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Sammanfattning 

Inom livsmedelsbranschen har begreppet CSR funnits under flera år och utvecklats till att 

få en betydande roll i livsmedelsföretags kommunikation med sina konsumenter, i 

samband med att branschens miljöpåverkan har blivit ett debatterat ämne. Denna uppsats 

syfte är således att undersöka konsumenters medvetenhet kring livsmedelsföretagens 

arbete med CSR. Författarna vill bidra med en förståelse för hur konsumenter tar emot 

budskapet kring livsmedelsföretags CSR-arbete och hur det påverkar deras köpprocess. 

För att undersöka hur konsumenternas köpprocess påverkas har vi genomfört 35 

intervjuer med konsumenter som har olika demografiska uppgifter. Intervjuerna tyder på 

att det finns en brist i hur livsmedelsföretagen förmedlar sitt CSR-arbete ut till sina 

konsumenter, då de tillfrågade respondenterna saknade uppfattning om hur 

livsmedelsföretagen arbetar med CSR. 

Vidare framkom det även i intervjuerna att det fanns betydande skillnader avseende den 

yngre och äldre generationen, men även vad gäller utbildningsnivå, personligt intresse för 

ämnet och kön. De nämnda variablerna verkar ha inverkan på hur respondenterna tar till 

sig budskapet. Därför argumenterar vi för att det finns möjlighet till förbättring, där 

livsmedelsföretagen kan öka sitt arbete med att kommunicera ut information till sina 

konsumenter. Om livsmedelsföretag tar ovannämnda aspekter i åtanke vid deras 

kommunikation av deras hållbarhetsarbete kan det leda till en konkurrensfördel, vilket i 

sin tur gynnar företagens lönsamhet. 

 

Nyckelord: CSR, CSR-arbete, hållbarhet, livsmedelsföretag, livsmedelsbranschen, 

köpprocessen, marknadskommunikation. 
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Abstract 
 
In the food industry, the concept of CSR has been around for several years and has been 

developed to play a significant role in food business communication with its consumers, 

in the context of the environmental impact of the industry has become a debated topic. 

The purpose of this study is to investigate consumer awareness about the food businesses 

work with CSR. The authors want to provide an understanding of how consumers receive 

the message about food company's CSR work and how it affects their buying process. 

To investigate how consumers' buying process is affected, we have conducted 35 

interviews with consumers who have different demographic data. The interviews indicate 

that there is a shortage of information regarding how food companies convey their CSR 

work to their consumers, referred to the interviewees lack of perception in this study.  

Furthermore, during the interviews, there were significant differences regarding the 

younger and older generation, but also the level of education, personal engagement and 

gender. The mentioned variables seem to have an effect on how respondents receive the 

message. Therefore, we argue that there is scope for improvement, where food companies 

can increase their efforts to communicate information to their consumers. If food 

companies take the above-mentioned aspects in mind when communicating their 

sustainability efforts, it can lead to a competitive advantage, which in turn benefits 

companies' profitability. 

 

Keywords: CSR, Working with CSR, sustainability, food business, food industry, the 

buying process, market communication. 
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Förtydligande av begreppsanvändning 

CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om hur företag förhåller sig till de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter som finns kopplade till företaget 

(Grankvist, 2009). Det kan ses som frivilliga aktiviteter som företag själva väljer att 

implementera i sin verksamhet (Sjöström, 2014). 

Begreppen Corporate Social Responsibility (CSR), hållbarhet och hållbarhetsarbete 

används synonymt genom hela uppsatsen.  

CSR-arbete 

Vid benämning av CSR-arbete syftar författarna till aktiviteter som sträcker sig utanför 

de föreskrivna lagarna, vilket gör att arbetet kan ses som frivilligt. Exempel på sådant 

arbete är enligt CSR-kompassen (n.a): 

1. Att systematiskt förbättra företagets miljö- och klimatarbeten. 

 2. Att utveckla och distribuera produkter utifrån en social eller miljömässig aspekt.  

3. Minska matsvinnet (Livsmedelsforetagen, n.a) 

Livsmedelsföretag 

Livsmedelsföretag, livsmedelsbutiker och livsmedelsbranschen syftar alla till att beskriva 

företagen som studien berör. Anledningen till att olika benämningar används i texten är 

av författarna ett medvetet val, då de vill minimera känslan av upprepning och därigenom 

skapa en smidighet i texten. 

Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation behandlar de sätt som företaget kommunicerar ut till sin 

marknad, som bland annat kan bestå av befintliga och eller framtida konsumenter. 

Kommunikationen kan bland annat ske genom sociala medier, direktreklam, annonsering, 

erbjudanden och omvärldsrelationer (PR). 

Yngre versus äldre generationen  

I denna studie refererar författarna till den yngre respektive äldre generationen. När den 

yngre generationen benämns i uppsatsen berör de respondenter födda efter 1970. Den 

äldre generationen består således av respondenter födda innan 1969.   
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1. Inledning 
I följande kapitel kommer en bakgrund till studien samt en problemdiskussion framföras 

om varför det är viktigt att belysa frågan om hur konsumenters köpprocess påverkas av 

livsmedelsföretagens marknadskommunikation gällande deras CSR-arbete. Därefter 

kommer studiens syfte, disposition samt avgränsningar att presenteras. För att skapa en 

smidighet i texten kommer begreppen CSR, CSR-arbete och hållbarhet användas 

synonymt genom hela uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) fått 

allt mer uppmärksamhet och betydelse. Somliga menar att det inte längre är någon fråga 

om varför eller om företag skall bedriva CSR, utan snarare hur företaget på bästa sätt ska 

agera för att motsvara sina intressenters förväntningar på dem (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson 2009). 

Flertalet forskare har under det senaste decenniet undersökt hur organisationer använder 

kommunikation som verktyg för att belysa sitt CSR-engagemang och har bland annat 

funnit att företag använder sig av CSR i sin marknadskommunikation i ett strategiskt 

syfte (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). I linje med det just sagda argumenterar Lai 

et al. (2010) att företag utnyttjar CSR i sin marknadskommunikation för att förstärka de 

positiva associationerna till företaget och därmed stärka konsumentens relation till 

organisationen eller verksamheten. Detta tyder på att marknadskommunikation kopplat 

till CSR kan stärka relationen mellan företag och konsument.  

 

1.2 Problemdiskussion och frågeställning 
För chefer och marknadsförare är hållbarhetsarbete en viktig aspekt att ta hänsyn till, då 

det kan påverka konsumentens köpprocess (Svensk Handel, 2014). Således är det viktigt 

att förstå varför konsumenter agerar och köper någonting (Kotler, Armstrong & Parment, 

2016). Studier visar dock att svenska företag inte är tydliga nog med att kommunicera ut 

till sina konsumenter om hur företaget arbetar med CSR, trots att företagen har ett 

välarbetat hållbarhetsarbete (se bland annat Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). 

Detta kan antyda att svenska företag inte lyckas att nå konsumenterna med sin 
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kommunikation rörande deras CSR-arbete. Därför är syftet med denna studie att 

undersöka hur konsumenter tar emot budskapet kring livsmedelsföretags CSR-arbete och 

hur det påverkar deras köpprocess. Dessutom visade en kartläggning av hur konsumenter 

värderar hållbarhet i olika branscher utförd av Blom (2014) på uppdrag av Svensk Handel 

att konsumenter värderar hållbarheten högst inom livsmedelsbranschen.  

Uppsatsen avser därför att undersöka följande fråga: Hur påverkas konsumentens 

köpprocess av livsmedelsföretagens marknadskommunikation gällande deras CSR-

arbete? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur konsumenter tar emot budskapet 

kring livsmedelsföretags CSR-arbete och hur det påverkar deras köpprocess.  

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att fokusera vår undersökning till livsmedelsbranschen eftersom det är en 

bransch som konsumenterna har en nära kontakt till samtidigt som livsmedelsbranschen i 

väldigt stor utsträckning arbetar med CSR. 

Författarna har valt att begränsa antalet respondenter till 35 i antal, då de ska kunna bidra 

med ett tillräckligt stort underlag för att kunna besvara studiens frågeställning. För att 

delta i undersökningen fanns det ett antal olika kriterier, där respondenterna bland annat 

behövde vara självförsörjande i sina inköp samt erhålla olika demografiska uppgifter i 

form av ålder, kön och utbildningsnivå. Anledningen till att denna avgränsning 

tillämpades var för att författarna skulle kunna analysera olika konsumenter svar baserat 

på deras demografiska uppgifter.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på så vis att den börjar med den teoretiska referensramen i 

avsnitt två, där bland annat CSR, marknadskommunikation och köpprocessen presenteras 

med koppling till studiens problemformulering. Därefter, i avsnitt tre beskrivs den 

intervjubaserade metoden som valts för att undersöka uppsatsen frågeställning. Vidare 

presenteras utfallet av intervjuerna i avsnitt fyra, där de redogörs för de mest centrala 

delarna från intervjuerna. Vidare, i avsnitt fem tolkar författarna utfallet av intervjuerna 

mot bakgrund av det teoretiska ramverket som tidigare beskrivits. 
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Avslutningsvis sammanfattar författarna uppsatsen i avsnitt sex och slutsatsen 

presenteras: studien visar på att det endast är ett fåtal konsumenter som påverkas av 

livsmedelsföretagens CSR-arbete i sin köpprocess. Hur respondenterna påverkas kan 

hänföras till deras demografiska egenskaper, men även till deras personliga intresse.  
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2. Teori  
De teorier som presenteras i kapitlet har noggrant valts ut med utgångspunkt i studiens 

problemformulering och tillhörande syfte. Dessa är avsedda som hjälpmedel till att 

besvara studiens problemformulering. Ordningen följer: CSR, marknadskommunikation, 

köpprocessen och avslutas med en analysmodell.  

2.1 CSR  
Begreppet CSR har i dagens företagande en väsentlig del i verksamheten, då det påvisats 

kunna bidra med lönsamhet (Borglund, De Geer & Sweet, 2012). Att tillämpa CSR i 

praktiken kan enligt Grankvist (2012) bidra med konkurrensfördelar, vilket även stödjer 

Borglund, De Geer och Sweets (2012) uttalande. Att upprätthålla åtaganden kring miljö, 

sociala och ekonomiska aspekter efterfrågas av både samhället och konsumenterna (Lii et 

al., 2011).  

Att arbeta med CSR eller hållbarhet inom livsmedelsbranschen är något som Manzini och 

Accorsi (2013) menar att företagen behöver arbeta aktivt med. Forskarna menar att det 

underlättar för företagen att möta framtidens utmaningar på ett mer proaktivt vis. 

Exempel på sådana aktiviteter kan enligt Tjärnemo och Södal (2015) vara initiativ som 

bidrar till en minskad miljöförstöring (energi- och transporteffektivitet), återvinning, 

reducering av matsvinn samt erbjuda ett ekologiskt sortiment.  

Vidare menar Joergens (2006) att konsumenter värderar CSR olika beroende på hur de 

påverkar dem personligen. Inom livsmedelsbranschen kan etiska problem ha en direkt 

inverkan på individen genom att de påverkar dennes hälsa, vilket i sin tur bidrar till att det 

är angeläget utifrån konsumenternas sida att konsumera rättvisemärkta och ekologiska 

livsmedelsprodukter.  

 
2.1.2 Drivkrafter för att arbeta med CSR i företag 
Det bakomliggande faktorerna för att bedriva CSR-arbete är enligt Grafström, Göthberg 

och Windell (2008) att öka lönsamheten samtidigt som det gör företaget attraktivt både 

för konsumenter och arbetstagare. En avhandling som gjorts kring drivkrafterna för CSR 

är en studie av Minna Gillbergs (Hydén, 2004), där presenterar hon två huvudsakliga 

drivkrafter. Den första drivkraften handlar om kostnadseffektivitet som erhålls i form av 

ekonomiska vinster på grund av bättre teknik och produktionsframställning. Drivkraft 

nummer två förklaras med den positiva respons som sker genom att agera hållbart. Detta 
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då ett proaktivt förhållningssätt kan leda till minskning av exempelvis kommande 

miljölagar, skatter och kan påverka konsumenternas köpprocess i en positiv mening. 

Förutom de två nämnda drivkrafterna ses hållbarhet som en konkurrensfördel. Det arbete 

företagen åligger för CSR kan därför differentiera företaget i jämförelse med andra 

konkurrenter och öka konsumenters argument för att stödja företaget (Ammenberg, 

2004). 

Att identifiera ett företags drivkrafter är väsentligt för studien, då dessa visar på 

anledningarna till varför företag väljer att implementera CSR i sitt företagande. 

Drivkrafterna kan även bidra till att ett företag erhåller den positiva respons som nämns 

om CSR (Hydén), men det krävs då att den berörda målgruppen får informationen om det 

CSR-arbete som företaget bedriver. För att nå ut med ett budskap kan företag använda sig 

av marknadskommunikation (Andersson, 2010), vilket leder in på nästa grundpelare av 

studiens teoretiska referensram. 

 

2.2 Marknadskommunikation med inriktning på CSR 
Marknadskommunikation behandlar sättet som företag kommunicerar ut budskap på till 

sin marknad eller sina konsumenter (Andersson, 2010). Kommunikationen kan bland 

annat ske genom sociala medier, direktreklam, annonsering eller erbjudanden 

(Andersson, 2010). Vidare kan en demografisk segmenteringsvariabel vara av betydelse 

för hur företaget ska välja att kommunicera ut sitt budskap. Exempel på sådana variabler 

kan vara ålder, kön, utbildning och yrke (Mossberg & Sundström, 2012), vilket är 

variabler som fått ta plats i studiens empiri.  

Företag använder sig av marknadskommunikation för att bland annat nå ut till fler 

konsumenter, uppmuntra dem till att konsumera mer frekvent och till större volymer 

(Rosengren & Sjödin, 2011). Marknadskommunikationen användas av företag för att 

stärka och profilera sina kärnvärden som exempelvis trygghet, hållbarhet och 

miljövänlighet (Holm, 2002; Palm, 2006). Att kommunicera sitt CSR-arbete kan bidra till 

ett mer gynnsamt rykte som i sin tur kan öppna upp möjligheten för en stegrande 

inkomstökning enligt Gunasekaran och Spalanzani (2012). 

Genom att kommunicera sitt hållbarhetsarbete ut till kund är syftet att förmedla företagets 

sociala-, miljömässiga- och ekonomiska värderingar (Peattie, 1998). Vid 
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marknadskommunikation av sitt CSR-arbete är målet att uppnå aktivt agerande hos 

konsumenter. Målet är enligt Olausson (2009) att bygga upp ett långsiktigt intresse och 

engagemang för CSR genom att visa var företaget står i frågan (Olausson, 2009). 

Det finns även olika typer av marknadskommunikation, där Borglund, De Geer och 

Hallvarsson (2009) bland annat nämner greenmuting. Begreppet baseras på att företag 

sparsamt kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete, på grund av rädsla för att verka 

underprestera sitt hållbarhetsarbete och därav riskera att tappa sina kunders förtroende 

kring frågan (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009).  

Studier tyder på att företag i Sverige inte tydligt nog visar sitt CSR-arbete, även om 

arbetet är väl implementerat i företaget. Delvis tolkas frågan som ett kulturellt dilemma, 

där den svenska modellen i regel bygger på blygsamhet för att inte framstå som 

överdriven (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009; Olausson, 2009). Enligt Olausson 

(2009) finns det flertal olika anledningar till att företag väljer att inte kommunicera ut sin 

CSR-arbete till konsumenterna. Det kan bland annat bero på att de vill att andra 

intressentorganisationer istället ska uppmärksamma deras arbete, rädsla för att bli 

offentligt kritiserade för att inte göra tillräckligt eller för att framstå som ödmjuka.  

Genom att kommunicera sitt ansvarstagande kan det generera konkurrensfördel i 

jämförelse mot övriga företag på en konkurrensutsatt marknad (Olausson, 2009).  Trots 

de positiva aspekterna som CSR kan innebära för ett företag menar Berman, Phillips och 

Wicks (2006) att ett företags marknadskommunikation kring begreppet CSR inte leder till 

ökad medvetenhet kring verksamhetens CSR-arbete. 

Med marknadskommunikation som en av grundpelare i studiens teori är det av relevans 

att studera hur konsumenterna tar emot eller registrerar det budskap som företaget vill 

förmedla (Andersson, 2010). Det är enligt Morsing och Beckman (2006) viktig 

information att undersöka, då det är i denna process som företag kan påverka 

konsumenterna till ett köp hos just dem. Ett verktyg som kan användas för att förstå en 

konsuments inköpsval är köpprocessen, vilket leder oss in på nästa del i teorin. 
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2.3 Köpprocessen  
I kapitlets två föregående rubriker har begreppet CSR och marknadskommunikation 

presenterats. Teorin tyder på att det finns ett nära samband mellan dessa två, då företagen 

vanligtvis vill förmedla informationen kring deras CSR-arbete ut till sina konsumenter 

(Holm, 2002; Palm, 2006; Gunasekaran & Spalanzani, 2012; Peattie, 1998). Information 

som företagen kommunicerar ut leder till en möjlighet för att väcka ett behov och skapa 

en attityd hos konsumenterna. Detta kan i sin tur leda till att en vilja skapas hos 

konsumenterna för att inhandla sina varor hos de berörda företaget, då de tar hänsyn till 

värden såsom miljö och sociala aspekter (Charter et al., 2002).  

Köpprocessen beskrivs enligt Kotler et al. (2017) som den process som en konsument 

genomgår vid ett inköp, dock genomgår inte alla konsumenter alltid alla steg i processen. 

Ett exempel på detta är köp som sker på rutin. Rutinköpen innefattar varken 

informationssökning eller utvärdering av alternativ (Morsing & Beckman, 2006).  

Vidare är köpprocessen uppbyggd utefter fem olika steg: Uppmärksammandet av ett 

problem eller behov, informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och 

efterköpsbeteende (Kotler et al., 2017). 

Figur 1. Konsumentens köpprocess (översatt från Kotler et al., 2017) 

Enligt Grönroos (2008) har köpprocessen och ett företags CSR-arbete en korrelation till 

varandra. Om en konsument exempelvis inte är nöjd med företagets sätt att hantera miljö 

och sociala frågor på kan denne välja att inte inhandla sina livsmedel hos det företaget. 

Det visar därför på att ett företags CSR-arbete kan komma att påverka konsumenternas 

vilja till att konsumera, vilket i sin tur påverkar företagens lönsamhet (Granqvist, 2012).  

 

2.3.1 Behovsupptäckt  
I den första fasen upptäcker konsumenten ett behov (Kotler et al., 2017). Genom 

exempelvis marknadskommunikation kan företag väcka ett behov hos konsumenter 

(Kotler, Armstrong & Parment, 2016).  
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2.3.2 Informationssökning  
I nästa fas söker konsumenten information om en viss produkt eller företag, då denne 

identifierat ett behov som ännu ej är uppfyllt (Kotler et al., 2017). Det kan skilja sig 

mellan hur olika konsumenter väljer att styra sin informationssökning, där demografiska 

uppgifter såsom ålder, kön och sociala faktorer påverkar dennes informationssökning 

(Mossberg & Sundström, 2011).  

2.3.3 Utvärdering av alternativ  
Den tredje fasen kan beskrivas som en värderingsfas, där konsumenten rangordnar olika 

alternativ för att fatta ett beslut om vilket företag eller produkt som är bäst lämpad för att 

tillgodose dennes behov (Kotler et al., 2017).  

Vidare har Castaldo et al. (2009) studerat relationen mellan konsumenters köpintention 

och företags samhällsansvar. Forskarna fann att företag som aktivt arbetar med frågan är 

mer attraktiva för konsumenter jämfört med de företag som inte tar ansvar. Det är även 

enligt Grönroos (2008) av relevans att poängtera att konsumenter kan välja att inte 

inhandla produkter från företag som de upplever brister i sitt arbete med CSR och därmed 

inte lever upp till deras förväntningar.  

2.3.4 Köpbeslut  
Fjärde fasen av köpprocessen kännetecknas av att ett köpbeslut tas (Kotler et al., 2017). 

Själva beslutet kan ses som grundbulten i en marknadsförares arbete, vilket enligt 

forskarna lett till att många stora företag gör undersökningar för att kartlägga 

konsumenters köpbeslut och vad som leder dem till att konsumera. Det är dock ett 

komplext ämne att undersöka, då varje individs egna uppfattning och erfarenheter ligger 

till grund för de beslut som de tar (Kotler, Armstrong & Parment, 2016). 

Enligt Pedersen (2015) finns det olika typer av konsumenter, där etiska, medvetna och 

hållbara är några av dem. Etiska konsumenter konsumerar på ett sätt som sammanfaller 

med den egna moralen, som vanligtvis innebär att de bortser från egna intressen för att 

förbättra hållbarheten för framtida generationer. Konsumenterna kan bojkotta företag som 

de inte anser ta sitt ansvar. Detta är även något som Pedersen (2015) menar att etiska 

konsumenter kan använda sig av. Forskaren hävdar att konsumenter kan genom sitt 

konsumtionsval antingen primera eller bestraffa företag. Det kan därför ses som ett 

verktyg som konsumenter använder sig utav för att uppnå sina etiska mål (Newholm & 

Shaw, 2007). Enligt Connolly och Prothero (2003) betraktas det som konsumenters 
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maktposition gentemot företag, då de väljer att konsumera eller inte. Det är samtidigt 

något som Clelland (2014) stödjer, då han menar att ett företag inte kan överleva utan 

sina konsumenter och därmed innehar de ett maktövertag. 

Castaldo och Perrini (2004-i Castaldo et al., 2009) kom dock fram till att det inte fanns 

någon försäkran i att konsumenterna alltid inhandlar produkter från det företag som kan 

anses som mest etiskt riktigt. Det kan istället vara andra faktorer som styr 

konsumenternas val av beslut. Enligt Boulstridge och Carrigan (2000) är det kvalité, pris, 

bekvämlighet och varumärkeslojalitet som är de mest avgörande faktorerna i varför 

konsumenter antar vissa köpbeslut, vilket gör att viljan att handla etiskt inte alltid är den 

mest prioriterade. 

En annan viktig aspekt som rör köpbeslutet är en konsuments attityd. Företag satsar stora 

resurser på att framkalla positiva attityder till sin verksamhet (Puccinelli et al., 2009). 

Anledningen bakom satsningarna är att människor som innehar en positiv attityd 

vanligtvis är mer benägna att engagera sig i ett beteende som gynnar företaget, som 

exempelvis att inhandla sina konsumtionsvaror hos dem. Det finns forskning som visar på 

att attityder är väletablerade inom marknadsföringsämnet, men länken mellan attityd och 

önskvärt beteende är fortfarande relativt outforskat (Puccinelli et al., 2009). Det finns 

även forskning som tyder på att ålder, utbildningsnivå och sysselsättning påverkar 

attityderna mot exempelvis elektroniska marknadskommunikationselement, där de yngre 

och utbildade är mer positivt inställda än de äldre och outbildade (Chiou-Wei & Inman, 

2008). 

2.3.5 Efterköpsbeteende 
Avslutande steg i köpprocessen behandlar efterköpsbeteendefasen (Kotler et al., 2017). 

Fasen kännetecknas av att konsumenten utvärderar huruvida de förväntningar denne har 

på produkten eller företagen stämde överens med det som levererades, exempelvis om 

konsumenten har sociala eller miljömässiga förväntningar på företaget. I de fall företaget 

lyckats med att tillfredsställa konsumentens förväntningar på dem skapas en positiv 

attityd till företaget (Puccinelli et al., 2009).  

2.3.6 Kritik mot köpprocessen  
Kritik har riktats mot modellen och forskare har hävdat att den inte tar hänsyn till köp 

som sker utav vana eller rutin. Belch G. och Belch M. (2009) menar att konsumenter 

spenderar ytterst liten eller ingen ansträngning alls vid köp av varor som inhandlas 
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regelbundet. Det visar på att alla steg i processen inte gäller för konsumenter som redan 

har preferenser eller ett vanebeteende kring sitt inköp. Deras beslutprocess kan istället ses 

som en automatisk process, där lite tankeverksamhet läggs på beslutfattande (Laaksonen, 

1993). Enligt Stankevich (2017) är det av väsentlighet för företag som tillhandahåller 

produkter som präglas av vana, som exempelvis livsmedelsföretag, att behålla sina 

konsumenter genom en ständig kommunikation som påminner konsumenterna om deras 

behov. Att köpprocessen kan skilja sig beroende på vad det är som ska inhandlas är även 

något som Hernant och Boström (2010) menar. Enligt författarna är processen vid inköp 

av exempelvis dagligvaror relativt kort jämfört med inköp av sällanköpsvaror där 

processen vanligtvis är mycket längre.  

Vidare menar Nordfält (2007) att köpprocessen sällan utspelar sig enligt modellen (se 

figur 4), då konsumenten sällan har beslutet klart innan denne lämnar hemmet. Alla steg i 

köpprocessen är därför enligt författaren inte av relevans, då exempelvis ingen 

informationssökning eller utvärdering alltid sker.  

Modellen är trots kritiken adekvat att använda i studien, då den på ett visade sätt 

illustrerar en förståelse för hur en konsuments val kan gå till. Författarna har i studiens 

analys använt sig av både modellen och dess kritik för att kunna analysera det insamlade 

empiriska materialet.  

2.5 Teoretisk analysmodell  
Grundbultarna som den teoretiska referensramen är uppbyggd av ska nu presenteras i en 

teoretisk analysmodell. Den teoretiska referensramen är uppbyggd utefter tre centrala 

teorier som genomsyrar hela uppsatsen och har som syfte att besvara studiens 

problemformulering: “Hur påverkas konsumentens köpprocess av livsmedelsföretagens 

marknadskommunikation gällande deras CSR-arbete?” 

Genom att presentera de tre huvudsakliga delarna i arbetet som en modell ska det erhålla 

en förståelse för läsaren om hur studien är uppbyggd på ett strukturerat och överskådligt 

sätt.   

 

 

Figur 2. Teoretisk analysmodell 

CSR Marknads- 
kommunikation 

Köpprocessen 
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För att besvara studiens problemformulering har de tre nämnda delarna ansetts vara av 

störst relevans för att tillsammans med studiens empiriska undersökning leda fram till 

studiens resultat. Delarna som den teoretiska analysmodellen byggs upp av har stark 

koppling till varandra och bör i samverkan ingå i modellen för att kunna underbygga 

studiens teori.  

2.5.1 Steg 1: CSR och dess drivkrafter 
Den första delen i analysmodellen är baserad på ämnesområdet CSR. Inom ämnet CSR 

har en grundläggande förståelse för begreppet samt dess drivkrafter för ämnet ansetts som 

mest relevant, då det är på dessa grunder företag väljer att tillämpa CSR i sitt företagande.  

2.5.2 Steg 2: Marknadskommunikation 
Vidare har marknadskommunikation tagit en central del i studiens teori, då den speglar 

företagens sätt att kommunicera sitt CSR-arbete på. Marknadskommunikationen kan ses 

som bryggan mellan företag och konsument, vilket kan anses som en viktig del för att 

kunna besvara studiens problemformulering. 

2.5.3 Steg 3: Köpprocessen 
Den sista delen av analysmodellen består av konsumenters köpprocess. Den är relevant 

att studera i studiens sammanhang, då det är kärnan i problemformuleringen “hur 

påverkas konsumentens köpprocess”. Den visar även på viktiga aspekter som är av 

relevans vid studerande av konsumenter och deras attityder till företag eller produkter.  
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3. Metod 
I detta kapitel kommer först studiens forskningsansats att presenteras, sedan följer 

forskningsmetod, datainsamlingsmetoder, källkritik, validitet & reliabilitet, etik, 

litteratursökning och avslutas med reflektioner kring metodval.  

3.1 Forskningsansats 
Enligt Patel och Davidson (2011) kan relationen mellan teori och praktik utmynna i tre 

skilda sätt att tillämpa forskning på. De benämns som induktiv, deduktiv samt abduktiv. 

Den induktiva ansatsen innebär att verkligheten studeras utan att kopplingar till befintlig 

teori görs. Det är först när det empiriska materialet sammanställts som en teori kan 

formuleras. 

Motsatsen från den induktiva ansatsen utgörs av den deduktiva. Denna typ av ansats utgår 

från redan existerande teori och samlar utifrån den in relevant information från 

verkligheten. Enklare förklarat utformas hypoteser, men med hänsyn till den valda teorin 

för att sedan prövas empiriskt. Om ovannämnda ansatser skulle kombineras skulle det 

utmynna i en abduktiv ansats. 

Den abduktiva ansatsen innebär att forskare kan växla mellan att använda både ett 

deduktivt och ett induktiv angreppssätt. Fördelen med att använda sig av en blandning är 

att forskaren blir mer flexibel i sitt tillvägagångssätt, då en rörlighet finns (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). 

Andra positiva aspekter med att använda den abduktiva ansatsen är enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) att det ger större utrymme för inspiration. Detta då friare tyglar öppnar 

upp för möjligheter att upptäcka nya synsätt och mönster. Det finns inte bara positiva 

aspekter med detta angreppssätt. Patel och Davidsson (2011) tar upp en av riskerna med 

att arbeta med abduktion, nämligen att forskarens tidigare erfarenheter och redan befintlig 

forskning omedvetet kan leda forskaren i en specifik riktning. Det innebär att den 

information som finns i periferin bortses från och att alternativa teorier inte upptäcks. 

Med hänsyn till ovanstående fakta kommer författarna till denna studie att tillämpa en 

abduktiv ansats. Detta då det ger möjlighet att samla in empiriskt material parallellt med 

det teoretiska, för att på så vis få en djupare förståelse för ämnet under hela processens 

arbetsgång. Detta då den valda metoden enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är den 

som passar bäst i verkligheten och hur forskare vanligtvis når sina resultat. Genom att 
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kunna studera teori och empiri samtidigt tror sig författarna kunna erhålla det mest 

sanningsenliga resultatet i förhållande till verkligheten. Den abduktiva ansatsen kan 

därmed hjälpa författarna att inte låsa sig vid förutbestämda teorier, vilket i sin tur gör att 

de kan driva och tolka sitt arbete utan förutfattade meningar som påverkar slutresultatet. 

3.2 Forskningsmetod 
Kvalitativ eller kvantitativ metod är exempel på två olika forskningsmetoder som går att 

tillämpa vid vetenskapliga studier (Bryman & Bell, 2013). Skall frågor kring människors 

upplevelser eller deras syn på verkligheten studeras är det en kvalitativ metod som skall 

appliceras. Enligt Ahrne och Svensson (2011) används den kvalitativa metoden om 

forskaren är intresserad av att beskriva, förklara eller tolka någonting. Det är även en 

fördel att använda den kvalitativa metoden om förkunskaperna är relativt låga kring 

ämnet, fenomenet eller frågeställningen. Detta då ett explorativt förhållningssätt kan 

antas vid denna typ av metod (Malterud, 2014). Kvalitativa studier kännetecknas 

vanligtvis av djupgående undersökningar som genomförts med hjälp av ett fåtal personer, 

vilket innebär att generalisering och utformning av statistik inte är tillämpbart. Motsatsen 

till kvalitativ är kvantitativ och kännetecknas av siffror och analyser, där det som studeras 

kan avgränsas och mätas (Bryman, 2011). 

Med hänsyn till uppsatsens problemformulering har författarna till studien valt att utföra 

en kvalitativ metod med inriktning på empirisk insamling. Valet stödjs då en kvalitativ 

metod behandlar ord och lämnar utrymme för författarna att beskriva, tolka och förklara. 

Enligt Alvehus (2013) kan den kvalitativa metoden ses som en tolkande forskning. En 

beståndsdel i den kvalitativa forskningen är därför att vi som författare inte tolkar 

materialet så att endast vi förstår, utan en mer generell förståelse skall eftersträvas. En 

generell förståelse kommer erhållas genom att vår tolkning sammanvävs med teori. Den 

kvalitativa metoden lämpar sig bäst i att undersöka den nämnda problemformuleringen, 

då den inte är låst till vissa metodtekniker (Alvehus, 2013). Genom att studera och 

undersöka ämnesområdet kommer kunskapen successivt att öka och därav är en kvalitativ 

metod att föredra. Viktigt att belysa är att vår studie inte är av en renodlad kvalitativ 

karaktär, då en kvantitativ aspekt kommer att vägas in. Den kvantitativa delen består av 

slutsatser kopplade till respondenternas demografiska skillnader. De demografiska 

variablerna som kommer att tillämpas är kön, ålder samt utbildningsnivå.   
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3.3 Insamling av empiriskt material 
Inom den kvalitativa forskningen finns det ett antal olika typer av datainsamlingsmetoder. 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan en kvalitativ datainsamling ske genom 

användning av bland annat intervjuer, observationer, enkäter eller dokument. 

För att erhålla ett underlag för den här studien har författarna antagit intervjuer som 

metod. Detta då författarna anser att den information som de behöver kan erhållas genom 

användning av den valda metoden. Studien baseras på hur konsumenters köpprocess 

påverkas av livsmedelsföretagens marknadskommunikation gällande deras CSR-arbete, 

därav anser författarna inte att problemformuleringen kan studeras med hjälp av 

exempelvis en observation eller av existerande dokument. 

För att erhålla så mycket information som möjligt av respondenterna ansåg författarna att 

en semistrukturerad intervjuform var den mest lämpliga för studien. Det innebär att 

intervjuerna är relativt fria och flexibla, där utformade frågor är grunden samtidigt som 

det finns möjlighet att ställa uppkomna frågor under samtalets gång, vilket berikar 

innehållet (Alvehus, 2013). Respondenten har friheten i att utforma sina svar efter det sätt 

hen själv föredrar. Syftet med de semistrukturerade intervjuerna är att få respondenternas 

syn på deras verklighet och att få ett förhållandevis fritt samtal, vilket i sin tur kan leda 

till att den intervjuade delar med sig av mer information utan att bli styrd och påverkad av 

intervjuledaren. 

Enligt Bryman och Bell (2013) är fördelen med den semistrukturerade intervjun att den 

har en viss flexibilitet och öppenhet. Genom att respondenten kan utforma sina svar efter 

eget sätt och inte behöver anpassa sig till något speciellt förhållningssätt. Respondenten 

kan ge det svar hen själv vill, vilket vi hoppas leder till större trovärdighet i svaren. 

Nackdelen med intervjuformen är dock enligt Bryman och Bell (2013) att det föreligger 

en risk för feltolkningar och att värdefull information inte uppfattas. Författarna till 

studien har trots risken för de negativa konsekvenserna valt metoden, då de anser att 

undersökningen kräver flexibilitet. Den stänger inte ute information och den ska 

förhoppningsvis samtidigt leda till nya infallsvinklar kring ämnet. Genom att använda sig 

av denna typ av metod leder det till att det kan bli ett mer avslappnat och 

förtroendeingivande möte mellan intervjuledare och respondent. Intervjuerna är 

uppbyggda utefter en intervjuguide, där det både finns struktur samtidigt som det lämnas 

utrymme för utsvävningar. Detta är även något som Malterud (2014) tar upp, då hon 
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menar att denna typ av intervjuform ger intervjuledare möjlighet att anta ett explorativt 

synsätt. 

För att framställa en användbar intervjuguide studerades först vald teori, för att på så vis 

få en djupare förståelse för ämnet, som i sin tur lett till att relevanta frågor kunnat ställas. 

Nästa steg i processen innefattade utförandet av intervjuer som resulterat i den empiriska 

datainsamlingen. Det sammanställda empiriska materialet jämfördes sedan med befintlig 

teori för att på så vis kunna upprätta en analys. Enligt Patel och Davidson (2011) öppnar 

denna typ av angreppssätt upp för nya synvinklar, då kunskap och förståelse successivt 

vuxit fram under hela processen. 

3.4 Skapandet av intervjuguide 
Bryman och Bell (2013) ger flertalet direktiv om hur en intervjuguide ska utformas och 

vad man bör tänka på vid skapandet av den. Forskarnas råd handlar om grundläggande 

ting såsom att använda ett förståeligt språk, att följa en röd tråd i upplägg av frågor samt 

att förhålla sig till intervjuguiden. Att ställa för specifika och fördjupade frågor är något 

som bör undvikas för att inte fastna på oväsentligheter under intervjun (Dalen, 2015). 

I denna studie har ovanstående rekommendationer som Bryman och Bell (2013) nämnt 

varit viktiga råd som vi har haft med i beaktning vid utformningen av intervjuguiden. 

Exempelvis blir en intervjuguide svår att säkerställa som tillräckligt strukturerad eller 

genomtänkt om ingen struktur följs. Genom att göra en strukturerad och välplanerad 

intervjuguide menar Dalen (2015) att samtliga frågor ska diskuteras och även tillämpats 

på prov innan genomförandet av den “riktiga” intervjuer sker. Den första intervjun som 

genomfördes ligger inte till grund för den empiriska insamlade datan, utan författarna 

valde att använda den som ett test på den guide som användes. Efter testintervjun 

reviderades frågorna, utefter feedback och svårigheter som uppkom under intervjun. 

Kärnan i guiden är baserad på frågor som berör konsumenters köpprocess och deras syn 

på livsmedelsföretagens hållbarhetarbete. Författarna har valt att dela upp guiden i olika 

avsnitt för att kunna få den tydlig och strukturerad. Det ger respondenten en tydlig bild av 

innehållet samtidigt som det underlättar författarens arbete med transkribering och analys. 

Med det nämnda upplägget hoppas studiens författare erhålla svar som kan besvara 

studiens problemformulering, vilket är intervjuguidens huvudsakliga syfte. 
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3.5 Utförandet av intervjuerna  
Intervjuerna inleddes med att fråga respondenterna ett antal demografiska frågor, så som 

exempelvis ålder, kön, yrke/utbildning. Analysen kommer delvis att utgå ifrån att 

analysera om det finns olikheter eller likheter i respondenternas svar med hänsyn till 

deras ålder, kön och utbildningsnivå.  

Intervjuerna utfördes antingen hemma hos respondenterna eller intervjuledarna. Genom 

att utföra intervjuerna på platser där respondenterna kände sig bekväma och trygga, var 

författarnas förhoppning om att det skulle leda till en högre komfortabel situation för 

respondenterna och möjlighet till djupare intervjuer.  Det möjliggör också att alla 

individer tar sig tid, tänker igenom och svarar så sanningsenligt som möjligt.  

Det valda tillvägagångssättet ledde till djupa och intressanta diskussioner, vilket gav 

författarna ett djupt och genomtänkt underlag att analysera. Genom den information som 

respondenterna delgett under de genomförda intervjuerna kunde författarna till studien se 

mönster och dra slutsatser kring hur konsumenter tänker och agerar kring hållbarhet hos 

livsmedelsföretagen. Författarna till studien valde att endast anteckna det som 

respondenterna sa, vilket innebär att ingen inspelning av intervjuerna gjordes. Enligt 

Kvale (1997) skapas då en mer informell karaktär på intervjuerna och respondenterna får 

lättare för att tala fritt om ämnet då det vanligtvis är mer avslappnade. För att säkerställa 

att anteckningarna speglade det som respondenten menade lästes sedan anteckningarna 

upp i slutet av intervjun för att kontrollera svaren för att på så vis minimera risken för 

missförstånd. 

Övervägande såg vi de positiva aspekterna av vårt val av intervjumetod, men det finns 

även kritik mot tillvägagångssättet. Nackdelen med att utföra intervjuerna enligt den 

använda strukturen var att det tog mycket tid att genomföra alla de 35 intervjuerna, då de 

var relativt långa och djupgående. Syftet med metoden var samtidigt att erhålla ett 

djupgående resultat, vilket författarna också erhöll.  I det fall att författarna hade valt 

andra alternativ, till exempel genomfört intervjuer på en offentlig plats hade det inneburit 

ett annat upplägg av intervjuguiden, då den var uppbyggd med flertalet djupa frågor som 

hade tagit för lång tid och varit för krävande tankemässigt att utföra på en offentlig plats. 

Det hade samtidigt varit svårt att hitta spontana respondenter som skulle kunna undvara 

ungefär 30 minuter av deras tid. 
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I majoriteten av intervjuerna upplevde intervjuledarna att samtalet fick ett naturligt flöde 

och diskussionen fortlöpte utan problem. Vid ett fåtal intervjuer uppmärksammade 

intervjuledarna att respondenterna saknade kunskap och intresse för hållbarhetsarbete 

inom livsmedelsbranschen, vilket resulterade i att dessa intervjuer blev mer av en formell 

karaktär och inte särskilt djupgående. Skillnaden mellan de olika respondenterna skildrar 

samtidigt verkligheten i den bemärkelse att olika människor förhåller sig olika till ämnet.  

Sammanfattningsvis antas en viss flexibilitet i insamlingen av data vilket stödjer 

författarnas val av metod. 

 

3.6 Val av respondenter 
När det gäller konsumtionsmönster kopplat till livsmedel är vanligtvis respondenter enkla 

att finna, då alla människor på ett eller annat sätt är beroende av produkterna. Författarna 

valde att sätta en nedre åldersgräns på 25 år, detta för att de tillfrågade skulle vara vana 

och självständiga konsumenter vad gäller inköp av livsmedel. Ett krav för att vara med i 

undersökningen var således att respondenten själv inhandlade sina matvaror. 

Vid ett vidare urval av respondenter finns ett antal olika metoder att tillämpa. Att ett urval 

måste göras beror på att hela populationen inte kan studeras, då de skulle bli en omöjlig 

och alltför omfattande studie. Författarna till studien har därför tillämpat det så kallade 

bekvämlighetsurvalet för att hitta tillgängliga respondenter som är villiga att ställa upp på 

en intervju. Det innebär att respondenterna handplockats och att den slumpmässiga 

faktorn kring urvalet minimerats (Denscombe, 2009). 

De tillfrågade respondenterna hade ett brett åldersspann, där den yngsta deltagaren var 25 

år och den äldsta var 83 år. Anledningen till att författarna valt ett brett åldersspann 

grundar sig i att fånga upp alla tänkbara och aktiva livsmedelskonsumenter. En jämn 

fördelning av variabler såsom kön, ålder och utbildningsnivå har även eftersträvas, för att 

ge en så bred och välrepresenterad svarsgrupp som möjligt. Genom att få stor variation av 

respondenter kan det ge en tydligare bild av hur konsumenter rent generellt tänker och 

agerar kring livsmedelsbutikers CSR-arbete. 

Nedan presenteras Tabell 3, en översikt över respondenternas demografiska uppgifter. 
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Respondent Kön  Ålder Utbildning/Yrke 

1 Kvinna 26 år Civilekonom 

2 Kvinna 25 år Civilekonom 

3 Man 26 år UX-designer 

4 Man 25 år Produktdesigner 

5 Man 25 år Industridesigner 

6 Man 26 år Pilot 

7 Man 40 år Styckare 

8 Kvinna 38 år Livsmedelsarbetare 

9 Kvinna 31 år Supply Planner 

10 Man 28 år Yrkesmilitär 

11 Man 31 år IT-branschen 

12 Kvinna 26 år HR-assistant 

13 Kvinna 76 år Pensionär 

14 Man 74 år Pensionär 

15 Kvinna 26 år Barnsjuksköterska 

16 Kvinna 27 år Kulturarbetare 

17 Man 28 år Snickare 

18 Kvinna 26 år Civilingenjör  

19 Man 56 år Underhållstekniker 

20 Kvinna 55 år Barnskötare 

21 Man 26 år Byggnadsarbetare 

22 Kvinna 25 år Grudskollärare 

23 Kvinna 25 år Student 

24 Kvinna 83 år Pensionär 

25 Man 56 år Entreprenör  

26 Man  30 år Byggnadsarbetare 

27 Kvinna 33 år Flygvärdinna 

28 Man 63 år Utbildningsansvarig 

29 Kvinna 33 år Sjuksköterska 

30 Man  31 år Byggnadsarbetare 

31 Man 28 år Student 

32 Kvinna 45 år Restaurangdelägare 

33 Kvinna 25 år Student 

34 Man  31 år Brandkonsult 

35 Man  41 år Rekryterare  
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3.7 Ansats till dataanalys 
När det empiriska materialet är insamlat ska det analyseras. Författarna till studien har 

valt att använda sig av en innehållsanalys (content analysis) som tydligt visar på vilket 

sätt datan skall behandlas. Det insamlade materialet kan upplevas som överväldigande 

och svårt att greppa, vilket leder författarna till första steget i innehållsanalysen - reducera 

textmassan. (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på nyckelord som valts ut av 

författarna har varit: hållbarhet, attityd, budskap och otillräcklig information. 

När textmassan komprimerats är nästa steg i innehållsanalysen att hitta teman, dvs. att 

hitta svar som passar ihop eller går att sammanlänka (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna till studien behöver därför förstå och uppfatta underliggande meningar som 

den intervjuade delat med sig av (Viney & Bousfield, 1991). Med hänsyn till detta har 

författarna utgått ifrån intervjuguiden. De teman som behandlades blev därför: 

konsumentens köpbeslut, marknadskommunikation med inriktning på hållbarhet, 

konsumentens attityd och utvecklingen av CSR.  

Steg tre i processen är kodning av varje tema i underkategorier, dvs. att författarna 

kartlägger vilka huvudteman som hör samman och lägger dem sedan i underteman, om de 

skiljer sig åt (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna till studien har båda valt att göra 

kodningen var för sig, för att på så vis kunna jämföra och diskutera det uppkomna 

resultatet. När författarnas överensstämmelse kring de olika teman skiljde sig åt avsevärt, 

valde de att gemensamt diskutera dem samt genom samtal hitta en bättre sortering av 

dem. Denna typ av uppdelning tillför trovärdighet till dataansatsen (Viney & Bousfield, 

1991). 

Nästa steg i analysen bestod av att beskriva människors uppfattning av ett visst fenomen 

på ett sammanhängande vis (Graneheim & Lundman, 2004). Ambitionen med studiens 

breda val av respondenter var att kunna hitta skillnader mellan exempelvis män och 

kvinnor eller yngre och äldre, låg- eller högutbildade och hur dessa påverkades av 

livsmedelsföretagens CSR-arbete. Genom att författarna letade efter mönster och 

samband kunde sådana resultat påvisas. Ett tydligt exempel på detta är att 

undersökningen visar på att det skiljer sig avsevärt vad gäller kunskap mellan den äldre- 

och yngre generationen inom ämnet. 

En annan aspekt av innehållsanalysen som Graneheim och Lundman (2004) tar upp är att 

processen från början till slut vanligtvis inte går successivt från steg ett till fyra, utan 
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snarare fram och tillbaka mellan stegen. Det är något som författarna upplevt under 

transkriberingen av data, vilket även styrker valet av den abduktiva ansatsen, som syftar 

till ett växelvist angreppssätt. 

 

3.8 Källkritik 
I bedömandet av en studies trovärdighet är det de valda källorna som studien bygger ett 

viktigt utgångsläge för att kunna göra det avgörandet (Thurén, 2013). I det material som 

forskaren tillämpar i sin studie, dels genom teori eller praktik, är en hög nivå av källkritik 

ett krav för att kunna producera en trovärdig studie menar Patel och Davidsson (2011); 

Backman et al. (2011). 

Utgångspunkterna i det källkritiska tänkandet i denna studien har understötts av flertalet 

principer som författarna gemensamt diskuterats fram. Genom att tillämpa en gemensam 

syn och utgångspunkt behöver ingen osäkerhet ifrågasättas angående hur uppfattningen 

av källkritiken ska appliceras. Grant (2013); Keys et al. (2009); Porter och Kramer (2006) 

menar att eftersom ämnet CSR, som studien utgår ifrån, är ett omdiskuterat och omstritt 

ämne kan det innebära att forskare bör ha en ännu högre nivå av källkritik för att 

genomskåda eventuella vinklingar eller falsk information. 

Vi har i den här studien haft de fyra kritiska principerna: tendensfrihet, oberoende, äkthet 

och tidssambandet som Thurén (2013) diskuterar som krav för att anse en källa som 

tillräckligt trovärdig. Om källorna inte uppfyllt dessa fyra kritiska kriterierna har dessa 

sållats bort. Angående tendensfriheten handlar det om att artiklar eller litteratur kräver ett 

kritiskt förhållningsätt. Därför är det oberoende källor de som bör användas, men som 

måste säkerställas genom att kontrollera upphovsmannen, syftet till publiceringen av 

materialet samt att man analyserar materialet och genomskådar personliga värderingar 

som kan påverka dig som mottagare. Princip nummer två menar att äkthet av 

vetenskapliga artiklar och litteraturen måste beaktas. För att säkerställa äktheten har vi 

kontrollerat källans utgivare, kontrollerat vem det är som publicerat materialet och vad 

personen i frågan har för roll eller kunskap om ämnet. Att kontrollera den ursprungliga 

källan har varit prioritet, men annars har en andrahandsreferens ansetts som ett alternativ 

för att uppnå äkthet. 
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I det tredje kriteriet är det tidssambandet som granskas. Ämnesområdena är CSR, 

livsmedelsföretagens marknadskommunikation med fokus på deras CSR-arbete samt 

köpprocessen, vilket kan ses som de tre pelarna som studien bygger på. De nämnda 

ämnena är aktuella och under progressiv utveckling, vilket betyder att en ständig 

uppdatering sker löpande. Det ger därför upphov till ett informationsgap som behöver 

tillgodoses. 

Det sista kriteriet handlar om oberoende. Kriteriet kan vara svår att genomskåda om 

forskaren är relativt ny inom forskningsområdet. För att undvika fallgropar och för att 

kunna genomskåda om litteratur ej ansetts som oberoende har vi jämfört publikationerna 

och försökt hitta fler där liknande argument hos fler källor för att säkerställa oberoendet 

(Thurén, 2013). 

Genom hela arbetet har dessa fyra principer varit de punkterna som vi använt oss av för 

att vi ska anse oss som källkritiska i vårt arbete och för att den studie som vi publicerar 

ska kunna uppfylla kriteriet trovärdighet. 

 

3.9 Reliabilitet och Validitet 
Vad gäller reliabilitet kan det ses som ett mått på hur tillförlitlig eller pålitlig en mätning 

är. Tillförlitlighetsaspekten kan enkelt förklaras som att mätningens resultat bör visa 

samma oavsett vem som utför mätningen eller vad det är som mäts. Enligt Kvale (1997) 

är reliabiliteten mer komplicerad att mäta vid utförandet av en kvalitativ metod jämfört 

med en kvantitativ metod. Detta då en kvalitativ metod har större utrymme för tolkning 

och kan vara mer svårbedömd. Då författarna till studien vill undersöka konsumenters 

åsikter är det den kvalitativa metoden som valts, då de anser sig få ut mest användbar 

information av denna typ av metod. För att öka reliabiliteten av undersökningen 

genomfördes alla intervjuer på liknande sätt, där de båda författarna var delaktiga och 

endast en respondent i taget intervjuades. 

Enligt Kvale (1997) innebär eller betyder validitet att forskaren mer eller mindre 

undersöker eller mäter det som undersökningen var menad att göra. Genom att författarna 

till studien haft en tydlig plan med sitt urval av respondenter och även kunnat specificera 

och motivera sina val av datainsamlingsmetoder ökar studiens validitet. Att de intervjuer 

som genomfördes var av semistrukturerad karaktär kan i sin tur påverka validiteten 
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negativt, då användande av ledande frågor kan påverka respondenternas svar. 

Intervjuledarna till studien valde därför att minimera denna risk och öka validiteten 

genom att använda sig av öppna frågor, för att inte påverka respondentens svar. För att 

öka validiteten använder sig författarna av en intervjuguide, som säkerställer att samtliga 

respondenter får samma frågor, dock med olika öppna följdfrågor. Genom att utgå ifrån 

intervjuguiden som är utformad efter att besvara frågeställningen ökar det reliabiliteten då 

respondenterna får svarar på frågor som berör det som författarna vill undersöka.  Men 

hänsyn till ovanstående åtgärder anser författarna att uppsatsen genomsyras av en god 

validitet, där det som mäts är det som ursprungligen var menat att mätas. 

 

3.10 Etik 
Ämnet etik är ytterst viktig att understryka och etiska dilemman är något som bör tas i 

beaktning vid insamlandet av empiriskt material, då det kan spela en stor betydelse på 

studiens resultat (Orb, Eisenhauer & Wynaden, 2000). Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att det finns flertalet etiska aspekter att utgå ifrån. Det handlar om att delge 

väsentlig information, hur forskarens roll har betydelse och att inge förtroende. 

Som Bryman och Bell (2013) och Jacobsen (2002) anmärker och som det gjordes i den 

här studien var att informera om att respondenternas medverkan var av frivillig karaktär. 

Det fanns inga krav på att medverka i studien om intresse eller vilja ej fanns. Hanteringen 

av respondentens uppgifter diskuterades, vilket bland annat rörde om uppgifterna fick 

publiceras eller om respondenterna ville förbli anonym. Författarna till studien valde 

dock att tillämpa anonymitet till sina respondenter, då de inte ansåg att de tillfrågades 

namn tillförde någon användbar information till studien. 

Avslutningsvis så har etik varit viktigt och att arbeta enligt ett etiskt förhållningssätt är 

något som författarna har tagit i beaktning under hela studiens process. Det är även något 

som Kavle och Brinkmann (2014) understryker är av stor relevans. 

 
3.11 Litteratursökning  
Studiens information- och litteratursökning påbörjades i databaserna Worldcat Discovery 

och Libris som finns tillgängliga för studenter vid Högskolan i Skövde.  Sökorden var: 

CSR, Food industry, marketing, marketing communication, livsmedelsföretag, 

marknadsföring, köpprocessen, decision-making process. Syftet med att använda 
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databaserna med tillhörande sökord var att hitta relevanta och betydelsefulla referenser 

som skulle ligga till grund för studiens teoretiska referensram.  

De referenser som presenterats i uppsatsen har noggrant valts ut och författarna har 

strävat efter att i största möjliga mån presentera förstahandskällor. 

 

3.12 Reflektion metodval 
Studien har genomgått ett flertal förändringar under arbetsprocessen och fram till dess 

slutgiltiga resultat. Ämnet CSR har dock varit bestående sedan starten, då författarna har 

ett intresse kring frågan och ville lyfta ämnet CSR inom livsmedelsbranschen. Det som 

har förändrats under processen är olika inriktningar på CSR t.ex. Mörkt värde, hållbarhet 

på egna varumärken, Supply Chain Management eller en studie av olika 

livsmedelsföretags hållbarhetsarbete då författarna haft olika tankar om vilket fokus 

studien ska ha. På grund av hinder i form av otillräcklig information inom valt område 

eller problem med att hitta lämpliga respondenter till att delta i studien har inriktning 

skiftats. Dessa hinder och problem resulterade i att slutligen utgå från ett 

konsumentperspektiv för att undersöka hur de uppfattar marknadskommunikationen kring 

livsmedelsföretags CSR-arbete och hur dessa aktiviteter påverkar deras köpprocess. 

Studiens utvecklingsprocess kan betraktas som svår samtidigt som den varit utvecklande 

för författarna. Trots att uppsatsen idag inte är baserad på den ursprungliga ideén är 

författarna nöjda med den inriktning inom CSR som studien till slut mynnade ut i.  

Intervjuguiden som är underlag för de 35 semistrukturerade intervjuerna kan upplevas 

som missvisande. Frågorna följer inte den struktur som den borde ha haft för studiens 

syfte. Eftersom revideringar har gjorts på uppsatsens innehåll efter de genomförda 

intervjuerna är vissa frågor orelevanta för den problemformulering som studien baseras 

på, vilket har bidragit till att stora delar av den ursprungliga empiriinsamlingen dessvärre 

fått sållas bort. Det kan ses som negativt för studiens helhetsintryck, då intervjuguiden 

inte är avsedd att besvara studiens problemformulering. Trots att intervjuguiden har 

ändrat fokus har dess bredd av frågor kunnat förse författarna med svar som passar till 

den nuvarande problemformuleringen.  

Med hänsyn till de antal intervjuer som genomförts för studiens empiri är det svårt att dra 

några generella slutsatser, då antalet respondenter är för få för att leva upp till den nivån 
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som krävs för att kunna ge ett generellt underlag. Trots att studien består av ett 

förhållandevis litet antal respondenter har dessa en bredd i form av olika demografiska 

uppgifter, vilket kan hjälpa författarna att spegla verkligheten. 

Det finns en risk att respondenter svarar på ett sätt i en intervju, men att de i verkligheten 

agerar på ett annat. Dock vill författarna understryka att de respondenter som deltog 

visade ett stort intresse och svarade med en utförlig förklaring till varför hen diskuterade 

och agerade på ett visst sätt. Även hos de respondenter som personligen inte hade något 

djupare intresse eller engagemang kring hållbarhet inom livsmedelsbranschen uppvisade 

de ändå förståelse med att diskutera frågorna. Efter att ha genomfört intervjuerna har vi 

blivit spontant kontaktade av några respondenter som delgivit att intervjun väckt tankar 

hos dem och gjort dem till mer hållbara konsumenter. Att få ta del av den responsen 

känns positivt i den benämning att ämnet har relevans och väcker engagemang.  
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4. Empiri 
I det här kapitlet kommer undersökningen som ligger till grund för arbetet att 

presenteras. Rubrikerna i kapitlet har en koppling till den teoretiska referensramen som 

är bestående av: CSR, marknadskommunikation och köpprocessen, vilket även utgör 

studiens analysmodell. I varje fråga kommer fördjupning kring respondenternas 

demografiska uppgifter att presenteras och om det finns samband samt mönster att utläsa 

vid de olika frågorna. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av empirin.  

Citat från respondenterna presenteras löpande i kapitlet, detta för att få en levande och 

korrekt beskrivning av respondenternas åsikter.  

4.1 Medvetenhet kring CSR  
Författarna till denna studie ämnade att undersöka om de tillfrågade respondenterna var 

bekanta med begreppet CSR eller det svenska ordet hållbarhet.  När författarna använde 

CSR som begrepp var det endast ett fåtal som hade medvetenhet kring vad begreppet 

innebar. När begreppet hållbarhet angavs kunde samtliga respondenter på ett mer eller 

mindre utförligt sätt beskriva begreppet.   

Utifrån respondenternas svar kunde tre olika typer av svar utläsas, som författarna valt att 

dela upp i tre olika grupper. Grupp ett, som bestod av nio respondenter, hade aldrig hört 

begreppet CSR och en dem uttryckte sig enligt följande: “Är CSR något som man borde 

känna till?” (Respondent 13) 

Den andra gruppen bestod av femton respondenter där deras gemensamma nämnare var 

att de hade hört talas om begreppet, men inte explicit kunde förklara dess innebörd. En av 

respondenterna uttryckte det: 

“Jag har hört begreppet, men kan inte på rak arm ge en förklaring till vad CSR 

innebär.” (Respondent 35)  

Den tredje typen av svar som erhölls var av de resterande elva respondenterna som kunde 

ge en exakt beskrivning av begreppet CSR. Ett exempel är från respondent 2: 

“CSR innebär hur ett företag arbetar med ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvar. Det handlar om att arbeta för en större fråga och inte bara om att tjäna pengar.”  

I de ovannämnda grupperna kunde ett mönster utläsas med hänsyn till respondenternas 

demografiska uppgifter.  
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Den första gruppen bestod av personer som inte hade en uppfattning om vad begreppet 

CSR innebar. Alla respondenter tillhörande denna grupp var av en högre ålder, vilket i 

studien innebär att de tillhör den äldre generationen.  

Den andra gruppen bestod av respondenter som hade hört talas om begreppet, men inte 

kunde ge en explicit beskrivning av CSR. Gruppen omfattades av respondenter där åldern 

var varierad samt att utbildningsnivå var av en icke akademisk karaktär.  

Den tredje gruppen särskilde sig gällande sin höga medvetenhet kring begreppet CSR till 

skillnad från de andra två grupperna. Gemensamma egenskaper hos respondenterna i 

denna grupp var att alla tillhörde den yngre generationen samt att de erhöll en akademisk 

utbildning. 

Det kan konkluderas att det finns skillnader mellan respondenternas kunskap och 

medvetenhet kring CSR, men att det runt begreppet hållbarhet finns en större 

medvetenhet.  

 

4.2 Respondenternas uppfattning av livsmedelsföretags marknads- 
kommunikation 
I den andra delen av intervjun ville författarna till studien undersöka huruvida 

respondenterna uppfattade livsmedelsföretagens marknadskommunikation med koppling 

till deras CSR-arbete. Tillgång till information kring ämnet var även något som 

diskuterades med de tillfrågade respondenterna.  

En av de tillfrågade uttryckte sig enligt följande:  

“Jag ser marknadsföringen kring livsmedelsbutikens hållbarhetsarbete i form av skyltar 

om det miljömässiga ansvar butiken tar t.ex. att deras frysar och kylar är 

miljöanpassade. De säljer grönsaker från lokalproducerade bönder. De säljer endast 

Fairtrademärkta bananer, vilket innebär att de tar ansvar både för miljön och för 

arbetarna.” (Respondent 12) 

Respondenten som gav det ovannämnda svaret, var den respondent som angav det mest 

utförliga beskrivningen av sin livsmedelsbutiks CSR-arbete. Demografiska uppgifter som 

kännetecknar respondenten är yngre ålder och akademisk utbildning. En annan viktig 
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aspekt att poängtera är att respondenten har ett stort personligt intresse samt engagemang 

för hållbarhetsfrågor rent generellt, men framförallt för livsmedel.  

Ett fåtal av respondenterna besvarade frågan med att de hade sett tendenser till 

livsmedelsföretagens CSR-arbete.  

“Jag har svårt att se deras hållbarhetsarbete i den fysiska butiken, men på deras sociala 

medier visar de ofta olika hållbarhetsprojekt som de jobbar med. Nu till sommaren har 

de visat att de ska jobba för en hållbar sommar, genom att sälja miljöklassad grillkol.” 

(Respondent 4) 

Respondent 15 uttryckte sig enligt följande:  

“Jag ser ofta skyltar om att butiken stödjer de lokala bönderna och säljer kött, ost och 

grönsaker som kommer från trakten. Förutom den reklamen har jag inte tänkt på om hur 

de arbetar hållbart.” 

Övervägande del av respondenternas svar indikerar dock på en annan uppfattning i 

frågan, där en av de tillfrågade uttryckte sig: 

“Jag vet inte på vilket sätt de arbetar eller hur de försöker visa det för mig som 

konsument.” (Respondent 16) 

Respondent 4 svarade: 

“Jag hämtar mest information och fakta om livsmedelsföretagen och deras hållbara 

sortiment på egen hand, annars skulle jag haft svårt för att handla hållbart. Det gäller 

för livsmedelsföretagen att synliggöra och underlätta både i hur de visar hur de arbetar 

med hållbarhetsarbete som företag, men även för att visa vilka produkter som är 

hållbara.”  

Ovannämnd respondent har akademisk utbildning samt tillhör den yngre generationen. 

Han har även ett stort personligt intresse för ämnet.  

Något som diskuterades inom frågan marknadskommunikation var tillgången av 

information gällande ämnet. Några av studiens yngre respondenter menade på att de 

genom sociala medier hade sett enstaka reklam angående livsmedelsbutikernas 

hållbarhetsarbete. De respondenter som tillhörde den äldre generationen var i regel inte 
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aktiva på de berörda företagens sociala plattformar, utan hämtade sin information ifrån de 

fysiska butikerna om de var i behov av det.  

4.3 CSRs påverkan på konsumenters köpprocess  
Den avslutande delen av intervjun baserades på hur konsumenternas köpprocess påverkas 

av livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete, vilket var av relevans för att besvara studiens 

problemformulering.   

4.3.1 Respondenternas behovsupptäckt 
Gällande respondenternas behovsupptäckt var det svaga indikationer om att hållbarhet 

hos livsmedelsbutikerna var av relevans. Tre respondenter av de 35 tillfrågade visade på 

att de redan i den nämnda fasen påverkades av företagens hållbarhetsarbete. Dessa hade 

ett grundläggande behov av att införskaffa de livsmedel som distribueras av ett företag 

som arbetade med CSR samt att de livsmedel som de införskaffade var hållbara. Två av 

de tre respondenterna uttryckte sig enligt följande:  

“Om företaget inte står för en hållbar verksamhet och erbjuder mig produkterna jag vill 

ha, så avstår jag hellre från ett köp där.” (Respondent 11) 

“Mitt utgångsläge i min konsumtion är att stödja det företaget som arbetar med 

hållbarhet.” (Respondent 4) 

Övriga 32 respondenternas uppfattning gällande hur de reflekterade kring sin 

behovsupptäckt utgick inte ifrån en hållbarhetsaspekt. Respondenternas svar kan delas in 

i två grupper, dels de respondenter som inte alls såg behovet med att företaget arbetade 

hållbart samt de tre som såg det som essentiellt. 

4.3.2 Respondenternas informationssökning 
Det nästkommande steget i köpprocessen är informationsfasen. Genom att diskutera 

frågan angående hur respondenternas informationssökning såg ut gällande företagens 

CSR-arbete kunde det fastslås hur respondenterna beter sig i den här fasen kopplat till 

frågan.  

“Eftersom jag inte ser det grundläggande behovet med hållbarhet, blir inte heller min 

informationssökning baserad på den aspekten.” (Respondent 26) 

“Jag analyserar inte mitt köp på djupet när jag handlar mat. Jag väljer närmaste 

livsmedelsbutik och köper de varor som jag vill ha.” (Respondent 25) 
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Av respondenterna var det tre stycken som diskuterade frågan djupare än övriga 

respondenter. Dessa utförde ett gediget informationssökande i denna fas. Två av dem 

uttryckte sig enligt följande:  

“Alla företag som jag väljer att köpa en produkt eller tjänst ifrån ska arbeta med CSR. 

Ofta behöver man leta ett tag för att erhålla information man behöver för att göra ett 

sådant inköp.” (Respondent 12) 

“Jag lägger ner mycket tid på att hitta rätt butik att inhandla mina matvaror hos. I 

början var det svårt att avgöra hur företag arbetar med hållbarhet, medan jag idag har 

olika utgångspunkter att koncentrera mig på när jag söker information. På företagens 

hemsidor brukar de tydligt presentera sitt hållbarhetsarbete och utifrån den 

informationen kan jag välja den mest hållbara butiken.” (Respondent 4) 

Sammanfattningsvis fanns det två olika sorters informationssökare: dels de som tog 

hänsyn till hållbarhet i sin informationssökning och en övervägande majoritet som inte 

reflekterade kring hållbarhet. 

 

4.3.3 Respondenternas utvärdering av alternativ 
I den tredje fasen av köpprocessen utvärderades de olika alternativen som uppkommit 

utifrån processens tidigare faser. Författarna har valt att dela in respondenterna i tre 

grupper med hänsyn till deras tre olika typer av svar. Den första gruppen utgjordes av de 

som inte värderade hållbarhet som något av relevans. Två av dem uttryckte sig enligt 

följande:  

“Jag utgår ifrån den billigast butiken eller den med bäst sortiment.” (Respondent 5) 

“Visst märker man att hållbarhet är viktigt, men att ha det som anledning för att välja 

eller att inte välja en livsmedelsbutik, det bryr jag mig inte om.” (Respondent 8) 

I den nästkommande gruppen påvisades det tendenser till att respondenterna hade frågan i 

åtanke, men inte av hög relevans. 

“Jag skulle vilja lägga större vikt vid att välja “rätt” butik, men jag orkar inte engagera 

mig något djupare.” (Respondent 15) 
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Av alla de tillfrågade respondenterna var det tre som gjorde en kraftig särskiljning från 

övriga respondenter. Som i de tidigare faserna i köpprocessen var hållbarhet deras 

utgångspunkt. Nedan följer två citat som speglar deras åsikter:  

“Eftersom företagets CSR-arbete är av största relevans, vilket också präglar det utbud de 

har blir jag ganska begränsad i det utbud som finns idag.” (Respondent 11) 

“Att utvärdera och analysera sina alternativ är intressant. Jag ser en positiv utveckling i 

frågan, då jag årligen upptäcker fler och fler företag inom livsmedelsbranschen som 

arbetar för frågor som delar mina värderingar.” (Respondent 12)  

I intervjuerna med koppling till utvärderingsfasen blev det tre grupper av respondenterna 

beroende på deras svar. Några lade inte någon vikt i frågan, några brydde sig men inte tog 

hållbarhetsaspekten i beaktning på något märkbart sätt samt de respondenter som 

utvärderade livsmedelsföretagens CSR-arbete.  

De olika demografiska uppgifterna delade in respondenterna i tre grupper. Den första 

gruppen kännetecknades av högre ålder, övervägande män samt låg utbildningsnivå.  

Den andra gruppen var framförallt bestående av yngre och välutbildade kvinnor som hade 

ett svagt intresse, men inte tillräckligt motiverade för att göra en grundlig utvärdering för 

frågan.  

Den tredje gruppen var de tre respondenter som gjorde djupa analyser och utvärderingar 

för att erhålla det mest hållbara alternativet. Respondenternas gemensamma nämnare i 

den sistnämnda gruppen var en yngre ålder och ett stort intresse för frågan.  

 

4.3.4 Respondenternas köpbeslut 
Utifrån studiens syfte kan köpbeslutet anses som den viktigaste fasen i köpprocessen. 

Respondenternas svar kan även i denna fas delas in i tre olika grupper. Två respondenter 

från den första gruppen uttryckte sig enligt följande:  

“Mitt köp beror på en gammal vana. Jag tycker även att pris är en avgörande del i vart 

jag gör mina inköp.” (Respondent 26)  
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“Jag köper varorna som jag gillar, utan att ta hänsyn till miljön. Vad hjälper det om jag 

handlar hos ett företag som är hållbara eller inte? Jag kan ändå inte rädda världen.” 

(Respondent 14) 

Kommentarer liknande dessa nämndes av flertalet respondenter.  

Flertalet respondenter nämnde att de skulle vilja göra bättre köpbeslut och påverkades 

mer av livsmedelsföretagens marknadskommunikation gällande hållbarhet för att göra 

rätt beslut. Övervägande respondenter i grupp nummer två uttryckte sig enligt följande 

citat: 

“Som småbarnsförälder är det inte alltid lätt att agera som man kanske borde göra, utan 

snarare vad man kan göra i en situation med tight budget” (Respondent 27)  

“Jag tänker inte så mycket kring mitt köp, men visst kan jag tänka mig att handla mer 

hållbart. Att gå till stans ekologiska butik och handla varor där, gör jag inte dagligen, 

men ibland.” (Respondent 16) 

“Jag vill göra rätt köp och stödja goda företag, men samtidigt är jag som student väldigt 

begränsad i min ekonomi. Det gör att jag ofta väljer en billigare butik, än kanske den 

mest hållbara.” (Respondent 23) 

Den sista gruppen som gick att urskilja var de tre respondenter som visat på stort intresse 

för frågan i de tidigare nämnda faserna. En av dem uttryckte sig enligt följande:  

“Jag har idag råd att köpa i den butiken som jag tycker arbetar för goda saker. Det 

tycker jag känns bra, trots att jag lägger ganska mycket pengar på att handla just där.” 

(Respondent 4) 

En annan aspekt som visade sig under intervjun var att köpbeslutsfasen väckte åsikter och 

tankar hos respondenterna. Författarna till studien uppfattade en viss typ av uppgivenhet 

hos respondenterna när köpbeslutet diskuterades. Denna uppgivenhet uttrycktes bland 

annat av respondent 18: 

“Varför kan företagen inte tydligt kommunicera ut det dom sysslar med, då hade jag 

garanterat handlat hos de hållbara företagen.”  
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Flertalet respondenter hade en vilja av att införskaffa sina livsmedel hos det bästa eller 

det mest hållbara företaget, men att de i dagsläget saknar information från företag som 

skulle övertyga dem om det att göra det.  

Det framkom demografiska mönster i respondenternas svar där de yngre tenderar att 

tänka mer ur ett CSR-perspektiv i val av livsmedelsbutik. De diskuterade mer av dess 

relevans kring att livsmedelsföretagen ska agera hållbart för att vilja stödja företaget, 

medan de äldre inte direkt reflekterat över frågan i sitt köpbeslut. Vidare fanns det 

betydande skillnader i utbildningsnivå och vilken påverkan det har på köpbeslutet. De 

respondenter som hade en akademisk utbildning hade generellt sett en annan syn på 

frågan och rankade hållbarhet högre än de respondenter som var lågutbildade. Det 

verkade även som att de högutbildade respondenterna tyckte att den ekonomiska aspekten 

inte var den avgörande faktorn, utan det handlade mer om att agera på etiskt riktigt sätt. 

En särskiljning mellan könen kunde konstateras, då kvinnor hade ett större intresse för att 

vilja välja mer hållbara företag. En annan viktig aspekt var det personliga engagemanget 

för frågan, som visade sig tydligt i tre av respondenternas svar.  

 

4.3.5 Respondenternas efterköpsbeteende 
Det avslutande steget i köpprocessen och den sista delen av intervjun baserades på en 

diskussion gällande efterköpsbeteendet. Som tidigare nämnt i empirin var övervägande 

del av respondenterna inte konsumenter hos hållbara livsmedelsbutiker. Diskussionen 

blev därför ganska kort hos dessa respondenter.  

Utifrån de respondenter som däremot valde att införskaffa sina livsmedel hos ett hållbart 

företag var det samma respondenter som i de tidigare faserna agerat hållbart. De uttryckte 

enligt följande:  

“Det känns som mitt förtroende för ett företag höjs när jag vet att de arbetar för en god 

sak. Därför känns det bra att stödja dem, samtidigt som jag själv mår bra av det.” 

(Respondent 12) 

“Coop tycker jag är den enda livsmedelskedjan där jag direkt kan säga vad de står för 

gällande hållbarhet samt hur de arbetar för att uppnå det. Jag har på sätt och vis byggt 

upp en relation med dem som gör att jag alltid väljer att handla hos dem. Det känns bra 

att göra det man kan för världen.” (Respondent 4) 
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Med hänsyn till ovannämnda citat verkade respondenterna betrakta livsmedelsbutikernas 

CSR-arbete som något positivt som stärker relationen mellan företaget och konsumenten. 

Eftersom övervägande majoritet inte handlade enligt en hållbar aspekt bortfaller många 

respondenter i frågan. Av de svarande kan det konkluderas att dessa var av yngre ålder, 

erhöll en akademisk utbildning samt hade ett personligt intresse för hållbarhet.  

 
4.4 Sammanfattning av empirikapitlet   
En övervägande majoritet av respondenterna verkar sakna kunskap och uppfattning om 

begreppet CSR rent generellt. Om begreppet nämns med hållbarhet istället för CSR kan 

alla de tillfrågade respondenterna i studien förklara begreppets innebörd, mer eller mindre 

utförligt. Demografiska uppgifter är av relevans i respondenternas svar, då det återfanns 

skillnader i ålder samt utbildningsnivå mellan respondenterna.  

Att diskutera hållbarhet inom livsmedelsbranschen med respondenterna indikerade på att 

en kunskapslucka fanns hos respondenterna, då de inte var medvetna om hur företagen 

arbetar med ämnet och hur det kommuniceras till konsumenterna. Majoriteten av 

respondenterna ansåg att livsmedelsföretagens marknadskommunikation av hållbarhet var 

otillräcklig, där övervägande majoritet av de äldre respondenterna anmärkte på det.  De 

yngre respondenterna registrerade företagens budskap, men reflekterade inte något 

djupare över det. Endast ett fåtal av de tillfrågade hade ett personligt intresse för frågan, 

vilket bidrog till att de sökte upp information och kunskap på egen hand.  

Majoriteten av konsumenternas olika steg i köpprocessen verkade inte påverkas av 

företagens marknadskommunikation av sina CSR-arbete. Respondenterna grundar enligt 

undersökningen inte sina köpbeslut på livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete, utan mer 

på vana, bekvämlighet, pris och sortiment. Det kan konstateras att majoriteten av de 

tillfrågade saknade intresse för frågan, då endast ett fåtal påvisade ett engagemang i 

frågan.  
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5. Analys 
I det femte kapitlet kommer en analys av det material som framkommit i tidigare kapitel 

att presenteras. Kopplingar mellan teori och empiri är det som kommer ligga till grund 

för kapitlet. I analysen kommer likheter, olikheter och reflektioner kring hur konsumenter 

uppfattar livsmedelsföretagens marknadskommunikation med koppling till deras CSR-

arbete att ligga som huvudfokus. Analysen har samma uppbyggnad som de två 

föregående kapitlen, vilket ska bidra till ett tydligt och lättöverskådligt upplägg för 

läsaren. 

5.1 Konsumenters syn på livsmedelsföretags CSR-arbete 
CSR är något som efterfrågas av både samhället och konsumenter enligt Borglund, De 

Geer och Sweet (2012); Lii et al. (2011). Utifrån det empiriska resultatet ställer sig dock 

författarna till studien med tveksamhet till detta uttalande. Majoriteten av respondenter i 

undersökningen såg inte CSR som något krav och det kan därför inte heller ses som något 

som efterfrågas av dem vid val av livsmedelsföretag. Respondent (13) uttryckte sig “Är 

CSR något som man borde känna till?”. Därav verkar en bidragande faktor vara 

konsumenternas omedvetenhet och okunskap kring ämnet. Däremot fanns det ett fåtal 

respondenterna som erhöll en stor medvetenhet om vad begreppet CSR innebär, vilket 

verkar grunda sig i ett stort personligt intresse för frågan. Det kan därför konkluderas, 

med hänsyn till empirin, att begreppet CSR inte är tillräckligt utbrett hos alla 

konsumenter. Viktigt att nämnda är dock att när begreppets synonym, hållbarhet, istället 

användes kunde samtliga respondenter relatera till begreppet, vilket även påvisar att en 

viss medvetenhet finns trots att den inte är kopplad direkt till begreppet CSR. 

Det konkluderas, med resultatet från empirin, att verkligheten inte alltid stämmer överens 

med det argumentet om dess höga grad av igenkänning som Lii et al. (2011) menar. Det 

verkar mer handla om en självklarhet från företagens sida då ämnet är djupt 

implementerat i sättet att bedriva företagande idag (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 

2009). 

Analyseras de olika respondenternas svarar på frågan uppdagades ett samband mellan de 

olika respondenternas svar och deras demografiska uppgifter. Det var tre svar som i regel 

nämndes. En grupp bestod av de respondenter som inte visste vad begreppet CSR 

innebar. Gemensamma faktorer hos dessa respondenter var hög ålder samt att de saknade 

högre akademisk utbildning. Den andra gruppen bestod i regel av en lägre ålder samt 
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mestadels kvinnor. I den sista gruppen som bestod av respondenter som kunde ge en 

exakt beskrivning av CSR var alla respondenterna av yngre ålder samt högutbildade. 

Det kan därför konkluderas att både ålder och utbildningsnivå verkar ha en korrelation 

vad gäller medvetenhet kring CSR. Att som företag utgå från att begreppet CSR är 

legitimt hos alla konsumenter idag (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009) är enligt 

studiens resultat felaktig. 

 

5.2 Konsumenters medvetenhet kring livsmedelsföretags 
marknadskommunikation av CSR 
Det finns ett flertal anledningar eller drivkrafter till varför ett företag ska kommunicera ut 

sitt CSR-arbete ut till sina konsumenter, som t.ex. strategiska- och konkurrensfördelar 

(Holm; Palm; 2006; Grafström, Göthberg & Widell, 2008). I studien undersöktes frågan, 

vilket Morsning och Beckman (2006) menar är viktig information att undersöka, då 

marknadskommunikationen kan påverka konsumenterna till att främja ett köp. I empirin 

framkom det ytterst svaga indikationer om att CSR ökar konsumentens anledning till att 

välja de företag som arbetar med dessa frågor. Enligt empirin visade det sig att 

majoriteten av konsumenterna inte uppmärksammat livsmedelsföretagens försök till att 

kommunicera ut hur de arbetar med CSR. Enligt Olausson (2009) är målet med ett 

företags marknadskommunikation, kring CSR-arbete, att bygga upp ett långsiktigt 

intresse och engagemang. I studiens undersökning var det endast tre av de tillfrågade 

respondenterna som bekräftade detta, vilket tyder på att Olaussons uttalande inte stämmer 

överens med majoriteten av studiens tillfrågade konsumenter. Övriga respondenter 

bekräftar det Berman, Philips och Wicks (2006) menar med att ett företags 

marknadskommunikation av CSR inte leder till en ökad medvetenhet kring företagets 

hållbarhetsarbete. 

För att kartlägga de olika respondenterna och hur de förhöll sig till frågan kan 

särskiljningar göras mellan de olika respondenterna och deras olika demografiska 

uppgifter. De personer som hade ett stort intresse av att handla hållbart premierade och 

visade stöttning till de företag som arbetade aktivt med frågan, oavsett om det handlade 

om livsmedel eller andra konsumtionsvaror. Det empiriska fyndet styrks även av 

Castaldo et al. (2009) som i sin forskning påvisade att företag som aktivt arbetar med 

frågan är mer attraktiva för konsumenter, än dem som inte gör det. Att ha ett stort 
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personligt intresse för frågan kan även enligt Joergens (2006) bero på att konsumenter 

värderar hållbarhet olika beroende på vilken direkt inverkan det har på dem. Det verkar 

utifrån studiens empiri som att ett fåtal av de tillfrågade värderade hållbarhet inom 

livsmedelsbranschen som något ytterst viktigt och att de därmed konsumerade produkter 

som bland annat är rättvisemärkta och ekologiska. Viktigt att nämna var att dessa 

respondenter bestod av tre stycken i förhållande till studiens 35 tillfrågade.  

Att frågan inte alltid uppmärksammas av konsumenterna kan ses som ett problem för 

företagen. Att de ändå väljer att förmedla sitt CSR-arbete kan enligt Olausson (2009) 

bero på att de vill inneha en konkurrensfördel gentemot andra företag inom samma 

verksamhetsområde. Problemet verkar enligt studiens undersökning grunda sig dels i 

okunskap om begreppets betydelse samt att det råder bristande marknadskommunikation 

kring ämnet. Är det företagens otillräckliga marknadskommunikation eller är det 

konsumenternas bristande intresse som har lett till den uppkomna situationen? Oavsett av 

vilken anledning okunskapen grundar sig på kan det konstateras att den inte bidrar till en 

avsevärd konkurrensfördel som bland annat Grankvist (2012) nämner, då det inte är en 

hjärtefråga hos de tillfrågade i studien.  

Enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) kan företag förhålla sig till 

marknadskommunikationen av sitt hållbarhetsarbete genom bland annat greenmuting. I 

empirin benämndes aldrig det ordet, men förklarades av intervjuledaren genom att 

använda sig utav “underdriven marknadskommunikation”. Med koppling till studiens 

empiri kan svenska livsmedelsföretag antas använda greenmuting, då övervägande 

majoritet av de tillfrågade konsumenterna inte visste hur företagen arbetade med CSR i 

sin verksamhet. Att företagen väljer att inte “skryta” om sitt CSR-arbete kan enligt 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) bero på att de är rädda för att tappa sina 

konsumenters förtroende om de skulle anklagas för att underprestera i sitt CSR-arbete. 

Olausson (2009) förstärker argumentationen med att företagen är rädda, vill undvika 

eventuell kritik och att de vill framstå som ödmjuka. Det verkar också bero på ett 

kulturellt dilemma, där den svenska modellen bygger på ödmjukhet (Borglund, De Geer 

& Hallvarsson, 2009; Olausson, 2009). I dagsläget tyder dock empirin på att 

blygsamheten gör att marknadskommunikationen blir otillräcklig, eftersom flertalet 

konsumenter inte alls verkar uppmärksamma CSR. 



45 
 

Påvisade skillnader mellan respondenterna och deras uppfattning om ämnet var något 

som studiens empiri tydde på. Enligt Mossberg och Sundström (2012) är demografiska 

uppgifter av betydelse vid kommunikation av ett budskap. Det är därför av relevans att 

belysa skillnader som påvisats i studien mellan kön, ålder och utbildning. Den yngre 

generationen erhöll, trots bristande kunskap om CSR, en större medvetenhet kring ämnet 

jämfört med de äldre. Den yngre generationen hade i regel någon gång kommit i kontakt 

med information gällande frågan hos sin livsmedelsbutiks sociala medier, medan den 

äldre generationen i större utsträckning var mer ovetande om frågans betydelse. De äldre 

hämtade sin information i den fysiska butiken (om de var i behov av det), medan de yngre 

åldrarna använde sig av andra sätt som exempelvis sökning på Google eller genom 

företagens sociala medier. Det finns även forskning som tyder på att bland annat ålder 

och utbildningsnivå kan påverka konsumenters attityd till elektronisk 

marknadskommunikation, där yngre och de som innehar en akademisk utbildning är mer 

positivt inställda till den typen av marknadskommunikation, än de äldre och outbildade 

(Chiou-Wei & Inman, 2008). Det kan därför, med hänsyn till studiens empiri och tidigare 

forskning, hävdas att en åldersaspekt är av relevans när det kommer till 

marknadskommunikationens genomslag hos konsumenter.  

 

5.3 CSRs påverkan på konsumenters köpprocess  
Konsumentens köpprocess är den sista delen av studiens tre grundpelare och har en 

betydande roll i att analysera studiens problemformulering. De tidigare två nämnda 

delarna, CSR och marknadskommunikation, ska tillsammans undersökas för att se om 

och hur de påverkar konsumenters köpprocess, med fokus på köpbeslutet.  

I studien empiri var det endast tre av 35 respondenter som genomgick alla köpprocessens 

faser, därav kan inte generella slutsatser tillämpas kring konsumenternas köpprocess. De 

steg som berörs är: behovsupptäckt, informationssökning samt efterköpsbeteende. En 

analys kring det resultat som framkommit i empirin kommer att presenteras, dock inte 

djupgående på grund av empirins brist på underlag. Att alla steg i köpprocessen inte alltid 

genomfört är även något som stöds av bland annat Laaksonen (1993), Belch G. och Belch 

M. (2009).  
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5.3.1 Analys av behovsupptäckt  
Tre respondenter ansåg att ett livsmedelsföretags CSR-arbete var av stor relevans i sin 

behovsupptäckt. De resterande 32 respondenterna som deltog i studien ansåg inte 

hållbarhet som en aspekt av relevans. Empirin tyder på att livsmedelsföretagen har 

misslyckats med att nå ut och väcka det behovet hos konsumenterna, som Kotler, 

Armstrong och Parment (2016) menar är genomförbart med marknadskommunikation.  

5.3.2 Analys av informationssökning 
Nästa fas består av sökning av information (Kotler et al., 2017). Det var tre respondenter 

som särskilde sig från majoriteten. Deras informationsfas bestod av ett gediget 

sökningsarbete baserat på hållbarhet hos livsmedelsföretaget samt efter hållbara 

produkter. Respondenterna var av yngre ålder, hög utbildningsnivå samt erhöll ett stort 

personligt intresse för hållbarhet, vilket Mossberg och Sundström (2011) menar kan 

påverka konsumenternas informationssökning. 

5.3.3 Analys av utvärderingsprocessen 
I den tredje fasen av köpprocessen sker en utvärderingsprocess mellan de olika alternativ 

konsumenten har att välja på. Castaldo et al. (2009) har studerat relationen mellan 

konsumenters köpintention och företags samhällsansvar som har påverkan i 

konsumentens utvärdering. Det framkom i den nämnda studien att företag som aktivt 

arbetar med frågan är mer attraktiva för konsumenter jämfört med de företag som inte tar 

ansvar. Om konsumenter inte anser att ett företaget kan leva upp till de krav konsumenten 

har gällande hållbarhet kan detta markeras genom bojkottning. Konsumenten kan därför 

befinna sig i en slags maktposition (Newholm & Shaw, 2007; Connolly & Prothero, 

2003). I empirin framkom det ytterst svaga indikationer som stödjer vad forskningen 

inom ämnet beskriver, då endast tre personer nämnde att de valde bort en livsmedelsbutik 

om den inte levde upp till de krav personen hade på hållbarhet.  

Dessa tre respondenter särskilde sig från de övriga respondenterna och kan betraktas som 

etiska konsumenter. De nämnda respondenterna konsumerar på ett sätt som sammanfaller 

med den egna moralen, vilket även återfinns hos Pedersen (2015) som menar att dessa 

typer av konsumenter bortser från egna intressen för att förbättra hållbarheten för 

framtida generationer. Övriga respondenternas utvärdering stämmer överens med det som 

Boulstridge och Carrigan (2000) nämner kring att pris, kvalité, vana och bekvämlighet 

kan ses som orsaker till att en konsument väljer ett visst företag eller butik. Enligt 
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empirin ingår inte hållbarhet som ett utvärderingskriterium för de resterande 

respondenterna. 

5.3.4 Analys av köpbeslutet 
Övervägande majoritet av respondenterna i undersökningen nämner att deras köp baseras 

på en vana och att hållbarhet inte är en anledning för att ta ett köpbeslut. Det förstärker 

det som Laaksonen (1993) menar gällande att de flesta köpbesluten inom 

livsmedelsbranschen sker på grund av vana. Det är även något som Hernant och Boström 

(2010) styrker. Konsumenterna handlar enligt Boulstridge och Carrigan (2000) efter 

kvalité, pris och bekvämlighet, vilket starkt styrks av studiens empiri. Majoriteten av 

respondenterna utgick ifrån dessa kriterier och endast tre respondenter tog hänsyn till 

hållbarhet vid val av livsmedelsbutik.  

Puccinelli et al. (2009) menar att företagen lägger stora resurser på att framkalla positiva 

attityder till sitt företag. Det ska förhoppningsvis leda till ett beteende som gynnar 

företaget som t.ex. att välja att handla sina livsmedel hos företaget. I empirin framkom 

det att tre respondenter bokstavligen utgick ifrån att handla hos företag som aktivt 

arbetade med hållbarhet. Respondenternas svar ger därmed medhåll till att det som 

Puccinelli et al. (2009) funnit i sin studie. Även de respondenter som inte alltid tänkt 

hållbarhet i sitt val av företag, menade på att när de valt ett hållbart livsmedelsföretag och 

gjort ett mer hållbart inköp erhöll de en mycket positiv känsla hos sig själva genom det 

köpbeslutet.  

Köpbeslutet är ett komplext ämne att undersöka, då varje individs egna uppfattning och 

erfarenheter ligger till grund för de beslut som de tar (Kotler, Armstrong & Parment, 

2016), vilket även empirin tyder på. Är en livsmedelsbutiks CSR-arbete av stor relevans 

för konsumenten visade empirin på att denne väger in aspekten i sitt val av butik och 

därav påverkas dennes köpbeslut. Om frågan inte är av relevans, vägs det inte heller in i 

köpbeslutet.  

5.3.5 Analys av efterköpsbeteende 
I köpprocessens avslutande del uppstår det så kallade efterköpsbeteendet. Fasen 

kännetecknas av de känslor som uppkommer efter ett genomfört köp enligt Puccinelli et 

al. (2009). På grund av bristande underlag kan inga analyser tas utifrån studiens 

undersökning. Det enda svaret av relevans i frågan baseras på en respondents stärkta 
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relation till livsmedelsföretaget genom dess CSR-arbete, vilket även benämns av Lai et 

al. (2010). 

 

5.4 Sammanfattning av analyskapitlet   
I sammanställningen av det empiriska resultatet har det framkommit att övervägande 

majoritet av respondenterna inte har kunskap om begreppet CSR är eller vad det innebär. 

Det indikerar därmed på en brist av medvetenhet kring ämnet.   

Vidare har det framkommit i studien att livsmedelsföretagens marknadskommunikation 

av deras CSR-arbete upplevdes av en övervägande majoritet som bristfällig eller nästintill 

obefintlig, vilket även återfinns i studier av bland annat Borglund, De Geer och 

Hallvarsson (2009) samt Olausson (2009). De tre demografiska variablerna som användes 

för att hitta mönster i de tillfrågades svar var ålder, kön samt utbildningsnivå. Studiens 

empiri tydde på skillnader när variablerna vägdes in och det kunde utifrån intervjuerna 

konkluderas att det fanns en korrelation mellan respondenternas demografiska uppgifter 

och de svar som de uppgav vid intervjuns frågor. Den yngre generationen var i regel mer 

medvetna samt positivt inställda till ämnet, medan den äldre var mer ovetandes och 

ointresserade. Vad gäller kön gick ett större intresse för frågan att hitta hos kvinnor i 

jämförelse med män. Vidare spelade utbildningsnivå en avsevärt viktig roll i 

konsumenternas medvetenhet kring ämnet, där de med en akademisk utbildning var mer 

upplysta och intresserade av ämnet.   

Ett annat viktigt fynd som visade sig vid analyseringen av respondenternas svar var 

vikten av det personliga intresset och hur detta påverkade konsumentens köpprocess. Det 

var i regel tre respondenter som särskilde sig med hänsyn till detta och samtliga av dem 

tillhörde den yngre generation samt var välutbildade. Det var även dessa tre respondenter 

som gick igenom köpprocessens alla steg vid val av livsmedelsbutik, vilket en 

övervägande majoritet av de tillfrågade inte gjorde. Det kan därmed tyda på att det 

personliga intresset för CSR-arbete inom livsmedelsföretag kan ha en påverkanseffekt på 

konsumenters köpprocess.  
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6. Slutsats och reflektion 
I det avslutande kapitlet av uppsatsen kommer en slutsats att presenteras. Här kommer de 

viktigaste fynden från studien att lyftas fram. Slutsatsen bygger på hur teori, empiri och 

analys samverkar för att få ett slutresultat som besvarar frågeställningen. Efter slutsatsen 

presenteras undersökningens bidrag till litteraturen och praktiken. Avslutningsvis har 

författarna valt att ta med en rubrik med förslag till fortsatt forskning, där intressanta 

upptäckter från empirin presenteras som inte fått utrymme i uppsatsen. 

Syfte med studien har varit att besvara problemformuleringen: “Hur påverkas 

konsumenters köpprocess av livsmedelsföretagens marknadskommunikation gällande 

deras CSR-arbete?” Med hänvisning till studiens undersökning kan frågan besvaras med 

att det endast är ett fåtal konsumenter som påverkas av livsmedelsföretagens CSR-arbete 

i sin köpprocess. Hur respondenterna påverkas kan hänföras till deras demografiska 

egenskaper, men även till deras personliga intresse.  

Genom våra intervjuer kan det konkluderats att en okunskap och omedvetenhet kring 

begreppet CSR finns hos flertalet av respondenterna. En övervägande majoritet av de 

tillfrågade i studien visste inte vad begreppet betydde eller vad det innebar. Endast ett 

fåtal av respondenterna kunde ge en explicit beskrivning av den frågan. Anledningarna 

till varför inte begreppet CSR är tillräckligt utbrett hos konsumenterna tyder på ett flertal 

orsaker som bland annat bristande marknadskommunikation, personligt intresse samt att 

de demografiska spelar en bidragande roll. Studien påvisade tydliga skillnader mellan de 

som erhöll kunskap kring CSR och de som hade bristande kunskap. Hos de med kunskap 

om CSR var deras ålder av yngre slag och deras akademiska utbildning av en högre nivå.  

Gällande livsmedelsföretagens marknadskommunikation av sitt CSR-arbete visade 

undersökningen på att majoriteten av respondenterna inte har uppfattat hur 

livsmedelsföretagen arbetar med CSR-arbete i sitt företagande idag. Många av 

respondenterna betraktade kommunikationen som obefintlig. Av de som hade registrerat 

något eller lite av CSR-arbetet, bestod en övervägande del av yngre respondenter som 

hade uppmärksammat det via företagens sociala medier. Något som dessa tillfrågade hade 

gemensamt var ett stort personligt intresse för hållbarhet.   
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Av undersökningen att döma genomgår den hållbara konsumenten fler steg vid val av 

livsmedelsföretag än vad den icke hållbara konsumenten gör. Majoriteten av 

respondenterna bekräftar det som tidigare studier inom området tyder på, att 

köpprocessen av livsmedel sker genom vana. Därför genomgår inte konsumenten alla 

köpprocessens faser. Vår studie indikerar dock på att den hållbara konsumenten 

genomgår fler faser av köpprocessen för att kunna genomföra ett köp som baseras på 

hållbarhetsaspekter, än vad den icke hållbara konsumenten gör. Detta då den hållbara 

konsumenten söker efter mer information vid köp av livsmedel än de som inte värderar 

hållbarhet som ett kriterium.  

Om livsmedelsföretag tar ovannämnda aspekter i åtanke vid kommunikation av deras 

hållbarhetsarbete kan det leda till en konkurrensfördel, vilket i sin tur kan gynna 

företagens lönsamhet. 

 

6.1 Undersökningens bidrag till litteraturen och praktiken 
Utifrån studiens resultat har även en praktisk rekommendation kunnat urskiljas, där 

författarna uppmanar cheferna till livsmedelsföretag att förbättra sin kommunikation ut 

till sina konsumenter angående sitt hållbarhetsarbete. Det kan bland annat ske genom att 

ta hänsyn till konsumentens demografiska uppgifter vid val av 

marknadskommunikationsverktyg, då empirin tydde på att de demografiska uppgifterna 

hade betydelse för hur konsumenterna förhöll sig till ämnet. Det framkom av studien att 

den yngre generationen föredrog att mottaga budskap eller information på sociala 

plattformar och uppskattade den typen av marknadskommunikation. Den äldre 

generationen uppskattade mer den traditionella typen av marknadskommunikation som 

bland annat innefattar skyltning i den fysiska butiken eller broschyrer.  

Ett viktigt fynd kring de demografiska egenskaperna som de olika respondenterna erhöll 

visade sig även i att den yngre generationen hade ett större intresse och medvetenhet för 

frågan än de äldre, vilket signalerar om att ämnet kommer spela en allt större roll i 

framtiden. Det kan därmed vara viktigt att företagen arbetar proaktivt med frågan, för att 

möta framtidens efterfrågningar.  
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Studien har bidragit med ett försök till att öka den befintliga kunskap som finns kring hur 

konsumenter påverkas av livsmedelsföretags CSR-arbete. Studien har resulterat i ett 

underlag som visar hur olika konsumenter ställer sig till frågan och vad som kan ha 

påverkat dem. Med studien hoppas författarna att har de har givit livsmedelsföretagen en 

indikation om att marknadskommunikationen kring deras CSR-arbete inte kommuniceras 

ut tillräckligt, att ämnet CSR fortfarande inte är självklart för alla konsumenter, att 

demografiska uppgifter är av relevans i frågan samt att personligt intresse är av stor 

betydelse i hur konsumenter förhåller sig till hållbarhet. Med hänvisning till studiens 

resultat är författarnas förhoppning att det ska ha bidragit med ett litet, men användbart 

underlag för både litteraturen och praktiken.   

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
För att besvara studiens problemformulering deltog 35 personer, ett antal som kan 

betraktas som relativt litet för att spegla verkligheten. Därför skulle en utökning av 

antalet respondenter vara av intresse för att förstärka studien och gett den en mer 

sanningsenlig bild av hur konsumenter påverkas av berörd fråga.  

En annan aspekt som hade kunnat utvecklats är respondenternas demografiska uppgifter. 

I studien användes ålder, kön och utbildningsnivå som variabler. Genom att tillämpa fler 

demografiska uppgifter hade fler infallsvinklar kring hur olika konsumenter påverkas där 

t.ex. geografiskt läge eller civil status varit intressant att studera, för att på så vis ge 

livsmedelsföretag indikationer på hur de ska rikta sin marknadskommunikation beroende 

på vart de är benägna eller vilken typ av målsegment de har. 

Undersökningen som uppsatsen är baserad på skulle kunna appliceras inom fler 

branscher. Eftersom CSR är något som tillämpas i de flesta branscher idag kan studien 

även appliceras inom flera olika branscher och därmed bidra till ett användbart underlag 

för dem. För att utveckla idéen än mer hade en jämförelse mellan de olika branschernas 

resultat även varit av intresse för se hur frågan skiljer sig mellan konsumenter. 

CSR inom livsmedelsbranschen är ett område som ständigt uppdateras. Genom att 

genomföra regelbundna undersökningar kan det leda till en bättre förståelse för hur 

konsumenter påverkas och därmed skapa en förståelse för hur ett företag kan arbeta med 

sin marknadskommunikation, för att på så vis kunna fånga sina konsumenter på ett mer 
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effektivt sätt. Studiens resultat kan därmed ses som en slags nulägesrapport, som kan 

komma att behöva uppdateras med hänsyn till att CSR är ett föränderligt, omdiskuterat 

och viktigt ämne.  
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8. Bilaga 1 
Författarnas egna reflektioner 
 
Anna Rundberg 
Den avslutande terminen av Butikschefsprogrammet börjar gå mot sitt slut. Tre år som 

präglats av arbete, utveckling och mycket glädje. Tillsammans med Claudia har vi skrivit 

den här uppsatsen, vilket har varit en omtumlande resa i både positiv och negativ 

bemärkelse. 

Under tredje årets första termin lästes kursen CSR- Corporate Social Responsibility. Från 

introduktionen till den avslutande föreläsningen blev jag starkt påverkad och intresserad 

av ämnet. Från att inte ha vetat vad CSR står för, till att nu försöka utgå ifrån ett hållbart 

förhållningssätt i mina val i livet. Det var också här inspirationen väcktes för den här 

uppsatsen. 

Min kollega Claudia och jag kom tidigt överens om att skriva ihop, trots att vi inte kände 

varandra sedan innan. Jag tyckte hon verkade vara en trevlig och reko person. Det kändes 

roligt att genomföra uppsatsen med någon som man inte kände sedan tidigare, men som 

min “magkänsla” var ytterst positiv till. Att arbetet skulle förankras inom 

marknadsföringsområdet var förutbestämt och inom det ämnet finns det många områden 

att välja på. Något som vi både tyckte var mer intressant och något som vi ville fördjupa 

oss i var CSR.  

Det stora problemet som har präglat oss genom hela uppsatsen har varit att hitta fokus. 

Inom ämnet CSR har vi provat flertalet olika inriktningar och mött problem som gjort att 

vi blivit tvungna att byta spår. Det har varit från bristande information inom val av ämne, 

till företag som inte velat delta i vår undersökning och svårigheter med att hitta vårt 

problem.   

Processen med uppsatsen skulle jag vilja betrakta som en händelserik resa eller som en 

berg- och dalbana. Det har varit flera höga toppar, men också många djupa dalar. 

Uppsatsen förknippar jag med ordet utveckling. Dels handlar det om kunskapsmässig 

sådan, men även personlig. Med facit i hand inser jag att det är svårare än vad man tror 

att skriva en uppsats.  

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Claudia som har genomlevt och överlevt den 

här perioden med mig. Vi har haft ett omtumlande halvår ihop, i både medgång och 
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motgång. Efter att ha hörts nästintill dagligen är det snart dags att göra slut på vår 

relation. Jag hoppas och tror att vi fortfarande kommer vara vänner, även om vi inte 

skriver uppsatsen ihop.  

 

Claudia Radtke  
Innan kursen startade fick jag som tips av bland annat vår examinator Mikael Hernant att 

fundera kring vilket ämne och inriktning som jag och min medskrivare skulle vilja 

studera. Vi tog detta i beaktning och började spåna på idéer för att vara så väl förberedda 

som möjligt innan kursstart. 

Ursprungligen ansåg vi att vi hittat ett väldigt intressant ämne och att vi skulle kunna 

bidra med nya fynd. Dock visade det sig efter konsultation med vår handledare Susanne 

Durst att vi valt ett ämne som var allt för outforskat för en kandidatuppsats och behövde 

därför tänka om. 

Det har varit en krävande process och ett flertal förändringar har behövt ske under 

arbetsprocessens gång, hela vägen från början till slutresultatet. Det som bestått från 

första början är vår passion för ämnet CSR och det har följt oss genom hela arbetet. Det 

som har fått förändras och anpassas är på en mer detaljerad nivå. Vi har fått ändra fokus 

från bland annat mörkt värde till värdekedjan, från värdekedjan till hållbarhet inriktat på 

egna varumärken och så vidare. Till en början ville vi även undersöka vårt ämne via ett 

företagsperspektiv dock upplevde vi problematiken med en mättad marknad vad gäller 

företag som inte ville ställa upp på intervjuer. Efter vägledning av handledare valde vi 

därför att anta ett konsumentperspektiv istället, då konsumenter vanligtvis är enklare 

respondenter att få tillgång till. Inte förens uppsatsen närmade sig sitt slut såg vi som 

författare helheten och kunde därefter anpassa vår frågeställning utefter den information 

som framkommit under arbetet med uppsatsen. 

Examensarbetet har varit väldigt utmanande och lärorikt, både akademiskt men även 

personlighetsmässigt. Jag har lärt mig mycket om mig själv och mitt sätt att bemöta 

motgångar, ta kritik och samarbete. Jag har även ökat mina kunskaper kring 

informationssökning i databaser, då mycket av grunderna i teoridelen är uppbyggda 

utifrån vetenskapliga artiklar. 
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Jag och min medskrivare Anna kände inte varandra sen tidigare, vilket jag sett som en 

fördel. Vi har varit måna om att dra vårt ”strå till stacken”, inte tagit varandra för givet 

samtidigt som vi stöttat, hjälpt och uppmuntrat varandra genom processen. Jag har lärt 

mig vikten av att ha en positiv attityd även i motgångar och att de då kan blir lättare att ta 

sig an den kritik vi mottagit. Vi har även fått utveckla ett gemensamt arbetssätt som 

passat för oss som medskrivare där deadlines, fysiska träffa och Skypesamtal varit en 

bestående del från start till slut. 

För att konkludera denna tid med ord skulle jag vilja beskriva den med hjälp av två: 

lärdom samt krävande. Men hjälp av vår handledare och examinator har dock känslan av 

den ibland omöjliga uppgiften resulterat i den uppsats vi stolt kan presentera idag. 

Stöttning från framförallt min medskrivare Anna, familj och vänner har lett mig hit idag. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Anna och önskar henne all lycka till i framtiden! 
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8.2 Bilaga 2 
Intervjuguide 
Vi är två studenter från Butikschefsprogrammet i Skövde som skriver på vårt 

examensarbete som handlar om livsmedelsföretags hållbarhetsansvar (CSR, Corporate 

Social Responsibility). Med CSR eller hållbarhetsansvar tar man ställning utifrån tre 

perspektiv: ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt ansvar. 

Vårt mål med intervjuerna är att undersöka hur konsumenters köpbeslut påverkas av 

livsmedelsföretagens marknadskommunikation av hållbarhet.  

__________________________________________________________________ 

Ålder: 

Kön: 

Utbildning och yrke: 

  

Konsumenters köpbeslut 

1. I vilken livsmedelsbutik/er handlar du dina livsmedel i? 

2. Varför handlar du dina livsmedel i nämnd livsmedelsbutik/er? 

2.1 Är livsmedelsbutikens CSR/hållbarhetsarbete en orsak till ditt val av butik? 

Om ja, varför då? 

Om nej, varför inte? 

3. Handlar du hållbart enligt miljömässiga och sociala direktiv? 

Om ja, på vilket sätt: 

Om nej, varför då: 
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Marknadsföring med inriktning på hållbarhet 

De allra flesta företag arbetar idag enligt CSR eller hållbarhet i sitt företagande. 

1. Anser du veta vad livsmedelsbutiken står eller arbetar för gällande 

CSR/hållbarhetsarbete? 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför inte? 

2. Anser du som konsument att livsmedelsbutikerna marknadsför sitt hållbarhetsarbete 

tillräckligt ut till dig som konsument? 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför inte? 

3. Hur tar du del av livsmedelsbutikens hållbarhetsarbete? 

Reklam & kampanjer / Hemsidor / Tidningar / Årsredovisningar / Produktmärkning / 

Genom kontakt med företaget / Sociala medier / Bekanta, familj, arbetskollegor / 

Konsument- och ideella organisationer / Vet ej / Annat förslag: 

4. Hur kan du ta del av livsmedelsbutikens hållbarhetsarbete? 

Reklam & kampanjer / Hemsidor / Tidningar / Årsredovisningar / Produktmärkning / 

Genom kontakt med företaget / Sociala medier / Bekanta, familj, arbetskollegor / 

Konsument- och ideella organisationer / Vet ej / Annat förslag: 

5. Hur vill du ta del av livsmedelsbutikens hållbarhetsarbete? 

Reklam & kampanjer / Hemsidor / Tidningar / Årsredovisningar / Produktmärkning / 

Genom kontakt med företaget / Sociala medier / Bekanta, familj, arbetskollegor / 

Konsument- och ideella organisationer / Vet ej / Annat förslag: 

6. Anser du som konsument att du erhåller tillräcklig med information för att kunna göra 

ett hållbart inköp när du handlar dina livsmedel? 

Om ja, på vilket sätt: 

Om nej, varför inte? 
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7. Hur vill du som konsument ta del av hållbarhetsinformation gällande livsmedels-

produkter när du handlar? 

Skyltar/ Produktmärkning/ App/ Personal 

Konsumentens attityd 

1. Anser du att det är livsmedelsföretagen eller konsumentens ansvar att väcka frågan 

kring hållbarhet och sedan följa de direktiv som gäller gällande hållbarhet av livsmedel? 

2. Anser du som konsument att du har makt att kunna påverka livsmedelsföretagen i 

frågor gällande hållbarhet? 

  

Utveckling av CSR 

1. Anser du att CSR/hållbarhetsfrågan inom livsmedelsbranschen har förändrats under de 

senaste fem åren? 

Om ja, på vilket sätt: 

Om nej, varför inte: 

2. Har du förändrat dina köpvanor angående hållbara livsmedel under de senaste fem 

åren? 

Om ja, på vilket sätt: 

Om nej, varför inte: 

3. Vad tror du CSR/hållbarhetsarbete inom livsmedelsbranschen i framtiden? - Kommer 

det förändras? 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför då?   


