
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 

Kandidatnivå 

Varumärkesstärkande samhällsansvar 

 

 

En studie om hur CSR påverkar konsumenters attityder 
 

A study about how CSR influence consumers’ attitudes 

 

  

 

 

Författare: Johan Andersson & Robin Weiderstål 

Handledare: Joacim Larsson von Garaguly & Victoria Kihlström 

Examinator: Jörgen Elbe 

Ämne/huvudområde: Företagsekonomi 

Kurskod: FÖ2023 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 2016-05-31  

 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned 

på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 

Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

 

 

Förord 
 

Vi vill inledningsvis tacka alla de respondenter som tog sig tid att genomföra vår 

enkätundersökning samt de respondenter som besvarade och kom med synpunkter i vår 

pilotstudie. Studien har varit krävande och tagit upp stor del av vår tid, men samtidigt lärorik 

och hela arbetsprocessen har präglats av ett mycket gott samarbete. 
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Sammanfattning 

 

Företags samhällsansvar (CSR) har utvecklats från ett fokus på etik till prestation och att 

således kunna fungera som ett strategiskt verktyg för differentiering och det är idag allmänt 

vedertaget för företag att använda sig av CSR med antagandet att detta genererar 

konkurrensfördelar. Samtidigt som CSR påvisats kunna skapa mervärde till ett företags 

varumärke ställs numera också krav från konsumenter att företag tar ett samhällsansvar. Det 

har däremot uppmärksammats att konsumenters medvetenhet om företags CSR-initiativ är låg, 

vilket kan anses problematiskt i och med de investeringar företag lägger på CSR och om detta 

således tas i beaktande vid konsumenters utvärdering av företag. Uppsatsens syfte är därmed 

att förklara om och hur CSR påverkar konsumenters attityd till ett företags varumärke samt 

ifall detta innebär ett mervärde och därmed varumärkesstärkande. För att uppnå syftet 

genomfördes en kvantitativ undersökning och enkäter skickades ut till studenter vid Högskolan 

Dalarna där totalt 682 respondenter slutförde enkäten. Resultaten visar en låg grad av 

medvetenhet, men att konsumenter med en högre grad av medvetenhet uppvisar mer 

fördelaktiga attityder till företag som tar ett samhällsansvar. Det framkommer också att dessa 

attityder genererar företag immateriella värden vilket senare teoretiskt förklaras innebära ett 

mervärde och därmed varumärkesstärkande. Studien landar i att CSR kan användas av företag 

för att stärka sitt varumärke, men finner dock en begränsning gällande konsumenters låga 

medvetenhet om företags CSR-initiativ. 

 

Nyckelord: CSR, varumärke, varumärkeskapital, konsument, attityd, medvetenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) have progressed from a focus on ethics to performance 

and thus working as a strategic tool for differentiation and it is today well recognized for 

companies to use CSR with the assumption that this will generate a competitive advantage. 

While CSR has been proved to create added value to the brand of a company there is also 

demands from consumers that companies should engage in Corporate Social Responsibility. 

However, the lack of awareness from consumers about companies CSR-initiatives have been 

observed, which can be considered as problematic due to companies’ investments in CSR and 

if these initiatives thus are taken into consideration while evaluating companies. The purpose 

of the study is to explain whether and how CSR influence consumers’ attitudes towards the 

brand of a company and if this implies added value. To achieve the purpose a quantitative 

method were used and surveys were sent to students of Dalarna University and 682 respondents 

fulfilled the survey. The findings demonstrate a low degree of awareness, but worth noticing is 

that consumers with a higher degree of awareness present more favorable attitudes towards the 

company. These attitudes proves to generate intangible values for companies engaging in CSR 

and which is theoretically explained to imply brand equity. In conclusion the study reveals that 

CSR can be used by companies in branding purposes, still consumers’ lack of awareness about 

companies’ CSR-initiatives is found as a limiting factor. 

 

Keywords: CSR, brands, brand equity, consumers, attitude, awareness 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING .................................................................................................................................................... 1 

1.1 CSR – FRÅN ETIK TILL PRESTATION ...................................................................................................................... 1 

1.2 PROBLEMATISERING ................................................................................................................................................. 3 

1.3 FRÅGESTÄLLNING ...................................................................................................................................................... 4 

1.4 SYFTE........................................................................................................................................................................... 4 

1.5 FÖRVÄNTAT KUNSKAPSBIDRAG .............................................................................................................................. 4 

2. TEORI OCH HYPOTESFORMULERING .................................................................................................. 5 

2.1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ................................................................................................................... 5 

2.1.1 Strategisk CSR ............................................................................................................................................... 5 

2.2 VARUMÄRKE ............................................................................................................................................................... 6 

2.2.1 Varumärkeskapital – Diskussionen om varumärkets mervärde ............................................. 6 

2.2.2 Tre tidigare studier om CSR:s påverkan på varumärkeskapital .............................................. 7 

2.2.3 Immateriella värden som förmedlare av varumärkeskapital ................................................... 8 

2.3 KONSUMENTERS INTERNA FAKTORER ................................................................................................................... 9 

2.3.1 Attityder – Uppfattningar, emotioner och intentioner ................................................................. 9 

2.3.2 Tidigare studier om CSR:s påverkan på konsumenters attityder ..........................................10 

2.3.3 Konsumenters självuppfattning har betydelse för medvetenhet och attityder...............11 

2.4 HYPOTESFORMULERING .........................................................................................................................................12 

2.4.1 Andersson & Weiderstål modellen .....................................................................................................12 

2.4.2 Modellens begränsningar .......................................................................................................................13 

2.4.3 Hypoteser ......................................................................................................................................................13 

3. METOD ......................................................................................................................................................... 16 

3.1 VAL AV ANSATS ........................................................................................................................................................16 

3.2 STUDIEOBJEKT .........................................................................................................................................................17 

3.2.1. Val av företag – Ikea .................................................................................................................................17 

3.3 ENKÄT .......................................................................................................................................................................18 

3.3.1 Enkätens utformning ................................................................................................................................18 

3.3.2 Pilotstudie .....................................................................................................................................................20 

3.4 VAL AV RESPONDENTER .........................................................................................................................................21 

3.5 ETISKA ASPEKTER ...................................................................................................................................................22 

3.6 DATAINSAMLING .....................................................................................................................................................22 

3.7 ANALYSMETOD ........................................................................................................................................................23 

3.7.1 Statistiska metoder ...................................................................................................................................23 

3.8 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET ...............................................................................................................................24 



 

 

 

3.8.1 Validitet ..........................................................................................................................................................24 

3.8.2 Reliabilitet .....................................................................................................................................................25 

4. RESULTAT OCH ANALYS ........................................................................................................................ 27 

4.1 KONSUMENTERS SJÄLVUPPFATTNING..................................................................................................................27 

4.2 MEDVETENHETENS RELATION TILL VARUMÄRKETS IMMATERIELLA VÄRDEN .............................................29 

4.3 IMMATERIELLA VÄRDEN OCH DESS RELATION TILL KONSUMENTERS RESPONS ...........................................32 

6. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION .................................................................................... 36 

6.1 SLUTSATS ..................................................................................................................................................................36 

6.2 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH IMPLIKATIONER ...............................................................................................37 

6.3 BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL ............................................................................................38 

6.4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA STUDIER ......................................................................................................................39 

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................... 41 

BILAGOR ........................................................................................................................................................... 46 

BILAGA A – ENKÄTFRÅGOR ..........................................................................................................................................46 

BILAGA B – FÖRDELNING AV BAKGRUNDSVARIABLER .............................................................................................50 

BILAGA C – DIAGRAM FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGENS DEL 5..............................................................................51 

BILAGA D – BEDÖMNING AV DATA FÖR VARIABLERNA MEDVETENHET OCH ÖVERENSSTÄMMELSE ................52 

BILAGA E – BEDÖMNING AV DATA FÖR VARIABELN VARUMÄRKESTROVÄRDIGHET ...........................................53 

BILAGA F – BEDÖMNING AV DATA FÖR VARIABELN RYKTE .....................................................................................54 

BILAGA G – BEDÖMNING AV DATA FÖR VARIABELN RESPONS ................................................................................55 

 

Figurförteckning 

Figur 1: Tricomponent attitude model .................................................................................................................... 9 

Figur 2: Andersson & Weiderstål modellen ........................................................................................................12 

Figur 3: Andersson & Weiderstål modellen – Hypoteser...............................................................................14 

Figur 4: Konsumenters medvetenhet (1) .............................................................................................................27 

Figur 5: Konsumenters medvetenhet (2) .............................................................................................................27 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1: Beskrivande statistik – medvetenhet ..................................................................................................27 

Tabell 2: Regressionsanalys – förklaringsgrad för oberoende variabel (överensstämmelse) .......28 

Tabell 3: Regressionskoefficientera – beroendevariabel (medvetenhet) ................................................28 

Tabell 4: Beskrivande statistik – medvetenhet och trovärdighet ..............................................................29 

Tabell 5: Korrelation – medvetenhet och trovärdighet ..................................................................................30 

file://///dustudent/home/h13joana/Windesk/Andersson%20&%20Weiderstål%201%20JUNI.docx%23_Toc452565367
file://///dustudent/home/h13joana/Windesk/Andersson%20&%20Weiderstål%201%20JUNI.docx%23_Toc452565368
file://///dustudent/home/h13joana/Windesk/Andersson%20&%20Weiderstål%201%20JUNI.docx%23_Toc452565369
file://///dustudent/home/h13joana/Windesk/Andersson%20&%20Weiderstål%201%20JUNI.docx%23_Toc452565370
file://///dustudent/home/h13joana/Windesk/Andersson%20&%20Weiderstål%201%20JUNI.docx%23_Toc452565371


 

 

 

Tabell 6: Beskrivande statistik – medvetenhet och rykte .............................................................................31 

Tabell 7: Korrelation – medvetenhet och rykte .................................................................................................31 

Tabell 8: Beskrivande statistik – trovärdighet och respons .........................................................................32 

Tabell 9: Korrelation – trovärdighet och respons .............................................................................................33 

Tabell 10: Beskrivande statistik – rykte och respons ......................................................................................33 

Tabell 11: Korrelation – rykte och respons .........................................................................................................34 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

1. Inledning  

I mitten av 1900-talet startade diskussionen huruvida företag har ett ansvar gentemot samhället, 

vilket ligger till grund för det som kommit att benämnas Corporate Social Responsibility 

(CSR). Området har fått allt större uppmärksamhet och företag lägger numera stora resurser på 

CSR med antagandet att det skapar möjligheter för differentiering, vilket är av stor betydelse 

för att kunna konkurrera på dagens marknader (Hur, Kim & Woo, 2014). Därmed har flertalet 

forskare undersökt hur företag kan differentiera sig med hjälp av CSR och exempelvis påvisar 

bland annat Hsu (2012) en koppling mellan CSR och varumärkeskapital.  

 

Vidare beskriver Becker-Olsen, Cudmore och Hill (2006) hur allt högre sociala förväntningar 

leder till en press från intressenter på företag att ta ett socialt ansvar, vilket kan vara en 

bidragande orsak till den ökade uppmärksamhet CSR kommit att erhålla. I takt med högre 

förväntningar från olika intressenter har flertalet forskare också undersökt konsumenters 

uppfattningar och attityder gentemot företag och dess CSR-initiativ. Det framkommer föga 

förvånande att konsumenter generellt sett har en positiv attityd till CSR, men studier visar även 

att konsumenters medvetenhet om företags CSR-initiativ är förhållandevis låg (Bhattacharya 

& Sen, 2004; Pomering & Dolnicar, 2009). Dessutom ställer sig Valor (2008) frågande till 

huruvida konsumenter har förmågan att samla in och bearbeta tillräcklig information om 

företags CSR-initiativ. Det kan således anses finnas begränsningar i antagandet att konsumenter 

belönar företag som tar ett socialt ansvar och är aningen motsägelsefullt med tanke på 

intressenters allt större förväntningar. Utifrån ett företagsperspektiv är det därmed av vikt att 

ha förståelse för om och hur konsumenter uppfattar CSR som ett mervärde för att kunna 

legitimera CSR som varumärkesstärkande verktyg och de resurser som investeras. 

 

1.1 CSR – Från etik till prestation 

Den första kända definitionen av CSR kom att omfatta företags plikt att bedriva sin verksamhet 

på ett önskvärt sätt utifrån samhällets värderingar (Bowen, 2013). Motsatsvis ställde sig dock 

Friedman (1970) kritisk till att företag har ett socialt ansvar. Friedman ansåg att företags ansvar 

enbart består av att generera vinst och förhålla sig till grundläggande regler i samhället. 

Resonemanget bygger på att företag uppfyller sitt sociala ansvar genom sina primära aktiviteter, 

dessutom påpekas att om det finns ett socialt ansvar gäller detta individer, inte företag 

(Friedman, 1970). 
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Carroll (1991) byggde vidare på detta synsätt i sin modell “The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility”. Till skillnad från Friedman (1970) betonade dock Carroll (1991) vikten av att 

identifiera företagets intressegrupper samt tillgodose dess intressen, utöver de specifikt 

ekonomiska. Ett decennium senare kom Porter och Kramer (2002) att diskutera CSR ur ett 

annat perspektiv. De föreslog att CSR även kan användas i syftet att generera PR och goodwill 

till företag och motsatte sig därmed Friedmans (1970) påstående att företags sociala åtaganden 

är på bekostnad av dess ekonomiska resultat. Porter och Kramer (2002) ansåg istället att socialt 

ansvar, om det används på rätt sätt, kan stärka ett företags konkurrenssituation. Studier (Van 

Beurden & Gössling, 2008; Waddock & Graves, 1997) stödjer också detta påstående och visar 

att CSR har en positiv påverkan på företags ekonomiska resultat, vilket därmed skulle kunna 

visa på brister i Friedmans (1970) resonemang att socialt ansvar inte kan kopplas till 

aktieägarnas intressen. 

 

Detta indikerar på att utvecklingen inom CSR ur ett företagsperspektiv gått från ett fokus på 

etik till prestation och att således kunna fungera som ett strategiskt verktyg för 

konkurrensfördelar. I enlighet med detta väljer allt fler företag att använda CSR med antagandet 

att det genererar långsiktiga ekonomiska fördelar (Porter & Kramer, 2002; Werther & 

Chandler, 2005). Liknande påpekar Craig Smith (2003) att frågeställningarna idag inte ligger i 

om, utan hur företag ska arbeta med CSR, och sociala behov och problem kan således vara en 

möjlighet att skapa fördelaktiga förutsättningar för både företag och samhälle. I linje med 

företags antagande att CSR genererar ekonomiska fördelar har antalet företag som integrerar 

CSR i sin verksamhet ökat och fler företag väljer att kommunicera ut detta till allmänheten. 

Snider, Hill och Martin (2003) framhåller detta som en bidragande orsak till intressenters högre 

förväntningar på företags sociala ansvarstagande och dessutom påvisar Becker-Olsen et al. 

(2006) att en majoritet av konsumenter anser att företag bör engagera sig i samhällsfrågor. 

Vidare lyfter Snider et al. (2003) fram konsumenter som en av företags viktigaste intressenter 

tillsammans med aktieägare och det finns även empiriska belägg för att företag kan erfara 

negativa konsekvenser i form av konsumentbojkotter, försämrat rykte och försäljning på grund 

av bristfälligt samhällsansvar (Sen & Bhattacharya, 2001). Ytterligare framhåller Luo och 

Bhattacharya (2006) betydelsen av att tillfredsställa konsumenter, vilket betonas som väsentligt 

för att företag ska generera ekonomiska fördelar genom CSR. CSR:s positiva influenser med 

koppling till företags ekonomiska resultat kan bland annat ligga i hur detta har en påverkan på 
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ett varumärke och studier (Fatma, Rahman & Khan, 2015; Hur et al., 2014) påvisar exempelvis 

att CSR kan leda till ett förbättrat rykte, varumärkestrovärdighet och varumärkeskapital. 

 

1.2 Problematisering 

Även om flertalet studier visat att CSR kan generera värde till företag samt visar på sambandet 

mellan CSR, varumärkeskapital och förbättrat ekonomiskt resultat har flertalet forskare under 

de två senaste decennierna kommit att uppmärksamma den komplexitet som berör hur och vad 

som påverkar konsumenters attityd gentemot företag och dess CSR-initiativ. En aspekt som 

framförallt kommit att diskuteras är konsumenters självuppfattning och bland annat visar 

Beckmann (2007) samt Sen och Bhattacharya (2001) på att denna faktor är av betydelse för 

huruvida konsumenter stödjer vissa CSR-initiativ och därmed en nödvändighet för att företag 

ska generera önskvärda attityder. Det uppstår emellertid en problematik då forskning som 

genomförts av bland annat Bhattacharya och Sen (2004) samt Pomering och Dolnicar (2009) 

redogör för att konsumenters medvetenhet om företags CSR-initiativ är låg. Ytterligare 

ifrågasätter Valor (2008) konsumenters medvetenhet genom att som tidigare framkommit 

kritisera huruvida konsumenter har förmågan att bearbeta tillräckligt med information för att 

CSR därav ska tas i beaktande vid konsumenters utvärdering av företag. Det framkommer dock 

att det finns kopplingar mellan CSR och positiva attityder i de fall konsumenter visar sig vara 

medvetna om dessa initiativ (Bhattacharya & Sen, 2004; Wigley, 2008). 

 

Den problematik som uppstår kan således anses paradoxal då det ställs höga krav på att företag 

tar ett socialt ansvar samtidigt som forskningen är spretig och bland annat visar på bristande 

belägg för hur konsumenter besvarar dessa initiativ, även om konsumenter påvisats ha en 

positiv attityd till CSR i allmänhet. Det bör däremot uppmärksammas att konsumenters 

medvetenhet om företags CSR-initiativ kan anses väsentlig för att konsumenter ska skapa sig 

positiva attityder gentemot företag på grund av dess sociala ansvarstagande och om detta 

därmed kan påstås innebära ett mervärde. Det är med andra ord svårt att berättiga CSR som 

strategiskt verktyg och legitimera företags investeringar då det i dagsläget inte kan förklaras 

om och hur CSR påverkar konsumenters attityd gentemot företag. Svaret på denna fråga har 

betydelse för hur företag kan differentiera sig med hjälp av CSR samt bidra med kunskap om 

huruvida detta uppfattas som ett mervärde utifrån ett konsumentperspektiv. En kännedom 

angående detta är således av betydelse då allt fler företag arbetar med CSR och då 
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investeringarna till viss del kan anses vara baserade på antagandet att konsumenter belönar 

företag som tar ett socialt ansvar. 

 

1.3 Frågeställning   

Med beaktande av uppsatsens ämnesområde och problematisering avses därmed att besvara 

följande frågeställningar: 

Är konsumenter medvetna om företags CSR-initiativ? 

Är CSR varumärkesstärkande ur ett konsumentperspektiv? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att förklara om och hur CSR påverkar konsumenters attityd till företag samt 

ifall detta innebär ett mervärde och därmed varumärkesstärkande. 

1.5 Förväntat kunskapsbidrag 

Utifrån en sammanvävning av tidigare forskning kan uppsatsen bidra med stöd för befintliga 

teorier rörande de faktorer som påverkar konsumenters attityd till företag som arbetar med 

CSR. Därutöver även förklara huruvida detta bidrar till ett mervärde samt ett tydliggörande 

kring den forskning som i många fall är motsägelsefull rörande konsumenters förmåga och vilja 

att besvara CSR-initiativ. Genom formulerade hypoteser som är baserade på beprövade teorier 

kan studien generera kunskap för om och hur CSR kan användas som strategiskt verktyg inom 

marknadsföring för differentiering genom ett förbättrat varumärke samt genom vilka faktorer 

detta förmedlas. 
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2. Teori och hypotesformulering 

2.1 Corporate Social Responsibility 

Då CSR kommit att bli allt mer etablerat växer också nya variationer av begreppet fram, men 

har vanligtvis sin utgångspunkt i intressentteorin (Lantos, 2001). Det Friedman (1970) 

ignorerade i sin argumentation om att företags ansvar är att tillfredsställa aktieägarnas intressen 

är de andra grupper som blir påverkade av samt även påverkar företags situation och agerande. 

I motsats till Friedmans (1970) resonemang syftar intressentteorin till att uppmärksamma och 

tillmötesgå dessa grupper, som exempelvis konsumenter (Lantos, 2001). En vanligt 

förekommande och övergripande definition är numera att CSR refererar till de skyldigheter 

företag har gentemot samhället och framförallt företagens intressenter (Craig Smith, 2003). Att 

företag har vissa förpliktelser anknyter till att vara en god medborgare och Carroll (1991) 

beskriver dessa som ekonomiska, rättsliga och etiska. Noterbart är dock att Lantos (2001) 

menar att dessa aspekter är obligatoriska, och CSR-begreppet kan därmed komma att utgöras 

av företags frivilliga engagemang att integrera social hänsyn i sin verksamhet. Craig Smith 

(2003) nämner här att det således är en tydlig skillnad mellan CSR som härrör från att agera 

som god medborgare och CSR som baseras på företags egennytta. 

 

2.1.1 Strategisk CSR 

CSR som baseras på företags egennytta benämns av Lantos (2001) även som strategisk CSR, 

vilket också framställs som en önskvärd utgångspunkt för socialt ansvarstagande. Övergripande 

påstås strategisk CSR syfta till hur företag kan förbättra och bibehålla en acceptans från 

intressenter, men även hur företag genom att kommunicera ut sina CSR-initiativ till 

allmänheten kan skapa en konkurrensfördel i förhållande till andra aktörer på marknaden 

(Borglund et al., 2012). Strategisk CSR utgår således från företags egennytta och teorins 

utgångspunkt är att företag i slutändan gynnas av sina samhälleliga insatser. Som tidigare 

diskuterats visar studier (Fatma et al., 2015, Hsu, 2012; Hur et al., 2014) framförallt på att CSR 

kan ha en positiv påverkan på ett varumärkes immateriella värden, likväl som ett förbättrat 

ekonomiskt resultat (Van Beurden & Gössling, 2008; Waddock & Graves, 1997). Lantos 

(2001) samt Porter och Kramer (2002) föreslår att detta perspektiv av CSR är något som bör 

vara önskvärt även för företagets intressenter, då det kan anses vara en vinn-vinn situation 

mellan företag och samhälle som eftersträvas. 
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2.2 Varumärke 

Ett starkt varumärke kan vara en värdefull tillgång för att säkerställa konkurrensfördelar och 

CSR kan som ovan beskrivits fungera som ett verktyg i detta avseende. Kotler och Keller 

(2012) definierar ett varumärke som ett namn, uttryck, symbol, design eller en kombination av 

dessa som identifierar och särskiljer ett företags varor och tjänster från konkurrenter. De 

särskiljande dimensionerna ett varumärke kan inneha beskrivs som funktionella eller materiella 

och relaterar till ett företags produktegenskaper. Noterbart är emellertid att ett varumärke även 

kan identifieras genom immateriella faktorer i form av symboliska och emotionella värden som 

därmed relaterar till vad varumärket representerar och betyder (Kotler & Keller, 2012). I 

enlighet med detta beskriver Borglund et al. (2012) att ett varumärke även är kopplat till 

konsumenters identitet, då varumärken ur ett konsumentperspektiv kan ses som 

identitetsmarkörer. Därmed kan konsumenter också komma att ta avstånd från varumärken som 

individen inte sympatiserar med. 

2.2.1 Varumärkeskapital – Diskussionen om varumärkets mervärde 

Enligt Kotler och Keller (2012) kan varumärkeskapital ses från två olika perspektiv, finansiellt 

eller konsumentbaserat och beskrivs som ett varumärkes mervärde. Det finansiella 

varumärkeskapitalet beskriver ett varumärkes värde i finansiella termer, men då studien 

undersöker varumärkeskapital utifrån konsumenters attityder anses det konsumentbaserade 

perspektivet mer lämpligt. Det finns dock olika resonemang kring vad som utgör ett 

konsumentbaserat varumärkeskapital och Aaker (2010) menar att detta består av 

varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet, varumärkeskännedom och varumärkesassociationer. I 

jämförelse beskriver Kotler och Keller (2012) konsumentbaserat varumärkeskapital på ett 

likvärdigt sätt, men med vissa skillnader. De poängterar framförallt att detta uppstår utefter hur 

konsumenter tänker, känner och agerar i förhållande till ett varumärke, vilket på så vis kan 

innebära en mer positiv attityd i jämförelse med andra. I likhet med Aaker (2010) lyfter Kotler 

och Keller (2012) fram varumärkeskännedom som en betydelsefull aspekt för att konsumenter 

ska uppleva fördelaktiga, starka och unika associationer gentemot ett varumärke, vilket även är 

det som beskrivs huvudsakligen utgöra ett konsumentbaserat varumärkeskapital. 

 

Studien begränsar oss dock till att enbart definiera varumärkeskapital utifrån 

varumärkeskännedom och unika varumärkesassociationer på grund av två anledningar. För det 

första visar tidigare forskning att CSR i huvudsak genererar det som ovan benämnts (avsnitt 



 

7 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

2.2) som immateriella värden, därav tas inte ett varumärkes materiella värden som exempelvis 

upplevd kvalitet i beaktning vid utformandet av hur vi väljer att definiera varumärkeskapital. 

För det andra visar dessutom både Bhattacharya och Sen (2004) samt Beckmann (2007) att 

CSR främst har en påverkan på konsumenters interna faktorer, såsom kännedom och 

associationer, vilket även är mer lättillgängligt att mäta än dess externa respons, som till 

exempel lojalitet. Med detta i beaktning exkluderas beteendevariabler från vår definition av 

varumärkeskapital och antar snarare att ett förbättrat varumärkeskapital kan leda till externa 

beteenden som lojalitet och köpbeteende, vilket också ligger i linje med forskning som 

genomförts av Erdem och Swait (1998) samt Raman, Lim och Nair (2012). Avslutningsvis är 

utgångspunkten således att varumärkeskännedom och varumärkesassociationer är det som 

utgör ett konsumentbaserat varumärkeskapital, på vilket CSR kan ha en påverkan. 

 

2.2.2 Tre tidigare studier om CSR:s påverkan på varumärkeskapital 

Några av de forskare som undersökt hur CSR kan påverka konsumenters attityd gentemot ett 

företags varumärke och huruvida detta upplevs som ett mervärde är Hsu (2012), Hur et al. 

(2014) och Fatma et al. (2015). Hsu (2012) testade i sin undersökning hur CSR kan påverka 

varumärkeskapital för försäkringsbolag i Taiwan. Det teoretiska resonemang som används i 

studien är att CSR kan påverka varumärkeskapital och rykte både direkt och indirekt genom en 

förmedlare i form av kundnöjdhet. Resultatet som Hsus (2012) studie landar i är att CSR har 

en positiv effekt på kundnöjdhet, rykte och varumärkeskapital. Däremot falsifieras teorin om 

kundnöjdhet som förmedlare mellan CSR och rykte, men det visar sig dock att kundnöjdhet 

delvis fungerar som förmedlare mellan CSR och varumärkeskapital. 

 

Även Hur et al. (2014) har gjort ett försök till att undersöka relationen mellan CSR och 

varumärkeskapital, men med en något annorlunda teoretisk utgångspunkt. Till skillnad från 

Hsu (2012) testar Hur et al. (2014) varumärkestrovärdighet som förmedlare av 

varumärkeskapital samt den direkta kopplingen mellan rykte och varumärkeskapital. Hur et al. 

(2014) visar att CSR har en märkbar positiv effekt på trovärdighet och rykte, men den direkta 

kopplingen mellan CSR och varumärkeskapital visar sig dock vara svag. Noterbart är emellertid 

att både trovärdighet och rykte framkommer som förmedlare och har en positiv relation till 

varumärkeskapital. 
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2015 genomförde Fatma et al. en liknande studie i en bankkontext, men som både har skillnader 

och likheter med ovan redogjorda studier. Resultatet visar till skillnad från Hur et al. (2014) 

både på en direkt och indirekt koppling mellan CSR och varumärkeskapital. Däremot är Fatma 

et al. (2015) eniga med Hur et al. (2014) om att varumärkestrovärdighet har en betydande roll 

som förmedlare mellan CSR, rykte och varumärkeskapital. 

 

2.2.3 Immateriella värden som förmedlare av varumärkeskapital 

Likväl som resonemangen kring vad som utgör ett konsumentbaserat varumärkeskapital finns 

även en diskussion om dess förmedlare och dess eventuella inverkan på varandra. Som ovan 

framkommit visar tidigare forskning att den direkta relationen mellan CSR och 

varumärkeskapital är relativt låg och att CSR istället visar sig ha en större påverkan på 

immateriella värden som i sin tur genererar ett mervärde i form av förbättrat varumärkeskapital. 

Utifrån perspektivet att varumärkeskapital genereras av immateriella värden beskriver Erdem 

och Swait (1998) betydelsen av varumärkestrovärdighet som mediator, vilket baseras utifrån 

argumentationen att varumärken av konsumenter ses som informationskällor och således 

behöver uppfattas som trovärdiga. Vi väljer att definiera varumärkestrovärdighet i enlighet med 

Park, Lee och Kim (2014) som menar att detta innefattar konsumenters uppfattning om att 

företag agerar utefter vad konsumenten förväntar sig. Som tidigare redogjorts är numera en av 

dessa förväntningar att företag tar ett socialt ansvar. Noterbart är dessutom att tidigare forskning 

framhåller varumärkestrovärdighet som en förmedlare av ett förbättrat varumärke och 

varumärkeskapital (Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 2005; Erdem & Swait 1998; Park 

et al., 2014). 

 

Ytterligare en faktor som studier (Chaudhuri, 2002; Lai, Chiu, Yang, & Pai, 2010) visat ha en 

positiv relation till varumärkeskapital är företags immateriella värde i form av ett fördelaktigt 

rykte. Branco och Rodrigues (2006) beskriver rykte som en av de mest värdefulla immateriella 

tillgångarna för företag och baseras utifrån emotioner, det vill säga hur företaget värderas 

utifrån konsumenters känslor. Ett företags rykte påverkas till stor del utefter hur ett företag 

agerar, vilket i enlighet med Melo och Garrido-Morgado (2012) indikerar på att CSR kan vara 

positivt relaterat till ett förbättrat rykte och som ovan framkommer verkar ett företags rykte 

som förmedlare mellan CSR och varumärkeskapital. Avslutningsvis finns därmed stöd för att 

hävda att immateriella värden är en viktig aspekt att beakta, som dessutom enligt Borglund et 

al. (2012) utgör upp emot 75% av ett varumärkes totala värde. CSR visar sig här fungera som 
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en aspekt som har en påverkan på dessa immateriella värden och följaktligen generera mervärde 

till ett varumärke. 

 

2.3 Konsumenters interna faktorer 

Konsumentbeteende behandlar hur konsumenter införskaffar, använder och gör sig av med 

produkter och forskningen fokuserar på några få, utvalda orsaks- och effektvariabler. 

Effektvariabeln i forskning inom konsumentbeteende handlar passande nog om beteende, men 

inte enbart de beteenden som är observerbara för betraktaren, såsom ifall konsumenter köper 

en viss produkt, hur länge de stannar i butiken eller hur mycket pengar de spenderar. Allt 

vanligare i fråga om konsumentbeteende är istället konsumentens psykologiska tillstånd som 

effektvariabel. Dessa psykologiska tillstånd inkluderar exempelvis konsumentens attityder i 

form av uppfattningar, emotioner och intentioner som tydliggörs i kommande avsnitt 

(Söderlund, 2014). Det är således av betydelse att ha förståelse för att konsumenters 

bedömningar av företag och varumärken inte enbart baseras på rationellt tänkande, utan även 

dolda faktorer har en inverkan i beslutsprocessen (Julander, 2014). 

 

2.3.1 Attityder – Uppfattningar, emotioner och intentioner 

Som tidigare framkommit (avsnitt 2.2.1) reflekteras varumärkeskapital i hur konsumenter 

tänker, känner och agerar i förhållande till företag, vilket kan sammanfattas som konsumenters 

attityder. Därmed kan attityder definieras som en sammanfattande bedömning av ett objekt och 

beskrivs av Schiffman och Kanuk (2007) som människors inlärda benägenheter att agera 

fördelaktigt eller ofördelaktigt i förhållande till 

exempelvis företag och varumärken. Dessa attityder kan 

även komma att förändras över tid. Konsumenters 

attityder utgörs av de interna faktorer som Schiffman 

och Kanuk (2007) beskriver i tricomponent attitude 

model och består av tre huvudsakliga komponenter; 

kognition, affektion och konation (figur 1). Den första 

komponenten består av konsumenters kognitioner och 

grundas på kunskap och uppfattningar om ett objekt, 

som erhålls genom en kombination av tidigare 

erfarenheter och information från externa källor. Denna 

Affektion

Konation

Kognition

Figur 1. Tricomponent attitude model 

(Schiffman & Kanuk, 2007, s. 241) 
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kunskap och uppfattning leder till en övertygelse om att objektet innehar vissa attribut som 

konsumenten anser vara antingen positiva eller negativa (Schiffman & Kanuk, 2007). Bland 

annat kan som tidigare beskrivits (avsnitt 2.2.3) konsumenter uppfatta ett företags varumärke 

som mer eller mindre trovärdigt. Med beaktande av varumärkestrovärdighet som huvudsaklig 

förmedlare av varumärkeskapital, är utgångspunkten därmed att detta utgör konsumenters 

kognitioner gentemot företag. Vidare utvärderar konsumenten företag baserat på känslor i det 

som utgör den affektiva komponenten av attityder. I denna del sker således en betygsättning 

utifrån de känslor konsumenten upplever och i enlighet med Branco och Rodrigues (2006) är 

ett fördelaktigt rykte beroende av positiva känslor om företaget från konsumenten, därmed 

verkar rykte som den affektiva komponenten i detta sammanhang. 

 

Avslutningsvis utgör den konativa komponenten hur konsumenter tenderar till att agera i 

förhållande till företaget (Schiffman & Kanuk, 2007). Som Borglund et al. (2012) beskriver 

(avsnitt 2.2) kan konsumenter ta avstånd från företag och varumärken de inte sympatiserar med, 

vilket tyder på att konsumenter i enlighet med Erdem och Swait (2004) kan välja att agera på 

ett mer fördelaktigt vis gentemot företag som innehar positiva värden, som exempelvis ovan 

redogjorda rykte och varumärkestrovärdighet. Detta agerande beskrivs ofta som köpintentioner 

(Schiffman & Kanuk, 2007), men kan som Lii, Wu och Ding (2013) beskriver även innebära 

ett mer implicit agerande och te sig i form av exempelvis rekommendationer till familj och 

vänner eller att konsumenten föredrar ett specifikt framför andra. Som tidigare diskuterats ses 

köpbeteende snarare som ett resultat av varumärkeskapital än något som förmedlar detta. På 

grund av problematiken att mäta explicita beteenden utgörs konativa komponenten av 

konsumenters antagande implicita agerande gentemot företaget. Inom ramen för studien kan 

denna modell sammantaget tolkas som hur ett företags sociala ansvar skulle kunna bidra till en 

positiv attityd i förhållande till företaget, i form av konsumenters uppfattningar, känslor och 

implicita respons. 

 

2.3.2 Tidigare studier om CSR:s påverkan på konsumenters attityder 

CSR:s inverkan vid skapandet av positiva attityder har undersökts av ett antal forskare och 

bland annat visar Brown och Dacin i en välciterad studie från 1997 att socialt ansvarstagande 

ökar konsumenters positiva attityder gentemot företag, men att individuella värderingar har en 

påverkan på hur konsumenter bedömer företag och varumärken. Även Sen och Bhattacharya 

(2001) har genomfört en studie med avsikten att undersöka när, hur och för vem CSR har 



 

11 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

betydelse och hur detta i sin tur påverkar företag. Bland annat visar resultatet att konsumenters 

individuella faktorer som självuppfattning, det vill säga personligt intresse för samhällsfrågor 

och generella uppfattning av CSR, är en huvudsaklig moderator mellan CSR och konsumenters 

reaktioner. Självuppfattning är således betydande för konsumenters bedömning av företag 

enligt Sen och Bhattacharya (2001). 

 

Tre år senare kom Bhattacharya och Sen (2004) att göra en liknande studie men med ytterligare 

aspekter i beaktning. Med ett teoretiskt ramverk baserat utifrån CSR-initiativs påverkan på 

interna samt externa utfall för företag och konsumenter framkom bland annat att konsumenters 

stöd för CSR är väsentligt för huruvida de visar sig vara medvetna om företags CSR-initiativ. 

Dessutom påvisas att konsumenter generellt har positiva attityder till företag som engagerar sig 

i CSR. En medvetenhet om företags CSR-initiativ kan dock anses vara en nödvändighet för att 

konsumenter ska bilda sig positiva attityder till företag på grund av dess sociala ansvarstagande 

(Bhattacharya & Sen, 2004). Resonemanget rörande självuppfattning och medvetenhet som 

betydande för konsumenters attityder stöds slutligen också av Beckmann (2007) som 

poängterar att detta är av relevans för hur konsumenter utvärderar företag och CSR. 

 

2.3.3 Konsumenters självuppfattning har betydelse för medvetenhet och attityder 

Med beaktande av ovan redogjorda studier betraktas konsumenters självuppfattning som en 

betydande variabel för medvetenhet och formandet av attityder. I enlighet med Schiffman och 

Kanuk (2007) definieras självuppfattning som en kombination av de bilder, värderingar, 

känslor och uppfattningar en konsument har om sig själv och kan återspeglas i hur konsumenter 

föredrar varumärken som på ett eller annat sätt överensstämmer med eller framhäver dess 

självuppfattning. I förhållande till den tidigare forskning som ovan redogjorts och med 

beaktande av att strategisk CSR kommuniceras till allmänheten, kan detta därmed ställas i 

relation till hur Arnould, Price och Zinkhan (2004) beskriver överensstämmelsen mellan 

konsumenters självuppfattning och företags marknadskommunikation. Arnould et al. (2004) 

lyfter fram denna överensstämmelse som en betydande faktor för en mer eller mindre effektiv 

marknadskommunikation och därmed även hur detta påverkar konsumenters medvetenhet och 

attityd. I detta sammanhang finns således belägg för att hävda att självuppfattning är av 

betydelse för konsumenters attityder gentemot företags CSR-initiativ och för att detta ska 

bearbetas i konsumenters minne, vilket följaktligen är en påverkande faktor för graden av 

medvetenhet om företags sociala ansvarstagande. 
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2.4 Hypotesformulering 

2.4.1 Andersson & Weiderstål modellen 

Med beaktande av tidigare forskning och de teorier som redogjorts i teoriavsnittet, har en 

modell (figur 2) utformats som verktyg för hypotesformuleringen. Modellen kartlägger de 

variabler (självuppfattning och medvetenhet) som får konsumenter att bilda sig positiva 

attityder om företag på grund av dess arbete med CSR. Dessa attityder kan sedan teoretiskt 

förklaras leda till ett förbättrat varumärkeskapital. Noterbart är att vi inte avser testa modellens 

giltighet eller sambandens inbördes relation. Istället sammanväver och tydliggör modellen 

schematiskt de teorier som tidigare redogjorts samt illustrerar de samband som studien avser 

mäta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledningsvis har modellen sin grund i den forskning (avsnitt 2.3.2) som visat på att 

konsumenters självuppfattning har betydelse för graden av medvetenhet rörande företags CSR-

initiativ. Detta framkommer genom att en högre grad av överensstämmelse mellan 

konsumentens självuppfattning och CSR leder till en högre grad av medvetenhet och således 

en större benägenhet att skapa sig positiva attityder. I motsats leder en lägre grad av 

överensstämmelse till en lägre effekt av CSR i detta sammanhang. Konsumenters attityder 

belyses i den ruta som har sin grund i Schiffman och Kanuks (2007) tricomponent attitude 

model och utgörs av kognition, affektion och konation. Fortsättningsvis visar modellen på 

förhållandet mellan en högre grad av medvetenhet och huruvida konsumenten uppfattar 

företaget som trovärdigt, vilket utgör den kognitiva komponenten, samt det rykte som 

Figur 2. Andersson & Weiderstål modellen 
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återspeglas i de känslor konsumenten upplever, vilket således utgör modellens affektiva 

komponent. Tanken är att dessa immateriella värden har en positiv relation till konsumentens 

implicita respons, som därmed utgör den konativa komponenten och den sista delen av 

konsumenters sammanfattande attityd. Vidare belyser modellen hur konsumenters attityder 

teoretiskt kan förklara ett företags mervärde utifrån varumärkestrovärdighet, rykte och 

konsumenters respons. I enlighet med den tidigare forskning som presenterats (avsnitt 2.2.2 

och 2.2.3) framgår att immateriella värden, som varumärkestrovärdighet och rykte, är 

värdefulla tillgångar som kan påvisa ett starkt varumärkeskapital. Även den konativa 

komponenten kan indikera på företagets mervärde, genom att konsumenten rekommenderar 

eller väljer företaget framför andra, på grund av dess rykte och varumärkestrovärdighet. 

 

2.4.2 Modellens begränsningar 

I modellen finns ett antal aspekter värda att begrunda, bland annat är tidigare forskning spretig 

och det finns olika resonemang om hur trovärdighet och rykte kan komma att påverka varandra. 

Exempelvis framhävs varumärkestrovärdighet som förmedlare av ett fördelaktigt rykte enligt 

Park et al. (2014) och Fatma et al. (2015). Hur dessa immateriella värden kan komma att 

samverka är dock inget som modellen uppmärksammar eller som avses att undersöka. Istället 

är utgångspunkten i enlighet med Erdem och Swait (2004) att konsumenten med dessa 

immateriella värden i beaktande kan agera implicit, vilket även ytterligare kan anses vara av 

betydelse för att kunna förklara hur detta eventuellt kan reflektera ett mervärde. Samtidigt är 

det viktigt att beakta de streckade pilar i modellen som går från attitydsdelen till 

varumärkeskapital. Dessa indikerar på att detta samband ej är något som kommer att mätas, 

vilket grundar sig i svårigheten att utesluta andra variabler som kan utgöra varumärkeskapital, 

som exempelvis lojalitet och upplevd kvalitet. Däremot går det utifrån teoriavsnittet att 

teoretiskt förklara ett upplevt konsumentbaserat mervärde, i form av varumärkeskännedom 

samt unika varumärkesassociationer, vilka tidigare beskrivits genereras från immateriella 

värden.  

 

2.4.3 Hypoteser 

Utifrån problemområde, frågeställningar och de teorier som presenterats har sex hypoteser 

tagits fram, ämnade att tillsammans uppnå uppsatsens syfte. Hypoteserna presenteras nedan  
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(figur 3) utifrån Andersson & Weiderstål modellen och redogörs dessutom med en kortare 

beskrivning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framkommit visar tidigare forskning på att konsumenters medvetenhet om företags CSR-

initiativ är låg och denna problematik har diskuterats då det kan ifrågasättas om CSR kan leda 

till positiva attityder (Bhattacharya & Sen, 2004; Pomering & Dolnicar, 2009). En aspekt som 

visat sig vara av betydelse för konsumenters grad av medvetenhet och utvärdering av företag 

är överensstämmelsen mellan självuppfattning och företagets arbete med CSR, detta 

tillsammans med den argumentation som tidigare framförts (avsnitt 2.3.2 och 2.3.3) leder oss 

fram till två hypoteser; 

 

H1: En överensstämmelse mellan konsumenters självuppfattning och CSR leder till en högre 

grad av medvetenhet. 

 

H2: En lägre grad av överensstämmelse mellan konsumenters självuppfattning och CSR leder 

till en lägre grad av medvetenhet. 

 

Då konsumenter är medvetna om företags CSR-initiativ har studier uppmärksammat hur 

företag kan generera immateriella värden till sitt varumärke. Som framkommer i avsnitt 2.2.2 

samt 2.2.3 finns empiriska belägg för att lyfta fram varumärkestrovärdighet som en huvudsaklig 

förmedlare av varumärkeskapital och att CSR kan ha en påverkan på detta immateriella värde. 

Figur 3. Andersson & Weiderstål modellen – Hypoteser  
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Utöver varumärkestrovärdighet har tidigare forskning även kommit att framhäva fördelaktigt 

rykte som ett betydelsefullt immateriellt värde för företag och såldes en viktig aspekt att beakta 

i detta avseende (Fatma et al., 2015; Hur et al., 2014). Konsumenters grad av medvetenhet kan 

som tidigare redogjorts anses vara av betydelse för att CSR ska ha en påverkan på dessa 

immateriella värden, vilket därmed ligger till grund för följande två hypoteser; 

 

H3: Det föreligger en positiv samvariation mellan konsumenters medvetenhet och ett företags 

varumärkestrovärdighet. 

 

H4: Det föreligger en positiv samvariation mellan konsumenters medvetenhet och ett företags 

rykte.  

 

Utifrån Schiffman och Kanuks (2007) tricomponent attitude model består konsumenters 

attityder utöver uppfattningar och känslor även av hur dessa tenderar att agera (avsnitt 2.3.1).  

Som tidigare avhandlats kan konsumenter ta avstånd från företag och varumärken de inte 

sympatiserar med, vilket tyder på att konsumenter även kan agera på ett mer fördelaktigt sätt 

gentemot företag som innehar positiva värden, som exempelvis ovan redogjorda rykte och 

varumärkestrovärdighet (Borglund et al., 2012). Noterbart är dock att explicita beteenden 

exkluderats med utgångspunkt i tidigare forskning. Med beaktande av CSR:s eventuella 

påverkan på immateriella värden tillsammans med att konsumenters respons ytterligare kan 

återspegla den sammanfattande attityden gentemot ett företag samt reflektera ett fördelaktigt 

varumärkeskapital har i detta avseende följande hypoteser utformats; 

 

H5: Det föreligger en positiv samvariation mellan varumärkestrovärdighet och konsumenters 

fördelaktiga respons. 

 

H6: Det föreligger en positiv samvariation mellan ett varumärkes rykte och konsumenters 

fördelaktiga respons.  

 

De hypoteser som presenterats sammanväver och avslutar uppsatsens teoretiska ramverk och 

ligger således till grund för att förklara om och hur CSR påverkar konsumenters attityd till ett 

företag. Teoriavsnittet kommer tillsammans med frågeställning och syfte även tas i beaktande 

vid bedömningen av lämpligt tillvägagångssätt, vilket presenteras i kommande avsnitt. 
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3. Metod 

3.1 Val av ansats 

Uppsatsen har skrivits utifrån en deduktiv ansats då formulerade hypoteser är härledda ur redan 

befintlig teori och tidigare forskning, som sedan prövas inom ramen för studien (Jacobsen, 

2002). Teorin har i detta fall baserats utifrån forskning rörande CSR, varumärke och 

konsumentbeteende för att vidare undersöka huruvida CSR-initiativ påverkar konsumenters 

attityd gentemot företag. Även om denna ansats anses lämplig med hänsyn till undersökningens 

syfte, finns risken att vi som författare främst sökt efter forskning som ger stöd åt våra 

förväntningar, vilket kan ha medfört att vi eventuellt gått miste om viss intressant information 

(Jacobsen, 2002). I enlighet med Patel och Davidson (2003) kan studien dock uppnått en större 

grad av objektivitet genom det deduktiva arbetssättet, då uppsatsen med denna ansats i mindre 

utsträckning riskerat att påverkas av våra subjektiva uppfattningar. Många framhåller istället 

induktiva ansatser som mer öppna, men Jacobsen (2002) poängterar dock att inga forskare kan 

ha ett helt öppet sinne mot det som studeras, utan samtliga är formade av tidigare erfarenheter 

och förväntningar. 

 

Vidare beskriver både Jacobsen (2002) samt Patel och Davidson (2003) att deduktiva ansatser 

ofta är förenade med kvantitativa metoder och tillsammans med uppsatsens frågeställningar 

och syfte har det därmed ansetts högst lämpligt att empirin samlats in genom en kvantitativ 

metod, för att testa teorier och hypoteser. Den kvantitativa metoden kan övergripande beskriva 

en grupps egenskaper och reaktioner med hjälp av siffror och statistik, vilket också varit 

tillvägagångssättet för uppsatsen (Bradley, 2007; Jacobsen, 2002). Det är dock värt att notera 

att Patel och Davidson (2003) framhåller kvantitativ och kvalitativ metod som icke-

konkurrerande. Det som är en nackdel med den ena är ofta en fördel med den andra och den 

kvantitativa metod som använts har medfört en överblick och distans till det studerats (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

Utifrån perspektiven närhet och distans, har som ovan presenterats uppsatsen genomförts 

utifrån ett distanserat tillvägagångssätt, till skillnad från den kvalitativa metoden som innebär 

en större närhet till det som studeras (Jacobsen, 2002). Oavsett metodval medföljer dock vissa 

undersökningseffekter, men Jacobsen (2002) beskriver dessa som oundvikliga och i detta fall 

kan ett allt för stort avstånd till undersökningsobjektet möjligtvis medfört att en full förståelse 
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blivit svår att uppnå. Däremot kan detta perspektiv bidra till en möjlighet för andra forskare att 

återskapa undersökningen och med ett likvärdigt tillvägagångssätt därmed ha möjligheten att 

uppnå ett liknande resultat (Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2003). 

 

3.2 Studieobjekt 

3.2.1. Val av företag – Ikea 

För att uppnå studiens syfte har den enkät som tagits fram och som tydligare beskrivs i avsnitt 

3.3.1 utgått från ett specifikt företag. Noterbart är att uppsatsen inte är en fallstudie om det 

specifika företaget, utan fungerar som verktyg för att testa de hypoteser som formulerats. Valet 

av företag kan därmed istället klassificeras som strategiskt och några grundläggande kriterier 

ansågs väsentliga för att kunna observera respondenternas medvetenhet till företagets arbete 

med CSR och huruvida detta påverkar attityden gentemot företaget. Det företag som används 

som utgångspunkt bör således vara ett välkänt företag, som det kan antas att majoriteten av 

respondenterna haft kontakt med eller exponerats för. En annan aspekt som ansågs 

grundläggande var att företaget bedriver ett omfattande arbete med CSR som på ett eller annat 

sätt kommuniceras, för att detta arbete således ska kunna klassificeras som strategiskt (avsnitt 

2.1.1). 

 

Med dessa aspekter i beaktande ansågs företaget Ikea vara lämpligt inom ramen för studien, 

och beslutades därmed vara utgångspunkt för enkätundersökningen. Utifrån vad som 

presenteras på företagets hemsida arbetar Ikea utifrån visionen att skapa en bättre vardag för 

alla som påverkas av företaget (http://www.ikea.se). Med hänsyn till det som framkommer 

enligt hemsidan kan det anses att Ikea har ett omfattande arbete med CSR och utöver initiativ 

med koppling till hållbarhet, energi och resurser samt människor och samhälle bedrivs flertalet 

samhällsprojekt under samlingsnamnet Ikea Foundation. Dessa initiativ innefattar både 

samarbeten och bidrag till hjälporganisationer och miljöorganisationer som exempelvis 

UNICEF, UNHCR, Warchild, och Rädda Barnen. Med bland annat olika butikskampanjer 

donerades genom Ikea Foundation enbart under 2015 runt 120 miljoner euro till olika 

organisationer med koppling till klimatförändringar, flyktinghjälp, hälsa och utbildning 

(http://www.ikeafoundation.org). 

 

Det som dock skulle kunna reflekteras över är att enbart ett företag valts ut och om valet kan 

kommit att påverka resultatet. Med hänsyn till undersökningens omfattning tillsammans med 
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att studien avser undersöka konsumentattityder och inte ämnar till att på djupet analysera samt 

jämföra företags arbeten med CSR har valet av Ikea ansetts befogat och även underlättat för 

respondenter då de besvarat enkäten. Däremot ska det beaktas att Ikea är ett välkänt företag och 

att det därmed kan resoneras angående om respondenterna sedan tidigare har en bestämd åsikt 

om företaget, vilket kan innebära att även andra aspekter kan ha en inverkan i de angivna 

svaren. Detta är något som emellertid ansetts nödvändigt för att underlätta vid mätning av 

konsumenters medvetenhet om företagets CSR-initiativ. Vidare kan det även argumenteras för 

att en fördel med Ikea är att de huvudsakligen säljer produkter under sitt eget varumärke. Även 

om andra företag uppfyller de kriterier som angivits och kunnat vara lämpliga för studien hade 

det varit problematiskt med företag som kan associeras till de andra varumärken som 

tillhandahålls, vilket var fallet för många av de andra företag som ansågs uppfylla kriterierna. 

Det bör avslutningsvis återigen konstateras att Ikea visar upp ett omfattande samhällsansvar 

och anses vara ett lämpligt företag som utgångspunkt i undersökningen. 

 

3.3 Enkät 

3.3.1 Enkätens utformning 

Enkäten som framgår av Bilaga A är utformad utifrån de hypoteser studien avser att undersöka 

(avsnitt 2.4.3) och består av sex huvudsakliga delar med attitydfrågor som dessutom 

kompletteras med fyra generella bakgrundsfrågor (Trost & Hultåker, 2007). Enkäten syftar till 

att mäta hur CSR påverkar konsumenters attityd till ett varumärke i form av immateriella 

värden som varumärkestrovärdighet och  företagets rykte samt hur dessa i sin tur kan leda till 

en fördelaktig respons. I anslutning till detta undersöks även den inverkan konsumenters 

självuppfattning har för graden av medvetenhet. De sex delarna med attitydfrågor är 

formulerade på så sätt att respondenten tvingats ta ställning till ett antal påståenden och där 

fasta svarsalternativ i samtliga frågor angetts mellan 1 och 10 för att skapa stor spridning mellan 

svarsalternativen i det som Bradley (2007) benämner som likertskala, där 1 motsvarar 

instämmer inte alls och 10 motsvarar instämmer helt. De data som samlas in från 

attitydfrågorna ligger således på intervallskalenivå i och med att avstånden mellan 

svarsalternativen är lika stora och saknar absolut nollpunkt (Patel & Davidson, 2003). 

 

Enkäten inleds med en bakgrundsfråga som syftar till att säkerställa att respondenten ingick i 

den grupp som framgår i avsnitt 3.4. De som inte ingick i vårt val av respondenter skickades 

därmed vidare med meddelandet att de inte kunde slutföra enkäten. Del 1-3 bygger på 
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Schiffman och Kanuks (2007) tricomponent attitude model och således konsumentens 

sammanfattande attityd med bakgrund av det teoretiska antagandet att detta kan innebära ett 

fördelaktigt varumärkeskapital. Del 1 består av tre frågor och behandlar konsumentens 

kognition i form av uppfattningen om företagets varumärkestrovärdighet. De frågor som 

operationaliserats för denna del grundar sig utifrån teorin att trovärdighet innefattar 

konsumenters uppfattning om att företaget agerar utefter vad som förväntas och att varumärken 

av konsumenter ses som informationskällor och därmed behöver uppfattas som trovärdiga. 

Vidare syftar del 2 till att utifrån konsumentens affektion mäta företagets rykte och även denna 

del består av tre frågor. Som tidigare redogjorts är utgångspunkten att företagets rykte baseras 

på hur konsumenten känslomässigt värderar företaget, vilket således ligger till grund för de 

frågor som utformats. I sin tur består del 3 av två frågor som avser att mäta konsumentens 

konativa respons. Noterbart är som tidigare diskuterats att det föreligger svårigheter i att mäta 

konsumenters explicita beteenden. De frågor som operationaliserats avser således mäta 

konsumenters respons genom antagande implicit agerande i form av rekommendationer eller 

att företaget föredras framför andra. Kopplat till hypoteserna är del 1 och 3 avsedda att besvara 

hypotes H5 och därmed ifall det föreligger en positiv samvariation mellan 

varumärkestrovärdighet och konsumenters fördelaktiga implicita respons. Del 3 syftar även till 

att tillsammans med del 2 undersöka hypotes H6 och således samvariationen mellan företagets 

rykte och konsumenters implicita respons. 

 

Innan resterande frågor (del 4-6) har en kort beskrivning av begreppet samhällsansvar angetts 

för att denna definition ska tas i beaktning vid besvarandet av efterföljande frågor. Del 4 ämnar 

till att utifrån fyra frågor mäta konsumentens självuppfattning, som i detta sammanhang avser 

intresset för samhällsfrågor och hur betydelsefullt företags samhällsansvar anses vara. 

Nästkommande tre frågor (del 5) mäter konsumentens uppfattning om företaget, eller närmare 

bestämt ifall Ikea anses vara ett företag som tar ansvar gentemot samhället. Noterbart är att de 

frågor som angetts i del 5 i motsats till övriga delar inkluderar svarsalternativet vet ej/osäker 

för att även kunna indikera på en eventuell låg grad av medvetenhet. Slutligen berör de två 

attitydfrågorna i del 6 konsumentens medvetenhet till företagets arbete med CSR. Det är även 

värt att uppmärksamma att de frågor som operationaliserats i del 4, 5 och 6 grundar sig i den 

tidigare forskning (avsnitt 2.3.2 och 2.3.3) som betonar vikten av en överensstämmelse mellan 

konsumenters självuppfattning och den bild företaget förmedlar genom CSR, för att vidare 

återspeglas i konsumenters grad av medvetenhet. Del 4, 5 och 6 är således utformade för att 
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tillsammans besvara hypotes H1 och H2. Slutligen undersöks de två återstående hypoteserna, 

H3 och H4, genom att den grad av medvetenhet som mäts i del 6 sätt i relation till företagets 

varumärkestrovärdighet (del 1) och rykte (del 2). 

 

Frågornas ordningsföljd bör reflekteras över och som nedan framkommer har vissa 

förändringar skett med hänsyn till pilotstudien (avsnitt 3.3.2). Det finns olika åsikter rörande 

placeringen av bakgrundsfrågor i enkätundersökningar då vissa påpekar att dessa lämpligtvis 

bör vara i inledningen medan andra argumenterar för att dessa bör komma i enkätens slutskede 

(Bradley, 2007; Trost & Hultåker, 2007). Baserat på resonemanget att bakgrundsfrågor kan 

upplevas som tråkiga och möjligtvis minska motivationen, samt med hänsyn till att dessa frågor 

ansågs ha mindre betydelse för undersökningen har bedömningen gjorts att bakgrundsfrågorna 

rimligtvis placeras i slutet av enkäten. Noterbart är dock att ett undantag har gjorts med hänsyn 

till den första frågan för att exkludera de som inte ingick i populationen. För att minska risken 

att respondentens tankebanor påverkas har dessutom attitydfrågornas ordningsföljd noggrant 

reflekterats då Trost och Hultåker (2007) betonar att detta är en viktig aspekt att beakta. Efter 

de förändringar som genomfördes efter pilotstudien anses ordningsföljden för dessa frågor vara 

tillfredsställande för att undvika dessa risker. Däremot är det värt att uppmärksamma att den 

inledande beskrivningen av undersökningens karaktär i viss mån kan ha haft en påverkan på 

respondenternas angivna svar i attitydfrågorna, men att detta ändock kan motiveras genom att 

fånga respondentens intresse samt med hänsyn till de etiska aspekter som nedan diskuteras 

(avsnitt 3.5). Vidare omfattar enkäten ett antal påståenden som för respektive del avser mäta 

samma sak, men är formulerade på olika sätt för att därmed fastställa kongruens i erhållna svar 

från enkätens olika delar (Trost & Hultåker, 2007). 

 

3.3.2 Pilotstudie 

Innan enkätundersökningen genomfördes skickades en pilotstudie ut till 12 personer för att 

försäkra enkätens tillförlitlighet. Genomförandet av pilotstudien var dessutom till hjälp för att 

försäkra att respondenterna uppfattade enkätfrågorna på ett begripligt sätt, samt för att kunna 

upptäcka och eliminera eventuella brister (Bradley, 2007). Vid genomförandet av pilotstudien 

ombads respondenterna att besvara frågorna och nämna eventuella oklarheter som uppstod. Det 

framkom utifrån pilotstudien att respondenterna uppfattade viss otydlighet rörande begreppen 

socialt ansvar och sociala problem. Med hänsyn till detta gjordes vissa omformuleringar 

tillsammans med en beskrivande definition i anslutning till berörda frågor. Avslutningsvis fick 
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pilotstudien oss att ytterligare reflektera över viss problematik avseende enkätens disposition, 

vilket landade i att vissa frågor valdes att flyttas för att minimera risken att respondenternas 

svar skulle komma att påverkas utifrån enkätens upplägg. 

 

3.4 Val av respondenter 

På grund av flera anledningar som begränsar undersökningens omfattning, som exempelvis 

tids- och kostnadsaspekten samt att vi ej haft tillgång till folkbokföring över en större 

population har det inte varit möjligt att dra ett slumpmässigt urval. Därmed var tanken att valet 

av respondenter för undersökningen skulle utgöras av studenter vid Högskolan Dalarna och 

baserades på att dessa var lättillgängliga samt möjligheten att via e-post nå ut till ett större antal 

respondenter, vilket också ansetts bidra till att kostnads- och tidsvinster erhållits. Detta är ett 

frekvent återkommande tillvägagångssätt för kvantitativa undersökningar på kandidatnivå. 

 

Däremot var åtkomsten till samtliga studenters e-post begränsad och därmed beslöts att 

respondenterna i undersökning kom att utgöras av programstudenter med registrerad e-post vid 

Högskolan Dalarna, vilket medförde att webbenkäten skickades ut till totalt 3630 respondenter. 

Det kan således argumenteras för att en av vinsterna med detta bekvämlighetsval var 

möjligheten att nå ut till ett större antal respondenter. Även om valet av respondenter har 

underlättat för genomförandet av undersökningen finns vissa aspekter värda att ta i beaktning. 

Problematiken ligger bland annat i svårigheten att kunna uttrycka sig om, samt generalisera 

resultatet till andra individer än de som deltagit i undersökningen (Jacobsen, 2002; Trost & 

Hultåker, 2007). Resultatet kan dock ge en indikation om konsumenters medvetenhet till 

företags CSR-initiativ samt deras attityder till företag som tar ett socialt ansvar. 

 

Att undersökningen har byggt på respondenternas frivilliga deltagande har ansetts vara en 

självklarhet utifrån de etiska aspekter som framkommer av nästkommande avsnitt. Det är dock 

värt att uppmärksamma eventuella systematiska snedheter vid tolkning av resultatet, som kan 

ha uppstått med anledning av respondenternas frivilliga deltagande. Med beaktande av att 

undersökningen avser att mäta respondenternas attityder bör det således reflekteras kring att 

individer med ett större intresse för CSR möjligen också haft en större benägenhet att delta. 

Därmed kan detta möjligen haft viss påverkan på resultatet utifrån den 

självuppfattningsdimension som framgår av modellen (figur 2). 
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3.5 Etiska aspekter 

Även om Jacobsen (2002) beskriver att det i vissa fall kan vara till fördel för studiens 

tillförlitlighet att dölja avsikten med undersökningen, då detta tenderar till ett annorlunda 

uppträdande från respondenter, har detta i enkäten ändå grundläggande beskrivits i vissa delar.  

Detta baserades med hänsyn till de etiska aspekter som beskrivs nedan tillsammans med 

möjligheten att ytterligare kunna förtydliga och precisera vissa begrepp, vilket visade sig vara 

nödvändigt efter genomförandet av pilotstudien. Därmed gjordes bedömningen att fördelarna 

med att uppge undersökningens avsikt värderades högre. Resultaten har också i största möjliga 

mån återgivits fullständigt och i rätt sammanhang samtidigt som det angivits för respondenterna 

att enkäten besvarats anonymt och utan vidare påtryckningar för att säkerställa att de som 

undersökts fritt fått välja sitt deltagande (Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2003). Slutligen 

anses det även att deltagarna i undersökningen inte behövt återge känslig eller privat 

information och med beaktande av ovanstående görs bedömningen att undersökningen därmed 

genomförts med hänsyn till de etiska grundkrav som Jacobsen (2002) benämner som informerat 

samtycke, krav på privatliv samt kraven på att respondenterna blivit korrekt återgivna. 

 

3.6 Datainsamling 

Utifrån de 3630 webbenkäter som skickades ut genomfördes totalt 802 stycken under den 

tidsperiod mellan 27:e och 29:e april som enkäten låg ute till förfogande. Den korta tidsperioden 

under vilken enkäten var tillgänglig beror på det överraskande stora antalet respondenter som 

deltog i undersökningen. Efter korrigering av bortfall för de respondenter som för närvarande 

inte var studerande vid Högskolan Dalarna och således inte ingick i vårt val av respondenter, 

uppgick enkätantalet till 794 stycken deltagare. Det är dock värt att nämna att svarsfrekvensen 

i somliga fall inte är fullständig för varje enskild fråga då respondenter missat att ge svar på 

vissa. Antalet respondenter som svarat på samtliga frågor uppgår därmed till 682 stycken, vilket 

innebär en svarsfrekvens på 19% bland de som mottagit webbenkäten. Eftersom enkäten endast 

låg ute i ungefär 2 dygn kan det däremot diskuteras att antalet respondenter hade varit än högre 

ifall enkäten varit tillgänglig ytterligare ett par dagar, men antalet ansågs tillfredsställande och 

påbörjandet av dataanalys prioriterades därmed framför ett fåtal extra respondenter. Vidare 

framkommer utifrån Bilaga B huruvida könsfördelningen för respondenter som deltagit i 

undersökningen speglar könsfördelningen bland valet av respondenter.   
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Även om resultatet inte avser att generaliseras till en population eller har använts för att visa på 

skillnader i medvetenhet och attityder mellan män och kvinnor, åldersgrupper eller 

studieinriktningar kan detta ändock vara av visst intresse. Dessa bakgrundsvariabler kan visa 

hur fördelningen ser ut för de respondenter som deltagit i undersökning samt hur det förhåller 

sig till det val av respondenter som gjorts. I Bilaga B går det även att utläsa fördelningen i 

utbildningsområden bland val av respondenter samt deltagande respondenter. Utöver detta bör 

det nämnas att åldersfördelningen bland deltagande respondenter sprider sig jämnfördelat över 

ålderskategorierna med 25.77% i åldern 18-23, 38.65% i åldern 24-29 år samt 35.58% som är 

30 år eller äldre. 

 

3.7 Analysmetod 

3.7.1 Statistiska metoder 

De primärdata som samlats in har analyserats och tolkats med hjälp av de statistiska metoderna 

regressionsanalys och korrelationsanalys i programmet SPSS. Till att börja med fördes data 

över till Microsoft Excel där medelvärden räknades ut för de olika frågorna. Notera att vid 

tolkningen av resultaten om konsumenters medvetenhet (del 6 i enkäten) definierades värden 

mellan 1 och 5 på likertskalan som låga värden och värden mellan 6 och 10 som höga. 

 

Då variablerna som mäts är på intervallskalenivå har enkel linjär regression använts för att 

pröva hypotes 1 och 2. I detta fall beräknades ett medelvärde på del 4 och 5 i 

enkätundersökningen tillsammans för att se ifall ett högt värde på överensstämmelse resulterar 

i ett högt värde på medvetenhet. En överensstämmelse mellan konsumenters självuppfattning 

och uppfattningen om Ikea som socialt ansvarstagande antog således den oberoende variabeln, 

samtidigt som medvetenhet antog rollen som beroendevariabel. Regressionskoefficienten b 

visar vid denna typ av undersökning hur många enheter beroendevariabeln ändras med då den 

oberoende variabeln ökar med en enhet. För att visa hur stor del av variationen för den beroende 

variabeln (medvetenhet) som förklaras av den oberoende variabeln (överensstämmelse) 

användes determinationskoefficienten r2 (R Square)(Körner & Wahlgren, 2015). Vidare 

prövades hypotes 3 till 6 genom korrelationsanalys, där korrelationskoefficienten r påvisar ifall 

positiva eller negativa samvariationer föreligger mellan medvetenhet och trovärdighet (H3), 

medvetenhet och rykte (H4), trovärdighet och en fördelaktig respons (H5) samt rykte och en 

fördelaktig respons (H6). Korrelationskoefficienten r kan anta värden mellan -1 och 1, där ett 

värde i närheten av -1 beskriver en stark negativ samvariation, i vilket fall hypoteserna 
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falsifieras. Däremot visar ett värde i närheten av 1 på en stark positiv samvariation och således 

tyder värden i närheten av 0 på svagare samvariation (Körner & Wahlgren, 2015). Vad som 

dock ska uppmärksammas är att en samvariation inte nödvändigtvis behöver innebära att det 

ena orsakar det andra, utan utomstående faktorer kan även ha en inverkan, men det ger ändå en 

indikation på ett samband mellan de två variablerna (Söderlund, 2014). Inom ramen för studien 

kan detta tolkas på så sätt att en möjligt positiv samvariation mellan exempelvis CSR och ett 

bra rykte även kan påverkas av andra faktorer, vilket därmed bör tas i beaktning vid tolkning 

av resultatet. 

 

För att fastslå att regressions- och korrelationsanalysens koefficienter är tillförlitliga 

(signifikanta) har det beslutats att signifikansnivåer under 5% är statistiskt säkerställda och 

således med en konfidensgrad på 95%. Ett annat mått som bör tas i åtanke i samband med 

resultatet är standardavvikelsen, vilket är ett spridningsmått över de olika värdenas variation 

runt medelvärdet (Jacobsen, 2002; Körner & Wahlgren, 2015). Vid en normalfördelning 

befinner sig ungefär 68% av observationerna inom en standardavvikelse ifrån medelvärdet och 

ju större standardavvikelse desto mer sprider sig de observerade värdena, viss problematik 

rörande detta kommer dock att diskuteras i senare avsnitt (avsnitt 6.3). Fördelningen i insamlad 

data och eventuella extremvärden har avslutningsvis bedömts och analyserats utifrån histogram 

samt boxplots (Jacobsen, 2002; Körner & Wahlgren, 2015).  

 

3.8 Studiens tillförlitlighet 

I strävan efter en hög kvalitet i undersökningen bör två kriterier uppmärksammas; validitet och 

reliabilitet. Både Jacobsen (2002) samt Patel och Davidson (2003) beskriver validitet som 

undersökningens giltighet och relevans, vilket syftar till om studien mäter det som avses att 

mätas samt ifall resultatet kan generaliseras till en större population. Vidare beskrivs reliabilitet 

som undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet, vilket förklaras som huruvida studien går 

att upprepa med ett liknande resultat (Jacobsen, 2002; Patel och Davidson, 2003). 

 

3.8.1 Validitet 

Inledningsvis skiljer vi i enlighet med Jacobsen (2002) mellan intern och extern validitet. För 

att uppnå en intern validitet är enkätfrågorna influerade av tidigare studier och 

operationaliserade utifrån den teoretiska grund som studien bygger på. För att ytterligare 
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säkerställa att respondenterna svarar på det som studien avser att mäta har kortare definitioner 

av svårtolkade begrepp, som exempelvis samhällsansvar, angivits i anslutning till berörda delar 

av enkäten. Dessutom har överläggningar rörande frågornas relevans gjorts med personer som 

kan anses ha kunskap inom området. Vidare ligger resultatet i linje med tidigare forskning och 

tillsammans med det som ovan presenterats kan studiens interna validitet anses som god 

(Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2003). 

 

Det är dock värt att uppmärksamma viss problematik rörande studiens externa validitet i och 

med att ett slumpmässigt urval inte har använts och resultatet kan således inte generaliseras till 

någon population (Trost & Hultåker, 2007). Resultaten bör däremot kunna ge en indikation på 

hur CSR kan påverka konsumenters attityder gentemot ett varumärke. I och med den homogena 

grupp som studenter förmodas vara har bakgrundsfrågorna i enkätundersökningen syftat till att 

identifiera vissa brytegenskaper för att utifrån kön, ålder och studieområde kunna se 

fördelningen bland de som deltagit i undersökningen och i detta avseende anses det också 

positivt med det relativt stora antalet respondenter som deltagit. För att stärka den externa 

validiteten är det endast signifikansnivåer under 5% som anses vara statistiskt säkerställda, men 

i och med att signfikanstest är utvecklade för att generalisera från ett sannolikhetsurval till en 

population, vilket inte är fallet i uppsatsen, bör detta dock iakttas med viss försiktighet 

(Jacobsen, 2002; Körner & Wahlgren, 2015). 

 

3.8.2 Reliabilitet 

För att minimera risken för ett missvisande resultat kan det reflekteras över att webbenkäten 

och undersökningens distanserande tillvägagångssätt kommit att höja tillförlitligheten då vi inte 

påverkat respondenterna under genomförandet av enkätundersökningen. Detta kan således 

bidra till en större möjlighet för andra forskare att återskapa undersökningen och eventuellt 

uppnå ett liknande resultat vid användning av ett likvärdigt tillvägagångssätt (Jacobsen, 2012). 

Fortsättningsvis kan emellertid frågorna i enkäten tänkas haft viss effekt på undersökningens 

tillförlitlighet. Även om svarsalternativen 1-10 har använts för att skapa stora skillnader mellan 

svarsalternativen kan detta haft viss påverkan på studiens tillförlitlighet. Det kan diskuteras hur 

stor sannolikheten är att en respondent skulle ange samma svar vid en upprepad undersökning 

då skillnaden mellan exempelvis svarsalternativ 5 och 6 inte är särdeles stor, vilket Trost och 

Hultåker (2007) benämner som en eventuellt bristfällig precision. Däremot kan en kongruens i 

svaren ha uppnåtts då flera frågor avser mäta samma sak och som tydligare framkommer av 
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enkätens utformning (avsnitt 3.3.1). I enlighet med Trost och Hultåker (2007) kan detta medfört 

att en högre precision och reliabilitet uppnåtts i undersökningen. Ytterligare en risk med 

koppling till enkätundersökningen och som skulle kunna leda till att tillförlitligheten sjunker är 

att respondenterna angivit sina svar utan vidare eftertanke. Vi har emellertid försökt minimera 

detta genom att hålla enkäten så kort som möjligt och samtidigt placerat bakgrundsfrågorna i 

slutskedet. Således bedöms att respondenterna kunnat rikta större uppmärksamhet på de frågor 

som är mer betydande för studien. Dessutom har valet att genomföra en pilotstudie innan den 

huvudsakliga enkätundersökningen bidragit till en minskad risk att frågorna missuppfattas samt 

säkerställt att frågorna är formulerade på ett begripligt sätt (Patel & Davidson, 2003; Trost & 

Hultåker, 2007). Sammantaget bör uppsatsens reliabilitet anses som relativt god då flertalet 

åtgärder har nyttjats för att minimera negativa effekter även om det är svårt att eliminera 

samtliga.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Konsumenters självuppfattning 

Diagrammen i figur 4 och 5 visar resultaten som erhållits från del 6 i enkätundersökningen, 

vilken mäter konsumenters medvetenhet angående Ikeas CSR-initiativ. Som beskrivits tidigare 

(avsnitt 3.7.1) definieras angivna svar mellan 1 och 5 på likertskalan som låga värden och svar 

mellan 6 och 10 som höga värden. 72% av respondenterna har svårt att identifiera några projekt 

Ikea bedriver och 79% har till en låg grad tagit del av information om det samhällsansvar Ikea 

bedriver. Utöver detta kan diagrammen i Bilaga C ge viss indikation på en låg grad av 

medvetenhet i och med svarsalternativen vet ej/osäker om Ikeas samhällsansvar. Tabell 1 nedan 

visar medelvärdet för konsumenternas medvetenhet samt hur stor avvikelsen är från medeltalet. 

Medelvärdet på 3.59 indikerar en låg medvetenhet om Ikeas CSR-initiativ, men med en stor 

variation mellan de olika svarsalternativen. Resultatet är således homogent med tidigare 

forskning genomförd av bland annat Bhattacharya och Sen (2004) samt Pomering och Dolnicar 

(2009) som visar att konsumenters medvetenhet om företags CSR-initiativ är låg och som 

presenterats visar majoriteten av respondenterna i undersökningen på en låg grad av 

medvetenhet. 

 

 

Tabell 1 

Beskrivande statistik – medvetenhet  

Variabel Mean Std. Deviation N 

Medvetenhet 3.59 2.59 682 

 

72%

28%

Jag kan identifiera några projekt Ikea 

bedriver för att bidra till samhället

Låg medvenhet Hög medvetenhet

79%

21%

Jag har tagit del av information om de 

samhällsansvar Ikea bedriver

Låg medvetenhet Hög medvetenhet

 
  Figur 5. Konsumenters medvetenhet (1) Figur 4. Konsumenters medvetenhet (2) 
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Fortsättningsvis visar resultatet från genomförd regressionsanalys i tabell 2 att 

överensstämmelsen mellan konsumenters självuppfattning och CSR har en påverkan för graden 

av medvetenhet. Värdet under R Square visar förklaringsgraden för den oberoende variabeln 

(överensstämmelse), det vill säga hur väl variationen i variabeln överensstämmelse förklarar 

variationen i beroendevariabeln (medvetenhet). I detta fall förklaras medvetenheten om Ikeas 

CSR-initiativ till 28% av den oberoende variabeln, alltså en överensstämmelse mellan 

konsumentens självuppfattning och uppfattningen om Ikea som socialt ansvarstagande. 

 

Tabell 2 

Regressionsanalys – förklaringsgrad för oberoende variabel (överensstämmelse) 

R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 

.530a .281 .280 2.1924 

a. Predictors: (Constant), Överensstämmelse 

  

I tabell 3 nedan framkommer att medvetenheten ökar med 0.793 enheter då den oberoende 

variabeln ökar med en enhet. Detta tyder på att ju högre överensstämmelse som föreligger desto 

mer medveten är konsumenten. Värt att beakta är också signifikansnivån på 0.000 och i detta 

fall anses således koefficienten vara signifikant. 

 

Tabell 3 

Regressionskoefficientera – beroendevariabel (medvetenhet) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 

 B Std. Error Beta  

(Constant) – 1.094 .299  .000 

Överensstämmelse .793 .049 .530 .000 

a. Dependent Variable: Medvetenhet 

 

Utifrån resultatet framkommer att hypoteserna kopplade till konsumenters självuppfattning, H1 

och H2, verifieras då det visar sig att detta är av betydelse för konsumenters medvetenhet om 

företags CSR-initiativ. Noterbart är därmed att konsumenter vars självuppfattning som till en 

högre grad stämmer överens med uppfattningen om företaget som socialt ansvarstagande också 

uppvisar en högre medvetenhet om dess arbete med CSR. 

 

H1: En överensstämmelse mellan konsumenters självuppfattning och CSR leder till en högre 

grad av medvetenhet. Verifieras 
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H2: En lägre grad av överensstämmelse mellan konsumenters självuppfattning och CSR leder 

till en lägre grad av medvetenhet. Verifieras 

 

Resultatet ligger därmed i linje med det resonemang Arnould et al. (2004) framför om 

överensstämmelsen mellan konsumenters självuppfattning och företags 

marknadskommunikation tillsammans med de tidigare studier som lyft fram självuppfattning 

som betydande för konsumenters medvetenhet om företags CSR-initiativ (Beckmann, 2007; 

Bhattacharya & Sen, 2004; Brown & Dacin, 1997; Sen & Bhattacharya, 2001). Resultatet 

bekräftar således Arnould et als. (2004) teori om att denna överensstämmelse är en betydande 

faktor för en mer eller mindre effektiv kommunikation av CSR och därmed hur detta påverkar 

konsumenters medvetenhet. Förklaringsgraden på 28% mellan nämnda överensstämmelse och 

medvetenhet tyder emellertid på att det även finns andra bakomliggande orsaker för 

konsumenters medvetenhet, men som inte undersökts och bör således tas i beaktande. Vidare 

framgår fördelningen av insamlad data rörande hypotes H1 och H2 av Bilaga D. Variabeln 

överensstämmelse är förhållandevis normalfördelad medan konsumenters medvetenhet 

uppvisar en mer ojämn fördelning i de data som erhållits. Det är även noterbart att värdena från 

den regressionsanalys som genomförts förhåller sig relativt väl kring regressionslinjen med 

undantag för ett fåtal extremvärden (Bilaga D). 

 

4.2 Medvetenhetens relation till varumärkets immateriella värden 

Hypotes H3 syftar till att undersöka samvariationen mellan konsumenters medvetenhet och 

företagets varumärkestrovärdighet. Nedan visas medelvärden samt standardavvikelsen för 

dessa variabler (tabell 4), där uppfattningen om företagets varumärkestrovärdighet visar ett 

medelvärde på 7.52 samt en standardavvikelse på 1.81. 

 

Tabell 4 

Beskrivande statistik – medvetenhet och trovärdighet 

Variabel Mean Std. Deviation N 

Medvetenhet 3.59 2.59 682 

Trovärdighet 7.52 1.81 682 

 

Den korrelationsanalys som genomförts för hypotes H3 och som framgår av tabell 5 visar 

samvariationen mellan konsumenters medvetenhet till Ikeas CSR-initiativ och uppfattningen 
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om företaget som trovärdigt. Värdet 0.192 påvisar en relativt svag positiv samvariation, vilket 

tyder på att en hög medvetenhet sammanfaller med en hög varumärkestrovärdighet. Även om 

värdet är relativt lågt kan hypotes H3 verifieras, då det föreligger en positiv samvariation. 

 

Tabell 5 

Korrelation – medvetenhet och trovärdighet 

 Medvetenhet Trovärdighet 

Medvetenhet Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

682 

.192** 

.000 

682 

Trovärdighet Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.192** 

.000 

682 

1 

 

682 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Resultatet kopplat till hypotes H3 tyder på att konsumenter med en högre grad av medvetenhet 

uppvisar en större benägenhet att uppfatta företaget som trovärdigt. Detta tydliggörs i 

Andersson & Weiderstål modellen som att uppfattningen om företagets 

varumärkestrovärdighet skapas utifrån konsumentens kognitioner. Kognitioner har utav 

Schiffman och Kanuk (2007) beskrivits som en komponent av konsumenters sammanfattande 

attityd och kan i detta sammanhang förklaras som baserat på företagets sociala ansvarstagande. 

Med stöd ur teorin tolkar vi resultatet som att detta skapas då konsumenter kommer i kontakt 

med kommunikation om företagets CSR-initiativ, vilket således kan leda till uppfattningen om 

företaget som trovärdigt. Som tidigare påpekats förväntar sig konsumenter numera att företag 

arbetar med CSR. I och med att hypotes H3 verifieras kan företag som agerar utefter vad som 

förväntas erhålla ett fördelaktigt immateriellt värde i form av varumärkestrovärdighet. 

 

H3: Det föreligger en positiv samvariation mellan konsumenters medvetenhet och ett företags 

varumärkestrovärdighet. Verifieras 

 

Beträffande företagets rykte (H4) framkommer utifrån tabell 6 ett medelvärde på 7.37 och 

standardavvikelsen 1.85, vilket därmed indikerar på ett fördelaktigt rykte. 
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Tabell 6 

Beskrivande statistik – medvetenhet och rykte 

Variabel Mean Std. Deviation N 

Medvetenhet 3.59 2.59 683 

Rykte 7.37 1.85 683 

 

Korrelationsanalysen (tabell 7) påvisar en svag positiv samvariation (0.182) mellan 

medvetenhet och rykte. Ett högt värde på medvetenhet samvarierar således med ett högt värde 

på rykte. 

 

Tabell 7 

Korrelation – medvetenhet och rykte 

 Medvetenhet Rykte 

Medvetenhet Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

683 

.182** 

.000 

683 

Rykte Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.182** 

.000 

683 

1 

 

683 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Med beaktande av resultatet kan även hypotes H4 verifieras då det föreligger en positiv 

samvariation mellan en högre grad av medvetenhet och ett fördelaktigt rykte. Det kan på så sätt 

påpekas att medvetna konsumenter i större grad bildar sig positiva känslor om företaget och 

som i likhet med varumärkestrovärdighet genereras utifrån företagets ageranden, där CSR 

också utifrån resultatet visar sig ha en påverkan. I Andersson & Weiderstål modellen illustreras 

detta som den affektiva komponenten av konsumenters attityder och är den del som frambringar 

företagets fördelaktiga rykte. Konsumenter som uppvisar en högre grad av medvetenhet om 

företagets CSR-initiativ visar således en större benägenhet att bilda sig positiva känslor om 

företaget som därmed genererar ett fördelaktigt utfall för företagets rykte. 

 

H4: Det föreligger en positiv samvariation mellan konsumenters medvetenhet och ett företags 

rykte. Verifieras 

 

I förhållande till det låga antalet medvetna konsumenter framkommer dock att de konsumenter 

som är medvetna om företags CSR-initiativ även har en mer positiv attityd till företaget i form 
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av kognitioner och affektioner. Med beaktande av att hypotes H3 och H4 verifieras kan det 

påpekas att CSR har en positiv relation till ett företags immateriella värden. Detta ligger därmed 

i linje med den forskning som genomförts av bland annat Fatma et al. (2015) och Hur et al. 

(2014) där det i likhet med ovanstående resultat framkommer att CSR har en påverkan på 

varumärkestrovärdighet och rykte. Däremot är det värt att uppmärksamma den relativt svaga 

samvariationen mellan medvetenhet och varumärkestrovärdighet samt mellan medvetenhet och 

rykte, vilket tyder på att andra faktorer utöver medvetenhet kan spela in i detta avseende. 

Samvariationen mellan dessa variabler är ändock statistiskt säkerställda i och med 

signifikansnivån på 0.000 för respektive hypotes. Vidare bedöms dock utifrån Bilaga E och F 

att variablerna trovärdighet och rykte inte är normalt fördelade i de data som samlats in. Det 

framkommer dessutom ett fåtal extremvärden för de båda variablerna. 

 

4.3 Immateriella värden och dess relation till konsumenters respons 

Hypotes H5 undersöker samvariationen mellan varumärkestrovärdighet och konsumenters 

fördelaktiga respons. Som framkommer i tabell 8 uppvisas höga medelvärden rörande både 

varumärkestrovärdighet och respons, samt standardavvikelser på 1.81 och 2.22. 

 

Tabell 8 

Beskrivande statistik – trovärdighet och respons 

Variabel Mean Std. Deviation N 

Trovärdighet 7.52 1.81 683 

Respons 7.23 2.22 683 

 

I korrelationsanalysen mellan varumärkestrovärdighet och konsumenters respons framkommer 

en stark positiv korrelation på 0.752 (tabell 9). Ett högt värde på varumärkestrovärdighet 

sammanfaller således med ett högt värde på respons. Därmed kan hypotes 5 verifieras. 
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Tabell 9 

Korrelation – trovärdighet och respons 

 Trovärdighet Respons 

Trovärdighet Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

683 

.752** 

.000 

683 

Respons Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.752** 

.000 

683 

1 

 

683 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

H5: Det föreligger en positiv samvariation mellan varumärkestrovärdighet och konsumenters 

fördelaktiga respons. Verifieras 

 

För att besvara hypotes H6 undersöks samvariationen mellan företagets rykte och 

konsumenters respons. Utifrån tabell 10 påvisas höga medelvärden för de båda variablerna, 

samt standardavvikelser på 1.85 respektive 2.21. 

 

Tabell 10 

Beskrivande statistik – rykte och respons 

 Mean Std. Deviation N 

Rykte 7.37 1.85 684 

Respons 7.23 2.21 684 

 

Korrelationen mellan rykte och respons konstaterar en samvariation på 0.803 mellan de två 

variablerna och således en stark positiv samvariation (tabell 11). Resultatet innebär att hypotes 

H6 kan verifieras. 
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Tabell 11 

Korrelation – rykte och respons   

 Rykte Respons 

Rykte Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

684 

.803** 

.000 

684 

Respons Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.803** 

.000 

684 

1 

 

684 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

H6: Det föreligger en positiv samvariation mellan ett varumärkes rykte och konsumenters 

fördelaktiga respons. Verifieras 

 

Resultaten som erhållits för samvariationen mellan immateriella värden och konsumenters 

respons går i linje med de hypoteser som formulerats, varvid både hypotes H5 respektive H6 

verifierats. Konsumenters respons har presenterats som dess förmodade implicita agerande 

gentemot företaget och som sett till Andersson & Weiderstål modellen utgör den konativa och 

avslutande komponenten av konsumenters sammanfattande attityd. Konsumenters fördelaktiga 

respons baseras på de positiva immateriella värden som företaget kan inneha och som i detta 

fall omfattar företagets varumärkestrovärdighet och rykte. De resultat som 

enkätundersökningen genererat gällande immateriella värden och dess relation till 

konsumenters respons ligger i linje med Lii et als. (2013) argumentation, då vi fann en stark 

samvariation mellan varumärkestrovärdighet och respons (H5) respektive rykte och respons 

(H6). Som tidigare redogjorts innebär detta att det implicita agerandet reflekteras genom 

rekommendationer till familj och vänner eller att konsumenten föredrar företaget framför andra. 

Detta tyder på att konsumenter kan välja att agera på ett fördelaktigt vis mot företag som innehar 

immateriella värden som positivt rykte och varumärkestrovärdighet. 

 

I relationen mellan företagets rykte och konsumenters respons påvisas en något starkare 

samvariation i jämförelse med samvariationen mellan varumärkestrovärdighet och respons 

vilket således styrker Branco och Rodrigues (2006) resonemang att ett fördelaktigt rykte utgör 

en av de mest värdefulla immateriella tillgångarna för ett företag. Det är dock värt att lyfta fram 

att skillnaden mellan rykte (r = 0.803) och varumärkestrovärdighet (r = 0.752) inte är avsevärd 

och att likaså samvariationen mellan varumärkestrovärdighet och konsumenters respons är 
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stark, vilket därmed även betonar vikten av företags varumärkestrovärdighet. Även rörande 

variabeln respons framkommer dock en icke normalfördelad data samt fyra extremvärden 

(Bilaga G). 
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6. Slutsats och avslutande diskussion 

6.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att förklara om och hur CSR påverkar konsumenters attityd till företag 

samt ifall detta innebär ett mervärde och därmed varumärkesstärkande. Utifrån denna uppsats 

är en övergripande slutsats att CSR kan innebära fördelaktiga utfall för företag och dess 

varumärke. Utifrån Andersson & Weiderstål modellen utgörs konsumenters kognitioner och 

affektioner av varumärkestrovärdighet och rykte, dessutom framkommer i uppsatsen att CSR 

har en positiv påverkan på dessa immateriella värden. Det finns empiriska belägg för att både 

rykte och varumärkestrovärdighet verkar som förmedlare av varumärkeskapital och framförallt 

till det som beskrivits som ett konsumentbaserat varumärkeskapital, vilket utgörs av 

varumärkeskännedom och unika associationer. Eftersom konsumentbaserat varumärkeskapital 

uppstår utefter hur konsumenter tänker, känner och agerar kan således även den konativa 

komponenten av konsumenters attityd i form av ett implicit agerande påvisa ett fördelaktigt 

varumärkeskapital. Slutsatsen är följaktligen att CSR kan användas av företag som ett 

strategiskt verktyg för differentiering genom det mervärde CSR teoretiskt förklaras kunna 

generera. CSR kan därmed anses varumärkesstärkande ur ett konsumentperspektiv utifrån de 

resultat studien erhållit. 

 

Vi finner dock en stark begränsning, i likhet med tidigare studier, rörande konsumenters låga 

medvetenhet om företags arbete med CSR. Detta innebär dock inte att företag bör avrådas från 

att arbeta med CSR i och med de generellt sett positiva attityder konsumenter har till företag 

som integrerar CSR i sin verksamhet. Som framkommit har emellertid konsumenter med högre 

grad av medvetenhet om företags CSR-initiativ föga förvånande mer positiva attityder. Det 

föreslås således att företag finner sätt att mer effektivt kommunicera ut detta till konsumenter 

och därmed legitimera de resurser som investeras då tidigare forskning lyft fram betydelsen av 

att tillfredsställa konsumenter, vilket påpekats vara väsentligt för att företag ska generera 

fördelar genom CSR. I detta hänseende bör det även reflekteras kring konsumenters 

självuppfattning som visat sig ha viss betydelse för konsumenters medvetenhet. Företag bör 

förslagsvis uppmärksamma och resonera kring dess målgrupp för att anpassa CSR-arbetet efter 

de prefenser dessa innehar och således för att till största möjliga mån erhålla de immateriella 

värden som uppkommer vid positiva attityder ifrån konsumenter. I uppsatsen har flertalet 

aspekter tagits i beaktning som andra studier till viss del ignorerat. Även om studiens teoretiska 
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utgångspunkt bygger på tidigare forskning om hur konsumenter besvarar CSR-initiativ finns 

oss veterligen inga studier som kombinerat dessa aspekter och vidare hur de påverkar varandra. 

Exempelvis har många studier främst fokuserat på konsumenters attityder genom kognitioner 

och affektioner för att undersöka hur CSR kan generera varumärkeskapital. Konsumenters 

konationer har i fråga om attityder ofta uteslutits, vilket är värt att lyfta fram då undersökningen 

påvisar kognitioners och affektioners starka koppling till konsumenters implicita respons. Att 

detta ofta uteslutits grundar sig som tidigare beskrivits i svårigheten att mäta beteenden. Således 

har den konativa komponenten av konsumenters sammanfattande attityd enbart kommit att 

mätas utifrån en antagande implicit respons. Då en attityd består av en kombination av faktorer 

anses därmed att studien med den konativa komponenten i beaktande ytterligare kunnat förklara 

hur CSR påverkar konsumenters attityd gentemot ett företag och hur detta teoretiskt kan 

reflektera ett fördelaktigt varumärkeskapital. Tillsammans med självuppfattningsdimensionen 

anses således studien bidra med en bredare bild över hur konsumenter besvarar dessa initiativ. 

 

6.2 Avslutande diskussion och implikationer 

Tankegångarna angående CSR har under de senare decennierna skiftat från ett fokus på etik till 

prestation. Förväntningarna från intressenter har ökat på att företag engagerar sig i 

samhällsfrågor. Det förutsätts numera att detta genererar ekonomiska fördelar samt ett 

förbättrat varumärke, vilket får allt fler företag att investera stora resurser på sitt arbete med 

CSR. Flertalet studier har kommit att fokusera på vad företag kan generera genom sina CSR-

initiativ och framförallt har forskare undersökt hur detta påverkar konsumenters attityder till 

företag. Viss problematik har upptäckts kopplat till konsumenters bristfälliga medvetenhet 

(Bhattacharya & Sen, 2004; Pomering & Dolnicar, 2009; Valor, 2008), vilket väckt frågan om 

CSR kan användas som strategiskt verktyg för differentiering. Även om tidigare forskning 

(Fatma et al., 2015; Hsu, 2012; Hur et al., 2014) visat att CSR kan generera företag immateriella 

värden och varumärkeskapital till företag används i vår studie en bredare teoretisk 

utgångspunkt, som sammanväver mycket av den forskning som tidigare genomförts. Detta ger 

en ökad möjlighet att förklara om och hur CSR påverkar konsumenters attityd till ett varumärke 

samt om det följaktligen kan anses varumärkesstärkande. I likhet med tidigare studier 

framkommer positiva samband mellan CSR och immateriella värden som kan anses 

varumärkesstärkande, men som även förklarats utifrån konsumenters medvetenhet och 

självuppfattning. De implikationer som denna studie genererar berör således främst företag på 

konsumentmarknader som arbetar med CSR, alternativt företag som står inför valet att integrera 
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CSR som strategiskt verktyg i sin verksamhet. För dessa företag bidrar studiens resultat med 

en förklaring för om och hur CSR kan medföra positiva attityder och fördelaktiga immateriella 

värden till varumärket, men med förutsättningen att konsumenter är medvetna om dessa 

initiativ. En övergripande rekommendation som kan ges till företag utifrån resultatet är att CSR 

kan användas som marknadsföringsverktyg. Det bör dock som tidigare nämnts noggrant 

övervägas hur dessa initiativ kan anpassas till företagets målgrupp samt hur detta mest effektivt 

kommuniceras, framförallt med hänsyn till betydelsen av konsumenters självuppfattning för 

graden av medvetenhet. 

6.3 Begränsningar och förbättringspotential 

Det finns en del aspekter i studien värda att begrunda med åtanken ifall dessa kan ha påverkat 

uppsatsens utfall. Inledningsvis bör det återigen nämnas att ett slumpmässigt urval av 

respondenter hade stärkt studiens tillförlitlighet, då det hade varit möjligt att generalisera 

resultatet till en population och om möjligheten finns är därmed en eventuell 

förbättringspotential att använda sig av ett slumpmässigt urval. Dessutom kan de respondenter 

som deltagit i studien till viss del anses innebära en begränsning, då dessa förmodas utgöra en 

relativt homogen grupp. Däremot anses att valet av respondenter varit mest lämpligt inom 

ramen för studien och det är dessutom intressant att resultatet ligger i linje med tidigare 

forskning, vilket därmed bedöms till viss del stärkt studiens giltighet. Det är värt att lyfta fram 

att även om resultatet ligger i linje med tidigare forskning och att samtliga hypoteser verifierats 

inte nödvändigtvis innebär att det föreligger i den inbördes ordning som modellen illustrerar. 

Detta har inte heller varit syftet med modellen, utan istället att visa på studiens teoretiska 

utgångspunkt och de samband som mätts och slutligen verifierats. 

 

Vidare skulle det kunna diskuteras om enkätens utformning haft påverkan på de resultat som 

erhållits samt om skalan 1-10 möjligtvis varit för bred och därmed inte medfört någon större 

skillnad mellan svarsalternativen. Med bakgrund av uppsatsens frågeställningar ansågs det som 

en nödvändighet att avgränsa hög respektive låg medvetenhet utifrån de svarsalternativ som 

använts och som tordes kunnat ha viss påverkan på resultaten om konsumenters medvetenhet. 

Emellertid påvisas utifrån tabell 1 att detta haft marginell påverkan på resultatet i och med 

medelvärdet på 3.59 samt standardavvikelsen på 2.59, vilket tyder på att majoriteten av 

respondenterna ligger inom intervallet 1.59 till 5.59 och således en låg grad av medvetenhet. 

Dessutom framgår av Bilaga D en stor spridning av svaren rörande konsumenters medvetenhet. 
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Med beaktande av ovan anses därmed att skalan 1-10 varit lämplig och att ett liknande resultat 

hade uppnåtts även med en annorlunda skala. Det bör dock även lyftas fram att insamlad data 

i de flesta fall inte är normalfördelad, vilket kan vara värt att beakta i och med de parametriska 

tester tillsammans med de spridnings- och lägesmått som använts för att analysera resultaten. 

Vid dessa tester, som exempelvis regressions- och korrelationsanalys, är vanligtvis ett kriterium 

att insamlad data är normalt fördelad (Ghasemi & Zahediasl, 2012). Däremot beskriver Körner 

och Wahlgren (2015) att mätvärden i praktiken sällan är exakt normalfördelade samtidigt som 

Ghasemi och Zahediasl (2012) argumenterar för att detta kriterium kan ignoreras i 

undersökningar med ett större antal respondenter. Sett till de närmare 700 respondenter som 

deltagit i undersökningen kan det därmed hävdas att användandet av parametriska tester är 

motiverat och inte inneburit ett missvisande resultat. 

 

Ytterligare en aspekt som bör lyftas som en eventuell begränsning är hur respondenterna valt 

att ange sina svar i undersökningen. Det är möjligt att vissa respondenter gärna vill uppfatta sig 

som en person som lägger stor vikt vid samhällsproblem och att företag integrerar CSR i sin 

verksamhet och därmed baserat sina svar utifrån detta snarare än sin verkliga självuppfattning. 

Det kan dock enbart spekuleras i om detta påverkat självuppfattningens betydelse i detta 

avseende, men det bör även här påpekas att resultaten ligger i linje med tidigare forskning om 

självuppfattningens betydelse för konsumenters medvetenhet. Slutligen ska det 

uppmärksammas att i och med att studien endast undersökt konsumenters attityd till ett företag, 

som i viss mån kan anses vara unikt i sitt slag, kan det inte säkerligen fastställas att resultatet 

är överförbart till andra företag. Det kan dock, som tidigare diskuterats, ge en indikation på de 

positiva attityder som företag kan generera genom CSR samt det mervärde dessa attityder 

medför. 

 

6.4 Förslag till framtida studier 

Utifrån uppsatsen tillsammans med tidigare forskning finns flertalet områden inom CSR som 

vore av intresse att studera närmare. Med tanke på de begränsningar valet av respondenter i 

studien medför, kan det vara intressant att studera om resultatet skulle bli liknande ifall andra 

respondenter undersöks. Även om studien enbart kommit att inkludera företaget Ikea och att 

resultatet kan indikera på den påverkan CSR har på konsumenters attityder skulle det vara 

intressant att veta om det förhåller sig på ett liknande sätt för andra företag. Dessa företag skulle 

kunna vara relativt nystartade företag eller företag som inte har ett lika välkänt varumärke. Med 
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tanke på den problematik som berör konsumenters låga medvetenhet om företags CSR-initiativ 

har slutsatsen dragits att företag på ett mer effektivt sätt bör kommunicera dessa initiativ för att 

överkomma denna problematik. Framtida studier bör förslagsvis därmed behandla hur CSR-

initiativ ska kommuniceras för att öka konsumenters medvetenhet, men samtidigt inte resultera 

i försämrade attityder då det kan tänkas att överdrivet påtaglig kommunikation kan uppfattas 

som cynisk och således innebära motsatt effekt. Vidare har uppsatsen inte behandlat specifika 

CSR-initiativ, vilket leder till att det därmed vore intressant att undersöka om konsumenters 

medvetenhet är högre till somliga CSR-initiativ i jämförelse med andra samt vilka CSR-initiativ 

som genererar mest positiva attityder till företag. 

 

I och med de avgränsningar som gjorts där konsumenters explicita beteende i form av 

exempelvis köpbeteenden och lojalitet uteslutits samt att det i uppsatsen framkommer att CSR 

har en påverkan på konsumenters implicita respons vore det intressant att veta vilken inverkan 

detta har för konsumenters explicita beteende. Avslutningsvis föreslås även att framtida studier 

kan undersöka hur CSR påverkar andra intressenters attityd gentemot företag, då det kan 

förmodas att exempelvis leverantörer är mer medvetna och lägger större vikt vid 

samarbetspartners sociala ansvarstagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

Källförteckning 

Aaker, D. A. (2010). Building strong brands. London: Pocket Books. 

Arnould, E. J., Price, L. & Zinkhan, G. M. (2004). Consumers. (2. ed., International ed,). 

Boston: McGraw-Hill. 

Becker-Olsen, K. L., Cudmore, A., & Hill, R. P. (2006). The impact of perceived corporate 

social responsibility on consumer behaviour. Journal of Business Research, 59, 46-53. 

doi:10.1016/j.jbusres.2005.01.001 

Beckmann, S. C. (2007). Consumers and Corporate Social Responsibility: Matching the 

Unmatchable? Australasian Marketing Journal, 15(1), 27-36. doi:10.1016/S1441-

3582(07)70026-5 

Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2004). Doing Better at Doing Good: When, Why, and How 

Consumers Respond to Corporate Social Initiatives. California Management Review, 47(1), 9-

24. Från databasen Scopus. 

 

Borglund, T., De Geer, H., Sweet, S., Frostenson, M., Lerpold, L., Nordbrand, S., Sjöström, E. 

& Windell, K. (2012). CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets ansvar. 

(1. uppl.) Stockholm: Sanoma utbildning. 

 

Bowen, H. R. (2013). University of Iowa Faculty Connections: Social Responsibilities of the 

Businessman. Iowa City, IA, USA: University Of Iowa Press. Från http://www.ebrary.com 

 

Bradley, N. (2007). Marketing research: tools and techniques. Oxford: Oxford University 

Press. 

 

Branco, M. C., & Rodrigues, L. L. (2006). Corporate social responsibility and resource-based 

perspectives. Journal of Business Ethics, 69(2), 111-132. doi:10.1007/s10551-006-9071-z 

 

Brown, T. J., & Dacin, P. A. (1997). The company and the product: Corporate associations and 

consumer product responses. Journal of Marketing, 61(1), 68-84. Från databasen Scopus. 

 



 

42 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. 

doi:10.1016/0007-6813(91)90005-G 

 

Chaudhuri, A. (2002) How brand reputation affects the advertising-brand equity link. Journal 

of Advertising Research, 42(3), 33-43. Från databasen Scopus. 

 

Craig Smith, N. (2003). Corporate Social Responsibility: Whether or How? California 

Management Review, 45(4), 52-76+3. Från databasen Scopus. 

 

Delgado-Ballester, E., & Munuera-Alemán, J. L. (2005). Does brand trust matter to brand 

equity? Journal of Product & Brand Management, 14(3), 187-196. 

doi:10.1108/10610420510601058 

 

Erdem, T., & Swait, J. (1998). Brand Equity as a Signaling Phenomenon. Journal of Consumer 

Psychology, 7(2), 131-157. doi:10.1207/s15327663jcp0702_02 

 

Erdem, T., & Swait, J. (2004). Brand credibility, brand consideration, and choice. Journal of 

Consumer Research, 31(1), 191-198. doi:10.1086/383434 

 

Fatma, M., Rahman, Z., & Khan, I. (2015). Building company reputation and brand equity 

through CSR: the mediating role of trust. International Journal of Banking Marketing, 33(6), 

840-856. doi:10.1108/IJBM-11-2014-0166 

  

Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New 

York Times Magazine. Från umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf 

 

Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for 

Non-Statisticians. International Journal of Endocrinology & Metabolism, 10(2), 486-489. 

doi:10.5812/ijem.3505 

 



 

43 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

Hsu, K.-T. (2012). The Advertising Effects of Corporate Social Responsibility on Corporate 

Reputation and Brand Equity: Evidence from the Life Insurance Industry in Taiwan. Journal 

of Business Ethics. 109(2), 189-201. doi:10.1007/s10551-011-1118-0 

 

Hur, W.-M., Kim, H., & Woo, J. (2014). How CSR Leads to Corporate Brand Equity: 

Mediating Mechanisms of Corporate Brand Credibility and Repuation. Journal of Business 

Ethics, 125(1), 75-86. doi:10.1007/s10551-013-1910-0 

 

Högskolan Dalarna. (2016). Årsredovisning 2015: Högskolan Dalarna. Från 

http://www.du.se/Global/Uppf%C3%B6ljning/%C3%85rsredovisningar/H%C3%B6gskolan

%20Dalarna%20%C3%A5rsredovisning%202015.pdf 

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

 

Julander, C.-R. (2014). De dolda påverkarna. I M. Söderlund (Red.), Marknadsföring och 

påverkan på konsumenten. (s. 33-50). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kotler, P. & Keller, K. L. (2012). Marketing management. (14. ed., Global ed,). Harlow: 

Pearson Education. 

 

Körner, S. & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lai, C.-S., Chiu, C.-J., Yang, C.-F., & Pai, D.-C. (2010). The effects of corporate social 

responsibility on brand performance: The mediating effect of industrial brand equity and 

corporate reputation. Journal of Business Ethics. 95(3), 457-469. doi:10.1007/s10551-010-

0433-1 

Lantos, G. P. (2001). The boundaries of strategic corporate social responsibility. Journal of 

Consumer Marketing, 18(7), 595-630. doi:10.1108/07363760110410281 

Lii, I.-S., Wu, K.-W., & Ding, M.-C. (2013). Doing Good Does Good? Sustainable Marketing 

of CSR and Consumer Evaluations. Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management, 20(1), 15-28. doi:10.1002/csr.294 

http://www-scopus-com.www.bibproxy.du.se/source/sourceInfo.uri?sourceId=21873&origin=recordpage
http://www-scopus-com.www.bibproxy.du.se/source/sourceInfo.uri?sourceId=21873&origin=recordpage
http://www-scopus-com.www.bibproxy.du.se/source/sourceInfo.uri?sourceId=21873&origin=recordpage


 

44 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

Luo, X., & Bhattacharya, C.B. (2006). Corporate social responsibility, customer Satisfaction, 

and market value. Journal of Marketing, 70(4), 1-18. doi: 10.1509/jmkg.70.4.1 

Melo, T., & Garrido-Morgado, A. (2012). Corporate Reputation: A Combination of Social 

Responsibility and Industry. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 

19(1), 11-31. doi:10.1002/csr.260 

 

Park, J., Lee, H., & Kim, C. (2014). Corporate social responsibilities, consumer trust and 

corporate reputation: South Korean consumers' perspectives, Journal of Business Research, 

67(3), 295-302. doi:10.1016/j.jbusres.2013.05.01 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Pomering, A., & Dolnicar, S. (2009). Assessing the prerequisite of successful CSR 

implementation: Are consumers aware of CSR initiatives? Journal of Business Ethics, 85(2), 

285-301. doi:10.1007/s10551-008-9729-9 

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2002). The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. 

Harvard Business Review, 80(12), 56-68, 133. Från databasen Scopus. 

Raman, M., Lim, W., & Nair, S. (2012). The impact of corporate social responsibility on 

consumer loyalty. Kajian Malaysia, 30(2), 71-93. Från databasen Scopus. 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2007). Consumer behavior. (9th ed.) Upper Saddle River, 

NJ: Pearson Prentice Hall. 

Sen, S., & Bhattacharya, C. B. (2001). Does Doing Good Always Leading to Doing Better? 

Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility. Journal of Marketing Research, 38(2), 

225-243. doi:10.1509/jmkr.38.2.225.18838 

Snider, J., Hill, R. P., & Martin, D. (2003). Corporate social responsibility in the 21st century: 

A view from the world’s most successful firms. Journal of Business Ethics, 48(2), 175-187. 

doi:10.1023/B:BUSI.0000004606.29523.db 

Söderlund, M. (2014). Den påverkade konsumenten. I M. Söderlund (Red.), Marknadsföring 

och påverkan på konsumenten. (s. 17-30). Lund: Studentlitteratur. 



 

45 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

Trost, J., & Hultåker, O. (2007). Enkätboken. (3., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Valor, C. (2008). Can consumers buy responsibly? Analysis and solutions for market failures. 

Journal of Consumer Policy, 31(3), 315-326. doi:10.1007/s10603-008-9070-9 

 

Van Beurden, P., & Gössling, T. (2008). The worth of values – A literature review on the 

relation between corporate social and financial performance. Journal of Business Ethics, 82(2), 

407-424. doi:10.1007/s10551-008-9894-x 

 

Waddock, S. A., & Graves, S. A. (1997). The corporate social performance-financial 

performance link. Strategic Management Journal, 18(4), 303-319. Från databasen Scopus. 

 

Werther, W. B., Jr., & Chandler, D. (2005). Strategic corporate social responsibility as global 

brand insurance. Business Horizons, 48(4), 317-324. doi:10.1016/j.bushor.2004.11.009 

  

Wigley, S. (2008). Gauging consumers’ responses to CSR activities: Does increased awareness 

make cents? Public Relations Review, 34(3), 306-308. doi:10.1016/j.pubrev.2008.03.034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

Bilagor 

Bilaga A – Enkätfrågor 

 



 

47 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

 



 

48 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

 

 



 

49 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

 

 
 

 

 

 



 

50 

 

2016                           Andersson & Weiderstål 

Bilaga B – Fördelning av bakgrundsvariabler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelning programstudenter   

 Deltagande respondenter Val av respondenter 

Teknik, medier, IT, data, statistik 19.7% 29% 

Ekonomi, samhälle, turism 27.3% 26.2% 

Vård/idrott 19.7% 15.7% 

Språk 2.0% 0.5% 

Undervisning 24.7% 27.6% 

Annat 6.6% 1% 

Totalt 100% 100% 

(Högskolan Dalarna, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

36%

Kvinnor

64%

Män

31%

Kvinnor

69%

Könsfördelning – Val av respondenter Könsfördelning – Deltagande respondenter 

(Högskolan Dalarna, 2016) 
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Bilaga C – Diagram från enkätundersökningens del 5 

 

Nedan framgår i procent de antal respondenter som angivit svarsalternativet vet ej/osäker i 

enkätundersökningens del 5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

72%

Ikea bryr sig om att förbättra samhällets 

generella välbefinnande

Vet ej/osäker Resterande

32%

68%

Ikea integrerar välgörande ändamål i sin 

verksamhet

Vet ej/osäker Resterande

27%

73%

Ikea är ett företag som tar ansvar för 

samhället

Vet ej/osäker Resterande
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Bilaga D – Bedömning av data för variablerna medvetenhet och överensstämmelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spridningsdiagram – Spridning kring regressionslinjen 

 

Histogram – Normalfördelningskurva  Histogram – Normalfördelningskurva 
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Bilaga E – Bedömning av data för variabeln varumärkestrovärdighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxplot 

Histogram – Normalfördelningskurva 
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Bilaga F – Bedömning av data för variabeln rykte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxplot 

Histogram – Normalfördelningskurva 
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Bilaga G – Bedömning av data för variabeln respons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

  

 

 

Histogram – Normalfördelningskurva 

 

Boxplot 


