidrar till lojala 

konsumenter i modebranschen. Resultatet visar att CSR direkt kan leda till kundlojalitet, vilket går 

att utläsa från figur 6. Resultatet från figuren visar dock att det finns ett problem när det kommer till 

sambandet mellan uppfattningen om företagens arbete med CSR och deras image samt rykte. Detta 

kan styrka det otydliga samband mellan CSR och kundlojalitet som Perez & del Bosque (2015) talar 

om. Figuren nedan visar hur den teoretiskt utformade modellen i kapitel 2 utvecklats utifrån 

resultatet i hypotestestet. Cirkeln i figuren nedan visar hur resultatet i studien avviker från teorin. 

Problemet som uppstått är att CSR inte har en positiv relation med image och rykte, vilket är den 

förkastade hypotes 1 i studien. Övriga hypoteser i studien har accepterats, vilket framgår av figur 6 

nedan där korrelationsvärdena visar styrkan i relationen som mäts. 

 

 

Figur 6: Utveckling av teoretisk modell genom hypotestest (Källa: egen). 

 

Utifrån figur 6 kan det utläsas att företagens arbete med CSR inte har ett positivt samband med 

företagens image och rykte, utan enbart visar en svag korrelation. Det svaga sambandet är mellan 

frågor som tar upp konsumenternas uppfattning om företagens arbete med CSR och företagens 

image samt rykte. Frågor som mäter konsumenternas tolkning av företagens kommunikation av 

CSR och hur de påverkar konsumenternas syn på företagens image och rykte, visar en svag 
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korrelation. Korrelationerna (0,126-0,164) i figur 6 visar att företagen misslyckats med att framföra 

och kommunicera arbetet med CSR i butik gentemot modekonsumenterna, vilket gör att 

konsumenterna som tidigare studier visat, tenderar att ifrågasätta motivet bakom kommunikationen 

(Abugre & Nyuur, 2015). Som tidigare nämnt, är samhällsnyttan viktigare för konsumenten än 

egennyttan då den inte berör dem. Det innebär att företag måste arbeta med CSR för samhällsnyttan 

och kommunicera det tydligt till konsumenterna. Orsaken till att resultatet i studien inte 

överensstämmer med teorin kan beror på att modekonsumenterna tolkat företagens kommunikation 

om arbetet med socialt ansvar som att de enbart gör det som PR, för egennyttan eller att budskapet 

inte nått konsumenten. Det kan innebära att företagens arbete med CSR i butik inte anses trovärdigt 

utifrån konsumenternas perspektiv. 
 

Trots att det inte tycks finnas något samband mellan företagens arbete med CSR och dess påverkan 

på image samt rykte, visar studien ändå att det finns ett samband mellan övriga delar i figur 6. Det 

innebär att resultatet utifrån hypotes 1 inte påverkar resterande hypotesers utfall. Resultatet i studien 

indikerar exempelvis att en stark image och ett gott rykte har inflytande på konsumenternas 

köpbeslut. Det har visats att CSR ändå spelar en viktig roll, trots att det inte finns något samband i 

relationen mellan CSR och image samt rykte. Genom att företag engagerar sig i socialt ansvar, 

bygger de en positiv image utåt och skapar ett långsiktigt rykte. Det leder sedan till lojala 

konsumenter, då konsumenternas köpbeslut påverkas av företagens arbete med socialt ansvar.  

 

Vidare dras slutsatsen att företagen som redan anses ha en stark image och ett gott rykte gällande 

arbetet med CSR, är de företag som påverkar konsumenterna vid köpbeslut. Vid kopplingen mellan 

image samt rykte och köpbeslut drar vi slutsatsen att konsumenter i modebranschen anser att 

företagen redan har en trovärdig image och ett pålitligt rykte när det kommer till företagens arbete 

med CSR. Vilket i sin tur har inflytande på modekonsumenternas köpbeslut och kan vara en 

bidragande faktor till varför modekonsumenter inte beaktar CSR vid köpbeslut i butik. Om företaget 

anses ha en trovärdig image och ett trovärdigt ryckte, anser konsumenterna inte att de behöver 

utvärdera arbetet med CSR. Modekonsumenterna anser då att de är miljömedvetna men som 

forskning visar, tar de inte hänsyn till socialt ansvar utan istället litar på företagens image och deras 

rykte. 
 

Företagens arbete med CSR har en central roll vid skapande av kundlojalitet. Konsumenter värderar 

företagens arbete med socialt ansvar högt och visar lojalitet genom återupprepade köp och positiva 

rekommendationer. Utifrån studien kan det även utläsas att konsumenterna blir mer lojala åt 
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företagen som arbetar med CSR i butik, exempelvis de som erbjuder möjligheten för återvinning. 

Resultatet visar att samhällsnyttan är viktigare än den personliga nyttan för konsumenten. Detta 

innebär att konsumenterna föredrar att handla från företag på grund av arbetet med CSR och inte för 

att konsumenterna erhåller något som bidrar till deras personliga vinning. 
 

Sammanfattningsvis har studien visat att företag som har en stark image och ett gott rykte gällande 

arbetet med CSR i butik, påverkar modekonsumenternas köpbeslut positivt. Det innebär att ju bättre 

rykte och starkare image ett företag har, ju mer föredrar konsumenterna i modebranschen att 

konsumera från företagen. Det har dock visats att företagen brister i kommunikationen om arbetet 

med CSR gentemot konsumenterna, då det i vår studie visats att CSR inte har en positiv relation 

med image och rykte. Det innebär att konsumenternas syn på företagens image och rykte inte 

påverkas av företagens arbete med CSR, dock är de fortsatt lojala gentemot företag som de anser 

arbetar bra med socialt ansvar. Vidare dras slutsatsen att CSR bör integreras i företagens 

verksamhet och framförallt i deras butiker, då det är en starkt bidragande faktor till lojalitet från 

konsumenter i modebranschen. 
 

5.1 Förslag till framtida forskning 

Med det resultat som erhållits från studien, ger det framtida forskning möjlighet att vidare 

undersöka hur CSR relaterade aktiviteter i butik bidrar till lojala modekonsumenter. Då vår studie 

funnit ett gap i forskningen mellan hur företag kommunicerar CSR med konsumenter och dess 

påverkan på image samt rykte, bör fokus ligga på att studera just detta samband djupare. Utifrån 

konsumenternas perspektiv skulle framtida forskning förslagsvis kunna studera vilken roll CSR 

spelar för modekonsumentens syn på image och rykte. Det skulle vara intressant att se vad det är 

som gör att sambandet i hypotes 1 saknas samt forskning på vad företag kan göra för att förbättra 

relationen mellan arbetet med CSR och image samt rykte. Framtida forskning föreslås undersöka 

hur företagens kommunikation till konsumenterna kan bidra till att stärka sambandet mellan CSR 

och image samt rykte. Ett förslag är att lägga till kommunikation som en påverkande faktor i figur 

2. Förhoppningsvis kan framtida forskning visa på ett starkare samband mellan CSR och 

kundlojalitet än vad aktuell forskning visat. 

 

Det skulle även vara intressant att se huruvida de CSR relaterade aktiviteterna i butik, kan bidra till 

att konsumenten blir mer engagerad i och medveten om företagens globala arbete med socialt 

ansvar. Det vore intressant att se hur butiker kan dra nytta av arbetet med CSR som sker i butik och 

hur det kan göra konsumenterna mer medvetna samt skapa en positiv inställning gentemot företaget. 
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Förväntningen är att framtida forskning skall identifiera hur mindre CSR-aktiviteter i butik kan 

påverka konsumentens engagemang till globala aktiviteter samt hur dessa kan bidra till förbättrad 

image och rykte. Då studien enbart avgränsats till konsumenter på modebranschen, rekommenderas 

framtida forskning att rikta sig mot andra konsumentmarknader. Detta för att resultatet skall kunna 

generaliseras till andra marknader än just den som valts i denna studie. Ett större urval av 

respondenter skulle också ge en mer säkerställd bild av resultatet.  
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7. Appendix 

Appendix 1: Studiens enkät 
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1.	  Jag	  tycker	  att	  företags	  arbete	  med	  socialt	  ansvar	  är	  viktigt	  

	  

	  

2.	  Jag	  anser	  att	  fler	  företag	  bör	  arbeta	  med	  socialt	  ansvar	  

	  

	  

3.	  Jag	  har	  uppmärksammat	  företagens	  kommunikation	  om	  deras	  arbete	  med	  socialt	  ansvar	  

	  

	  

	  

4.	  Jag	  handlar	  oftare	  av	  företag	  som	  arbetar	  med	  socialt	  ansvar	  än	  de	  företag	  som	  inte	  gör	  det.	  

	  

	  

	  

5.	  Jag	  tycker	  det	  är	  bra	  med	  företag	  som	  tar	  emot	  kläder	  för	  återvinning	  

	  

	  

6.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  kan	  lämna	  in	  kläder	  för	  återvinning	  på	  butiker	  	  

	  

	  

	  

7.	  Jag	  anser	  att	  butiker	  uppmuntrar	  kunder	  att	  vara	  miljövänliga	  

	  

	  

8.	  Jag	  anser	  att	  företag	  endast	  använder	  sitt	  arbete	  med	  socialt	  ansvar	  som	  PR	  

	  

	  

9.	  Jag	  lämnar	  in	  kläder	  för	  återutvinning	  för	  att	  jag	  bryr	  mig	  om	  miljön	  

	  

	  

10.	  Jag	  lämnar	  in	  kläder	  för	  återvinning	  för	  att	  jag	  får	  en	  värdecheck	  

	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  
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11.	  Jag	  är	  medveten	  om	  vad	  som	  händer	  med	  kläderna	  som	  butiker	  tar	  emot	  

	  

	  

12.	  Jag	  skulle	  återvinna	  mer	  kläder	  om	  jag	  fick	  ersättning	  för	  det	  

	  

	  

13.	  Butiker	  som	  erbjuder	  återvinning	  av	  kläder,	  påverkar	  mina	  framtida	  köp	  i	  just	  den	  butiken	  

	  

	  

	  

14.	  Jag	  gör	  återupprepade	  köp	  från	  en	  butik	  på	  grund	  av	  att	  jag	  fått	  en	  värdecheck	  

	  

	  

15.	  Jag	  gör	  återupprepade	  köp	  från	  en	  butik	  som	  arbetar	  med	  sitt	  sociala	  ansvar	  

	  

	  

16.	  Företagens	  arbete	  med	  socialt	  ansvar	  påverkar	  mitt	  beslut	  vid	  köp	  	  

	  

	  

17.	  Jag	  föredrar	  att	  konsumera	  från	  en	  butik	  som	  har	  gott	  rykte	  gällande	  deras	  arbete	  med	  

socialt	  ansvar	  

	  

	  

	  

18.	  Jag	  föredrar	  att	  handla	  från	  företag	  som	  arbetar	  med	  socialt	  ansvarstagande	  

 

 

 

 

Tack	  för	  att	  du	  tog	  dig	  tid	  att	  hjälpa	  oss	  med	  vår	  studie!	   	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  

Instämmer	  inte	  alls	   Instämmer	  helt	  
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Appendix 2: Riktlinjer till intervjuerna 

 

Frågor som rör hur de arbetar med CSR generellt. 

- Hur arbetar ni med CSR (ert sociala ansvar) i butiken?  

- Hur informerar ni kunderna om ert arbete med CSR? 

 

Frågor som rör hur de arbetar med klädåtervinning. 

- Varför återvinner ni kläder?  

- Vad gör ni med kläderna som lämnas in för återvinning?  

- Hur mycket kläder lämnas in för återvinning? 

 

Frågor som rör hur kunderna känner till och uppfattar återvinning. 

- Hur vet kunderna att de kan återvinna kläder hos er?  

- Hur uppfattar kunderna möjligheten att lämna in kläder hos er 

- Varför tror ni kunderna lämnar in kläder? 

- Vilken betydelse har ersättningen på att de lämnar in kläder?  

 

Frågor som rör kundlojalitet på grund av återvinning. 

- Hur påverkar det kundernas fortsatta köp hos er?  
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Appendix 3: Korrelation och signifikans med ålder och kön 

 

 


