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Abstract: The competitive situation for businesses has experienced drastical changes as an effect 
of globalization and changes in consumer demands.  Product related competitive advantages are 
risking to quickly become presumptions for competition. The demand for increased innovation 
pace, along with the intense price competition, has led to buisnesses trying to find new ways to 
differentiate themselves and Corporate Social Responsibility has became one way of doing so. 
 
The bad working conditions associated with the textile industry have rised a debate about the 
businesses’ Corporate Social Responsibility. The future is heading towards more and more 
companies choosing to take their social responsibility, many of those experiencing  this to be an 
advandage in the relation with the consumers. Although, there are no proofs supporting that 
theory.  
 
To be able to answer if the Corporate Social Responsibility adopted by companies actually can  
contribute with benefits, the following problem formulation was created: 
 

 Is it possible to build a strong brandimage through CSR? 
 

 Is the interest for ethics important enough among swedish fashion consumers to have an 
impact on their buying desicion? 

 
The purpose of this study is to illustrate how companies in the fashion industry can apply CSR, to 
enhance their brandimage, and create competitive advantages. The study also aims to examine, in 
what way, the consumers’ interest in ethics and social issues affect their buying decisions.  
 
The study showed that most consumers like to think of themselves as “good people” and 
therefore find social responsibility and fair working conditions to be of great importance which 
makes it possible for comapanies to build a strong brandimage with CSR. Although, the liking 
towards social responsibility showed to be in no way a warranty for companies that consumers 
will choose their products over those of the competitors’. A strong brandimage, thus, isn’t enough 
to affect the consumers buying decision though other attributes is of greater importance for the 
customers.  However, there is a small segment that find fair working conditions to be of great 
importance. The conclusion is that CSR, as a competitive weapon and differentiator, is suitable 
for a small segment of the market rather than the market as a whole.  
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Sammanfattning 
Konkurrenssituationen för företagen har drastiskt förändrats som en följd av globalisering och 
förändringar i konsumentefterfrågan. Vad som från början var produktrelaterade 
konkurrensfördelar riskerar snabbt att förvandlas till konkurrensförutsättningar. Kraven på ökad 
innovationstakt tillsammans med den intensiva priskonkurrensen har lett till att företag börjat 
söka efter nya sätt att differentiera sig och Corporate Social Responsibility har blivit ett av dem.  
 
De uppmärksammade dåliga arbetsförhållandena inom textilindustrin har gett upphov till en 
debatt om företagens sociala ansvar. Ämnet har fått stor uppmärksamhet och idag marknadsför 
nästan alla större företag sitt CSR arbete genom Code of Conducts på hemsidor och via andra 
medier. Utvecklingen inom textilbranschen går mot att allt fler företag väljer att ta socialt ansvar 
för sin produktion och många av företagen upplever även att det kan vara till fördel i relationen 
med konsumenterna, någonting som saknar faktiska bevis. 
 
För att kunna besvara om företagens sociala ansvarstagande faktiskt kan vara till fördel i 
relationen med konsumenterna utformades följande problemformuleringar: 
 

 Kan man bygga en stark varumärkesimage med hjälp av CSR? 
 

 Är intresset för etikarbete bland svenska modekonsumenter tillräckligt stort för att 
påverka deras köpbeslut? 

 
Syftet med uppsatsen är att belysa på vilket sätt modeföretag kan använda sig av CSR för att 
stärka sin varumärkesimage och skapa konkurrensfördelar samt att undersöka vilket intresse för 
etik och sociala frågor som finns bland svenska modekonsumenter idag och i vilken utsträckning 
det påverkar deras köpbeteende.  
 
Studien visade att de flesta konsumenter vill se sig själva som ”goda människor” och anser därför 
att socialt ansvarstagande och rättvis produktion är av stor vikt vilket gör det möjligt för företag, 
att genom CSR, bygga en stark varumärkesimage. Det innebär för den sakens skull ingen garanti 
för att konsumenterna kommer handla varumärkets produkter. Trots att många konsumenter har 
höga tankar om etiskt producerade kläder och trots att de anser att rättvisa arbetsförhållanden är 
av stor vikt så är det inget som de tänker på när det väl står inne i butiken och väljer kläder. En 
stark varumärkesimage blir således inte tillräckligt för att påverka konsumenternas köpbeslut utan 
det finns en mängd andra attribut som är av större vikt för de flesta konsumenter. Dock finns ett 
litet segment av marknaden som lägger stor vikt vid att plagget är etiskt producerat. Slutsatsen 
blev följaktligen att CSR inte fungerar som konkurrensmedel och särskiljande faktor för hela 
marknaden utan endast lämpar sig för ett litet segment av marknaden. 
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1 Inledning 
 
I kapitel ett ges en bakgrund till det valda ämnet som sedan mynnar ut i uppsatsens 
problemformulering. I det första kapitlet redogörs även studiens syfte och avgränsningar. 
Kapitlet avslutas slutligen med definitioner av, för studien, viktiga nyckelbegrepp samt 
uppsatsens disposition.  
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Förutsättningarna för dagens företag har enligt van Weele (2005) ändrats till följd av 
globalisering, utveckling inom informationsteknologi och förändringar i konsumentefterfrågan, 
vilket har lett till att konkurrenssituationen för företagen drastiskt förändrats. Även Melin (1999) 
menar att konkurrensen ser annorlunda ut idag mot vad den gjorde för några år sedan. 
Konsumenternas kriterier, utifrån vilka de värderar varor och tjänster, har gått från att enbart 
omfatta kvalitet och pris till att även omfatta tillgänglighet, service, pålitlighet, unikhet med mera 
(van Weele, 2005). Melin (1999) menar att produktens överlägsenhet i sig inte längre är 
tillräckligt för att garantera framgång. Produktlivscykeln har enligt Melin kraftigt förkortats till 
följd av den höga teknologiska utvecklingstakten och den ökade hastigheten med vilka 
imitationer når ut på marknaden. Vidare menar författaren att det i sin tur lett till att 
produktrelaterade konkurrensfördelar snabbt riskerar att förvandlas till konkurrensförutsättningar, 
vilket sätter press på dagens företag. Kraven på ökad innovationstakt tillsammans med den 
intensiva priskonkurrensen har enligt Melin gjort att företag börjat söka efter mer uthålliga 
konkurrensmedel som exempelvis varumärken (Melin 1999).  
 
År 1988 omnämndes av tidningen The Economist som ”Year of the brand” efter att ett flertal 
förvärv av internationella varumärkesföretag ägt rum. Rowntree, som ägde rätten till varumärken 
som After Eight, Kit Kat och Smarties köptes upp av Nestlé för 4,5 miljarder dollar, vilket var 
fem gånger mer än företagets bokförda värde (Melin, 1999 och Håkansson, 2004). Håkansson 
(2004) menar att det var då som varumärkets värde blev påtagligt eftersom det då kunde börja 
mätas i pengar. Uppköpen ledde enligt Melin (1999) till en stor debatt och en helt ny syn på 
varumärken. Både Melin (1999) och Håkansson (2004) hävdar att varumärket idag kan betraktas 
som företagets starkaste tillgång och som ett viktigt konkurrensmedel. 
 
 
“A product is something that is made in a factory, a brand is something that is bought by a 
customer. A product can be copied by a competitor, a brand is unique. A product can be quickly 
outdated, a successful brand is timeless” (Feldman, 1995 i Melin, 1999 s.49) 
 
 
För att kunna klassificeras som ett varumärke säger varumärkeslagen att produkten måste 
särskilja sig, differentiera sig, från andra produkter (se Melin, 1999). Att differentiera sig upplevs 
som allt svårare för företagen men att skapa en bra image kring varumärket har visat sig fungera 
som särskiljande faktor. En bra image uppstår inte utav sig självt utan måste förtjänas. De företag 
som lyckas skapa en bra image kring sitt varumärke har emellertid visat sig vinna 
konkurrensfördelar. Allmänhetens uppmärksamhet kring företagens dåliga beteende har lett till 
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att företagen insett vikten av image och Corporate Social Responsibility, CSR (Boulstridge och 
Carrigan, 2000).  
 
EU-kommissionens definition av Corporate Social Responsibility lyder: 
”Ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund interagerar social och miljömässig hänsyn 
i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver”. (Löhman & 
Steinholtz, 2003, s. 13) 
 
Som definitionen säger är det enligt Löhman och Steinholtz (2003) företagsledningen som själva 
bestämmer vilket ansvar företaget har. CSR arbete handlar, enligt författarna, om att förstå och på 
ett aktivt sätt arbeta med företagets inverkan på omgivningen och innebär alltså inte att skriva 
etikpolicys och marknadsföra samhällsprojekt. Löhman och Steinholtz menar att det handlar om 
att förstå de interagerande relationer som företaget befinner sig i, och att använda sig av dem. Att 
ta sitt miljö- och sociala ansvar hävdar de inte är enkelt utan kräver strukturerade resonemang om 
varför man gör som man gör. Författarna menar att företagen måste själva hitta sin roll i 
samhället och kan därigenom öka sin attraktionskraft. Sällan medför det beröm, desto oftare får 
man ta kritik. Trots det väljer allt fler företag att ta sitt samhällsansvar (Löhman & Steinholtz, 
2003). 
 
Enligt Fletcher (2008) anses tillverkningen av textil och konfektion idag vara en stor miljöbov. 
Att omvandla råmaterial till tyg och sedan till färdiga produkter är både arbetsintensivt och 
kräver stora mängder energi, vatten och andra resurser. I exempelvis staden Tiripur, i Indien, 
kräver textilindustrin mer än 90 miljoner liter vatten om dagen, vilket till stor del körs in med 
lastbil från kringliggande områden. Industrin har även orsakat en förorening av nästan hela 
stadens grundvatten ner till 100 meters djup (Naturskyddsföreningen, 2008). De dåliga 
förhållandena inom textilindustrin har gett upphov till ett ökat fokus på hållbar utveckling inom 
branschen vilket innebär att man tillgodoser dagens behov utan att äventyra förmågan för 
kommande generationer att klara sina behov (Löhman & Steinholtz, 2003). 
 
Svenskarnas klädkonsumtion har under det senaste decenniet ökat med nästan 60 procent och 
under 2007 importerades ungefär nio kilo kläder per person. Per Rosander, som jobbar som 
miljökonsult, menar att det inte finns något som helst hållbarhetsperspektiv inom textilindustrin. 
Han menar att det är omöjligt för detta att fortgå, vi kan inte fortsätta att producera så här mycket 
kläder på ett hållbart sätt (Naturskyddsföreningen, 2008). Miljön är inte det enda som påverkas 
av vår ökade klädkonsumtion. Inom textil och konfektionsbranschen jobbar det enligt Fletcher 
(2008) idag omkring 26 miljoner människor runt om i världen. De flesta av våra kläder tillverkas 
enligt organisationen Rena kläders hemsida idag i Asien och vardagen för många arbetare inom 
textilindustrin är väldigt hård. Lönen är låg och ofta inte tillräcklig för att leva på och det händer 
att de anställda i textilfabrikerna får arbeta upp till 18 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. 
Anställningarna är dessutom osäkra och arbetarna utsätts ofta för sexuella trakasserier. När de 
försöker påverka de dåliga arbetsvillkoren är trakasserier vanligt förekommande och 
motsättningar kan till och med resultera i ett avskedande. Att organisera sig i fackliga förbund är 
inte bara svårt utan kan även vara förenat med livsfara. (Rena kläder, 2009) De dåliga 
arbetsförhållandena inom textilindustrin har enligt Shaw et al. (2006) lett till att pressen på etiskt 
handlande ökat. 
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En amerikansk undersökning visar att socialt ansvarstagande är det viktigaste kriteriet hos 
konsumenter då de bildar en uppfattning om ett företag (Solomon, 2007). Boulstridge och 
Carrigan (2000) menar att intresset för hur företag beter sig ökade under slutet av 1990-talet och 
att allmänna organisationer, staten, media och konsumenter då började visade oro över företagens 
tvivelaktiga aktiviteter. Van Weele (2005) hävdar att det var under den här tiden som 
konsumenterna blev medvetna om sin makt och började ifrågasätta oetiskt handlande. Företagens 
etik granskas ständigt och oetiskt handlande och tillverkning leder till negativ publicitet i media. 
Code of Conducts upplevs inte som tillräckligt övertygande bland etiskt medvetna konsumenter, 
likaså finns de inte tillgängliga vid köptillfället och gör det därför svårt för konsumenten att 
avgöra huruvida plagget är etiskt tillverkat eller inte (Shaw et al. 2006). Shaw et al. (2006) menar 
att den sociala medvetenheten har ökat kraftigt inom bland annat livsmedelsindustrin, vilket har 
lett till att många etiska alternativ blivit tillgängliga på marknaden. Vidare menar författarna att 
pressen på liknande handlande ökar inom modebranschen.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Ett starkt varumärke är ett viktigt konkurrensmedel och ett sätt att nå framgång. En undersökning 
gjord av Kuczmarski et al. visade att 72 procent av kunderna var beredda att betala 20 procent 
mer för sitt favoritmärke än för samma produkt av liknande märken (se Leiser, 2004). Vidare 
hävdar Kuczmarski et al. att priset helt saknade betydelse för 25 procent av kunderna då de 
handlade ett varumärke som de kände sig lojala till (se Leiser, 2004).  
 
Vid uppbyggnad av varumärken kan fokus antingen ligga på produkten eller på företaget (Aaker, 
2002). Att fokus ligger på produkten, dess funktionella fördelar och produktattribut är enligt 
Ghodeswar (2008) det vanligaste alternativet och även det som många konsumenter lägger störst 
vikt vid. Genom att marknadsföra sig genom produktattribut hävdar dock Aaker (2002) att man 
gör det lätt för konkurrenterna att kopiera produkterna. Vad som tidigare var en konkurrensfördel 
kan snabbt bli till en konkurrensförutsättning (Melin, 1999). Melin menar att priset då kommer 
att vara avgörande för vilken produkt konsumenten väljer, någonting som företaget vill undvika. 
För att undvika att hamna i en negativ prisspiral, där man tvingas pressa priserna för att attrahera 
konsumenterna, hävdar Aaker (2002) att fokus kan läggas på företaget istället för på dess 
produkter. På så vis menar Kapferer att starka bindningar mellan märkesprodukten och 
konsumenten skapa kan skapas (se Melin, 1999). En relation kan enligt Aaker (2002) skapas 
genom att man tillför värden som ger kunden en positiv känsla av varumärket, så kallade 
emotionella värden. Författaren skriver att emotionella värden kan, förutsatt att kunden finner det 
emotionella värdet vara relevant, fungera som konkurrensmedel och vara avgörande för om 
kunden väljer ett visst varumärke framför ett annat. Enligt Aaker finns det kunder som utvecklar 
en relation med företag enbart genom beundran och respekt för deras arbete. Kunder kan komma 
att uppleva respekt och beundran inför företag som tar sitt sociala ansvar och på så vis kan CSR 
anses vara en emotionell fördel, med vilken företag kan skapa relationer till sina kunder (Aaker, 
2002). 
 
Undersökningen av Kuczmarski et al. visar på att en stark varumärkesimage bidrar till såväl 
högre lönsamhet som lojala kunder. Kostnaderna för att behålla en gammal kund utgörs enligt 
Grönroos (2002) endast av 15 till 20 procent av kostnaden för att attrahera en helt ny kund. Att 
skaffa lojala kunder och på så vis skapa en relation mellan sitt varumärke är enligt Aaker (2002) 
målsättningen för alla företag. Etik och socialt ansvar ligger som sagt helt rätt i tiden. Ämnet har 
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fått stor uppmärksamhet och idag marknadsför nästan alla större företag sitt CSR-arbete genom 
Code of Conducts på hemsidor och via andra medier. Enligt Textil och läderlaboratoriet går 
utvecklingen inom textilbranschen mot att allt fler företag väljer att ta socialt ansvar och många 
av företagen upplever, just CSR som ett sätt att bygga en relation med konsumenten (Textillab, 
2009). 
 
I en ledare skriver Annelen Geretschläger att de kärva ekonomiska tiderna innebär att företagen 
måste börja prioritera annorlunda och menar att det ofta är de mjuka värdena som får ge vika när 
det är dags för besparingar (Geretschläger, 2009). Det finns dock ett undantag menar 
Geretschläger. Författaren menar att, trots lågkonjunkturen, fortsätter företag arbeta med CSR 
och att det beror på den goodwill och långsiktiga ekonomiska lönsamheten som kommer härav. 
Genomförda undersökningar har dock inte påvisat något samband mellan företagens CSR arbete 
och kundernas vilja att handla av dem (Castaldo et al. 2009). Som synes påpekar ett flertal 
författare vikten av att arbeta med CSR men trots det saknas bevis på vilken, om än någon, 
inverkan CSR faktiskt har på konsumenter och företag. 
 
Enligt Smith genomfördes i början av 2000-talet en mängd undersökningar av hur 
konsumenternas köpbeteende påverkas av företagens sociala ansvarstagande. Konsumenterna 
själva hävdade att företags CSR arbete hade stort inflytande över av vilka de valde att handla, 
vilket inte fick stöd i de empiriska undersökningarna (se Casaldo et al. 2009). Sedan dess har 
mycket utveckling skett inom ämnet men frågan om CSR verkligen har tillräckligt stor inverkan 
på konsumenterna för att påverka deras köpbeslut kvarstår. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Med utgångspunkt i problemdiskussionen har följande frågor sammanställts utifrån vilka min 
studie kommer att utgå: 
 
 

 Kan man bygga en stark varumärkesimage med hjälp av CSR? 
 

 Är intresset för etikarbete bland svenska modekonsumenter tillräckligt stort för att 
påverka deras köpbeslut? 

 
 
 
1.4 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa på vilket sätt modeföretag kan använda sig av CSR för att 
stärka sin varumärkesimage och skapa konkurrensfördelar. Syftet är även att undersöka vilket 
intresse för etik och sociala frågor som finns blad svenska modekonsumenter idag samt i vilken 
utsträckning det påverkar deras köpbeteende. Studien är tänkt att utgöra en grund för företag som 
vill implementera CSR i sin varumärkesstrategi.  
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1.5 Avgränsningar 
 
I den här studien kommer jag att enbart behandla textila modeföretag och jag kommer i min 
studie främst att anta konsumenternas perspektiv. Vid analys av varumärkesuppbyggnad och 
varumärkesstrategi kommer jag främst att rikta in mig på den etiska delen av CSR begreppet även 
om jag till viss del kommer att behandla hela begreppet.  För att underlätta 
marknadsundersökningen har jag begränsat min målpopulation till kvinnor i åldrarna 18-30 
bosatta i västra Götaland. Det ökade intresset för mode bland unga kvinnor gör sig synligt bland 
annat genom det otaliga antalet modebloggar och den enligt Habit (2007) ökande 
modekonsumtionen. Intresset för mode och den ökande modekonsumtionen gör unga kvinnor till 
en viktig målgrupp för många modeföretag och även en intressant målgrupp att studera i den här 
studien. 
 
1.6 Nyckelbegrepp och definitioner 
 
Corporate Social Responsibility, CSR: då företag på eget initiativ tar sitt samhällsansvar utöver 
vad lagen kräver (Löhman & Steinholtz, 2003). 
 
Differentiering: uppkomsten eller skapandet av skillnader mellan sådant som från början var 
likadant (Nationalencyklopedin sökord: differentiering). 
 
Emotionella värden: Värden förknippade med ett varumärke som ger kunden en positiv känsla 
(Aaker, 2002).  
 
Value proposition: det sammanlagda värdet av alla fördelar som erbjuds kunden (Aaker, 2002).  
 
Varumärken: det som kännetecknar en vara eller ett företag och som särskiljer 
produkten/företaget från andra produkter/företag (www.ne.se sökord: varumärke). 
 
Varumärkesidentitet: den bild av varumärket som företaget vill skapa i kundernas medvetande 
(Grönroos, 2002). 
 
Självförverkligande värden: värden som möjliggör för en person att kommunicera sin 
självimage (Aaker, 2002). 
 
Organisations associationer: vad som helst som direkt eller indirekt kan kopplas till företaget 
och som kan leda till hållbara konkurrensfördelar för företaget. (Aaker, 2007) 
 
 
1.7 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I inledningskapitlet ges en bakgrund till problematiseringen som slutligen leder fram till min 
frågeställning. I kapitlet behandlas även studiens syfte, avgränsningar och nyckelbegrepp.  
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Kapitel 2 – Metod 
I metodkapitlet diskuteras metoder som används vid forskning och här argumenterar och redogör 
jag för vilka metoder jag kommer använda vid insamling av empiri.  
 
 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
I teorikapitlet beskrivs de teorier på vilka min studie grundar sig och som sedan kommer att ligga 
till grund för min analys och slutsats.   
 
Kapitel 4 – Empiri 
Här redogörs för den data som undersökningen resulterat i.  
 
Kapitel 5 – Analys 
I analyskapitlet ställs det empiriska materialet mot teorin från den teoretiska referensramen.  
 
 
Kapitel 6 - Slutsatser  
Här presenteras de slutsatser jag kommit fram till kopplat till problemdiskussion och syfte.   
 
Kapitel 7 – Avslutande diskussion 
I det här kapitlet redogör jag för mina tankar kring uppsatsen och dess resultat samt presenterar 
förslag på fortsatt forskning.  
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2 Metod 
 
I uppsatsens andra kapitel presenteras grundläggande fakta kring olika forskningsmetoder 
utifrån vilka jag genom motiveringar redogör för undersökningens tillvägagångssätt. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet. 
 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Patel och Davidson (2003) menar att det finns två huvudsakliga förhållningssätt man som 
forskare kan anta; positivism och hermeneutik. Positivismen har enligt Patel & Davidson sina 
rötter i den empiriska/vetenskapliga traditionen och stödjer tanken på en enhetlig vetenskap. 
Thurén (2007) menar att positivister hävdar att människan endast har två källor till kunskap; det 
vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Han menar att man inte skall 
lita till traditioner eller spekulera utan istället understyrka alla påståenden med fakta som kan 
anse säkerställda med all rimlig sannolikhet. Grundtanken inom positivism är enligt Patel och 
Davidson (2003) att forskaren alltid skall vara objektiv och att resultatet på så vis skall bli 
detsamma oavsett vem som utför undersökningen. Detta förhållningssätt går ut på att skapa så 
säker kunskap som möjligt och grundinställningen till omvärlden är kritisk (Thurén, 2007). 
Hermeneutik är positivismens raka motsats och här är resultaten beroende av forskaren då 
forskarrollen ses som öppen, subjektiv och engagerad. Ordet hermeneutik betyder tolkningslära 
och förhållningssättet avser att ge en förståelse av livsvärden och den mänskliga existensens 
grundbetingelser. Anhängare till hermeneutiken menar att människor har intentioner och avsikter 
som yttrar sig i språk och handling vilka man kan tolka och förstå innebörden av (Patel & 
Davidson, 2003). 
 
I min uppsats har jag antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt då jag är i behov av att tolka mina 
insamlade data. Trots att ett positivist förhållningssätt hade varit att föredra för min studie, då jag 
vill uppnå ett så generaliserbart resultat som möjligt, är en sådan undersökning omöjligt att 
genomföra då min frågeställning kräver att jag analyserar och tolkar den insamlade datan.  
 
 
2.2 Typ av syfte 
 
Enligt Christensen et al. (2001) utgörs undersökningens syfte i praktiken av att bestämma 
undersökningsproblemet, som i sin tur beskriver inriktning och huvudsaklig målsättning för 
undersökningen. Andersen (1998) skriver att det är viktigt att vara medveten om vad kunskapen 
skall användas till innan man börjar producera den, eftersom hur man väljer att undersöka ett 
problem beror på vilket syfte underökningen har. Vidare menar Andersen att en studie kan ha 
fyra olika syften; problemidentifierande, beskrivande, förklarande eller förstående.  
 
Då man utforskar ett förhållande eller fenomen som är helt eller delvis okänt menar Andersen att 
man skall använda sig av ett explorativt och problemidentifierande. Christensen et al. (2001) 
hävdar att huvudfrågan i en explorativ studie är ”vad?” och att denna metod bör användas när 
man har en liten kännedom om undersökningsproblemet och vill skapa en övergripande bild. 
Enligt Andersen (1998) kan syftet med problemidentifierande undersökningar även vara att hitta 
intressanta frågor som man vid ett senare tillfälle kan undersöka. Dessa frågor kan ligga till grund 
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för en förklarande eller förstående undersökning och är då tänkt att formulera hypoteser och 
antaganden vilka sedan testas. Avsikten med en sonderande undersökning behöver inte vara 
generell utan kan specificeras till att identifiera problem inom en eller flera organisationer. 
 
Beskrivande undersökningar är enligt Andersen (1998) det vanligaste inom beteendevetenskaplig 
forskning och fokus ligger då, som namnet säger, på att beskriva en händelse eller ett fenomen. 
Beskrivningarna kan vara av händelser i dåtid eller i nutid. Man kan även beskriva bakgrunden 
till konkreta fenomen, konsekvenserna av olika fenomen eller relationer mellan olika fenomen. 
Enligt Christensen et al. (2001) är huvudfrågan i beskrivande undersökningar ”hur?” och 
metoden används då man har god kännedom om ett marknadsproblem eller en marknadssituation 
men man saknar en uppdaterad och klar bild.  
 
Då man är välbekant med ett fenomen och har en tydlig beskrivning av det, men vill veta varför 
fenomenet fungerar som det gör, använder man sig enligt Christensen et al. av ett förklarande 
syfte. Huvudfrågan är då ”varför?” och undersökningsformen syftar till att tydliggöra samband. 
Vid förklarande undersökningar läggs enligt Andersen (1998) stor vikt vid att utveckla nya 
tolkningar och förståelseramar vilket gör att språklig kommunikation (dialog) är av stor betydelse 
vid tolkningsprocesserna.  
 
Redan från undersökningens start hade jag ganska god kännedom om marknadsproblemet och 
marknadssituationen i min undersökning använde mig därför av ett beskrivande syfte. Med 
studien ville jag beskriva huruvida man kan bygga en stark varumärkesidentitet med hjälp av 
CSR och om/hur CSR och varumärket påverkar konsumenternas köpbeteende. Jag hade alltså 
inte för avsikt att med denna studie förklara varför. Under början av 2000-talet genomfördes en 
del undersökningar av ämnet, dock inte bland svenska modekonsumenter, och då intresset för 
CSR arbete ökat de senaste åren ville jag skaffa mig en mer uppdaterad bild av situationen och 
det beskrivande syftet lämpade sig därför väl.  
 
 
2.3 Datainsamling 
 
Andersen (1998) menar att det inom samhällsvetenskapen finns två huvudtermer av metoder 
vilka man skiljer på; kvalitativa och kvantitativa. I kvalitativa undersökningar menar Andersen 
(1998) att fokus ligger på att man, genom olika former av datainsamling, skapar en djupare 
förståelse för problematiken och sambandet mellan problemkomplexet och helheten.  Vid denna 
undersökningsmetod är kunskapssyftet enligt honom i första hand förståelse, inte förklarande. 
Vid kvalitativa undersökningar används enligt Christensen et al. (2001) mjuka data som utgörs av 
ord, text och symboler vika karakteriseras av att de beskriver eller representerar människor, 
handlingar och händelser i den sociala verkligheten.  
 
Vid kvantitativa undersökningar menar Andersen (1998) att man i stor utsträckning istället 
använder sig av statistik, matematik och aritmetiska formler vilket påminner om 
naturvetenskapen. Christensen et al. (2001) menar att man vid studier av kvantitativ karaktär 
överför det man vill studera till hårda data i form av siffror och kvantiteter vilka kan 
standardiseras och bearbetas statistiskt. Att orsaksförklara det fenomen som utgör orsaken till 
undersökningen är det främsta kunskapssyftet vid kvantitativa undersökningar, vilket är en 
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förutsättning för att kunna pröva om det uppnådda resultatet kan appliceras på alla enheter man 
vill uttala sig om. (Andersen, 1998)  
 
Trots att jag i studien antog ett hermeneutiskt synsätt, vilket vanligtvis förknippas med kvalitativa 
undersökningar, har jag valt att genomföra en kvantitativ undersökning. Studiens syfte var att 
undersöka hur man på bästa sätt bygger upp ett varumärke med hjälp av CSR och om intresset för 
etik är tillräckligt stort hos konsumenterna för att CSR skall ha en påverkan på dem. Det ämnade 
jag göra på ett så generaliserbart och statistiskt sätt som möjligt. Undersökningar där ett 
hermeneutiskt synsätt tillämpats kan visserligen inte anses generaliserbara då resultatet är 
beroende av forskarens tolkningar och den absoluta sanningen inte förekommer i sådana 
undersökningar. Jag är därigenom medveten att min undersökning inte kan anses statistiskt 
generaliserbar men strävar ändå efter att resultaten av undersökningen skall kunna anses vara 
generaliserbara, något som inte varit möjligt om en kvalitativ studie genomförts. För att kunna 
genomföra en kvantitativ undersökning var jag i behov av de hårda data som förknippas med 
sådana undersökningar. Även det faktum att min underökning hade ett beskrivande syfte, inte ett 
förklarande syfte, gjorde att en kvantitativ undersökning lämpade sig väl.  
 
Enligt Christensen et al. (2001) är grundsynen på data att de inte finns ”färdiga att plocka” utan 
att de skapas av undersökaren och Andersen (1998) menar att det finns två varianter av data; 
primär- och sekundärdata. Med sekundärdata menas den data som redan finns tillgänglig vid 
undersökningens start, alltså data som redan tidigare samlats in och sammanställts i ett annat 
sammanhang för ett annat syfte. Då ny information samlas in för att lösa ett specifikt problem 
kallas dessa data för primärdata (Christensen et al. 2001). Till min undersökning använde jag mig 
endast av primärdata. Primärdata var det bästa och enda alternativet för min undersökning då 
liknande undersökningar inte utförts på min valda målgrupp och därför inte fanns att tillgå. Den 
teoretiska referensramen består dock endast av sekundärdata då jag där använde mig av litteratur 
i form av böcker och tidningsartiklar samt i viss utsträckning även Internetkällor. 
 
För insamling av primär data hävdar Christensen et al. (2001) att det finns fyra olika tekniker som 
forskaren kan använda sig av; enkäter, intervjuer, observationer eller experiment. Med enkäter 
menas en skriftlig sammanställning av öppna eller slutna frågor som respondenten får svara på 
med antingen egna ord eller redan givna svarsalternativ. Vidare menar Christensen et al. att 
enkäter används för att samla in data från individer, grupper, företag eller organisationer och att 
dessa antingen kan skickas ut med post, mailas ut, finnas tillgängliga på Internet eller delas ut 
direkt till respondenterna. Christensen et al. (2001) menar att en intervju utgörs av ett mer eller 
mindre strukturerat samtal med en eller flera respondenter vilket ger fördelen att man kan följa 
upp svaren med hjälp av följdfrågor under intervjuns gång. En observation går enligt Christensen 
et al. (2001) ut på att samla in data genom att observera människor i olika sociala miljöer. Man 
studerar då verkligt beteende i reell tid. Författarna menar att människor ofta framställer sig som 
de vill vara istället för på det sätt som de verkligen är och genom observationer undviker man 
felaktigheter som annars kan uppstå härigenom. Även felaktigheter som orsakas av att 
respondenten inte i detalj kan återge det du vill undersöka minimeras enligt Christensen et al. 
genom observationer. Experiment går ut på att forskaren aktivt påverkar händelseförloppet och är 
den enda undersökningsteknik som kan användas för att med säkerhet påvisa ett samband mellan 
två eller flera olika variabler. Genom att manipulera och ändra på en variabel kan man mäta om, 
och i så fall hur, förändringen påverkar de andra variablerna (Christensen et al. 2001). 
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Min studie var som tidigare nämnts av den kvantitativa sorten där man samlar in hårda data. 
Intervjuer innebär att respondentens ord och handlingar tolkas av intervjuaren, något som inte 
lämpar sig för en kvantitativ underökning. Att genomföra observationer hade varit det mest 
tillförlitliga sätter att undersöka konsumenternas intresse för etik och deras vilja att handla etiska 
varor. Genom att genomföra observationer hade jag kunnat motverka effekten av att människor 
gärna framställer sig som de vill vara istället för på det sätt som de verkligen är. En observation 
var dock inte möjlig att genomföra och jag valde därför att istället genomföra en 
enkätunderökning. Genom att genomföra en enkätundersökning fick jag möjligheten att samla in, 
för min studie, nödvändig information från ett relativt stort antal respondenter vilket ökade 
generaliserbarheten hos mina resultat, något som jag eftersträvade. 
 
 
2.4 Forskningsdesign  
 
Johannessen och Tufte (2003) gör gällande att man som forskare måste göra en mängd 
överväganden och fatta beslut, om vad och vem som skall undersökas samt hur undersökningen 
skall gå till, innan ett forskningsprojekt startar. Forskningsdesign innebär enligt författarna att 
forskaren bedömer hur undersökningen kan genomföras, från början till slut, och det finns då i 
huvudsak fyra alternativ att utgå ifrån; tvärsnittsundersökningar, longitudinella undersökningar, 
experiment eller fallstudier  
 
Tvärsnittsundersökningar innebär att en serie undersökningar genomförs vid en tidpunkt. En 
sådan undersökning ger information om variationer. Eftersom insamlingen av data bara sker vid 
en tidpunkt menar de att man vid tvärsnittsundersökningar inte kan dra några slutsatser om hur 
utvecklingen över tid sett ut (Johannessen & Tufte, 2003). 
Enligt Christensen et al. (2001) mäts vid tvärsnittsundersökningar endast ett fåtal kvantifierbara 
faktorer på ett stort antal underökningsenheter vilket lämpar sig väl vid en kvantitativ 
undersökningsmetod.  
 
Då insamlingen av data sker vid mer än ett tillfälle kallas undersökningen för longitudinell. 
Insamlingen kan ske vid två, tre eller flera tillfällen. Det finns olika typer av longitudinella 
undersökningar och tre av dem är; tidsserieundersökningar, panelstudier och 
kohortundersökningar (Johannessen & Tufte, 2003). Enligt Johannessen och Tufte (2003) kan en 
tidsserieundersökning sägas vara en upprepad tvärsnittsundersökning och visar utvecklingen 
mellan de olika undersökningstidpunkterna. Samma tema undersöks då vid två eller flera 
tillfällen. Författarna menar att då det är olika personer som deltar vid de olika tillfällena 
begränsas underökningen genom att den inte talar om vem som eventuellt har ändrat uppfattning. 
Om en studie genomförs vid två eller flera tillfällen då samma personer deltar kallas 
undersökningen för en panelstudie. Panelundersökningar ger till skillnad från 
tidsserieundersökningar information om vilka respondenter som ändrat uppfattning och ger 
följaktligen möjlighet att undersöka samband och motiv som ligger bakom förändringarna. 
Panelstudier ger även de, möjligheten att studera ändringar över tiden (Johannessen & Tufte, 
2003). Kohortundersökningar liknar enligt Johannessen och Tufte (2003) panelundersökningar 
eftersom undersökningarna sker på samma personer vid två eller flera tillfällen. Skillnaden är att 
vid en kohortundersökning avgränsas de undersökta till en viss åldersgrupp. Problemen med 
panelstudier och kohortundersökningar är att de är tids- och kostnadskrävande och det finns en 
risk att personer som var med från början faller bort under undersökningens gång.  
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För att undersöka effekten av en viss åtgärd menar Johannessen och Tufte (2003) att man bör 
använda sig av experiment. Den enklaste formen av experiment består av två grupper, en så 
kallad experimentgrupp och en så kallad kontrollgrupp. Deltagarna får enligt författarna i 
utgångsläget inte skilja sig systematiskt från varandra. Försökspersonerna bör därför rekryteras 
slumpmässigt för att säkerställa att deltagarna inte skiljer sig systematiskt från varandra vilket 
sällan är möjligt. Experimentgruppen utsätts sedan för en viss påverkan som kontrollgruppen inte 
utsätts för och genom att jämföra experimentgruppen med kontrollgruppen kan man enligt 
Johannessen och Tufte undersöka påverkan.  
 
Fallstudier är enligt Christensen et al. (2001) av kvalitativ karaktär och innebär enligt 
Johannessen och Tufte (2003) i korthet att man samlar mycket information om ett avgränsat 
fenomen (fallet). Vidare säger Johannessen och Tufte att fallstudier kan utföras vid ett eller flera 
tillfällen och är inte statistiskt generaliserbara. Istället används de för att ge djupare kunskap om 
enskilda fall. Fallstudier är enligt Andersen (1998) mycket vanliga då man studerar sociala 
delsystem som till exempel institutioner och organisationer.  
 
Jag genomförde en tvärsnittsundersökning då det, enligt min mening, var det bästa alternativet 
med tanke på min ställda problemformulering. Jag ville att min undersökning skulle vara 
statistisk generaliserbar och insamlingen av data genomfördes därför genom att standardiserade 
frågor ställdes till konsumenter. Eftersom jag ämnade ställa standardiserade frågor var en 
tvärsnittsundersökning ett passande val. En nackdel med sådana undersökningar är att de inte ger 
djupgående information men jag menar dock att det inte utgör ett problem då min undersökning 
har ett beskrivande syfte. Ett beskrivande syfte kräver inte lika djupgående information som 
exempelvis det förklarande syftet. En tvärsnittsundersökning är att föredra framför en 
longitudinell undersökning då jag med min underökning inte hade för avsikt att påvisa några 
förändringar över tid utan endast strävade efter att belysa hur situationen ser ut idag. Hade 
studien pågått under en längre tid hade en longitudinell underökning dock varit intressant för att 
då kunna se om/hur intresset för socialt ansvarstagande ökar med åren.  
 
 
2.5 Samspel mellan teori och empiri  
 
Det finns enligt Patel och Davidson (2003) tre alternativ utifrån vilka vetenskapliga slutsatser kan 
dras; deduktion, induktion eller abduktion. Deduktion kallas av Andersen (1998) för 
bevisföringens väg och innebär enligt Johannessen och Tufte (2003) att forskaren utgår från en 
stämplingsteori för att se huruvida empirin bekräftar teorin eller inte. Vid en sådan metodansats 
söker alltså forskaren stöd i redan existerande teorier för att ge form åt sina insamlade data 
Andersen (1998). Enligt Thurén (2007) är en brist vid deduktiva undersökningar att deduktionens 
giltighet inte har att göra med huruvida antagandet är sant eller falskt och resultaten av en 
deduktiv undersökning behöver således inte stämma överens med verkligheten.  
 
Vid induktion utgår man enligt Andersen (1998) istället från empirin vilken man kopplar till en 
teori och induktion kallas därför för upptäckarens väg. Andersen menar att forskaren vid det här 
metodvalet undersöker ett specifikt objekt eller en händelse för att på så vis, utan stöd från redan 
existerande teorier, kunna utforma en teori. Den induktiva metoden används vanligtvis vid 
explorativa undersökningar och fallstudier då forskaren, ofta med endast ett litet antal personer, 
vill säga någonting som kan anses gälla generellt (Andersen, 1998). Upprepade induktiva studier 
kan enligt Andersen (1998) leda fram till en teori. Thurén (2007) menar att eftersom induktiva 
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undersökningar bygger på empiriskt material, som sällan utgör en fullständig uppräkning, kan 
man aldrig vara helt säker på att resultaten av sådana undersökningar överensstämmer med 
verkligheten. Sannolikheten att resultaten är riktiga kan vara större eller mindre men man kan vid 
induktion enligt Thurén aldrig vara hundraprocentigt säker.  
 
Enligt Andersen (1998) kan samspelet mellan teori och empiri även vara cirkulärt och kallas då 
för abduktion. Vid den här metodansatsen utgår man enligt Patel och Davidson (2003) från 
enskilda fall utifrån vilka man formulerar teorier vilka i sin tur testas på nya fall. Vid abduktion 
pendlar man enligt författarna, helt eller delvis, mellan deduktion och induktion under en längre 
tid. Genom att använda sig av abduktion hävdar Patel och Davidson att ”analysen” blir en process 
där man genom argumentation byggd på teori och empiri besvarar frågor vars svar i sin tur även, 
med empirin som utgångspunkt, ger upphov till ytterligare frågor. De nya frågorna ger i sin tur 
upphov till en kritik och möjligen revidering av teorierna och så kan processen fortgå (Patel & 
Davidson, 2003). 
 
Vid min studie använde jag mig av den abduktiva metoden. Jag startade arbetet med inläsning av 
teori vilken jag utgick från teorin vid utformandet av lämpliga frågor att ställa till konsumenterna. 
Efter insamlingen av empiri gick jag tillbaka till teorin och omarbetade den utifrån resultatet av 
min empiriska undersökning. Jag gick således från teori till empiri för att sedan återgå till teorin 
igen och min studie blev härigenom av abduktiv art. Jag menar att den här metoden var den mest 
lämpliga för min studie eftersom jag behövde ta teorin till hjälp för att utforma så bra enkätfrågor 
som möjligt men samtidigt var resultatet från enkätundersökningen av stor vikt vid utformandet 
av bra och lämplig teori till uppsatsen.  Genom mitt val att använda mig av den abduktiva 
metoden skapades en bättre förförståelse för ämnet vilken har förbättrat den empiriska 
undersökningen. Den abduktiva metoden bidrog även till ett bättre samspel mellan teori och 
empiri i uppsatsen.  
 
 
2.6 Urval  
 
Johannessen och Tufte (2002) menar att man med ett forskningsprojekt ofta vill säga någonting 
som kan generaliseras till att gälla många personer. För att inte behöva undersöka hela 
målpopulationen görs ett urval vars sammansättning motsvarar den hos målpopulationen.  
 
Det finns enligt Johannessen och Tufte i huvudsak två olika typer av urval; sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval. Att handplocka deltagare som motsvarar populationen menar författarna 
är alldeles för komplicerat och man förlitar sig därför på att slumpen gör ett sannolikhetsurval 
som förhoppningsvis representerar målpopulationen på ett rättvist sätt. Vidare menar Johannessen 
och Tufte att det inte finns några garantier för att ett sannolikhetsurval ger ett representativt urval 
men det är mycket sannolikt att så är fallet. Sannolikhetsurval ger möjlighet att använda statistisk 
teori vid generalisering vilket enligt författarna innebär att slutsatser för hela populationen kan 
dras utifrån resultaten av undersökningen. För att klassificeras som ett sannolikhetsurval menar 
Christensen et al. (2001) att varje respondent eller enhet måste ha en känd sannolikhet att komma 
med i urvalet.  
 
För att försäkra sig om att få ett representativt urval kan man enligt Andersen (1998) använda sig 
av stratifierat urval eller klusterurval. Vid ett stratifierat urval vill man försäkra sig om att få med 
ett visst antal enheter ur bestämda kategorier. Stratifiera betyder gruppera och innebär att man 
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innan urvalet delar in populationen i olika kategorier, strata, med hjälp av redan känd information 
som till exempel kön eller nationalitet. Dessa upplysningar kallas för stratifieringsvariabler vilka 
bör ha samband med undersökningsvariablerna. Ett slumpmässigt urval görs sedan inom varje 
stratum. Ett stratifierat urval kan vara antingen proportionellt eller oproportionellt beroende på 
om det talmässiga förhållandet mellan olika strata i totalpopulationen överrensstämmer med det i 
urvalet eller inte. Att göra en populationslista är enligt Andersen både svårt och opraktiskt och 
man kan då istället göra ett klusterurval. Utifrån kluster, av enheter i populationen, ett kluster kan 
vara stadsdelar, postnummer, kommuner med mera, väljer man ut enheter från varje kluster. 
Denna metod är oftast billigare och enklare att genomföra än slumpmässiga urval men kräver 
dock att man har en lista över alla kluster. Icke-sannolikhetsurval innefattar alla urval som inte 
klassificeras som sannolikhetsurval. Sannolikheten att en respondent blir utvald kan i dessa fall 
inte förutses och urvalet räknas därför inte som slumpmässig (Christensen et al. 2001) .  
 
Mitt urval bestod av 55 kvinnor i åldrarna 18-30 bosatta i västra Götaland. Då jag saknade 
information om målpopulationen blev sannolikheten för att en respondent skulle bli utvald inte 
förutsägbar och urvalet blev därigenom ett icke-sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval kan 
innebära att resultatet blir missvisande och inte kan anses gälla för hela den tänkta 
målpopulationen. Jag strävade efter att kunna generalisera resultat av enkätundersökningen och 
för att motverka den missvisande effekten icke-sannolikhetsurval kan medföra valde jag att 
strategiskt välja ut mina respondenter. Jag valde att dela ut min enkät till en skolklass som läste 
sista året på gymnasiet, till ett urval av studenter på högskolan i Borås samt till kvinnor på olika 
arbetsplatser. Genom att på ovanstående beskrivna sättet låta olika grupper av kvinnor delta i 
undersökningen kunde jag garantera att respondenterna var i olika åldrar och hade olika 
bakgrund. Urvalet kan tyckas litet men enligt boken Statistical Techniques in Business and 
Economics (se Ruckman, 2002) är det viktigaste inte hur stor andel av den totala populationen 
som undersöks utan att den använda metoden ger ett urval som inte favoriserar ett visst 
svarsalternativ, något som jag försökt göra då jag medvetet valt ut respondenter med olika 
bakgrund. Urvalet bestod som sagt av 55 kvinnor men då jag hade ett svarsbortfall på cirka nio 
procent kom resultatet slutligen att bygga på endast 50 respondenters svar.  
 
 
2.7 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Som forskare vill man enligt Andersen (1998) uppnå en så stor överensstämmelse mellan teori 
och empiri som möjligt. Validitet innebär enligt Thurén (2007) att man har undersökt det man 
hade för avsikt att undersöka och ingenting annat. Thurén menar att om underökningen saknar 
validitet är den helt värdelös även om mätningarna var korrekt utförda. Validitetsbegreppet 
innefattar tre olika begrepp, definitionsvaliditet, giltighet och relevans. Definitionsvaliditet talar 
om till vilken grad de teoretiska begreppen överensstämmer med de empiriska variablerna. 
Definitionsvaliditet går inte att mäta utan för att få fram hur hög den är måste man använda 
omdömet och argumentera för sina ståndpunkter. Giltigheten beskriver den generella 
överensstämmelsen mellan den teoretiska och empiriska begreppsplanen medan relevansen talar 
om hur relevant det empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för problemställningen. 
Mätningar bör inte innehålla otillförlitliga förhållanden och kodning eller registrering av data får 
därför inte ske på ett felaktigt sätt (Andersen, 1998).  
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I hur stor utsträckning resultaten från en mätmetod eller ett mätinstrument påverkas av 
tillfälligheter eller hur säker och exakt mätningen är anges enligt Andersen (1998) genom 
reliabilitet. Reliabilitet anger således undersökningens tillförlitlighet, att mätningarna är korrekt 
genomförda (Thurén, 2007). Thurén menar att om man lyckas något så när med att eliminera 
slumpfaktorn vid en undersökning kan denna sägas ha hög reliabilitet. Vidare menar författaren 
att reliabiliteten kan ökas bland annat genom att man låter tillräckligt många personer delta i 
underökningen samt genom att man räknar rätt.  
 
Till min studie genomförde jag en enkätunderökning. Enkäterna skickades dels ut via mail, dels 
delades de ut direkt till respondenterna. Tanken med att skicka ut enkäten via mail var att låta 
respondenterna ostört, och utan inverkan av andra, besvara frågorna. Det med avsikt att öka 
undersökningen reliabilitet. Jag var emellertid medveten om att det inte medför några garantier 
för att respondenten verkligen skulle besvara enkäten i lugn och ro, utan påverkan från andra och 
för att öka reliabiliteten ytterligare lade jag stor vikt vid utformningen av frågorna så att 
felaktigheter inte skulle uppstå på grund av otydligt formulerade frågor. Att frågorna var 
lättförståliga var av extra stor vikt då jag delvis valt att skicka ut mina enkäter via mail och då 
inte fanns närvarande vid svarstillfället och således inte kunde svara på eventuella frågor som 
uppstod. Då jag saknade tillgång till delar av respondenternas mailadresser genomfördes 
undersökningen även genom att jag delade ut enkäten direkt till respondenten. Jag hade då 
möjlighet att svara på eventuella frågor men respondenten fick emellertid inte möjlighet att svara 
på enkäten i lugn och ro utan inverkan från andra. För att öka validiteten på underökningen 
ytterligare valde jag således även att genomföra en pilotunderökning. 5 personer fick då svara på 
enkäten varefter jag intervjuade dem för att upptäcka brister och otydliga frågeformuleringar hos 
enkäten. Jag ansåg att det var viktigt att frågorna inte på något sätt var ledande och jag ämnade 
formulera frågorna på ett sådant sätt att undersökningens syfte inte blev alltför tydligt utan mer 
underförstått. Det för att minimera risken att respondenterna svarade som de vill vara istället för 
hur de verkligen är. Att syftet var underförstått innebar en risk för egna tolkningar vilket jag ville 
undvika och var därför tvungen att ha det i åtanke för att inte försämra validiteten. Vad gäller 
teorikapitlet var jag noga med att bara använda källor som anses ha hög trovärdighet och jag 
undvek därigenom att dra ner uppsatsens vetenskapliga värde. Jag valde att inte använda mig av 
Internetkällor i alltför stor utsträckning då deras trovärdighet ofta kan ifrågasättas utan valde 
istället att, i så stor utsträckning som möjligt, använda mig av litteratur och vetenskapliga artiklar 
som blivit granskade och vars trovärdighet därför anses högre.  
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3  Teoretisk referensram 
 
I kapitel tre redogörs för olika teorier som är relevanta för uppsatsens problemformulering och 
syfte. Kapitlet inleds med teorier kring att differentiera sitt varumärke och att skapa en stark 
varumärkesimage. Kapitlet avslutas sedan med teorier rörande företagens sociala 
ansvarstagande, CSR.  
 
 
Då skillnaderna mellan produkterna tenderar bli allt mindre har ett behov av nya sätt att 
differentiera produkterna uppstått (Melin, 1999). Samtliga märkesprodukter tillfredställer enligt 
författaren vanligtvis ett givet basbehov och det är därför mervärdet som avgör skillnaden mellan 
begreppen märkesprodukt och generisk produkt. Enligt Coe och Kenneth (1997) kräver kunderna 
en bra kombination av pris, kvalitet och värde hos de produkter de handlar. 
 
I de fall då konsumenterna inte upplever några relevanta skillnader mellan produkterna menar 
Melin (1999) att priset kommer vara av stor vikt då konsumenten fattar sitt köpbeslut. Holm 
(2002) hävdar att priset är av stor betydelse för vårt beslutsfattande eftersom om 
betalningsförmågan inte finns, uppstår inte någon efterfrågan och således finns det ingen 
marknad för produkten. Det finns ett tydligt samband mellan priset på en märkesprodukt och de 
fördelar som produkten bidrar med (Aaker, 2002 och Hinterhuber, 2008). Ett alltför högt pris, i 
relation till produktens fördelar, kommer enligt Aaker (2002) att minska kundens upplevda värde 
och produktens ”value proposition” eftersom värderingen av varumärket även påverkas av priset. 
Om produkten upplevs ha ett överpris menar författaren att värdet för kunderna kommer att 
minska, oavsett om produkten har tydliga och meningsfulla fördelar. Aaker (2002) skriver att ett 
högt pris kan reducera värdet men att så inte nödvändigtvis är fallet. Det kan lika gärna öka 
värdet genom att ett högre pris signalerar högre kvalitet vilket gör prissättning till någonting 
mycket komplext. Enligt Hinterhuber (2008) har prissättningen på produkterna en väldigt stor 
inverkan på företagets lönsamhet. En risk med att differentiera sig, med hjälp av pris, är att 
företagen lätt hamnar i en negativ prisspiral som tvingar dem att ständigt sänka priserna, vilket i 
längden inte är hållbart (Håkansson, 2004). Solomon (2007) menar dock att priset inte det enda 
relevanta produktattributet utan att det finns många fler attribut som kommer påverka 
konsumenternas val av produkt. 
 
Kvalitet används ibland som en synonym för hur ”bra” en vara är men det menar Solomon (2007) 
inte är helt korrekt, utan kvalitet är vad vi förväntar oss att det skall vara. Kunderna bryr sig inte 
om om deras uppfattning om produkterna stämmer överens med verkligheten, det enda som är av 
betydelse är hur de upplever dem (Thjømøe, 2008).  Upplevd kvalitet är enligt Aaker (2002) ett 
mått på hur stor inverkan varumärkesidentiteten har på produkten. Han menar att när den 
upplevda kvaliteten ökar så gör även konsumenternas uppfattning om varumärket det. Håkansson 
(2004) påpekar emellertid att det upplevda värdet inte nödvändigtvis ökar genom varumärket 
utan kan i själva verket bli negativt och en produkts upplevda värde kan således bli större utan ett 
varumärke. Författaren menar att ett varumärke kan raseras snabbare än vad man kan föreställa 
sig, något som Grönroos (2002) instämmer med. Grönroos skriver att en ofördelaktig profil kan 
göra att kunderna känner sig mer missnöjda än de annars hade gjort. Aaker (2002) menar att det i 
princip är omöjligt att skapa upplevd kvalitet utan här krävs en förståelse för vad kvalitet innebär 
för målgruppen. Det räcker inte att skapa en kvalitetsprodukt, hävdar han, utan upplevelsen av 
kvalitet måste även skapas. Upplevd kvalitet och faktisk kvalitet överensstämmer enligt 
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författaren inte alltid. Han menar att tidigare upplevelser av dålig kvalitet kommer påverka de nya 
upplevelserna. Vidare skriver han att det inte är alltid som den faktiska kvaliteten uppskattas och 
är då helt meningslös. Hur konsumenten upplever en varas kvalitet är enligt Aaker av stor 
betydelse för deras köpbeslut. Hur kvalitet upplevs beror enligt Aaker även på företaget, dess 
värden, kultur, organisation och sociala ansvarstagande. När kvaliteten framhävs på det här sättet 
ligger fokus snarare på företaget än på produkten. 
 
Aaker (2002) skriver att det vanligaste och mest påtagliga sättet att skapa värde hos en produkt, 
dess value proposition, är att funktionella fördelar, vilka är fördelar baserade på produktattribut 
som bidrar med funktionell nytta för konsumenten, framställs. Funktionella fördelar utgörs enligt 
Aaker vanligtvis av de funktioner som utförs av produkten och som kan relateras till det 
användande som uträttas av kunden. Vad gäller funktionella fördelar, och då framförallt de 
funktionella fördelar som är baserade på produktattribut, hävdar författaren att det finns ett 
samband mellan konsumentens beslut och deras erfarenhet från användningen.  
 
Ett produktattribut kan vara av yttersta vikt för konsumenten men om denna inte upplever någon 
skillnad mellan de olika produkterna finns det ingenting som särskiljer dem. För ett företag att 
enbart marknadsföra sig genom sina produkter och dess produktattribut kan därför innebära vissa 
begränsningar då det försvårar differentieringen av produkterna. Genom att enbart marknadsföra 
produkten genom dess attribut gör man det lättare för konkurrenterna att kopiera produkten och 
ett företag som endast förlitar sig på attributens överlägsenhet kommer därför slutligen att förlora 
sin styrka. Det oavsett om företaget hela tiden arbetar med att förbättra attributen. En annan 
begränsning med produktattributen uppstår genom att kunderna inte alltid handlar rationellt. Det 
är fel att utgå från att konsumenterna alltid kommer att handla rationellt då de fattar sina 
köpbeslut. Sanningen är att konsumenterna kan uppleva misstro, förvirring eller otålighet vilket 
gör att de inte alltid är rationella då de fattar sina köpbeslut. Många konsumenter lägger inte så 
stor vikt vid produktattributen utan bryr sig mer om stil, status och andra mindre funktionella 
fördelar med produkten. Slutligen innebär differentiering i form av produktattribut en minskning 
av flexibilitet vilket utgör en begränsning eftersom starka associationer till ett produktattribut gör 
det svårare för företaget att svara på ändringar i marknaden och får svårare att anpassa sig när 
attributets betydelse avtar. (Aaker, 2002) 
 
Produktkvalitet och pris är två sätt att differentiera sina produkter men eftersom många företag 
inte kan konkurrera med produktkvalitet och inte vill konkurrera med pris har 
varumärkesinnehavarna börjat söka nya sätt att differentiera sig. Differentiering genom 
varumärke och varumärkesidentitet har därför vuxit fram (Melin, 1999).  
 
Enligt Melin utgör varumärket ett mervärde och har till uppgift att fylla en mängd olika 
funktioner vilka beror på ur vems perspektiv det betraktas; lagstiftarens, konkurrentens, 
konsumentens eller varumärkesinnehavarens. Genom att differentiera sig med ett starkt 
varumärke kan man skapa lojala kunder som gång på gång kommer tillbaka, vilket är målet för 
alla varumärkesinnehavare (Aaker, 2002). Författaren hävdar att lojala kunder genererar 
lönsamhet och förutsägbar försäljning och att det utgör en mycket mindre kostnad att behålla en 
befintlig kund än att attrahera en helt ny kund. Enligt Grönroos (2002) kostar det fem till sex 
gånger så mycket att attrahera en ny kund gentemot att behålla en gammal.  
 
Ett starkt varumärke är enligt Grönroos (2002) dock ingenting som kan byggas av företaget. 
Enligt honom kan en marknadsförare inte skapa ett varumärke på egen hand eftersom ett 
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varumärke inte är någonting som först skapas och sedan upplevs av kunden. Grönroos hävdar 
således att om det är någon som bygger varumärket så är det kunden.  Även Thjømøe (2008) 
menar att varumärken är någonting som konstrueras i kundernas medvetande. Enligt Grönroos 
(2002) upplevs varje budskap som företaget sänder ut separat av kunderna och kundernas 
upplevelse av de budskapen utgör varumärkets image, ofta bara kallat varumärke.  
 
Om man vill differentiera sig med hjälp av sitt varumärke räcker det inte med att sätta sitt namn 
på produkten (Aaker, 2007). Författaren menar att företagen måste arbeta med att stärka sitt 
varumärke och göra det mer meningsfullt för kunden. Melin (1999) hävdar att det är en 
grundläggande förutsättning att ett varumärke är värdeskapande för såväl varumärkesinnehavare 
som konsument för att det skall kunna utvecklas till ett strategiskt konkurrensmedel. Ett bra sätt 
att utveckla sitt varumärke till ett strategiskt konkurrensmedel menar Håkansson (2004) är genom 
att söka svagheterna i konkurrenternas styrkor.  
 

 

3.1 Varumärkesidentitet 
 
Varumärkesidentiteten är den bild av varumärket som företaget vill skapa i kundernas 
medvetande (Grönroos, 2002). Melin (1999) menar att ett varumärke är mer än bara en produkt. 
Likt en persons identitet tillför, enligt Aaker (2002), varumärkets identitet ett syfte och en mening 
till varumärket. Målet med att skapa en identitet hos varumärket menar Aaker (2002) är att kunna 
fokusera på fördelar framför pris. Författaren menar att en väl utarbetad och väl implementerad 
varumärkesidentitet kan vara en stark tillgång för företag och kan leda till varaktiga 
konkurrensfördelar. En stark varumärkesidentitet lägger man, enligt Aaker, på minnet till skillnad 
från de varumärken som saknar personlighet. Melin (1999) hävdar dock att det inte är viktigast 
att varumärket är känt utan vad det är känt för. Aaker (2002) poängterar även han att det viktiga 
inte är att varumärket blir ihågkommet utan att det blir ihågkommit av rätt anledningar. Slutligen 
påpekar Aaker att en väl utarbetad och väl implementerad varumärkesidentitet även kan fungera 
motiverande för företagets anställda då det ger dem en känsla av stolthet och syfte samt 
underlättar för dem att styra mot samma mål. 
 
Enligt Melin (1999) är det viktigt att varumärkesidentiteten speglar hur konsumenterna vill bli 
uppfattade samtidigt som den måste stämma överens med konsumenternas självbild. För att 
uppnå en stark varumärkesidentitet skall man enligt Kapferer sträva efter att skapa starka 
bindningar mellan märkesprodukt och konsument (se Melin, 1999).  
 
”Prismat” är en kommunikationsmodell som är tänkt fungera som relationsskapare och 
poängterar att varumärkesidentiteten bör syfta till att skapa olika typer av relationer mellan 
varumärke och konsument. Prismat säger oss även att varumärket påverkas av företaget bakom 
produkten, dess organisation, normer och värderingar. Styrkan hos modellen är att dess sex 
fasetter ger en bra överblick över varumärkesidentitetens utveckling. (Melin, 1999) 
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Figur 3.1 Kapferers modell: Brand identity prism (Melin, 1999 s.87) 
 
 
I prismat återfinns konsumenternas självbild som en av de sex fasetterna. Konsumenternas 
köpvanor håller på att förändras och Barrena och Sanchez (2009) menar därför att det är viktigt 
för företagen att lära sig att förstå hur konsumenterna försöker återspegla sin personlighet i 
produkterna de köper. Konsumenter känner stor osäkerhet kring sitt framträdande och köper 
därför produkter för att belysa och dölja delar av sig själva (Solomon, 2007). Även Aaker (2002) 
hävdar att varumärken och produkter kan komma att bli symboler för en persons själuppfattning. 
Han menar således att ett varumärke kan medföra självförverkligande fördelar genom att det 
möjliggör för en person att kommunicera sin självbild. Självbilden refererar enligt Solomon 
(2007) till hur människor uppfattar sina personliga egenskaper. Som Solomon (2007, s.161) 
uttrycker det: - You are what you consume. Aaker (2002) menar att när ett varumärke erbjuder en 
självförverkligande fördelar kommer relationen mellan varumärke och kund troligtvis att stärkas.  
 
Att skapa en varumärkesidentitet handlar enligt Aaker (2002) inte bara om att ta reda på vad 
kunderna säger sig vilja ha utan handlar även om att skapa en själ och en vision hos varumärket. 
Företagets uppgift är endast att, genom marknadskommunikation, skapa ramarna för 
utvecklingen av varumärket i kundernas medvetande (Grönroos, 2002). Om företaget lyckas bra 
med att skapa en sådan ram menar Grönroos (2002) att varumärket kommer att uppnå den 
önskade identiteten, annars inte.  
 
För att skapa en stark varumärkesidentitet menar Håkansson (2004) att det löfte som företaget 
lämnar till kunderna måste vara relevant för kunden då dagens konsumenter blundar totalt för 
sådant som inte berör dem. Löftet måste enligt författaren inte nödvändigtvis vara unikt men det 
är viktigt att ingen annan lyckats implementera det i kundernas medvetande tidigare samt att 
företaget hela tiden är trogen sitt löfte. Aaker (2007) skriver att varumärkesidentiteten skall 
innefatta varumärket bestående kvalitéer, trots att de inte framträder i imagen. De associationer 
som relaterar till produkten kommer enligt Aaker (2002) alltid att utgöra en viktig del av 
varumärkesidentiteten eftersom de direkt kan kopplas samman med valet av varumärke och 
erfarenheten av användningen. Likt vilken identitet som helst så representerar 
varumärkesidentiteten grundläggande och bestående kännetecken. Konsumenter köper ofta 
produkter utifrån hur de upplever varumärket och varumärkesidentiteten är en av anledningarna 
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till det. Priset utgör en viktig del av identiteten och utmaningen är att förankra produkten genom 
andra faktorer än priset (Aaker, 2002). 
 

 
Figur 3.2 Aakers modell: The identity structure (Aaker, 2002 s.86) 

 

3.1.1 Kärnidentiteten  
 
En produkts primära konkurrensfördel utgörs enligt Melin (1999) av dess kärnvärde och det är 
därför viktigt för företaget att utveckla en unik, uthållig och konsistent kärnidentitet. Detta lyckas 
man enligt författaren med genom att man förmedlar en attraktiv bild, bestående av relevanta 
produktattribut och varumärkets personlighet, av märkesprodukten. Enligt Aaker (2002) utgörs 
den tidlösa essensen hos ett varumärke av kärnidentiteten och kan liknas vid det som kvarstår då 
man skalar bort alla lager på en lök eller bladen på en kronärtskocka. Han menar att 
kärnidentiteten utgörs av varumärkets centrala betydelse och framgång vilken innehåller 
associationer som kommer att vara detsamma, trots att varumärkets position och således de 
kommunikativa strategierna kan komma att förändras. Kärnidentiteten skall enligt Aaker bestå av 
faktorer som gör märket både unikt och värdefullt. Författaren menar att denna identitet troligtvis 
kommer att hållas konstant då varumärket lanseras på nya marknader. Vidare skriver Aaker att 
kärnidentiteten hos ett starkt varumärke klarar att ta sig igenom mer förändringar än faktorerna i 
den utvidgade identiteten.  
 
Kärnidentiteten är enligt Aaker tänkt att besvara följande frågor: 
 

 Vad utgör varumärkets själ? 
 Vilka är de fundamentala övertygelser och värden som styr varumärket? 
 Vilken kompetens har företaget bakom varumärket? 
 Vad står organisationen bakom varumärket för? 

 
Om man lyckas förmedla värdena och kulturen bakom organisationen så sägs 
varumärkesidentiteten ordna sig av sig själv (Aaker, 2002).  
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3.1.2 Den utvidgade identiteten 
Kärnidentiteten innehar vanligtvis inte tillräckligt med detaljer för att skapa en bra 
varumärkesidentitet och därför krävs den utvidgade identiteten. Den utvidgade identiteten 
inkluderar faktorer som fulländar varumärket och ger det struktur. Den utvidgade identiteten 
bidrar således med detaljer som visar vad varumärket står för och här kan viktiga faktorer som 
krävs för att synliggöra varumärkets marknadsföringsprogram inkluderas. Varumärkets 
personlighet innefattas sällan i kärnidentiteten och den utvidgade identiteten ger därför 
användbara detaljer som möjliggör ett fullbordande av varumärkesbilden och identiteten. Antalet 
relevanta faktorer som krävs för att skapa en bra varumärkesidentitet beror på produkten. Starka 
varumärken har sammanhängande och tolkningsbara gruppering av identitetsfaktorer medan 
svagare varumärken har identiteter som baserar sig på färre faktorer och kommer därför att 
framstå som osammanhängande och kanske till och med inkonsekventa. (Aaker, 2002)  

3.1.3 Image 
Till skillnad från varumärkesidentiteten som vanligtvis är aktiv och ser till framtiden så är imagen 
passiv och ser till det förflutna (Aaker, 2007). Thjømøe (2008) menar att varumärket består av två 
dimensioner; den faktiska produkten och dess upplevda prestanda samt varumärkets image och 
den bild av varumärket som skapats i kundens medvetande. Det är enligt författaren till stor del 
en kombination av de här dimensionerna som bidrar till att varumärket ökar i värde. Melin (1999) 
menar att målsättningen för märkesinnehavaren är att arbeta för att konsumenternas samlade 
intryck av märkesprodukten skall resultera i en är stark, positiv och konkurrenskraftig image. 
Märkesprodukten bör därför enligt Melin kunna skapa en tydlig och enhetlig bild i 
konsumenternas medvetande. Melin (1999) menar att det inte är ovanligt att konsumenterna har 
starka uppfattningar om varumärken trots att de inte prövat produkterna. 
 
För konsumenten har varumärket enligt Melin (1999) som uppgift att fungera som 
informationskälla och imageskapare vilka ofta innehar ett symboliskt värde. Att titta på ett 
företags image menar Coe och Kenneth (1997) är ett sätt för många kunder att minska antalet 
tillgängliga alternativ på marknaden. Genom att skaffa sig information om hur sitt varumärke 
uppfattas, dess image, hävdar Aaker (2002) att man får viktig kunskap som sedan kan användas 
vid utvecklandet av varumärkesidentiteten. Ett problem med varumärkesimage, skriver 
författaren, är att det ger konsumenterna makten att bestämma vem märkesinnehavaren är och hur 
märket uppfattas. Melin (1999) hävdar att man som varumärkesinnehavare måste ha i åtanke att 
trots att man är den formella ägaren till varumärket så är det kunden som är den reella ägaren. 
 
”Det kommer en punkt i varje varumärkes liv när det reella ägarskapet överförs till kunden, 
marknaden. Varumärkets värde blir då varken mer eller mindre än vad kunden uppfattar att det 
är” (Håkansson, 2004 s. 51) 
 
Trots att det genom ovanstående citat är omöjligt att undvika att låta marknaden definiera 
varumärket menar Håkansson (2004) att det är någonting som bör undvikas vilket görs genom att 
ständigt arbeta med den varumärkesidentitet som företaget sänder ut. Att varumärkets image 
avviker för mycket från dess identitet menar Melin (199) skall ses som en varningssignal för att 
åtgärder i form av förändringar måste ske.   
 
Enligt Aaker (2002) innebär de funktionella fördelarna vissa begränsningar. Ett sätt att ta sig 
förbi de begränsningarna menar han är att expandera varumärkesidentiteten till att innefatta mer 
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än bara produktattribut. Det kan göras genom att man genom expanderar ”the value proposition” 
så att det även inkluderar organisatoriska och emotionella fördelar. Utmaningen för 
märkesinnehavaren är att välja ut de fördelar som går bäst hem hos kunderna och som stärker 
positionen till konkurrenterna (Aaker, 2002).  
 
 
3.2 Organisationsassociationer 
 
Enligt Aaker (2007) kan organisatoriska associationer vara vad som helst som direkt eller indirekt 
kan kopplas till företaget. Han menar att de organisatoriska associationerna kan leda till hållbara 
konkurrensfördelar för företaget då de, enligt Aaker (2002) är mer uthålliga och tål att utsättas för 
mer konkurrens än vad produktattribut gör. Även Leiser (2004) påvisar att det finns fördelar med 
organisationsassociationer och hävdar att de kan leda till ökad lönsamhet för företaget. Aaker 
(2002) menar att en organisation vanligtvis är mer uthållig, komplex och permanent än en 
särskild produktlinje vilket därmed gör den svårare för konkurrenterna att kopiera. De 
organisatoriska associationerna kan således bli en stor del av företagets hållbara 
konkurrensfördelar (Aaker, 2002). Många relationer mellan varumärke och kund framträder 
enligt Aaker (2002) när varumärket ses som en organisation. 
 
Enligt Aaker (2002) är ”the value proposition” som erbjuds i allmänhet knuten till egenskaperna 
hos en viss produkt, ett användningstillfälle eller en användargrupp. Han menar att de ofta är 
specifika för just sin produktklass och påvisar, med ett tydligt bildspråk, de påtagliga attribut som 
varan erbjuder. Aaker menar att de associationerna skiljer sig från dem som påvisar 
organisationens värde, tillgångar, kunskaper, social ansvarstagande med mera. Sådana 
associationer är enligt Aaker mer subjektiva, mindre påtagliga och inte starkt knutna till en 
specifik produktklass. De organisatoriska associationerna kan vara av stor betydelse för företagen 
då de stödjer ”the value proposition” och relationerna till kunderna.  
 
Vid framtagning av sociala och samhällsorienterade associationer skriver Aaker att de 
organisatoriska associationerna är näst intill oumbärliga. Aaker (2007) påpekar dock att sådana 
associationer inte nödvändigtvis innebär en fördel. Enligt honom kan sådana associationer vara 
negativa för företag med en bred målgrupp eftersom de i sin tur kan associeras med högre priser 
och en politisk ståndpunkt som inte nödvändigtvis delas av hela målgruppen. Att göra en 
uppskattning av hur stor del av företagets framgång som kommer utav produktens överlägsenhet 
och marknadsföring och hur mycket av framgången som beror på kundens frändskap till företaget 
menar Aaker (2002) är svårt. Dock hävdar han att det finns många argument för att kostnaden för 
att vara en ”god medborgare” helt och hållet kompenseras av den positiva publicitet och 
uppmärksamhet som kommer därav. Att de organisatoriska associationerna medför kundlojalitet 
anses av Aaker vara en självklarhet, svårigheten ligger emellertid i att avgöra hur mycket av 
kundlojaliteten som kommer härav. Tveklöst, menar Aaker att det finns kunder som utvecklar en 
stark relation med företag som de beundrar och respekterar.  
 
Eftersom de organisatoriska associationerna värdesätts av kunderna är de enligt Aaker (2002) 
direkt bidragande till ”the value proposition”. Han hävdar att organisatoriska associationer kan 
stimulera emotionella associationer och känslan av exempelvis respekt och beundran kan knytas 
till en organisation tack vare deras sociala ansvarstagande. Aaker menar även att organisatoriska 
associationer kan skapa självförverkligande fördelar eftersom kunden, genom att sammankoppla 
sig med ett företag som stödjer någonting de själva anse vara viktigt, stärker sin självkänsla.   
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För att kunna dra nytta av de eventuella fördelar som kan komma av att vara en ”god 
medborgare” och av att ta sitt sociala ansvar måste företagets aktiviteter enligt Aaker (2002) 
uppfattas på ett sätt som hjälper dem synas i mängden. Han menar att företaget därför måste se 
till grunderna inom varumärkesbyggnad, de måste vara fokuserade och konsekventa. Att vara 
fokuserad ökar enligt honom både synligheten och påverkan. Aaker hävdar att man genom att 
vara konsekvent sänder ut ett tydligt budskap vilket innebär större fördelar för företaget. De 
företag som väljer att stödja ett och samma ändamål under än längre tid har enligt författaren 
större chans att positivt påverka konsumenterna än de som hela tiden hoppar mellan olika 
välgörande ändamål.  Vidare skriver Aaker att det också är viktigt att aktiviteterna på något sätt 
kan kopplas till företaget. Han menar att resultatet alltid blir bäst om företaget deltar i aktiviteter 
som kan relateras till den egna verksamheten. Aaker (2007) hävdar att om företagets aktiviteter är 
av logisk grund får de större genomslagskraft. Om aktiviteterna saknar koppling till företaget 
menar Aaker att de istället måste vara mer indirekta och syfta till att göra de anställda stolta och 
stärka bandet till kunderna.  
 
Genom att i förebyggande syfte skapa associationer menar Aaker (2002) att företaget kan komma 
att öka komplexiteten vilket innebära extra kostnader. Han hävdar att det i värsta fall kan 
innebära att satsningarna endast ger ett lite ökat värde och att resurser tas bort från vad som 
annars skulle kunna bidra till en stark märkesprodukt. Aaker menar därför att det är viktigt att 
man lyckas med följande punkter: 
 

 skapa ett ”value proposition” som är meningsfullt för kunden och särskiljande för 
varumärket 

 främja kund relationer som är baserade på känslorna skapade av de organisatoriska 
associationerna 

 ge de anställda inom en organisation en känsla av meningsfullhet som motiverar dem. Det 
är viktigt att de anställda tror och stödjer organisationens värde och aktiviteter.  

 
Aaker (2002) menar att kunder kan komma att gilla en organisation på grund av att de beundrar 
företagets bidrag till samhället. De organisatoriska associationerna kan enligt författaren således 
bidra med värden som kan involvera emotionella och självförverkligande fördelar vilka är 
baserade på beundran, respekt eller helt enkelt gillande. 
 
 
3.3 Emotionella värden 
 
Enligt Aaker (2002) är en vanlig fallgrop hos varumärkesföretag att fokusera på 
produktattributen. Då konkurrensen har ökat hävdar Pitta och Franzak (2008) att allt fler företag 
satsar på att bygga positiva emotionella band med sina kunder. Aaker (2002) skriver att det är 
bättre att använda sig av emotionella och självbekräftande argument tillsammans med de 
funktionella attributen.  Ett varumärke är större än dess produkter och har som uppgift att inte 
bara förmedla produkternas funktionskvalitet utan även emotioner och relationer (Håkansson, 
2004). Även Thjømøe (2008) menar att varumärket inte enbart har för avsikt att kommunicera ut 
produkternas egenskaper utan även emotionella värden.  
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Ghodeswar (2008) hävdar att en del kunder lägger större vikt vid de funktionella attributen än de 
emotionella men att de emotionella värdena hjälper varumärket särskilja sig från konkurrenterna. 
Utan emotionella fördelar kommer kunden att byta ut produkten till en från konkurrenterna så 
fort ett bättre erbjudande dyker upp (Pitta & Franzak, 2008). Varumärken syftar enligt Melin 
(1999) bland annat till att, ur märkesinnehavarens perspektiv, fungera som identitetsbärare.  
 
Identitetsuppbyggnad är en mer sofistikerad form av marknadsföring där man försöker skilja 
produkten från dess konkurrenter (Melin, 1999). Denna identitet förmedlas enligt Melin genom 
märkesuppbyggande kommunikation vilken ofta baseras på emotionella argument. Författaren 
menar att det är av lika stor vikt för märkesinnehavaren att skapa märkesassociationer baserade 
på emotionella värden som funktionella värden. Aaker (2002) hävdar att köpet av en viss produkt 
kan ge konsumenten en positiv känsla och varumärket sägs då tillhandahålla en emotionell fördel. 
Emotionella fördelar menar Aaker vara vanligt förekommande bland de starkaste 
varumärkesidentiteter. De emotionella fördelarna är en viktig del av produkten, som kunderna är 
villiga att betala för, trots att de inte på något sätt påverkar den faktiska produkten och dess 
egenskaper (Thjømøe, 2008). Även Berry håller med om det och han anser att det lönar sig för 
företag att skapa känslokontakt (se Grönroos, 2002).  
 
För att upptäcka vad emotionella fördelar innebär och hur de i sin tur kan associeras med ett 
varumärke skriver Aaker (2002) att fokus måste ligga på känslorna. Barrena och Sanchez (2009) 
skriver att de emotionella fördelarna kan användas av företagen för att förklara och förstå 
konsumenternas handlande. Solomon (2007) hävdar att det är de företag som förstår sig på 
kunderna och deras beteende som kommer att lyckas, eftersom företagens existens grundar sig i 
att tillfredsställa kundernas behov. Att skapa en relation mellan kunderna och varumärket menar 
han är nyckeln till framgång. Enligt Thjømøe (2008) finns det tre anledningar till varför företag 
bör lyfta fram de emotionella fördelarna i sin kommunikation med konsumenterna. Den första 
anledningen inträffar då företaget har svårt att skapa en image hos konsumenterna som förmedlar 
hur produkten verkligen är. Även då företaget behöver övertyga kunden om att deras produkter 
skiljer sig från liknande produkter, trots att de ”produktmässigt” inte gör det menar Thjømøe att 
det är lämpligt att använda sig av emotionella fördelar. Den tredje och sista anledningen då 
företag bör lyfta fram de emotionella fördelarna är då kunden inte bryr sig om produktattributen 
utan är beredd att betala extra för att kunna associera sig med produktens image.  
 
Håkansson (2004) menar att om ett varumärke skall bygga på en värdering måste den 
värderingen i något avseende vara kontroversiell. Han menar att det inte är tillräckligt att bara ta 
ställning för någonting utan man måste även ta ställning mot någonting. Enligt författaren 
kännetecknas ett värderingsstyrt företag av att de aktivt valt ut en grupp av likasinnade till 
målgrupp. Han skriver att det är viktigt för företag att inse att alla inte kommer att dela deras 
värderingar och kommer således inte att bli deras kunder, för att vinna någonting så måste du 
offra någonting.  
 
Enligt Pitta och Franzak (2008) leder emotionella fördelar till ökade konkurrensfördelar och 
marknadsandelar och Aaker (2002) pekar på att studier har visat att reklam som förmedlar sådana 
fördelar har högre effektivitet än reklam som enbart erbjuder funktionella fördelar. Pitta och 
Franzak (2008) hävdar även att ett misslyckande i att skapa emotionella fördelar kan komma att 
skada företaget.  
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3.4 Corporate Social Responsibility 
 
Ett företags arbete med Corporate Social Responsibility kan ses som ett försök att skapa 
organisatoriska associationer och emotionella fördelar hos kunderna. Företag har länge ansetts ha 
ett socialt ansvar men under de senaste årtiondena har det skett en revolution inom hur människor 
ser på förhållandet mellan företag och samhälle (Lantos, 2001). Corporate Social Responsibility, 
CSR översätt på svenska till företagens samhällsansvar och är som tidigare nämnts ett frivilligt 
åtagande från företagets sida som sträcker sig längre än vad lagen kräver (Löhman & Steinholtz, 
2003). Även om företagens CSR arbete är frivilligt menar Löhman och Steinholtz att 
frivilligheten för vissa företag kan anses begränsad om omvärlden uppfattar företagets 
verksamhet, eller delar av den, som icke önskvärda. Författarna hävdar att genom att då förbli 
passiv ökar risken för att företagets varumärke och rykte försämras och således blir CSR arbete 
inte lika frivilligt. Det finns många definitioner av CSR och trots att de har liknande innebörd 
menar Frankental (2001) att avsaknaden av en allmängiltig definition gör CSR till ingenting 
annat en vag term och ett PR trick från företagens sida. Företagets samhällsansvar kan enligt 
Löhman och Steinholtz (2003) utformas på olika sätt till exempel genom code of conducts eller 
genom att företaget skapar en vision som beskriver deras värderingar. Oavsett hur 
samhällsansvaret utformas menar författarna att det utgör grunden för de policys som skrivs vilka 
kan redovisas och kontrolleras. Författarna menar emellertid att det inte är policys för företagets 
verksamhet och aktiviteter som visar huruvida de tar sitt samhällsansvar eller inte, ord är bara ord 
och betyder egentligen ingenting även om de är en nödvändig start. Det är företagets handlingar 
som i slutändan räknas även om orden bidrar med riktlinjer till hur företagen skall fatta sina 
beslut (Löhman & Steinholtz, 2003). Öppenhet, transparents och en vilja att lära av sina misstag 
är enligt Frankental (2001) en förutsättning för företag som vill arbeta med CSR. Han påpekar 
därför att den ”förnekelse”, med vilken företag hanterar misstag och motgångar, fungerar som en 
barriär för Corporate Social Responsibility och menar därför att CSR arbete saknar substans. 
 
Enligt boken Mänskliga rättigheter företagens ansvar är det aldrig fråga om moralen hos en 
juridisk person utan hos dem som arbetar inom företaget (se Löhman & Steinholtz, 2003). Det 
skulle innebära att ett företag inte kan göra sig skyldigt till brott mot mänskliga rättigheter 
eftersom det endast är de anställda som kan hållas ansvariga enligt ovanstående definition, något 
som Löhman och Steinholtz (2003) inte håller med om. Enligt definitionen behöver ett företag 
inte ta något eget ansvar vilket författarna anser fel. Löhman och Steinholtz menar att likaväl som 
företaget har ett ansvar gentemot sina ägare borde de anses ha ett moraliskt ansvar. Den etiska 
delen av CSR skriver Lantos (2001) innebär att företagen handlar moraliskt och gör det som är 
rätt, juste och rättvist. Lantos hävdar att god etik bidrar till bättre lönsamhet för företagen 
eftersom moraliskt handlande ger förtroende, förbättrar företagets rykte samt attraherar såväl 
kunder och anställda som leverantörer och distributörer. Genom etiskt korrekta handlingar menar 
författaren att företagen förtjänar allmänhetens goodwill och på så vis slipper undan den dåliga 
publicitet som oetiskt handlande medför. 
 

3.4.1 Corporate Social Responsibility i Sverige idag 
Löhman och Steinholtz (2003) menar att det finns olika nivåer av ansvarstagande för företag och 
att det inom svenskt näringsliv idag förekommer på två nivåer; ansvarssteget och handlingssteget. 
Ansvarsteget kräver enligt Löhman och Steinholtz mer resurser än handlingssteget men kan 
också ge mer tillbaka, dock finns det inga garantier för det. Enligt författarna bygger 
ansvarssteget på att företag tar ställning till att ta sitt ansvar, med alla de konsekvenserna det 
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innebär. Om företaget istället befinner sig i handlingssteget skriver Löhman och Steinholtz 
(2003) att företagets CSR är av taktisk karaktär och att företaget då har krav på sig att CSR 
arbetet skall ge någonting tillbaka till organisationen, men att det i övrigt inte har någon större 
påverkan på företaget, hur det sköts eller hur affärer genomförs. Genom att hålla CSR arbetet på 
den här nivån menar författarna att företaget undviker att projektet blir för stort och därmed 
ohanterbart. Företag som befinner sig i handlingssteget utför enligt Löhman och Steinholtz ofta 
mycket bra. Eftersom arbetet sällan kommuniceras ut externt får de enligt författarna dock sällan 
någon uppmärksamhet från allmänheten men projektet kan således också avslutas när som helst. 
Företag som befinner sig i ansvarssteget skriver författarna har gjort valet att använda sitt 
engagemang till att skapa långsiktiga värden i företaget. Till skillnad från handlingssteget menar 
Löhman och Steinholtz att ansvarsteget påverkar hela organisationen och sättet de bedriver 
verksamheten på. Författarna menar då att CSR går från att vara ett fristående projekt till att bli 
ett sätt att driva företaget. Nedan följer en tabell som ger en bra översikt över skillnaderna mellan 
de två nivåerna av ansvarstagande.   
 
 
Handlingssteget   Ansvarssteget  
 
Taktiskt    Strategiskt 
Marknadsaktivitet, kulturskapande  Långsiktigt värdeskapande 
Snabba resultat   Långsiktiga resultat 
Påverkan på resultaträkningen  Påverkan på balans- och resultaträkning 
Fråga för vd, marknadschef  Fråga för ledning, styrelse och ägare 
Företagspåverkan   Samhällspåverkan 
Riskdrivet    Möjlighetsdrivet 
Kravlöst    Ansvarstagande 
Reaktivt    Proaktivt 
Individrelaterat   Företagsrelaterat 
Punktinsats    Helhet 
Projektorienterat   Holistiskt 
Tidsbestämt ansvar   Långsiktig tillförlitlighet 
Lätt    Svårt 
Märkningar Redovisning, revision och tredje parts 

certifieringar 
Information    Uppträdande   
Tycka    Veta 
Involverar kunder och anställda  Involvera samtliga intressenter 
Information    Dialog 
Icke-påverkande på hela företaget  Påverkande på hela företaget 
Kort uppstartstid   Lång uppstartstid 
Avgränsad påverkan för projektet  Genomgående policypåverkan 
Utgår från affärsidé och vision  Påverkar affärsidé och vision 
Kräver glöd och engagemang  Kräver genomtanke och kontinuitet 
Sponsring    Partnerskap 
 

Figur 3.3 Två angreppssätt för CSR (Löhman  & Steinholtz, 2003 s.110) 
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Många svenska företag befinner sig enligt Löhman och Steinholtz (2003) i handlingssteget vilket 
kommer som svar på den senaste tidens pågående debatt om ”det goda företaget”. Författarna 
menar att det handlar om att företagen vill ge någonting tillbaka till det samhälle de verkar i 
genom att driva eller verka i en viss fråga eller ett visst projekt. Frankental (2001) hävdar dock 
motsatsen då han menar att CSR endast är ett PR trick från företagens sida då de insett att det 
finns pluspoäng att samla genom att sammankoppla sitt namn med en god sak. Ett vanligt sätt att 
marknadsföra sitt CSR arbete, och som används av de flesta stora företagen, är via Code of 
conducts som presenteras på företagens hemsidor.   
 

3.4.2 Code of conducts 
Code of conducts, på svenska även kallat uppförandekoder, är enligt den ideella föreningen Fair 
Trade Centers hemsida skriftliga regler för ett företags verksamhet. Även uppförande koder är 
enligt föreningen ett, för företaget, frivilligt åtagande.  Uppförandekoder har ofta antagits i 
samband med att konsument- och mänskorättsorganisationer samt fackföreningar har 
uppmärksammat grava missförhållanden. (Fair Trade Center, 2008)  
 
De vanligaste kraven i en code of conduct brukar enligt EFFSO (2009) vara följande: 
 

 All anställning hos leverantören skall vara frivillig  
 Alla anställda hos leverantören skall ha en angiven minimiålder  
 Alla anställda hos leverantören skall arbeta mindre än ett visst antal timmar per vecka.  
 Leverantören måste följa arbets- och anställningslagar  
 Leverantören måste följa lagar för ersättning och kollektivavtal  
 Alla anställda måste behandlas humant  
 Leverantören får inte diskriminera vid anställningsbeslut  
 Leverantörens anläggningar måste uppfylla lagstadgade och avtalade säkerhetsregler  
 Leverantören måste ha en beredskapsplan  
 Leverantören måste informera de anställda om dessa förhållningsregler  
 Efterlevnaden av dessa förhållningsregler är föremål för auditering. 

 
Enligt EFFSO (2009) används uppförandekoden gentemot leverantörerna för att styra dem mot 
sociala och etiska regler. Fair Trade Center (2008) menar att det inte finns några garantier för att 
de uppförandekoderna som utformas av företagen efterföljs. Föreningen menar att det 
förekommer oseriösa företag som antar en uppförandekod som de sedan inte följer. Fair Trade 
Center skriver även på sin hemsida att det förekommer att företag väljer att inte göra sin code of 
conduct officiell trots att de hävdar att de arbetar utefter en. Vidare skriver Fair Trade Center att 
för att uppförandekoden skall anses trovärdig av konsumenterna skall den kontrolleras av en, för 
konsumenterna, trovärdig part. Att företaget arbetar efter en Code of Conduct vilken kontrolleras 
utgör för den sakens skull ingen garanti för att reglerna till fullo efterföljs av alla leverantörer 
(Fair Trade Center, 2008). 
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4 Empiri 
 
I uppsatsens fjärde kapitel har jag sammanställt svaren från min genomförda enkätundersökning, 
vilka utgör uppsatsens empiri. Undersökningen utfördes på 50 respondenter och jag har valt att 
för enkelhetens skull sammanställa deras svar fråga för fråga. Först presenteras frågan följt av 
ett diagram som visar hur respondenterna svarade. Resultatet för varje fråga har analyserats och 
redovisas avslutningsvis under varje diagram. Enkätundersökningen inleddes med att jag ställde 
några grundläggande frågor och fråga 1 – 3 utgör således av bakgrundsfrågor. 
Bakgrundsfrågorna kan vara av intresse vid såväl arbetet med analys och slutsats som för 
läsaren då frågorna ger dem en överblick över respondenterna som deltog i undersökningen.  

 
 

Fråga 1: Ålder? 
 

22%

58%

20%

18-20
21-25
26-30

 
Figur 4.1 Diagram över fråga 1 
 
Av kvinnorna som deltog i min undersökning var 58 procent i åldern 21 – 25. 22 procent av 
deltagarna var kvinnor i åldern 18 – 20 och 20 procent kvinnor i åldern 26 – 30.  
 
 
Fråga 2: Årsinkomst? 
 

46%

26%

22%
4%0%2% 0-50 000

51 000 - 150 000

151 000 - 250 000

251 000 - 350 000

351 000 - 

Inget svar

 
Figur 4.2 Diagram över fråga 2 
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Som ovanstående diagram visar hade 46 procent av respondenterna en årsinkomst på mellan 0 
och 50 000 kr, 26 procent av deltagarnas årsinkomst låg på mellan 51 000 och 150 000, 22 
procent av deltagarna hade en årsinkomst på mellan 151 000 och 250 000 kr och 4 procent av 
dem tjänade mellan 251 000 och 350 000. En av deltagarna i undersökning valde att inte lämna 
någon uppgift om sin årsinkomst.  
 
 
Fråga 3: Hur mycket handlar du i genomsnitt kläder för per månad? 
 

40%

40%

16%

4%
0%

0 - 500 kr
600 - 1000 kr
1100 - 2000 kr
2100 - 5000 kr
5100 kr - 

 
Figur 4.3 Diagram över fråga 3 

 
På frågan hur mycket respondenterna i genomsnitt handlar kläder för per månad fick intervallerna 
0 – 500 kr och 600 – 1000 kr en svarsfrekvens på 40 procent vardera. 16 procent av de tillfrågade 
handlade kläder för mellan 1100 och 2000 kronor i månaden och 4 procent av respondenterna 
spenderade i genomsnitt mellan 2100 och 5000 kronor per månad. Undersökningen påvisade 
inget samband mellan hur mycket respondenten handlar kläder för och dess inkomst. Bland 
deltagarna med de lägsta inkomsterna återfanns såväl de som handlade för 0 – 500 kr och 600 – 
1000 kr som de som handlade för 1100 och 2000 kr och 2100 – 5000 kr. Undersökningen visade 
följaktligen inget samband mellan inkomst och hur mycket kläder respondenterna handlar per 
månad. Likaså visade undersökningen att en hög inkomst inte innebär att du handlar mer kläder. 
 
Nedanstående tabell är en korstabell som redogör sambandet mellan årsinkomst och hur mycket 
kläder respondenterna handlar kläder för per månad. 
 
  0 - 500 600 - 1000    1100-2000 2100 - 5000 5000 - 
0 - 50 000 12 7 2 2   
51 000 - 150 000 6 5 2     
151 000 - 250 000 2 6 2 1   
251 000 - 350 000   1 1     
350 000 -            

Figur 4.4 Korstabell över fråga 3 
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Fråga 4: Hur stor betydelse har varumärket för dina inköp av kläder? 
 

0%
34%

60%

6%
Är av mycket stor
betydelse
Är av ganska stor
betydelse
Är av liten betydelse

Har ingen betydelse alls

 
Figur 4.5 Diagram över fråga 4 

 
Varumärket hade ingen större betydelse för deltagarna i min undersökning. Ingen av 
respondenterna svarade att varumärket var av stor betydelse. Däremot svarade 34 procent att 
varumärket var av ganska stor betydelse. Majoriteten, 60 procent av deltagarna, ansåg dock att 
varumärket endast hade liten betydelse medan 6 procent av respondenterna hävdade att 
varumärket helt saknade betydelse vid deras inköp av kläder.  
 
 
Fråga 5: Rangordna alternativen utifrån i hur stor utsträckning de påverkar dina 
klädinköp.  
 
Respondenterna fick här i uppgift att rangordna nedanstående alternativ utifrån i hur stor 
utsträckning de påverkar deras köpbeslut. En etta innebär att respondenten anser att den faktorn i 
störst utsträckning påverkar deras köpbeslut medan en åtta innebär att den faktorn inte, i så stor 
utsträckning, påverkar respondentens köpbeslut. 
 
 

  Antal 1:or 
Antal 
2:or 

Antal 
3:or 

Antal 
4:or 

Antal 
5:or 

Antal 
6:or 

Antal 
7:or 

Antal 
8:or 

Pris 13 18 10 6 2 1   
Design 28 13 6 2 1    
Kvalitet 7 18 19 6     
Status   6 12 5 10 14 1
Service   5 10 17 10 6  
Miljömässigt tillverkad 1  2 9 13 18 6  
Etiskt tillverkad  1 2 6 12 10 17  
Annat                1               

Figur 4.6 Tabell över fråga 5 
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Fråga fem visade att produkternas design var den faktor som de flesta respondenterna angav ha 
störst påverkan på sina köpbeslut. Med mindre än hälften så många första svar hamnade priset på 
andra plats. Ser man till antalet topp tre placeringar anser deltagarna även där att designen har 
störst inverkan på deras köpbeslut. På andra plats, med näst mest topp tre röster, hamnar 
kvaliteten och på tredje plats hamnade priset. Alla som deltog i underökningen valde inte att 
rangordna alla alternativ, utan bara de som de ansåg påverka deras köpbeslut. Priset och designen 
är de enda faktorer som alla respondenterna ansåg mer eller mindre viktiga, och således de enda 
faktorerna som kom upp i en svarsfrekvens på 50. Ser man till faktorerna miljömässigt- och etiskt 
tillverkad utgör de, de två alternativ som fick lägst antal topp tre placeringar, med tre stycken 
vardera. Sammanlagt angav fem respondenter antingen etisk tillverkning, miljömässig 
tillverkning eller båda alternativen på en topp tre placering. Således gav bara en respondent både 
miljömässig tillverkning och etisk tillverkning topp tre placeringar. En jämförelse mellan etiskt 
tillverkade produkter och miljömässigt tillverkade produkter visar att miljömässigt tillverkade 
produkter är av större betydelse för konsumenterna. Miljömässigt tillverkade produkter rankades 
av en respondent som den viktigaste egenskap utifrån vilka hon fattar sina köpbeslut. Samma 
respondent ansåg även att miljövänlig och etisk produktion var främsta anledningen till att hon 
valde ett varumärke framför ett annat i ovanstående fråga. Faktorn etiskt tillverkade produkter 
saknade första placering och fick som bäst en andra placering. Även vad gäller totalt antal 
rankningar påvisade undersökningen, om än marginellt, att miljömässig tillverkning är av större 
betydelse för konsumenterna. Det totala antalet rakningar för miljömässig tillverkning var 49 
medan samma siffra för etisk tillverkning var 48. Så många som 17 respondenter angav etisk 
tillverkning som den faktor som för dem hade minst betydelse. Ett stort antal deltagare i 
undersökning rankade miljömässig tillverkning som nummer sex och etisk tillverkning som 
nummer sju. En respondent lade även till alternativet tillgänglighet bland alternativen vilket hon 
ansåg vara den mest avgörande faktor för sina köpbeslut.  
 
 
Fråga 6: Vilket eller vilka egenskaper får dig att välja ett visst varumärke framför ett annat 
då du handlar kläder? 
 
Respondenterna fick även här i uppgift att rangordna, fast nu de alternativ som de ansåg ha störst 
inverkan på deras val av varumärke. En etta innebär att respondenten anser den faktorn vara 
främsta anledningen till varför de väljer ett varumärke framför ett annat och en sjua innebär att 
den faktorn inte har så stor inverkan på respondentens val av varumärke. 
 

  
Antal 
1:or 

Antal 
2:or Antal 3:or 

Antal 
4:or 

Antal 
5:or 

Antal 
6:or 

Antal 
7:or 

Prisnivå 15 15              13 3 3 1  
Status  4 4 6 7 13 4
Kvalitetsnivå  15 9 11 9 1   
Förstärker din personlighet 11 7 6 6 10 2  
Delar varumärkets värderingar  2 7 6 8 15  
Tillgänglighet 9 10 7 6 5 4 2
Annat             3            2           

Figur 4.7 Tabell över fråga 6 
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Den faktor som deltagarna i min underökning ansåg vara viktigast för sitt val av varumärke är, 
med 15 första placeringar och 43 topp tre placeringar, varumärkets prisnivå. Kvalitetsnivån 
rangordnades som nummer ett av lika på många respondenter som prisnivån, men hade 
sammanlagt endast 35 topp tre placeringar. Andra viktiga faktorer visade sig vara att varumärket 
förstärker kundens personlighet och att varan är lättillgänglig för kunden. Att varumärket delade 
respondenternas värderingar och varumärkets status ansågs av respondenterna inte lika viktigt. 
Att konsumenten delar varumärkets värderingar placerades på topp tre av endast 9 av de 
tillfrågade. Fem av deltagarna i undersökningen valda att själva lägga till ett alternativ. Tre av 
deltagarna valde att lägga till designen, hur varumärkets plagg ser ut, vilket det rangordnade på 
plats nummer ett respektive två. En annan respondent skrev till ett alternativ i form av en 
miljömässig och etisk produktion vilket hon ansåg vara av störst betydelse för sina val av 
varumärke. Den femte och sista deltagaren som valde att lägga till ett alternativ ansåg att den 
främsta anledningen till att hon väljer ett varumärkes produkter framför ett annat är att det 
erbjuder produkter som inspirerar och passar henne.  
 
 
Fråga 7: I vilken utsträckning är du medveten om vad de varumärken som du handlar 
kläder av har för värderingar?  
 

0% 14%

56%

22%

8%

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska lite utsträckning
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utsträckning
Jag vet inte alls vilka
värderingar de har

 
Figur 4.8 Diagram över fråga 7 

 
På den här frågan ansåg sig ingen, i stor utsträckning, vara medveten om vad företagen de 
handlar av har för värderingar. Av de 50 tillfrågade ansåg sig 14 procent ha ganska god kunskap 
om företagens värderingar medan de allra flesta, 56 procent av respondenterna, ansåg sig ha 
ganska liten inblick i företagens värderingar. 22 procent av respondenterna svarade att de endast 
ansåg sig ha kunskap om företagen värderingar i mycket liten utsträckning och åtta procent av de 
tillfrågade upplevde att de inte hade någon som helst uppfattning om vilka värderingar företagen 
har. Av de respondenter som placerat etisk tillverkning högt upp på frågan om vilka faktorer som 
i störst utsträckning påverkar deras köpbeslut ansåg sig endast en respondent, i ganska stor 
utsträckning, ha kunskap om vilka värderingar de företag hon handlade kläder av hade för 
värderingar. Övriga två ansåg sig endast i ganska liten respektive mycket liten utsträckning ha 
kunskap om företagens värderingar. Endast en av de tre sade sig vilja ha mer kunskap om 
företagens värderingar. Följaktligen innebär inte att ett intresse för etikfrågor att man i allmänhet 
är intresserad av värderingarna hos de företag man handlar av.  
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Fråga 8: Önskar du att du hade mer kunskap om varumärkesföretagens värderingar? 
 

66%

34%

Ja

Nej

 
Figur 4.9 Diagram över fråga 8 

 
Bland de personer som deltog i enkätundersökningen önskade 66 procent sig ha mer kunskap om 
varumärkesföretagens värderingar medan 34 procent sade sig vara nöjda med den information de 
hade och var således inte intresserade av att få mer kunskap om ämnet. Bland de respondenter 
som i förgående fråga ansåg sig ha ganska stor kunskap om värderingarna som företagen de 
handlade av har önskade endast fyra procent att de hade mer kunskap om företagens värderingar. 
De övriga 10 procenten var nöjda med att ha en något sånär kunskap om företagens värderingar. 
Bland de deltagare som i förgående fråga svarade att de inte visste någonting om företagens 
värderingar var sex procent av dem nöjda med det och hade inget intresse av mer kunskap inom 
ämnet. En deltagare som saknade kunskap om företagens värderingar sade sig dock vilja veta 
mer, hennes rankning av vikten av att dela varumärkets värderingar var emellertid låg.  
Detsamma gällde deltagarna som uppgett sig ha en ganska god kunskap om företagens 
värderingar. Ingen placerade värderingar på topp tre i fråga fem. En respondent placerade 
alternativet i mitten medan de övriga placerade dem ännu längre ner.  
 
 
Fråga 9: Hur får du information om varumärkesföretagens värderingar? 
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Figur 4.10 Diagram över fråga 9 
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Hur respondenterna sade sig få information om varumärkesföretagens värderingar skiljde sig åt. 
Några angav flera av alternativ som svar medan andra enbart angav ett alternativ. 24 procent av 
de tillfrågade angav att de fick informationen genom reklam från företaget. Likaså angav 24 
procent av respondenterna att de hämtade informationen från företagens egna hemsidor. De allra 
flesta uppgav att de fick information om företagens värderingar genom artiklar och 
undersökningar i oberoende medier samtidigt som 26 procent av de tillfrågade inte upplevde att 
de fick någon information alls. Respondenten som tidigare svarat att hon önskar veta mer om 
företagens värderingar, då hon saknade sådan information, uppgav att hon fick sin information 
genom oberoende medier.  Bland de personer som angav flera alternativ, från vilka de fick 
information om företagens värderingar, var det vanligast att de källorna utgjordes av en 
kombination av information från oberoende medier och reklam från företagen eller en 
kombination av information från oberoende medier och information från företagens egna 
hemsidor.  
 
 
Fråga 10: Har du för vana att titta vart dina kläder är producerade innan du köper dem?  
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Nej

 
Figur 4.11 Diagram över fråga 10 

 
På frågan om respondenterna hade för vana att titta vart kläderna producerades innan de köpte 
dem angav 18 procent att så var fallet medan 82 procent av respondenterna angav att de inte hade 
för vana att göra så. Bland de respondenter som svarade ”ja” på ovanstående fråga skiljde sig 
intresset för etik frågor åt. Att respondenterna tittade vart deras kläder var producerade innan de 
köpte dem innebar inte nödvändigtvis att de värderade etisk produktion särskilt högt. Av de 
tillfrågade som svarade ”ja” på frågan hade en tredjedel placerat in etisk produktion på 
bottenplaceringen i frågan om vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar deras köpbeslut. 
56 procent hade placerat in etisk produktion på mittenplaceringarna i samma fråga. De sista 11 
procenten utgjordes av en respondent som ansåg etisk produktion vara av större vikt och som 
placerat det alternativet på tredje plats. Det här var även samma respondent som angav 
miljövänlighet och rättvisa produktionsförhållandet vara den faktor som främst påverkade hennes 
val av varumärke. Således fanns inget samband mellan intresset för etik och vanan att titta vart 
kläderna är producerade. Tre av respondenterna placerade etisk tillverkning på topp tre men 
endast en av dem har gör vana att titta vart kläderna är producerade.  
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Fråga 11: Är det viktigt för dig att de kläder du köper produceras under rättvisa 
förhållanden, där arbetarna får skäliga löner, rimliga arbetstider osv.? 
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Figur 4.12 Diagram över fråga 11 

 
26 procent av deltagarna i min enkätundersökning uppgav att det är av stor betydelse för dem att 
kläderna de köper producera under rättvisa förhållanden. Majoriteten av respondenterna, 54 
procent, menade att det var av ganska stor betydelse för dem medan 20 procent medgav att de 
inte brydde sig särskilt mycket om under vilka förhållanden deras kläder tillverkas. Av de 
respondenter som angett etisk tillverkning på en topp tre placering angav bara en att det var av 
stor betydelse att produktionen sker under rättvisa förhållanden trots att hon för den sakens skulle 
inte var den respondent som rangordnat det högst. Det var emellertid samma respondent som 
både angav miljömässig och etisk tillverkning på topp tre placeringar.  
 
 
Fråga 12: Skulle du sluta handla av ett företag om det kom fram att deras kläder 
tillverkades under dåliga arbetsförhållanden, t.ex. alltför låga löner, alltför långa 
arbetsdagar, barnarbete etc. ?  
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Figur 4.13 Diagram över fråga 12 
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På frågan om de skulle sluta handla av ett företag om det kom fram att företagets kläder 
tillverkades under dåliga arbetsförhållanden svarade 46 procent av de tillfrågade att de skulle 
göra så. De allra flest var dock osäkra och 52 procent av respondenterna svarade därför att de inte 
visste om de skulle sluta handla av sådana företag. Endast en av deltagarna i enkätunderökningen 
uppgav att hon skulle fortsätta handla av företaget, trots att hon visste att deras produktion skedde 
under dåliga arbetsförhållanden. Den här personen rangordnade miljömässigt tillverkad som 
nummer tre i fråga sex och etiskt tillverkad som nummer fem, vilket är högre än de flesta andra 
som angett att de antingen skulle sluta handla av företaget eller att de inte vet huruvida de skulle 
göra så. 
 
  
Fråga 13: Vid ett val mellan två likvärdiga produkter, där det ena var tillverkat under 
rättvisa arbetsförhållanden, hur mycket mer skulle du vara beredd att betala för det 
rättvist tillverkade plagget? 
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Figur 4.14 Diagram över fråga 13 

 
Enkätundersökningen sista fråga handlade om hur mycket mer de tillfrågande skulle vara beredda 
att betala för ett rättvist tillverkat plagg som var likvärdig ett annat plagg men som inte kunde 
garanteras vara tillverkat under rättvisa förhållanden. Av de tillfrågade var alla utom en villig att 
betala mer för plagget som tillverkats under rättvisa förhållanden. Hur mycket extra de var villiga 
att betala skiljde sig dock åt. För 50 procent av respondenterna gick gränsen vid 25 procent. 34 
procent av deltagarna var beredda att betala upp till 40 procent mer medan 12 procent av de 
tillfrågade var villiga att betala upp till 60 procent för ett plagg som var tillverkad under rättvisa 
förhållanden.  
 
En av personerna som svarade på enkätundersökningen angav att hon kunde tänka sig att betala 
upp till det dubbla för en sådan produkt. Det var samma respondent som tidigare angett 
miljömässig och etisk tillverkning som de viktigaste faktorerna, utifrån vilka hon fattar sina 
köpbeslut. Den deltagare som svarade sig inte vara villig att sluta handla från företag, trots att det 
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kom fram att produktionen skedde under dåliga arbetsförhållanden, var trots det beredd att betala 
upp till 20 procent mer för ett plagg som är tillverkat under rättvisa förhållanden. Den respondent 
som uppgav att hon inte var beredd att betala mer för rättvist tillverkade produkter har i tidigare 
frågor angett att hon inte bryr sig särskilt mycket om ämnet och upplever att hon varken har, får 
eller är intresserad av att få information om företagens värderingar. Vidare kan tilläggas att 
respondenten ifråga hör till den kategorin som i den här undersökningen spenderar mest pengar 
på kläder och som även hör till den grupp av respondenter med bättre inkomst.  
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5 Analys 
 
I kapitel fem tolkar jag empirin utifrån den teoretiska referensramen. Upplägget i kapitlet är som 
sådant att det övergripande strukturen följer den hos den teoretiska referensramen. 
 
 
5.1 Möjligheterna att locka den breda massan 
 
Aaker (2002) skriver att en vanlig fallgrop hos varumärkesföretag är att fokusera på 
produktattribut. Min undersökning visade dock att det är produktattribut som i främsta hand 
påverkade respondenternas köpbeslut. 56 procent ansåg att designen var den faktor som 
påverkade deras klädinköp i störst utsträckning och hela 94 procent placerade alternativet som 
topp tre. Aaker (2002) har visserligen en poäng i att företag inte enbart borde fokusera på 
produktattribut, särskilt inte inom konfektionsbranschen. Kläder är i sig är ingenting unikt, såväl 
material som design är lätt att kopiera och vikten att särskilja sina produkter på andra sätt borde 
därför vara av extra stor vikt för företag inom konfektionsbranschen. Som Melin (1999) skriver 
så blir skillnaderna mellan produkter allt mindre och behovet att differentiera sitt varumärke allt 
större men undersökningen påvisar emellertid att klassiska produktattribut absolut inte är 
någonting som kan bortses ifrån. Ghodeswar (2008) menar att en del kunder lägger större vikt vid 
de funktionella attributen än de emotionella men att de emotionella värdena hjälper varumärket 
särskilja sig från konkurrenterna. Tveklöst, är det bästa alternativet att använda sig av både 
funktionella och emotionella attribut. Thjømøe (2008) menar att de emotionella fördelarna är en 
viktig del av produkten, som kunderna är villiga att betala för, trots att de inte på något sätt 
påverkar den faktiska produkten och dess egenskaper.  En förutsättning är emellertid att de 
emotionella värdena uppskattas och fyller en funktion för konsumenten. Som Aaker (2002) 
skriver så är kvaliteter som inte uppskattas av kunden helt meningslösa och min undersökning 
visar som sagt att CSR som ett emotionell värde inte vinner någon större uppskattning hos 
konsumenterna vilket säger att företagens sociala ansvarstagande således borde vara meningslöst.  
 
Melin (1999) menar att i de fall då konsumenterna inte upplever några relevanta skillnader 
mellan produkterna kommer priset spela en stor roll för deras köpbeslut. Min enkätundersökning 
visar att priset är av väldigt stor betydelse vilket tyder på att konsumenterna inte upplever några 
relevanta skillnader mellan produkterna. Majoriteten av de tillfrågade angav priset som en av de 
faktorer som avgör vilka varumärken de handlar. I fråga fem angav 82 procent att priset bland de 
tre viktigaste faktorerna som avgjorde vilka kläder de valde att handla. I fråga sex, som 
behandlade anledningarna till att respondenterna valde ett visst varumärke framför ett annat, 
visade sig priset vara av ännu något större vikt då hela 84 procent av respondenterna rangordnade 
det alternativet på topp tre. Priset var efter designen den faktor som flest respondenter ansåg vara 
mest avgörande för deras köpbeslut och således en faktor som måste tas i beaktande av företagen. 
Undersökningen påvisade inga samband mellan intresse för socialt ansvarstagande och inkomst 
och etisk tillverkade produkter kan emellertid inte anses ha att göra med att konsumenterna inte 
har råd att betala den merkostnad som etisk produktion innebär. Den etiska och miljömässiga 
produktion som Corporate Social Responsibility innefattar kommer att innebära ökade kostnader 
för företaget. Min undersökning visar visserligen att de flesta konsumenter skulle vara beredda att 
betala något mer för ett etiskt producerat plagg men gränsen låg dock för de flesta, 50 procent av 
undersökningens deltagare, på max 20 procent vilket inte är så väldigt mycket. Jag saknar 
dessvärre uppgifter över hur mycket mer det kostar att producera kläder som är etiskt och 
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miljömässigt tillverkade men frågan är om de 20 procent som de allra flesta är beredda att betala 
är tillräckligt för att täcka de merkostnader som socialt ansvarstagande medför.  
 
Melin (1999) menar att konsumenterna ofta har starka uppfattningar om varumärken trots att de 
aldrig har provat dess produkter. Konsumenterna kan genom det här påståendet tycka väldigt bra 
om ett varumärke och ha höga tankar om det utan att för den delen handla deras produkter. I min 
undersökning valde somliga respondenter att lämna egna kommentarer. De kommenterade då 
bland annat att trots att de hade höga tankar om etisk produktion och trots att det ansåg rättvisa 
arbetsförhållanden vara av stor vikt så var det ingenting som de tänkte på då de väl stod inne i 
butiken. Det visar på att en stark varumärkesidentitet i det här avseendet inte alltid är tillräckligt 
för att påverka själva köpbeslutet, det finns många andra faktorer som spelar in.  
 
Att titta på ett företags image menar Coe och Kenneth (1997) är ett sätt för många kunder att 
minska antalet tillgängliga alternativ på marknaden. Undersökningen visade dock att 
konsumenterna lägger relativt liten vikt vid varumärket då de köper kläder.  Ingen av 
respondenterna ansåg att varumärket var av stor betydelse. Majoriteten, 66 procent av de 
tillfrågade, ansåg att varumärket var av liten betydelse eller helt saknade betydelse vid deras 
inköp av kläder. Kontentan av det bli att det är svårt för modeföretagen att differentiera sig med 
andra attribut än produktattribut. 
 
Aaker (2002) menar att kunder kan komma att gilla en organisation på grund av att de beundrar 
företagets bidrag till samhället. De organisatoriska associationerna kan enligt författaren således 
bidra med värden som kan involvera emotionella och självförverkligande fördelar vilka är 
baserade på beundran, respekt eller helt enkelt gillande. Som identitetsprismat säger oss bör 
varumärkesidentiteten syfta till att skapa olika typer av relationer mellan varumärke och 
konsument och påpekar att varumärket även påverkas av företaget bakom produkten, dess 
organisation, normer och värderingar. För att göra så krävs emellertid att kunderna är medvetna 
om vad företagen står för samt deras värderingar. Bland deltagarna i min undersökning ansåg 
ingen sig ha stor kunskap om värderingarna hos de företag de handlar av. Endast 14 procent anser 
sig ha ganska stor kunskap om företagens värderingar. Resterande 86 procent upplever sig ha 
liten eller ingen kunskap alls. Siffrorna tyder på att modeföretagen måste bli bättre på att 
förmedla ut vad de står för till kunderna för att organisatoriska associationer skall kunna ha någon 
inverkan. 66 procent av de tillfrågade angav att de var intresserade av få mer kunskap vilket tyder 
på att konkurrensfördelar genom organisatoriska associationer vore en möjlighet.  
 
För att kunna dra nytta av de eventuella fördelar som kan komma av att vara en ”god 
medborgare” och ta sitt sociala ansvar måste företagets aktiviteter enligt Aaker (2002) uppfattas 
på ett sätt som hjälper dem synas i mängden vilket uppenbarligen inte är fallet för dagens 
modeföretag. På frågan om hur respondenterna fick information om vilka värderingar de företag 
de handlar av har så uppger endast 20 procent att de får informationen genom reklam från 
företagen. Ytterligare 20 procent uppger att de hittar information om företagens värderingar på 
deras hemsidor vilket säger att det är viktigt att även marknadsföra sina värderingar där. 
Information på hemsidan kräver dock att konsumenten tar ett eget initiativ vilket man som 
företag inte bör förlita sig på och bör därför bara fungera som komplement till den övriga 
kommunikationen. 23 procent av de tillfrågade uppger att de enbart får information om 
företagens värderingar genom oberoende medier vilket är det sämsta tänkbara scenariot eftersom 
varumärkesinnehavarna då inte kan kontrollera informationen som sänds ut till kunderna. 
Företagets uppgift är att, genom marknadskommunikation, skapa ramarna för utvecklingen av 
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varumärket i kundernas medvetande (Grönroos, 2002). Om företaget lyckas bra med att skapa 
denna ram menar Grönroos (2002) att varumärket kommer att uppnå den önskade identiteten, 
annars inte. Genom att låta någon annan ta kontrollen över informationen kommer man enligt 
Grönroos teori att misslyckas med att uppnå den önskade varumärkesidentiteten. Företagen borde 
därför lägga mer tid och energi på PR arbete eftersom det ger dem möjlighet att synas i 
oberoende medier samtidigt som det ger dem större kontroll över den information som skickas ut 
till kunderna. 
 
Hur kvalitet upplevs beror enligt Aaker (2002) inte bara på produkten utan även på företaget, 
dess värden, kultur, organisation och sociala ansvartagande vilket utgör ytterligare en anledning 
till varför modeföretag som engagerar sig i och arbetar med socialt ansvarstagande måste bli 
bättre på att kommunicera ut vad de står för.  
 
Många svenska företag befinner sig enligt Löhman och Steinholtz (2003) i vad författarna kallar 
för handlingssteget. Författarna menar förvisso att företag i handlingssteget kan uppnå bra 
resultat men jag anser att de företag som ämnar använda sitt sociala ansvarstagande som ett 
konkurrensmedel bör sträva efter att istället ta sitt CSR arbete ett steg längre, till ansvarssteget. 
Som tidigare resonemang visat är marknadskommunikationen av stor vikt för företag som vill 
särskilja sig genom Corporate Social Responsibility. För att kommunikationen skall behållas 
konsekvent och trovärdig för konsumenten menar jag att ansvarssteget är att föredra. I företag 
som befinner sig i ansvarssteget genomsyrar det sociala ansvarstagandet hela organisationen och 
således borde kommunikationen till kunderna bli både trovärdigare och mer enhetlig. Visserligen 
menar Löhman och Steinholtz (2003) att ansvarssteget kräver mer resurser men hävdar också att 
det kan ge mer tillbaka. 
 
Resultatet av undersökningen kom att bli något tvetydigt. På frågan om vilka faktorer som 
påverkade respondenternas köpbeslut placerade miljömässig tillverkning på de lägsta 
placeringarna av 74 procent av de tillfrågade. Två procent av de tillfrågade valda att inte ens 
rangordna det alternativet. Intresset för etiskt tillverkade produkter var ännu något mindre då det 
placerades på de lägsta placeringarna av 78 procent av respondenterna. Av de tillfrågade valde 
fyra procent att inte rangordna alternativet ”etiskt tillverkat”.  Det motsägelsefulla i 
undersökningen framträder i de avslutande frågorna då jag frågar om det är viktigt att kläderna 
som respondenterna köper är tillverkade under rättvisa förhållanden där arbetarna får skäliga 
löner etc. Här svarande 80 procent att det var av ganska stor eller av stor betydelse och resultatet 
på den här frågan kan anses vara att intresset för etiskt tillverkade produkter finns hos 
konsumenterna.  
 
Enligt Melin (1999) är det viktigt att varumärkesidentiteten speglar hur konsumenterna vill bli 
uppfattade, samtidigt som den måste stämma överens med konsumenternas självbild. För att 
uppnå en stark varumärkesidentitet skall man enligt Kapferer sträva efter att skapa starka 
bindningar mellan märkesprodukt och konsument (se Melin, 1999). Melins teori säger mig att 
Corporate Social Responsibility skulle kunna bidra till en stark varumärkesidentitet och att 
företag som arbetar med CSR, på så vis, skulle ha möjlighet att skapa starka bindningar mellan 
produkten och konsumenten. Det eftersom de flesta människor ser sig själva som ”goda 
människor” vilket således borde utgöra en del av deras självbild. På samma sätt som Aaker 
(2002) hävdar att företag strävar efter att upplevas som ”goda medborgare”, menar jag att, så gör 
även konsumenterna, något som tvetydigheten i min undersökning bekräftar.  
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Solomon (2007) hävdar att konsumenter känner en stor osäkerhet kring sitt framträdande och 
köper därför produkter som belyser och döljer delar av sig själva. Undersökningen visade att 
konsumenterna upplevde att det är av stor vikt att de varumärken de handlar av förstärker deras 
personlighet och stödjer således ovanstående teorier. Aaker (2002) menar även att organisatoriska 
associationer kan skapa självförverkligande fördelar eftersom kunden, genom att sammankoppla 
sig med ett företag som stödjer någonting man själv anser viktigt, stärker sin självkänsla.  
Teoretisk sätt skulle därför socialt ansvarstagande fungera som ett konkurrensmedel då det ger 
kunderna möjlighet att framställa sig själva som ”goda människor” och de flesta människor 
tycker, oavsett om de handlar därefter eller inte, att socialt ansvarstagande är en viktig fråga. Det 
antagandet i helhet saknar dock stöd i min undersökning.  
 
Frankental (2001) hävdar att Corporate Social Responsibility endast kan ses som ett PR trick från 
företagens sida. Om så är fallet eller inte menar jag är betydelselöst förutsatt att begreppet och de 
mervärde det tillför är av betydelse för kunderna. Resultaten av min enkätundersökning visar på 
att konsumenternas intresse för företagens sociala ansvarstagande är väldigt litet, dock är 
resultatet från en enkätundersökning, som tidigare påpekats, väldigt tvetydigt. Jag ser ett tydligt 
samband mellan frågornas formulering och respondenternas svar. På de frågor där intresset för 
CSR arbete inte tydligt framgår blir resultatet att intresset för ämnet är lågt. I fråga fem sju och 
tio var intresset för socialt ansvarstagande mer underförstått och resultaten av dessa frågor visade 
då även att det endast finns ett litet intresse för CSR. Fråga 11, 12 och 13 hade ett, för 
respondenten, tydligare syfte och resultatet blev således mer positivt i förmån för socialt 
ansvarstagande. Enligt Christensen et al. (2001) framställer sig människor ofta som de vill vara 
istället för som de verkligen är vilket jag menar är andledningen till undersökningen tvetydighet. 
På samma sätt som Aaker (2002) menar att företagen vill framställa sig som ”goda medborgare” 
hävdar jag, som tidigare nämnts, att så vill även konsumenterna.  
 
 
5.2 Möjligheten att rikta sig till ett mindre segment 
 
Undersökningen gav en väldigt negativ bild av konsumenternas intresse för CSR men det 
behöver inte betyda att det inte finns en marknad för företag som vill marknadsföra sig genom sitt 
sociala ansvarstagande. Bland underökningens respondenter visade visserligen bara ett fåtal ha ett 
genuint intresse för CSR. Endast fem respondenter gav miljö och socialt ansvarstagande en topp 
tre placering på frågan om vilka faktorer som påverkar deras inköp av kläder och bland de fem 
var det enbart en respondent som gett både miljövänlig och etisk produktion en topp tre 
placering. Den här personen var den enda som, hela enkätundersökningen igenom, upplevs ha ett 
genuint intresse och engagemang för ämnet. Att enbart en av undersökningens respondenter, två 
procent, i min undersökning kan anses ha ett genuint intresse för socialt ansvarstagande och för 
vem socialt ansvarstagande kan fungera som ett emotionellt värde som skapar konkurrensfördelar 
anser jag inte betyder att man inte kan bygga en stark varumärkesimage genom CSR. Det innebär 
snarare att marknadsföring genom CSR inte lämpar sig för de stora massorna. Enligt Håkansson 
(2004) kännetecknas ett värderingsstyrt företag av att de aktivt valt ut en grupp av likasinnade till 
målgrupp. Han skriver att det är viktigt för företag att inse att alla inte kommer att dela deras 
värderingar och kommer således inte att bli deras kunder, för att vinna någonting så måste du 
offra någonting. Det finns fortfarande en målgrupp som värderar etisk och miljömässig 
tillverkning, och det väldigt högt. Aaker (2007) påpekar till och med att en för bred målgrupp kan 
vara negativt eftersom organisationsassociationer, som till exempel CSR, kan associeras med 
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högre priser och en politisk ståndpunkt som inte nödvändigtvis delas av hela målgruppen. 
Ovanstående respondent var beredd att betala upp till dubbelt så mycket för ett plagg som var 
tillverkat under rättvisa förhållanden som för ett som inte är det. Två procent kan ge intrycket att 
av att målgruppen som intresserar sig för socialt ansvarstagande är väldigt liten men ett segment 
på två procent på en hel population ger i slutändan väldigt många potentiella kunder. Företagen 
får för den sakens skull inte glömma plaggets funktionella attribut då de, oavsett vilka 
emotionella fördelar som erbjuds, måste uppfylla kundens basbehov.  
 
Hur skall man då gå till väga för att attrahera målgruppen? Undersökningen visar, och det oavsett 
om respondenten har ett intresse för Corporate Social Responsibility eller inte, att dagens 
modeföretag är väldigt dåliga på att kommunicera ut sina värden och vad de står för till 
konsumenterna. För att kunna dra nytta av de eventuella fördelar som kan komma av att vara en 
”god medborgare” och ta sitt sociala ansvar måste företagets aktiviteter enligt Aaker (2002) 
uppfattas på ett sätt som hjälper dem synas i mängden. Han menar att företaget därför måste se 
till grunderna inom varumärkesbyggnad, de måste vara fokuserade och konsekventa. Att vara 
fokuserad ökar enligt honom både synligheten och påverkan. Aaker hävdar att man genom att 
vara konsekvent sänder ut ett tydligt budskap vilket innebär större fördelar för företaget. Företag 
som vill differentiera sig med hjälp av CSR måste alltså bli bättre på att kommunicera ut sina 
fördelar till målgruppen. Ett problem med varumärkesimage, menar Aaker (2002), är att det ger 
konsumenterna makten att bestämma vem märkesinnehavaren är och hur märket uppfattas och 
Melin (1999) menar därför att man som varumärkesinnehavare måste ha i åtanke att trots att man 
är den formella ägaren till varumärket så är det kunden som är den reella ägaren. Även här krävs 
det att företagen sänder ut ett tydligt budskap vilket idag inte verkar fungera.  
 
Enligt Aaker (2002) syftar varumärkets kärnidentitet till att förmedla vad organisationen står för. 
Aaker menar även att skall bestå av faktorer som gör varumärket både unikt och värdefullt för 
kunden och följaktligen borde företagens sociala ansvarstagande ligga i kärnidentiteten och inte i 
den utvidgade identiteten även om det är en möjlighet. Kärnidentiteten skall alltid hållas konstant 
och eftersom det är av stor vikt att kommunikationen av företagets sociala ansvarstagande är 
konsekvent lämpar det sig bäst att innefatta Corporate Social Responsibility i kärnidentiteten.   
 
Många av de stora modeföretagen arbetar med CSR i någon form, men av underökningen att 
döma verkar det inte vara någonting som de på ett framgångsrikt sätt lyckas kommunicera ut till 
kunderna och arbetet mister således, ur ett affärsmässigt perspektiv, funktion. Code of conducts 
utgör enbart riktlinjer för företagens krav och det finns ingen garanti att de efterföljs. Jag har 
tidigare dragit slutsatsen att Corporate Social Responsibility inte fungerar som konkurrensmedel 
för hela marknaden utan enbart för ett litet segment av marknaden. Genom att i förebyggande 
syfte, som code of conducts kan anses vara, försöka skapa organisatoriska organisationer i form 
av, till exempel CSR, menar Aaker (2002) istället kan medföra nackdelar då det kan komma att 
öka komplexiteten för företaget, innebära större kostnader samt ta fokus från sådant som 
verkligen har potential att utvecklas till starka konkurrensmedel. Det segmentet har ett stort 
intresse av att deras kläder tillverkade under rättvisa förhållanden och är förmodligen inte 
beredda att betala mer för kläder som kanske har tillverkats under rättvisa förhållanden. 
Följaktligen anser jag därför att även code of conducts, ur ett affärsmässigt perspektiv, är 
meningslöst. En motsättning finner jag emellertid till ovanstående slutsats. Genom etiskt korrekta 
handlingar menar Lantos (2001) att företagen förtjänar allmänhetens goodwill och på så vis 
slipper undan den dåliga publicitet som oetiskt handlande medför. Oetiskt handlande leder 
således till negativ publicitet och hur kunder påverkas av sådan publicitet gav min undersökning 
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inget tydligt svar på. Visserligen medgav endast två procent av respondenterna att de inte skulle 
sluta handla av företag trots att de kom fram att deras produktion skedde under oetiska 
förhållanden men majoriteten av de tillfrågade var osäkra på huruvida de skulle göra så eller inte. 
52 procent svarade på frågan om de skulle bojkotta oetiska företag ”vet ej”. Det finns en 
möjlighet att den ”mänskliga godhets faktorn” återigen ger sig till känna här, men faktiska bevis 
för det saknas.  
 
För att marknadsföra sitt varumärke genom socialt ansvarstagande räcker det inte att bara 
framställa varumärket som ett bra alternativ. Håkansson (2004) menar att om ett varumärke skall 
bygga på en värdering måste den värderingen i något avseende vara kontroversiell. Istället för att 
framställa det egna varumärket som det bra alternativet borde man istället gå lite längre och 
istället poängtera att företagen som inte tar sitt sociala ansvar är dåliga. Håkansson (2004) menar 
att det inte är tillräckligt att bara ta ställning för någonting utan man måste även ta ställning mot 
någonting.  
 
Enligt Håkansson (2004) är ett bra sätt att utveckla sitt varumärke till ett strategiskt 
konkurrensmedel genom att söka svagheterna i konkurrenternas styrkor. Att utveckla sitt 
varumärke till ett strategiskt konkurrensmedel är målet med företagens sociala ansvarstagande 
och för att lyckas med det borde företaget enligt Håkanssons påstående som sagt använda sig av 
svagheterna i konkurrenternas styrkor. Många av de större modeföretagen har genom 
skalekonomiska fördelar möjlighet att konkurrera med priset. De företag som inte ämnar göra så 
och som även vill konkurrera med socialt ansvarstagande bör följaktligen använda sig av det låga 
priset, som utgör konkurrenternas styrka, och vända det till sin egen fördel. Låga priser bekostas 
inte genom, för företaget, lägre vinster eller lägre löner hos företagens egna anställda utan 
bekostas genom att man pressar ner inköpspriserna. Prispressen leder till att de anställda i 
textilfabrikerna får löner som ibland ligger en bra bit under minimilöner och allmänt dåliga 
arbetsförhållanden vilket företagen skall trycka på i sin marknadsföring. Låga kostnader innebär 
alltid att någon annan får betala priset.  
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6 Slutsats 
 
I kapitel sex redogörs för vad jag har kommit fram till under studiens gång genom att jag 
besvarar de ställda problemfrågorna.  
 
 
Kan man bygga en stark varumärkesimage med hjälp av CSR? 
 
De flesta konsumenter vill se sig själva som ”goda människor” och anser därför att socialt 
ansvarstagande och rättvis produktion är av stor vikt. Att konsumenterna har höga tankar om 
sådan produktion gör det möjligt för ett företag att bygga en stark varumärkesimage med hjälp av 
Corporate Social Responsibility. Det innebär för den sakens skull ingen garanti för att företagen 
kommer handla av varumärkets produkter. Corporate Social Responsibility som ett emotionellt 
värde bidrar för de flesta konsumenter följaktligen inte med tillräckligt med fördelar för att 
konsumenterna kommer handla produkter tillverkade under sådana förhållanden.  
 
 
Är intresset för etikarbete bland svenska modekonsumenter tillräckligt stort för att påverka 
deras köpbeslut? 
 
Trots att många konsumenter har höga tankar om etiskt producerade kläder och trots att de ansåg 
att rättvisa arbetsförhållanden vara av stor vikt så är det inget som de tänker på när det väl står 
inne i butiken och väljer kläder. En stark varumärkesidentitet blir således inte tillräckligt för att 
påverka konsumenternas köpbeslut. Det finns en mängd andra attribut som är av större vikt för de 
flesta konsumenter, så som design och pris, och följaktligen måste kraven rörande de faktorerna 
uppfyllas i första hand.  
 
Även om viljan att handla etiskt producerade varor finns hos konsumenten så är intresset inte 
tillräckligt stort för att påverka deras köpbeslut. Dock finns det ett litet segment av marknaden, 
som lägger stor vikt vid att plagget är etiskt producerat, vars köpbeslut påverkas av huruvida 
plagget är etiskt producerat eller inte. Slutsatsen blev följaktligen att Corporate Social 
Responsibility inte fungerar som konkurrensmedel och särskiljande faktor för hela marknaden 
utan endast lämpar sig för ett litet segment av marknaden. Segmentet består av cirka två procent 
av min undersöka målgrupp och för dem utgör socialt ansvarstagande ett mervärde vilket gör att 
de är beredda att betala upp till dubbelt så mycket för produkter som kan garanteras ha tillverkats 
under rättvisa förhållanden gentemot produkter som saknar den här garantin.  
 
För att konsumenternas köpbeteende skall påverkas är det viktigt att företagen, på ett tydligt och 
konsekvent sätt, lyckas kommunicera ut produkternas fördelar till kunderna. Det segmentet som 
utgör målgruppen för företag som vill marknadsföra sig genom Corporate Social Responsibility 
har ett stort intresse av att deras kläder tillverkade under rättvisa förhållanden. De är således inte 
beredda att betala mer för kläder som kanske har tillverkats under rättvisa förhållanden. Att 
enbart marknadsföra sitt sociala CSR arbete genom Code of Conducts, som många av dagens 
företag gör, är meningslöst eftersom det saknas garantier för att företagens Code of Conducts 
verkligen efterföljs. För att nå framgång krävs följaktligen att företag kommunicerar ut sitt 
sociala ansvarstagande på ytterligare sätt. Vidare är det viktigt att företag som strävar efter att 
påverka konsumenternas köpbeslut, med sitt CSR arbete, vågar vara kontroversiella och inte 
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enbart framställer det egna varumärket som ett bra alternativ utan istället poängtera att de 
konkurrenter som inte tar sitt sociala ansvar är dåliga. Företagen skall för att lyckas hitta 
svagheterna i konkurrenternas styrkor. De stora modeföretagens skalekonomiska fördelar, vilka 
ger dem möjlighet att konkurrera med priset, kan vändas till en nackdel då låga kostnader alltid 
innebär att någon annan får betala priset.  
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7 Avslutande diskussion 
 
Kapitel sju utgörs av en diskussion kring den utförda studien. Här reflekterar jag över 
uppsatsens resultat samt kring studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med att jag ger 
förslag på fortsatt forskning inom ämnet som jag anser vara relevant.  
 
 
7.1 Avslutande reflektioner 

Jag valde att skriva om huruvida ett företags CSR-arbete påverkar konsumenternas köpbeteede 
eftersom jag finner det vara ett väldigt intressant och aktuellt ämne. Att arbeta med CSR i någon 
omfattning har nästan blivit en förutsättning för de stora företagen och jag har länge funderat 
kring om konsumenterna verkligen bryr sig om deras kläder är etisk tillverkade eller inte.  
Resultatet blev ungefär som jag hade förväntat mig då det visade sig att även om de flesta 
konsumenterna vill kunna säga att de bryr sig om under vilka förhållanden deras kläder tillverkas 
så handlar de inte därefter. Efter undersökningen kunde jag dock konstatera att det faktiskt finns 
en målgrupp som värderar etisk tillverkning väldigt högt och som också är beredda att betala mer 
för sådana produkter. Det visar att det finns en marknad för företag som vill sträva efter en mer 
rättvis produktion och att de följaktligen även kan uppnå konkurrensfördelar härigenom. Jag 
anser att etik inom modebranschen är en viktig fråga och diskussionen kring huruvida CSR är ett 
PR trick eller inte anser jag vara irrelevant då huvudsaken egentligen är att företagen tar sitt 
sociala ansvar, inte varför de gör så. En förutsättning för att företag skall lägga ner tid och pengar 
på CSR frågor är att de upplever att de får någonting tillbaka vilket studien visade att de kan få, 
förutsatt att de vänder sig till rätt målgrupp.  
 
Trots att den här undersökningen utfördes på enbart ett litet segment av den totala marknaden och 
därigenom inte kan anses gälla för alla målgrupper, är jag övertygad om att även andra 
målgrupper har en liknande syn på Corporate Social Responsibility och etisk produktion.  
 
 
7.2 Min syn på undersökningens validitet och reliabilitet 

Jag har haft höga ambitioner med att ge den här uppsatsen hög reliabilitet men som tidigare 
nämnts vet jag att så inte kan anses vara fallet med uppsatsens resultat då jag antagit ett 
hermeneutiskt synsätt. Vad gäller validiteten hos enkätundersökningen menar jag emellertid att 
den, trots vissa brister, kan sägas vara hög. Min första tanke var att underökningens validitet 
kunde anses vara låg då det fanns en väldig tvetydighet i respondenternas svar vilka därför inte 
kunde anses vara giltiga. Jag hävdar emellertid att tvetydigheten visar hur konsumenterna 
verkligen känner inför företagens sociala ansvarstagande, vilket kom att bli en del av resultatet, 
och kan således anses vara giltiga.  

Genom att formulera alla frågor på ett mer underförstått, eller på ett mer uppenbart, sätt hade jag 
förmodligen fått ett mer enhetliga svar. Jag anser dock att de svaren då hade varit mer 
missvisande än de jag fick fram eftersom de flesta konsumenter trots allt känner sig något kluvna 
till frågor rörande ämnet.  
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Undersökningens reliabilitet menar jag, även den, kan anses vara hög då antalet deltagare i 
undersökningen var relativt högt och då jag lagt stor vikt vid utformandet av frågor och även 
genomfört en pilotundersökning för att undvika att felaktigheter uppstod på grund av otydligt 
formulerade frågor. 
 
Trots att jag lade ner en hel del tid på att formulera frågorna så tydligt som möjligt, samt 
genomförde en pilotundersökning anser jag att reliabiliteten kunna ökas genom att vissa frågor 
formulerats tydligare. Det eftersom jag upplevde att jag på fråga sex upplevde att det fanns en 
möjlighet att respondenterna missuppfattat frågan då jag fick känslan av att respondenterna 
blandade ihop varumärke med enskild produkt.  
  
 
7.3 Förslag på vidare forskning 
 
Det var inte vad jag ämnade, eller ville, undersöka från början men allt eftersom undersökningen 
pågick dök det upp nya frågor som inte kunde besvaras med enkätunderökningen. I efterhand 
känner jag därför att det hade varit intressant att komplimentera undersökningen med djupgående 
konsument intervjuer för att på så vis kunna få fram tydligare svar på konsumenternas syn på 
varumärken, något som jag upplevde att jag inte fick genom min enkätundersökning, samt 
information om konsumenternas tankar kring socialt ansvarstagande. Då respondenterna 
uppvisade motstridigheter inom ämnet vore det av intresse att undersöka. Då jag saknade tid till 
att komplettera undersökningen med djupgående intervjuer utgör det istället ett förslag på vidare 
forskning.  
 
Min valda målgrupp utgör bara ett litet segment av den totala marknaden och liknande 
undersökningar på andra målgrupper anser jag vara av intresse för att på så vis kunna se om 
intresset för socialt ansvarstagande skiljer sig åt mellan olika målgrupper. I den här 
undersökningen valde jag att främst se till den etiska delen av Corporate Social Responsibility 
och ytterligare ett förslag på vidare forskning kan tänkas vara att istället titta närmare på 
konsumenternas intresse för den miljömässiga delen av CSR, särskilt då min undersökning visade 
på att intresset för miljöfrågor var något större än intresset för etikfrågor.
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
1.) Ålder 
□   18-20 
□   21-25 
□   26-30 
 
 
2.) Årsinkomst 
□   0 - 50 000 
□   51 000 – 150 000 
□   151 000 – 250 000 
□   251 000 – 350 000 
□   350 000 –  
 
 
3.) Hur mycket handlar du i genomsnitt kläder för per månad? 
□   0-500 
□   600-1000 
□   1100-2000 
□   2100-5000 
□   5100-  
 
 
4.) Hur stor betydelse har varumärket för dina inköp av kläder? 
□   Är av mycket stor betydelse 
□   Är av ganska stor betydelse 
□   Är av liten betydelse 
□   Ingen betydelse alls 
 
 
5.) Rangordna alternativen utifrån i hur stor utsträckning de påverkar dina klädinköp.  
1 innebär störst påverkan på dina köpbeslut och 7 har minst påverkan. 
□   Pris 
□   Design 
□   Kvalitet 
□   Status 
□   Service 
□   Miljömässigt tillverkad 
□   Etiskt tillverkad 
□   Annat __________________ 
 
 



 

 
6.) Vilket eller vilka egenskaper får dig att välja ett visst varumärke framför ett annat då 
du handlar kläder? 
Rangordna de alternativ som är av betydelse för ditt val av varumärke. 1 innebär störst påverkan 
på ditt val av varumärke.  
 
□   Varumärkets prisnivå  
□   Varumärkets status 
□   Varumärkets kvalitetsnivå, tryggheten i att veta att varumärket håller en viss kvalitetsnivå.  
□   Varumärket förstärker din personlighet  
□   Varumärket står för värderingar som du delar 
□   Varumärkets tillgänglighet, att varumärket är lättillgängligt och erbjuder rätt storlekar 
□   Annat____________________ 
 
 
7.) I vilken utsträckning är du medveten om vad de varumärken som du handlar kläder av 
har för värderingar?  
□   I mycket stor utsträckning 
□   I ganska stor utsträckning 
□   I ganska liten utsträckning 
□   I mycket liten utsträckning 
□   Jag vet inte alls vilka värderingar de har 
 
 
8.) Önskar du att du hade mer kunskap om varumärkesföretagens värderingar? 
□   Ja 
□   Nej 
 
 
9.) Hur får du information om varumärkesföretagens värderingar? 
□   Genom reklam från företaget 
□   Genom information på företagets hemsida 
□   Genom artiklar och undersökningar i oberoende medier 
□   Upplever att jag inte får någon information om varumärkesföretagens värderingar 
   
   
10.) Har du för vana att titta vart dina kläder är producerade innan du köper dem? 
□   Ja 
□   Nej 
 
 
11.) Är det viktigt för dig att de kläder du köper produceras under rättvisa förhållanden, 
där arbetarna får skäliga löner, rimliga arbetstider osv.? 
□   Ja, av stor betydelse  
□   Ja, av ganska stor betydelse 
□   Nej, jag bryr mig inte särskilt mycket 
□   Nej, det har ingen betydelse alls 



 

 
12.) Skulle du sluta handla av ett företag om det kom fram att deras kläder tillverkades 
under dåliga arbetsförhållanden, t.ex. alltför låga löner, alltför långa arbetsdagar, 
barnarbete etc. ? 
□   Ja 
□   Nej 
□   Vet ej 
 
13.) Vid ett val mellan två likvärdiga produkter, där det ena var tillverkat under rättvisa 
arbetsförhållanden, hur mycket mer skulle du vara beredd att betala för det rättvist 
tillverkade plagget? 
□   Max 20 % mer 
□   Max 21-40 % mer 
□   Max 41-60 % mer  
□   Max 61-80 % mer 
□   Max 81-100 % mer 
□   Mer än 100 % mer
□   Jag skulle inte vara beredd att betala mer 
för det rättvist tillverkade. 
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