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Abstract 

Corporate Social Responsibility (CSR) has become an important marketing tool to attract 

customers and to be competitive on the market. For this to succeed, the customers must have 

trust and confidence for corporate communication.  To a certain extent the unveiling of various 

scandals, which point to corporations exaggerating their CSR contributions, has compromised 

this trust especially with regards to the claims of environmental nature. Greenwash is a 

relatively new phenomenon where companies either try to hide their negative impact on the 

environment, or exaggerate their positive activities for a sustainable future. Because of this, 

customers’ confidence in companies who market their responsibilities deteriorates over time 

and may discourage companies to work with CSR. 

The main purpose of this paper is to assess the Swedish consumers trust in retail companies that 

engage in CSR marketing. In relation to the purpose of this paper, a quantitative survey was 

carried out in order to ask consumers their trust in the companies’ eco marketing and what 

factors can enhance their trust. Correlation analysis is then used to see if there is a correlation 

between the trust and the factors included in the theoretical framework. 

Empirical results conclude that Swedish consumers generally have a relatively high trust in a 

company’s eco marketing. Despite this, consumers believe that companies are exaggerating in 

their eco marketing. On the other hand, environmental issues have become the major interest 

for Swedish consumers. There are significant correlations between three of the factors and the 

trust. These factors are relationship, performance and appearance. The results show that 

consumers whom have a good relationship with companies positively affects the trust. 

Companies’ performance referring to environmental activities can increase the trust if they do 

not use hazardous chemicals and offer a variety of green range products. Furthermore, it can be 

stated that the results have highlighted the importance of the factor appearance with regard to 

the means of communication, which inspires the greatest confidence. Thus, consumers state 

that communication through in store signage and on the website are trustworthy marketing 

methods. 

Keywords: Trust, Social responsibility, CSR, Swedish, Consumers, Environment, Greenwash, 

Marketing, Retail. 
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Sammanfattning 

Corporate Social Responsibility (CSR) eller, företags samhällsansvar har blivit ett viktigt 

marknadsföringsverktyg för att locka kunder och att vara konkurrenskraftig på marknaden. För 

att detta skall lyckas krävs det att kunderna tror på och visar förtroende för företagens 

kommunikation. Diverse skandaler har dock uppdagats när företag har ertappats att överdriva 

vad de gör, i synnerhet inom miljöaspekten. Greenwash är ett relativt nytt fenomen där företag 

antingen försöker att dölja sin negativa påverkan på miljön eller överdriver sina positiva 

aktiviteter för en hållbar framtid. På grund av detta har kunders förtroende för företag som 

marknadsför sitt ansvar försämrats över tid och kan avskräcka företag att fortsätta arbeta med 

CSR. 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur svenska konsumenters förtroende ser ut för företags 

CSR-marknadsföring inom detaljhandeln och vilka faktorer som kan öka förtroendet enligt 

kunderna själva. För att svara på syftet har en kvantitativ enkätundersökning använts för att 

tillfråga konsumenter till olika företag om vilket förtroende de har samt vad som kan öka detta 

förtroende. Korrelationsanalyser har sedan använts för att se om det finns samband mellan 

förtroendet och faktorer från studiens teoretiska modell. 

Studiens resultat visar att svenska konsumenter generellt har ett relativt högt förtroende för 

företags miljömarknadsföring. Trots detta är konsumenter övertygade om att företagen 

överdriver i sin miljömarknadsföring.  Å andra sidan har svenska konsumenter ett stort 

miljöintresse. Det finns signifikanta samband mellan tre av faktorerna och det generella 

förtroendet. Dessa faktorer är relationer, uppförande och framträdande. Studien visar att 

konsumenter som har en bra relation med företag påverkar förtroendet positivt. Företags 

uppförande med avseende på miljöaktiviteter som kan öka förtroendet är att inte använda 

miljöfarliga kemikalier och erbjuda ett grönt sortiment. Vidare kan konstateras att resultatet har 

lyft fram faktorn framträdande med avseende på kommunikationsmedel som påverkar 

förtroendet positivt. Således bedömer konsumenter att butiksskyltning och information på 

hemsidan är tillförlitliga marknadsföringsmetoder. 

Nyckelord: Förtroende, Socialt ansvar, CSR, Svenska, Konsumenter, Miljö, Greenwash, 

Marknadsföring, Detaljhandel.



 

V 

 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund ......................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ....................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsning ................................................................................................................. 3 

1.4 Syfte ............................................................................................................................. 3 

2. Teoretisk Referensram ........................................................................................................ 4 

2.1 Modell över teori .......................................................................................................... 4 

2.2 CSR .............................................................................................................................. 5 

2.2.1 CSR i Sverige .................................................................................................... 5 

2.2.2 Grön marknadsföring ........................................................................................ 6 

2.3 Greenwash .................................................................................................................... 6 

2.4 Förtroende ur ett sociologiskt sammanhang ................................................................. 7 

2.4.1 Psykologiska faktorer ........................................................................................ 7 

2.4.2 Relationer .......................................................................................................... 8 

2.4.3 Kulturella normer .............................................................................................. 8 

2.5 Trovärdighet ................................................................................................................. 9 

2.5.1 Rykte ................................................................................................................. 9 

2.5.2 Uppförande ...................................................................................................... 10 

2.5.3 Framträdande ................................................................................................... 10 

2.6 Commitment-trust theory of Relationship Marketing ................................................ 11 

2.7 Motivering av referensram ......................................................................................... 11 

3. Metod ................................................................................................................................... 13 

3.1 Tillvägagångssätt ........................................................................................................ 13 

3.2 Val av undersökningsmetod ....................................................................................... 13 

3.3 Datainsamling genom enkätundersökning ................................................................. 13 

3.4 Operationalisering av frågorna mot studiens syfte ..................................................... 15 

3.4.1 Koppling mellan faktorer och enkätfrågor. ..................................................... 16 

3.5 Analysmetod ............................................................................................................... 18 



 

VI 

 

3.6 Metodkritik ................................................................................................................. 19 

4. Empiri .................................................................................................................................. 21 

4.1 Undersökningens förhållanden ................................................................................... 21 

4.2 Respondentinformation .............................................................................................. 21 

4.3 Respondentsvar på åsiktsfrågorna .............................................................................. 22 

4.4 Analysunderlag ........................................................................................................... 31 

5. Analys .................................................................................................................................. 33 

5.1 Individpåverkans inverkan på förtroende ................................................................... 33 

5.1.1 Psykologiska faktorer ...................................................................................... 33 

5.1.2 Relationer ........................................................................................................ 34 

5.1.3 Kulturella normer ............................................................................................ 35 

5.2 Företagspåverkans inverkan på trovärdighet .............................................................. 36 

5.2.1 Rykte ............................................................................................................... 36 

5.2.2 Uppförande ...................................................................................................... 37 

5.2.3 Framträdande ................................................................................................... 38 

6. Slutsats ................................................................................................................................. 41 

6.1 Teoretiskt bidrag ........................................................................................................ 42 

6.2 Praktiskt bidrag .......................................................................................................... 43 

6.3 Förslag till vidare forskning ....................................................................................... 43 

Referenser ............................................................................................................................... 44 

Bilagor ..................................................................................................................................... 48 

I. Svarsfördelning av frågorna i enkäten .......................................................................... 48 

II. Undersökningens enkät ................................................................................................ 50 

III. Kodplan ...................................................................................................................... 53 

IV. Individuella reflektioner ............................................................................................. 55 



Inledning 

 

1 

 

1. Inledning 

Inledningskapitlet redogör problembakgrund, problemdiskussion, avgränsning och syfte. 

Problembakgrunden bygger på utvecklingen av CSR och dess aktualitet, följt av en diskussion 

som belyser problematiken i förtroendet till marknadsföringen av CSR. Förankrat i 

problemdiskussionen har avgränsningar, syftet och frågeställningar för studien formulerats. 

1.1 Problembakgrund 

Företags målsättning går traditionellt ut på att maximera vinsten med marknadsföring som 

hjälpmedel. Att bidra till samhället genom att möta efterfrågan på marknaden med önskvärda 

produkter och tjänster är en av motivationsfaktorerna för att starta upp ett företag. Detta är dock 

inte den främsta anledningen, utan en vinstgivande verksamhet är det som driver entreprenörer 

till att starta upp företag. Det spelar ingen roll vilka anledningar bakom etableringen företagen 

har, men de ska kunna avspegla ett samhällsansvar genom deras sätt att driva verksamheten 

(Kotler, 1999). 

Corporate Social Responsibility (CSR) innebär det samhällsansvar som företag arbetar med ur 

olika aspekter som miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande (Dahlsrud, 2006). Förr 

ägnade företagen sig åt att bidra till samhället genom välgörenhetsorganisationer vilka arbetade 

för att avhjälpa och förebygga diverse samhällsproblem. Vid många tillfällen har emellertid 

media rapporterat att företagens aktiviteter aktivt bidrar till många miljöproblem. Därmed 

började företagen att se över sina gärningar för att minimera de negativa effekterna på miljön 

(Grafström, Göthberg, & Windell, 2008). CSR utvecklades och blev alltmer diskuterat och 

företag började sträva efter initiativ för att förbättra bland annat produktsäkerhet, 

arbetsförhållanden, underleverantörer och miljön. Företagen ska både i en nationell och global 

miljö ur ett CSR-perspektiv, agera ansvarsfullt genom att skapa goda relationer med viktiga 

intressenter för att säkerställa goda rykten (Tengblad & Ohlsson, 2009). 

Globaliseringen har under de senaste decennierna haft en stor inverkan på tillväxten inom 

handeln och därmed påverkat utformningen av företagens samhällsansvar. Mellan år 1960 och 

1970 främjade den svenska regeringen bland annat ekonomisk tillväxt, industriell utveckling 

och bättre anställningsavtal, vilket även byggde på lagstiftningen. Lagar stiftades i förhållande 

till miljösäkerhet, anställningstrygghet, arbetsvillkor och konsumenters säkerhet. Runt år 2000 

blev etik och CSR ett alltmer aktuellt ämne i Sverige (Tengblad & Ohlsson, 2009). 
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Sverige har under utvecklingen av CSR-initiativ i världen varit mycket proaktiv och legat i 

framkanten när det kommer till att vara tidigt ute med att uppmuntra företag till att arbeta med 

CSR. Sverige var det tredje OECD-landet att starta en nationell organisation som arbetar med 

CSR redan år 1987 (Kinderman, 2009). Då Sverige har arbetat med dessa frågor under lång tid 

är en relevant frågeställning om huruvida detta fokus på hållbarhet även har spridit sig till 

svenska konsumenter. 

1.2 Problemdiskussion 

CSR har under det senaste decenniet varit mycket aktuellt inom forskningssamhället. Det är 

vida studerat för att kunna bli en effektiv och önskvärd metod för företag att försöka 

differentiera sig gentemot konkurrenter  (Pomering & Dolnicar, 2009). CSR kan beaktas utifrån 

aspekterna ekonomi, social och miljö. Den sistnämnda är en faktor som är av störst intresse av 

marknadens attityd mot CSR. Miljöaspekten ses i allt högre grad som en grundpelare i CSR och 

därmed har en viktig betydelse för intressenter i ett företags CSR-arbete  (Babiak & 

Trendafilova, 2010). 

Att marknadsföra miljövänliga (gröna) produkter har blivit en populär metod för att locka till 

sig nya kunder. Det har dock gått till den grad där företag inser att marknadsandelar kan vinnas 

genom överdriven marknadsföring av företagets miljöansvar. Detta har lett till att företags 

marknadsföring inte alltid håller vad de lovar och dessa företag presenterar således vilseledande 

information (Dahl, 2010). Företeelsen greenwash innebär att företag upprättar en mer 

miljöfokuserad fasad än vad de verkligen står för och agerande visar. Greenwash har blivit ett 

allt vanligare fenomen inom miljömarknadsföring. Detta har lett till en diskussion om att 

konsumenter har svårare att visa tilltro till företags CSR-program  (Chen & Chang, 2012). Om 

företag inte är ärliga i CSR-arbeten kan det skapa en misstro från konsumenternas perspektiv. 

Brist på förtroende kan ge en vilseledande bild av företag som jobbar med CSR. Om företag 

brister i att visa transparens men istället utvecklar greenwash kan detta hota trovärdigheten för 

andra företag som jobbar med CSR på ett uppriktigt sätt (Parguel, Benoit-Moreau, & 

Larceneux, 2011; Chen & Chang, 2012). Detta bildar ett problem för både företag och 

konsumenter. Om CSR används i annat syfte än fokus på hållbarhet kan det förstöra företags 

trovärdighet. Följaktligen kan det leda till att företag inte vill bli förknippade med CSR om det 

istället kan försämra ryktet än förbättra det. Det blir istället svårt för andra företag att förmedla 

budskapet om samhällsansvaret. Detta leder till att konsumenter får en negativ syn på företags 
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CSR-insatser, eftersom de inte vet vad de kan lita på och enbart har åsikten att företag överdriver 

eller ljuger (Bernstein, 2009; Chen & Chang, 2012). 

Vid en undersökning i USA visade det sig att åtta av tio amerikaner är kritiska till företag som 

marknadsför ett engagemang i miljöhållbarhetsarbete (Ott, 2011). Därmed visade 

undersökningen att det finns en skeptisk syn på CSR-inriktade företag hos amerikanska 

konsumenter. Om det finns en motsvarande brist på förtroende för CSR av svenska 

konsumenter är dock oklart. 

1.3 Avgränsning 

För att operationalisera forskningsfrågorna har studien avgränsningar för att undersökningen 

ska vara genomförbar för en kandidatuppsats. Studien kommer att avgränsas till 

miljödimensionen vilket är en central del i CSR (Babiak & Trendafilova, 2010). Genom att 

fokusera på denna aspekt skapas ett bidrag till generella teorier för företags lyckade CSR-

marknadsföring. 

Undersökningen riktar sig till svenska konsumenter till CSR-marknadsförande företag inom 

detaljhandeln. Det är denna population som studien kommer att uttala sig om. Detaljhandeln är 

en bransch som framförallt är inriktat på konsumenter där det rent praktiskt går att nå dem. 

Branschen omfattar företag som med dess tillgänglighet och möjlighet går att kontakta deras 

kunder, vilket gör det möjligt att utföra undersökningen. Därmed kommer studien att avgränsas 

till detaljhandeln. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilket förtroende svenska konsumenter har till CSR-

inriktade företag inom detaljhandeln. Ur ett konsumentperspektiv ska denna studie även 

beskriva vilka faktorer de finner är viktiga för att öka förtroendet. 

Grundat på ovanstående problemdiskussion och avgränsning har följande frågeställningar 

utformats: 

 Vilket förtroende har svenska konsumenter för företag inom detaljhandeln som 

marknadsför sig med CSR? 

 Vilka faktorer finner svenska konsumenter viktiga för att öka förtroendet för CSR-

inriktade företag?
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2. Teoretisk Referensram 

Den teoretiska referensramen behandlar först fenomenet CSR och greenwash. Vidare beskrivs 

förtroende ur ett sociologiskt perspektiv och vilka faktorer trovärdighet består av. Kapitlet 

fortsätter med Commitment-trust Theory of Relationship Marketing som beskriver förtroendet 

inom relationsmarknadsföring och avslutas med en motivering av referensramen. 

2.1 Modell över teori 

 

Ovanstående modell (figur 1) har tagits fram för att illustrera hur studiens teorier förhåller sig 

till varandra. Förtroendet från konsumenter till företagens miljömarknadsföring påverkas av 

flera faktorer. Dessa faktorer kan delas in i två huvudgrupper; individpåverkan och 

företagspåverkan. Individpåverkan är de faktorer som konsumenten själv har med sig genom 

erfarenheter när ett förtroende byggs upp. Dessa faktorer är psykologiska faktorer, relationer 

och kulturella normer. Företagspåverkan innebär hur företagen själva genom sin image och 

handlingar påverkar sin trovärdighet mot konsumenterna. Faktorer för företagspåverkan är 

rykte, uppförande och framträdande. Modellen ligger till grund för hur undersökningen 

utformades för att svara på de frågeställningar som finns i inledningskapitlet och därmed nå 

syftet med studien. 

  Relationer 

Psykologiska faktorer 

Kulturella Normer 

Rykte 

Uppförande 

Framträdande 

Företagspåverkan Individpåverkan 

Förtroende & 

Trovärdighet 

inom Miljö-

marknadsföring 

Figur 1: Sammanfattande modell för den teoretiska referensramen 
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2.2 CSR 

CSR står för Corporate Social Responsibility, företagets samhällsansvar. Begreppet har lyft 

fram diskussioner om hur det ska tolkas, därmed finns det många definitioner beroende på hur 

det är socialt konstruerat i ett specifikt sammanhang (Dahlsrud, 2006). En vanlig definition är 

att ett CSR-inriktat företag är en lönsam verksamhet som tar hänsyn till miljömässiga, sociala 

och ekonomiska effekter det har på samhället. Det är inte en akt av filantropi utan företagets 

plikt att ta ansvar för dessa effekter. 

Babiak och Trendafilova (2010) hävdar att CSR är något som ska hjälpa samhället att utvecklas. 

Detta beror på hur företagen väljer att hantera och ta ansvar för sina handlingar. Hur de väljer 

att marknadsföra detta kan påverka deras image. Konsumenter är en avgörande faktor till 

företagens framgång. Här spelar ett förtroende från konsumenter en stor roll då företag som 

arbetar med CSR behöver konsumenternas stöd för att anses som en legitim spelare på CSR-

marknaden. 

Ett viktigt motiv för företag att implementera och marknadsföra CSR-program de numera inser, 

är att det finns möjlighet att skaffa en betydande konkurrensfördel gentemot sina rivaler. Genom 

att arbeta med CSR bygger företag upp ett kapital av gott rykte, som de kan använda för att 

förbättra sin förmåga att skaffa resurser, förbättra sina prestationer och därmed bygga 

konkurrenskraft (Formbrun, Gardberg, & Barnett, 2000; Gimenez, Casadesus, & Valls, 2003). 

En kunds förtroende för företag som arbetar med CSR har en betydande effekt på huruvida 

kunden kommer att vara villig att visa uppskattning för CSR-arbetet med sin lojalitet eller inte 

(Tian, Wang, & Yang, 2011). Enligt Castaldo, Perrini, Misani och Tencati (2009) bör 

investeringar i CSR vara kopplade till produktlinjer som kan vara relevanta för företags sociala 

rykte. Ett företag som har produkter innehållande miljöfarliga ämnen måste kommunicera ut 

vilka åtgärder de gör för att minimera miljöpåverkan av dessa produkters tillverkning och 

senare eventuell återvinning. 

2.2.1 CSR i Sverige 

Strax efter millennieskiftet tog den svenska regeringen tag i att formulera riktlinjer inom CSR 

och hållbarhetsfrågor, vilket de statliga och privatägda företagen var uppmuntrade att 

implementera. Initiativet kallat Globalt Ansvar är en svensk påbyggnad från den svenska 

regeringen på ett internationellt CSR-initiativ från Förenta Nationerna kallad Global Compact. 

Alla riktlinjer som hittas i publikationen är inspirerade ifrån internationella organisationers 
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hållbarhetsdirektiv från bland annat FN1, OECD2 och ISO3. Numer går det att hitta dessa 

riktlinjer under hållbart företagande (CSR) på regeringens hemsida (regeringen.se, 2015). I 

rapporten finns den svenska regeringens syn på hur CSR definieras och hur det kan och bör 

implementeras i företag. 

 2.2.2 Grön marknadsföring 

För närvarande finns många märkningar inom gröna produkter vilka är direkt marknadsförda 

till de kunder som är intresserade av att begränsa sitt individuella avtryck på miljön genom sin 

konsumtion. Green trust är ett uttryck för konsumenter som har en vilja att köpa en produkt till 

följd av dess trovärdighet och miljöprestanda (Chen, Lin, & Chang, 2013). Företag har insett 

att fler och fler kunder börjar visa sitt intresse att handla gröna produkter (Sheth, Sethia, & 

Srinivas, 2010). En påtaglig trend av detta är företag som använder sig av grön marknadsföring 

inom bland annat bil, kläder, mat och möbelmarknaden. Trots ett växande intresse från 

kundernas sida har det visat sig att konsumtionen av gröna produkter inte ännu har nått de 

volymer som påverkar miljön positivt på ett märkbart sätt. Detta kan ses i de rapporter som 

visar att även de typer av produkter vilka är populära som miljövänliga alternativ har mycket 

små marknadsandelar sett till hela marknaden (Sheth, Sethia, & Srinivas, 2010). Försäljning av 

ekologisk mat var mindre än tre procent och hybridbilar hade ungefär två procent av marknaden 

i USA år 2006 respektive 2007 (Bonini & Oppenheim, 2008). 

Högre priser och begränsad tillgänglighet har identifierats som en bidragande faktor till att 

marknadsföring av gröna produkter inte har upplevt verklig framgång än. Ännu en anledning 

till detta är ineffektiv marknadsföring, vilket leder till kanske en ännu viktigare aspekt, misstro 

från konsumenter till de företag som bedriver grön marknadsföring. Detta kan ses som 

vilseledande eller rätt ut av svekfullt (Sheth, Sethia, & Srinivas, 2010). 

2.3 Greenwash 

Greenwash innebär att företag använder sig av marknadsföringsverktyg för att försöka fokusera 

intresset på de miljövänliga initiativ de tar med avsikt att avleda uppmärksamheten ifrån de 

aktiviteter som är miljöskadliga eller mindre socialt accepterade. Detta uträttas med hjälp av 

spridning av selektiv information. Detta innebär att företag som använder sig utav greenwash 

noggrant informerar om de aktiviteter som har positiva miljöpåverkningar, men samtidigt döljer 

                                                 
1 Förenta Nationerna 
2 The Organisation for Economic Co-operation and Development 
3 International Organization for Standardization 
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de negativa och får därmed ett överdrivet positivt intryck från dess intressenter och samhället 

(Delmas & Burbano, 2011). 

Eftersom kunder ofta förlitar sig på företags marknadsföring när de gör sitt val av produkter, 

skadar greenwash kundens förtroende för grön marknadsföring när sanningen avslöjas (Chen, 

Lin, & Chang, 2013). Det medför att kunder har svårt att genomföra sina köp med förtroende 

på att den miljövänliga aspekten av produkten är tillförlitlig. Detta innebär att greenwash kan 

äventyra hela marknaden för gröna produkter och även försvaga effektiviteten i grön 

marknadsföring. Kunder har dock visat sig mer och mer villiga till att välja gröna produkter på 

grund av ett ökat fokus och oro på global uppvärmning för att visa sig villiga att stödja en 

förbättring i miljön. Företag utnyttjar greenwash för att få kunder att tro att de är miljövänliga 

i syfte att få en bättre miljöimage samt att öka kommunikationen kunder emellan om företagets 

goda hållbarhetsarbete. 

Enligt Chen, Lin och Chang (2013) måste företag sluta med greenwash-aktiviteter och låta 

kunder erhålla tillräckligt med information som bidrar till en minskad skepticism för de gröna 

påståenden som marknadsförs. Detta innebär att endast påstå att en produkt är grön är inte 

tillräckligt, utan information kring varför produkten är miljövänlig måste även nå ut till kunden. 

Att övertyga konsumenter om gröna produkters pålitlighet är svårt utan att erbjuda tillräcklig 

och tillförlitlig information. 

2.4 Förtroende ur ett sociologiskt sammanhang 

Trust is a bet about the future contingent actions of others (Sztompka, 1999, s. 69). 

Att lita på någon i ett visst sammanhang betyder att jag förväntar mig att du är trovärdig (Hardin, 

2002). Förtroende är personligt kopplat till framtidens okontrollerbarhet. Det kommer alltid att 

finnas en risk att förlora då det alltid finns en viss osäkerhet. Det finns tre dimensioner som 

förtroende grundar sig på. Dessa är psykologiska faktorer, relationer och kulturella normer, 

vilka utgör individpåverkan (Sztompka, 1999, s. 69). 

2.4.1 Psykologiska faktorer 

De medhavda personlighetsdragen och identiteten hos en person spelar roll i hur förtroendet 

formas. Det talas om psykologiska faktorer vilket innebär upplevda erfarenheter som formar 

människans personlighet. I detta fall är det av personlig historia och erfarenhet av förtroende. 

Detta kan ses som ett genealogiskt perspektiv där förtroendet blir ”nedärvt” från erfarenhet till 
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erfarenhet. Förtroende härstammar ofta från tidigare händelser av relationer som genomsyras 

av antingen tillit eller misstro. Detta kommer ursprungligen ifrån familjen som senare kan 

utvecklas i grupper, organisationer och föreningar. I detta fall är dessa psykologiska faktorer 

individuella och förankrat i personligheten. En person som har upplevt lyckliga livserfarenheter 

kommer i större utsträckning att förvänta sig ömsesidigt förtroende (Sztompka, 1999, s. 70). 

Konsumenter som har upplevt många tillfällen då de känner att företag har varit opålitliga eller 

lurat dem har en större benägenhet att visa misstro till kommande relationer med företag. 

2.4.2 Relationer  

Förtroende kan motsvara kvaliteten i en relation. Beviljandet av förtroende baseras på 

uppskattningen av trovärdigheten (Hardin, 2002). Det är uppdelat i direkt och indirekt utbyte 

av förtroende. Vid direkt utbyte kommer förtroendet att besvaras genom ömsesidigt förtroende. 

Vid indirekt utbyte är förtroende riktad på en organisation vars handlingar är viktiga för 

individen som organisationen inte är medveten om. Organisationer svarar omedvetet genom att 

agera på ett sätt som uppfyller ens förväntningar som tillgodoser behoven och därmed kommer 

ett förtroende för organisationen att utvecklas (Sztompka, 1999, s. 60). I detta fall är indirekt 

utbyte av förtroende essentiellt för organisationer. Om kunden har varit i kontakt med företagen 

sedan tidigare och varit nöjd ökar förtroendet för företaget (Grönroos, 2002). Hardin (2002) 

hävdar att genom att ha en relation med företaget kommer kunden att bilda sig en uppfattning 

om företaget är trovärdigt eller inte.  Förtroendet i en relation kan ses som en slags försäkring 

mot framtida risker och oväntade handlingar (Grönroos, 2008).  Enligt Morgan och Hunt (1994) 

är förtroende viktigt vid byggandet av kommersiella relationer, det är den så kallade hörnstenen 

i det strategiska partnerskapet. 

Grunden för relationer är av epistemologiskt natur vilket innebär att relationen baseras på hur 

mycket kunskap det går att känna till om den andre personen. I ett förtroendesammanhang är 

kunskap eller information som erhålls från en part väldigt viktigt. All information om den ena 

parten kommer att beräknas in vid byggandet av förtroendet (Sztompka, 1999, s. 70). 

2.4.3 Kulturella normer 

Kultur är enligt Leininger (2002) de inlärda och gemensamma värderingar, normer och 

levnadssätt inom en viss grupp som styr människans beslut och handlingar. Enligt Sztompka 

(1999) påverkar kulturella normer och bestämmelser beviljandet eller avvisandet av förtroende. 

Synen på förtroende påverkas av kulturella normer som kan uppmuntra till tillit eller misstro. 
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Därmed finns det både kultur av förtroende och kultur av misstro. Kultur av förtroende kan 

utveckla ett tryck från omgivningen till att lita på någon. Medan kultur av misstro kan framkalla 

misstrohet och skepticism. Kultur är en samling av erfarenhet av samhället, gemenskap och 

sociala grupper. Det är av genealogisk karaktär fast med kollektiva och historiska ansatser och 

inte personhistoria. Detta innebär att normerna har under en längre tid delats av en gemenskap 

och inte individuellt (Sztompka, 1999, s. 70). 

Det finns både hög- och lågförtroende samhällen vilket även kan kopplas till individualistiska 

och kollektivistiska kulturer. Inom kollektivistiska kulturer betonas samspelet mellan 

människor och familjer medan i individualistiska kulturer är människan oberoende av andra. 

Även om få forskare ser sambandet mellan förtroendet och individualism eller kollektivism, 

antyder många att förtroende är högt i kollektivistiska kulturer men lågt i individualistiska 

kulturer. Både kollektivistisk och individualistisk kultur finns i hög- och lågförtroende länder. 

Högförtroende länder är exempelvis Tyskland, Japan och USA.  Medan lågförtroende länder är 

exempelvis Kina, Korea, Frankrike och södra Italien (Huff & Kelley, 2003). Konsumenter som 

befinner sig i kollektivistiska kulturer, vilket Sverige kan räknas som, anses vara mer benägna 

till att visa förtroende för företag. 

2.5 Trovärdighet  

Förtroende kan ses som risktagande och därmed blir uppskattningen av trovärdigheten en viktig 

faktor som kan avgöra beviljandet av förtroende (Colquitt, Scott, & LePine, 2007; Hardin, 

2002). Den information som används i sådana uppskattningar finns i människans rykte, 

uppträdande och framträdande. Till följd av dessa uppskattningar går det att bedöma 

trovärdigheten hos ett företag (Sztompka, 1999, s. 71). Dessa faktorer är en del av 

företagspåverkan som innebär hur företagen kan påverka sin trovärdighet mot konsumenterna. 

2.5.1 Rykte 

Rykte är en kapitaltillgång och kan ses som en investering i ett företag. Rykte är detsamma som 

en samling av tidigare gärningar. Den kunskap som har relevans för tillit beror på vad det är för 

förtroende som ska övervägas. Ibland kommer den kunskapen att hänvisas till tidigare fall av 

hur förtroendet har mottagits (Dasgupta, 2008). 

Det finns första- och andrahandsinformation som är relevanta för beslutet av tillit. 

Förstahandsinformation innebär den information som kan erhållas om personens beteende mot 

andra människor för att grunda sitt beslut för tillit. Andrahandsinformation kommer ifrån 
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historier, utvärderingar och referenser. Tillit kan även baseras på tidigare referenser med hjälp 

av egna observationer. Ett gott rykte kan uppkomma från exempelvis företagens 

årsredovisningar och reportage om företagen i artiklar och TV (Sztompka, 1999, ss. 71-75). 

Gordon (1998) hävdar att det är viktigt att företagen alltid visar sina bästa sidor. Förtroende är 

smittsamt och därmed är det viktigt att säkerställa ett gott rykte (Fugelli, 2001). 

Chen, Lin och Changs (2013) studie visar att miljöinriktad mun till mun kommunikation 

påverkas negativt av greenwash och även har en effekt på nöjdheten av gröna produkter. Mun 

till mun kommunikation där konsumenter sprider information mellan varandra oavsett om det 

är positivt eller negativt är det en form av ryktesspridning som företag skall vara medvetna om. 

2.5.2 Uppförande 

Faktiska gärningar som har utförts kommer att påverka trovärdigheten. Det är nuvarande 

beteende och erhållna resultat som kan ge en rättvisande bild av hur trovärdig företaget är. 

Aspekten uppförande påverkar trovärdigheten inte lika påtagligt som rykte, eftersom den inte 

tillåter en bedömning om prestationen är kontinuerlig eller inte. Därmed blir det riskfyllt att 

basera förtroendet på detta. Vad som kan försämra trovärdigheten är exempelvis bedrägeri och 

förfalskning (Sztompka, 1999, ss. 77-79). Inom detta sammanhang kan greenwash ses som 

bedrägeri. Det är viktigt att företagen inte associeras med greenwash vid miljömarknadsföring. 

Dirks och Skarlicki (2009) påvisar i deras studie att det finns ett samband mellan trovärdighet 

och prestanda. De aktiviteter företag utför samt erkända arbetsinsatser för att bidra positivt till 

miljön bedöms som en prestation.  

2.5.3 Framträdande 

Utseende eller framträdande kan utstråla pålitlighet men också genomskåda bedrägeri. 

Framträdandet kan även avslöja personlighet och identitet. Att bli stämplad som trovärdig eller 

opålitlig beror på den status en individ eller organisation bär på (Sztompka, 1999, ss. 79-80). 

Organisationer är visuella genom deras medarbetare, speciellt med dem som har direktkontakt 

med kunder då de representerar företaget. Varumärke, arkitektur och interiör av en organisation 

kan också visa reliabilitet och trovärdighet. Genom dessa yttre signaler kan det förstärka 

förtroendet och därmed vara avgörande för organisationens trovärdighetsbild (Sztompka, 1999, 

ss. 80-81). Dessa yttre signaler kan kommunicera ut till kunden genom företagens sätt att 

marknadsföra. 
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2.6 Commitment-trust theory of Relationship Marketing 

Enligt forskning kan ett företag stärka sin trovärdighet till kunden på en rad olika sätt, detta kan 

vara genom relationsmarknadsföring. Morgan och Hunt (1994) har konstruerat en modell över 

relationsmarknadsföringens viktiga beståndsdelar, bland annat är förtroende och engagemang 

nyckelfaktorer i en framgångsrik relationsmarknadsföring. Förtroende anses vara ett utbyte av 

partners tillförlitlighet och integritet. Det har även ett inflytande på förhållandets engagemang. 

Relationen präglas av tillit och är högt värderade av parter som vill engagera sig i ett 

förhållande. Däremot kan sårbarhet tillkomma vid engagemang. Parter kommer därför endast 

att söka efter pålitliga parter. Vlachos, Tsamakos, Vrechopoulos och Avramidis (2008) hävdar 

att förtroendet för CSR kan variera mellan företag beroende på kvaliteten i ett företags 

prestation. Morgan och Hunts (1994) nyckelfaktorer kan uppmuntra marknadsförare till att 

arbeta med att bevara investeringen av relationen genom att samarbeta med olika partner. 

Faktorerna får även marknadsförare att motstå kortsiktiga alternativ till förmån för att få 

långsiktiga fördelar genom att bevara befintliga partners. Därmed kommer det att främja 

effektivitet och produktivitet, men framförallt samarbetsvillighet som är ledande inom 

relationsmarknadsföringens framgång. 

Inom detaljhandeln anses förtroende vara grunden för lojalitet. Tillverkarna ser märkeslojalitet 

som nyckeln till uppfattad överlägsen prestanda och gör insatser för att bygga upp det, genom 

att tillhandahålla överlägsna fördelar som främjar företagets värderingar. Detta kan exempelvis 

vara grön marknadsföring och samhällsansvar för inrättandet av en bild som pålitlig tillverkare 

(Morgan & Hunt, 1994; Chaudhuri & Holbrook, 2001). 

2.7 Motivering av referensram 

Den valda referensramen är jämförd och granskad utifrån vad som är relevant för att nå studiens 

syfte. CSR och förtroende är sammankopplande och ligger till grund för studien. Begreppet 

CSR kan tolkas olika och har många definitioner. Studien har beaktat CSR ur två perspektiv. 

Den första är från en artikel skriven av Dahlsrud (2006). Han nämner Chris Marsdens 

beskrivning av CSR som definierar det ur miljömässiga, sociala och ekonomiska synpunkter. 

Den andra artikeln är skriven av Carrolls (1991) som betraktar CSR som ett verktyg där CSR 

presenteras som en pyramid uppbyggd av fyra aspekter, filantropisk, etisk, juridiskt och 

ekonomiskt perspektiv (Dahlsrud, 2006). Enligt Carroll ska aspekterna användas som ett 

hjälpmedel för att bygga upp samhällsansvaret. Dessa två perspektiv behandlar CSR på olika 

sätt där aspekterna antingen används som hjälpmedel eller drivmedel. Den aktuella studien 
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använder sig utav Marsdens definition av CSR med fokus på miljödimensionen. Detta för att 

miljö är en viktig aspekt som många förknippar CSR med, vilket pyramiden inte lägger fokus 

på. 

Grön marknadsföring går in på hur företag väljer att marknadsföra deras CSR-arbete inom 

miljöaspekten. Därmed bör det innefattas i studiens teoretiska referensram. Greenwash är ett 

fenomen som har växt till ett problem och har en stor påverkan på konsumenters förtroende för 

företags marknadsföring av miljövänliga produkter (Chen & Chang, 2012). Det blev därmed av 

stor relevans viktigt att definiera det och ta hänsyn till i studien. 

Förtroende är en stor del av denna studie. Begreppet har många definitioner och kan tolkas 

olika. Piotr Sztompka (1999) är en professor inom sociologi och har forskat en del kring 

förtroende. Han sätter förtroende i ett sociologiskt sammanhang och hävdar att det växer fram 

genom relationer, psykologiska faktorer och kulturella normer. Detta är en definition av 

förtroende som kan ge ett större perspektiv på hur förtroendet förhåller sig till CSR. 

Förtroende som endast fokuserar på konsument- och företagsrelationer kan begränsa analysen.  

Pivato et al. (2008) hävdar att inom ett konsument- och företagsperspektiv väljer konsumenter 

att utveckla ett förtroende genom att väga fördelar mot nackdelar som det kan medföra. Till 

skillnad från Pivato ser Sztompka (1999) förtroende ur ett sociologiskt sammanhang och 

belyser det på ett bredare perspektiv där egenskaper hos förtroende redan är grundade i en 

persons uppväxt. Utifrån detta går det att bilda en uppfattning om ett företags trovärdighet. Den 

teoretiska referensramen använder Sztompkas perspektiv som grund för hur förtroende och 

trovärdighet förhåller sig till både kund- och företagsrelation. Därmed omfattas en bild på 

framställningen av förtroende i sociologiska sammanhang med inslag av ett företagsperspektiv 

i den teoretiska referensramen. 

Genom att granska Morgan och Hunts (1994) teori, Commitment-Trust Theory of Relationship 

Marketing går det att se hur förtroende samspelar med företagsekonomi. Denna teori lyfter fram 

förtroende och trovärdighet som nyckelfaktorer i relationsmarknadsföring och är mest avsedd 

för företag som främst kommer i direktkontakt med kunder. Vilket är en relevant aspekt för 

avgränsningen då studien främst är riktad mot konsumenter till detaljhandelsbranschen. 

Förtroende är viktigt vid marknadsföring av CSR och genom att använda sig av denna teori går 

det att relatera till ett bredare kunskapsfält inom forskningsområdet.
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3. Metod 

Avsnittet nedan beskriver tillvägagångssättet för undersökningens metodval. Kapitlet beskriver 

även hur datainsamlingen har gått till och vilka analysmetoder som använts vid analys av 

empirin. Det avslutas med ett avsnitt om metodkritik där studiens trovärdighet och brister i val 

av metod diskuteras. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Studien undersöker vilket förtroende svenska konsumenter har för CSR-inriktade företag och 

vilka faktorer de finner är viktiga för att öka förtroendet. Tidigare forskning om hur greenwash 

har utvecklats samt vilka grunder förtroende och trovärdighet baseras på, behandlas i den 

teoretiska referensramen. Med hjälp av flertalet vetenskapliga artiklar som har studerat 

fenomenet CSR och förtroende, är den teoretiska referensramen en stark grund vilken 

undersökningen är baserad på. 

3.2 Val av undersökningsmetod 

Studien undersöker svenska konsumenters förtroende för CSR-inriktade företag inom 

detaljhandeln och därmed har en kvantitativ enkätundersökning genomförts. Kvantitativa 

undersökningar är att föredra vid en studie som skall undersöka ett fenomen på bredden hellre 

än på djupet, det vill säga att undersöka många objekt, till exempel konsumenter, om ett visst 

fenomen istället för ett fåtal objekt ingående (Trost, 2007). Uppsatsen söker svar på vilket 

förtroende svenska konsumenter har men även vilka faktorer som anses vara viktiga för att öka 

förtroendet. Därmed kommer en kvantitativ metod att ge möjlighet till att samla in en stor 

mängd data och få ett representativt urval för att sedan kunna mäta och analysera 

undersökningens insamlade data. (Bryman & Bell, 2013). 

3.3 Datainsamling genom enkätundersökning 

Förtroendet för miljöaspekten inom CSR har undersökts genom att fråga konsumenter som 

nyligen har varit i kontakt med ett företag som marknadsför ett fokuserat arbete på miljö. Då 

studien genomfördes under en kortare period ligger fokus på miljö som är en av CSR-

aspekterna. Detta är också något som många konsumenter kan tänkas ha en viss relation och 

uppfattning om och därmed lämpar som en avgränsning för studien. 



Metod 

 

14 

 

Företag inom detaljhandel är framförallt inriktade på konsumenter. Definitionen av detaljhandel 

är att dessa butiker är det sista ledet i distributionskedjan för varor från producent till konsument 

(Nationalencyklopedin, 2015). Studien har avgränsats till att fokusera på tre företag inom 

detaljhandeln som arbetar med CSR. Företagen har utvalts på grund av dess tillgänglighet och 

möjlighet att kontakta dess kunder, samt att företagens miljöhållbarhetsprogram är tydligt 

marknadsförda. Dessa är The Body Shop (Thebodyshop.se, 2015), Indiska 

(Wefightforchange.com, 2015) och Coop (Coop.se, 2015). Genom att ha varit i kontakt med 

företagen innan undersökningstillfället gav detta en god möjlighet att nå deras konsumenter, 

vilka utgör urvalet. Att undersöka respondenter kopplade till tre företag inom olika butikstyper 

har möjliggjort en empiri som ger god grund för analys. Risken med att endast undersöka ett 

företag, till exempel en klädbutik, hade studien endast kunna dra slutsatser om förtroendet till 

klädbutiker och inte detaljhandeln i stort. På grund av detta krävs det fler typer av företag för 

att kunna nå syftet i studien. 

Undersökningen har utformats för att ge analyserbara resultat som lämpar sig för statistisk 

behandling som sedan skall kunna tolkas och beskrivas. Insamlandet av data från en stor mängd 

personer kommer då att leda till ett representativt urval av populationen vilket är svenska 

konsumenter inom detaljhandeln. Undersökningens urval är ett bundet slumpmässigt urval. Ett 

kvoturval har använts för att kunna få ett urval av människor som är representativt för 

populationen i bestämda avseenden vilket är ålder och kön  (Trost, 2007). Kvoterna som har 

eftersträvats i studien syns nedan i tabell 14. 

Ålder 18-34 35-49 50-64 65+ Totalt Andel 

Kvinnor 21 18 17 20 76 51 % 

Män 21 19 17 17 74 49 % 

Totalt 42 37 34 37 150 100 % 

Andel 28 % 25 % 23 % 25 % 100 %   
 

Tabell 1: Kvoturvalsfördelning 

 Kvoturval används främst när det är svårt att hitta en förteckning av den totala urvalsramen 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001). I detta fall finns ingen fullständig förteckning 

av alla svenska konsumenter inom detaljhandeln och därmed är ett kvoturval lämpligt. 

Undersökningen har genomförts utanför de aktuella butikerna och svarskandidaterna har 

                                                 
4 Kvoturvalet är beräknat efter Statistiska centralbyråns förteckning över ”Sveriges befolkning efter ålder och 

kön 31 december 2014” kan hittas hos http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/ 
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närmats med enkäten på väg ut ifrån butiken. Målet med undersökningens urval var omkring 

150 personer fördelat över de tre företagens kunder, men respondentantalet hamnade på 145. 

Den centrala gränsvärdessatsen innebär att en svarsfördelning som har ett stort antal 

observationer kommer naturligt att närma sig en normalfördelning. Enligt Lövås (2006) är en 

bra regel; lika med eller över 30 observationer tillräckligt för att erhålla en normalfördelning 

approximativt. Strax över 50 observationer har gjorts för varje av de tre företagens 

kundgrupper, för att erhålla ett bra underlag för senare analys både inom och mellan 

kundgrupperna och för att den enskilda observationen inte ska bidra för mycket till 

felmarginalen. Längden på enkäten har begränsats då det skall vara så bekvämt för 

respondenten som möjligt att svara på kort tid. Detta innebär ett större antal svar på 

undersökningen. Enkäten innehåller 14 frågor inklusive de som handlar om respondenten 

själva, som ålder och kön. 

Insamlingsdata är främst primärdata då undersökningen har samlat in ny data i syfte att besvara 

frågeställningarna i den aktuella studien. Detta krävdes då det inte finns en liknande 

undersökning av svenska konsumenter i nuläget som kan användas. 

3.4 Operationalisering av frågorna mot studiens syfte 

Alla frågor i enkäten har utformats för att på olika sätt kopplas till att svara på syftet samt de 

olika faktorerna i den teoretiska referensramen. De miljöaktiviteter som nämns i frågan om vad 

konsumenterna tycker är viktigast är direkt tagna från de valda företagens hemsidor. En fråga 

om miljöintresse har dessutom inkluderats då en jämförelse mellan resultatet av 

undersökningen och SOM-institutets5 årliga undersökningar har använts i analysen. Detta görs 

då det är intressant att se om miljöintresset skiljer sig mellan svenskar generellt och kunder till 

företag som marknadsför mycket om miljö. 

Förtroende är ett begrepp som är viktigt att precisera i denna studie för att göra det mätbart. 

Förtroendenivån mäts på majoriteten av frågorna med en skala mellan ett och fem, där fem är 

mycket stort förtroende och ett är mycket lite förtroende. Svarsalternativet ”varken eller” är ett 

mittenalternativ och tolkas som ett neutralt svar. Eftersom CSR är ett fenomen som inte alla 

konsumenter är införstådda i, har frågorna i enkäten operationaliserats på ett sätt där förtroendet 

kommer att studeras utan att fenomenet CSR behöver förklaras. Detta genom att frågor om 

förtroende till fenomenet miljöhållbarhetsarbete istället är det som är i fokus i enkätens frågor. 

                                                 
5 Samhälle Opinion och Medie-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. 
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Enkätboken (Trost, 2007) kommer att användas för att formulera enkäten för att uppnå en hög 

grad av förståelse och svarsfrekvens från respondenterna. 

3.4.1 Koppling mellan faktorer och enkätfrågor. 

Följande avsnitt beskriver hur frågorna i enkäten har kopplats till de olika faktorerna som 

påverkar förtroendet för miljömarknadsföring. Frågorna i enkäten har kopplats till de sju 

faktorerna från den teoretiska referensramen enligt tabell 2. 

Lista över frågor i enkäten som använts i undersökningen. 

Fråga 1: Hur stort generellt förtroende har du för företag som pratar om att ta ett miljöansvar? 

Fråga 2: Hur stort förtroende har du för FTGX6 marknadsföring om vad de gör för miljön? 

Fråga 3: Hur stort förtroende har du för miljömärkningar (ex. Krav, Svanen, Bra miljöval)? 

Fråga 4: Hur stort förtroende har du för FTGX anställdas miljöengagemang? 

Fråga 5: Stödjer du företag som visar miljömedvetenhet genom dina inköp? 

Fråga 6: Känner du ett tryck från samhället att ta ett eget miljöansvar genom din konsumtion? 

Fråga 7: Hur väl känner du till FTGX arbete för miljön? 

Fråga 8: Hur viktigt är det för dig att veta vilket miljöansvar företag tar? 

Fråga 9: Ange de viktigaste aktiviteter du tycker att företag ska arbeta med för att bidra positivt till 

miljön. 

Fråga 10: Hur mycket förtroende har du för följande kommunikationsmedel när företag marknadsför 

miljöarbete? 

Fråga 11: Hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor? 

Fråga 12: Tror du att företag överdriver hur mycket de försöker hjälpa miljön? 

 

Tabell 2: Översikt över faktorernas koppling till enkätfrågorna 

Faktor* Psyk.F. Rel. Kult.N. Rykte Uppf. Framtr. 

Fråga 1**       

Fråga 2   X         

Fråga 3     X X 

Fråga 4           X 

Fråga 5   X    

Fråga 6     X       

Fråga 7  X     

Fråga 8     X     

Fråga 9     X  

Fråga 10           X 

Fråga 11 X      

Fråga 12 X     X     

* Från vänster till höger: Psykologiska faktorer, Relationer,  

Kulturella normer, Rykte, Uppförande, Framträdande. 

**Fråga om faktorn generellt förtroende vilket alla faktorer är kopplade till. 

                                                 
6 FTGX innebär det företag som respondenten svarade hos vid undersökningstillfället (ex. Coop, Indiska, The 

Body Shop). 
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1. Förtroende för miljömarknadsföring 

Fråga 1 frågar om respondenters generella förtroende för företags miljömarknadsföring och 

utgör därmed faktorn förtroende. 

2. Psykologiska faktorer 

Psykologiska faktorer har kopplats till fråga 11 och 12. Ett förtroende för miljömarknadsföring 

kan komma ifrån konsumenters erfarenheter. Detta kan vara familj eller vänner som har spridit 

sitt intresse eller misstro för miljömarknadsföring till respondenten vilket fråga 11, det generella 

miljöintresset hos respondenten, undersöker. Fråga 12, kopplas till om konsumenter tror att 

företag överdriver i sin miljömarknadsföring relateras till vilka erfarenheter konsumenten 

tidigare haft med företag. Kunder som har upplevt att företag använder greenwash har en större 

benägenhet att misstro kommande företag. 

3. Relationer 

Faktorn kopplas till frågorna 2 och 7. Grunden för relationer är hur mycket kunskap 

konsumenten har om företaget vilket i sin tur påverkar förtroendet. Relationer kopplas därmed 

till de frågor som handlar om hur väl konsumenten känner till företagets miljöarbete (fråga 7). 

Förtroendet för det aktuella företaget kunden svarar mot (fråga 2) visar om kunden har ett 

starkare förtroende för dem än företag generellt. 

4. Kulturella normer 

Kulturella normer som innefattar vilken påverkan samhällets struktur har på förtroendet kopplas 

till fråga 5 och 6. Frågan om respondenterna känner ett tryck från samhället att ta miljöansvar 

(fråga 6) samverkar med ifall konsumenter faktiskt stödjer med sin konsumtion eller inte (fråga 

5). 

5. Rykte 

Faktorn rykte innefattar hur spridning av information påverkar förtroendet för ett företag 

antingen positivt eller negativt. Fråga 8 handlar om hur viktigt det är för konsumenter att veta 

om vilka miljöansvar företag tar. Detta kopplas till rykte då det är genom information om 

företag som kunder har kännedom om som de kan sprida till andra kunder i sin närhet. Fråga 

12 om respondenterna tror att företag överdriver i sin miljömarknadsföring tar därmed reda på 

om ryktesspridning har haft någon negativ inverkan på förtroendet sen tidigare. 
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6. Uppförande 

Detta kopplas till fråga 3 och 9, då faktorn innefattar hur kunden uppfattar vad företaget faktiskt 

gör när det kommer till miljöfrämjande aktiviteter. Miljöaktiviteter som konsumenterna 

prioriterar (fråga 9) visar därmed vad kunder tycker är viktigast när det kommer till faktiska 

gärningar för att belöna företaget med sitt förtroende. Fråga 3 handlar om förtroende för 

miljömärkningar. Detta visar på företags uppförande då det finns vissa kriterier som måste 

uppfyllas för att erhålla dessa miljömärkningar. 

7. Framträdande 

Faktorn innebär på vilka sätt ett företag är visuella med sitt budskap till sina kunder. Fråga 3, 

förtroende för miljömärkningar är relevant då företaget på ett enkelt och effektivt sätt visuellt 

visar vilka åtgärder de gör för att hjälpa miljön. De anställda är också en viktig del i företags 

framträdande och därmed kopplas fråga 4, förtroende för de anställdas miljöengagemang till 

detta. Det finns många olika metoder att framträda sitt företag som en miljömedveten 

organisation. Kommunikationsmedel som en framträdande faktor inger företags trovärdighet 

vilket fråga 10 i enkäten undersöker. 

3.5 Analysmetod 

För att analysera empirin som erhållits från undersökningen har främst bivariat analys använts, 

även kallad korrelationsanalys. Detta gjordes för att målet med studien är att se vilka faktorer 

som påverkar förtroendet för företag och därmed var det intressant att undersöka om samband 

finns mellan två variabler. Alla svarsalternativ har kodats om enligt bilaga 3. Uträkningarna 

som visas i empirikapitlet i studien är gjorda i IBM SPSS Statistics 22. 

Vid analys av empirin har studien valt att undersöka samband mellan generellt förtroende och 

enkätfrågorna vilka är kopplade till de olika faktorer som förklaras i teoriavsnittet. Vid analys 

av sambandet har studien valt att analysera Pearsons r-koefficienten, eftersom de flesta frågor i 

enkäten är mätta i ordinalskala. Detta gjordes för att det är mer intressant att undersöka vilken 

riktning sambandet har än hur mycket en förändring i den oberoende variabeln påverkar den 

beroende variabeln. Vidare har nominalskalor analyserats genom att mäta frekvensen från 

respektive svarsalternativ. För att med en viss säkerhet påstå att Pearsons r-koefficienten är 

statistiskt säkerställd har signifikansnivån kontrollerats vid samtliga analyser (Lövås, 2006). 
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Studien innehåller en identisk fråga från SOM-institutets årliga undersökningar om svenskar 

miljöintresse. Denna fråga har analyserats genom att ta fram medelvärdet på studiens resultat 

och jämfördes sedan med SOM-institutets resultat. 

3.6 Metodkritik 

Enkätundersökningen ska avspegla studiens syfte. Två viktiga egenskaper som en 

enkätundersökning bör uppnå är reliabilitet och validitet. Detta sker vanligtvis under 

förberedelserna och konstruktionen av enkäten då själva utformningen och kvalitén på frågorna 

demonstrerar de två egenskaperna (Trost, 2007). 

Med reliabilitet menas att alla respondenter skall uppfatta frågorna på samma sätt och därmed 

finns låg risk för missförstånd när de besvarar enkäten. Hög reliabilitet innebär att om 

undersökningen skulle återupprepas kommer det att generera samma resultat (Dahmström, 

2011). Det blev därmed viktigt att formulera frågorna tydligt med genomtänkta instruktioner 

för att minska risken för missförstånd. För att säkerställa detta har en förundersökning av 

enkäten genomfört på tio personer för att minska eventuella missförstånd eller oklarheter. Dessa 

tio personer är högskolestudenter då förundersökningen gick endast ut på att testa enkätens 

frågor för att se om respondenterna har förstått frågorna. Därmed kan det även förhindra 

eventuellt bortfall. Bortfall kan påverka undersökningens tillförlitlighet negativt. Vid kvoturval 

blir det inga individbortfall, det vill säga bortfall av respondenter utan partiellt bortfall som kan 

uppstå där respondenten inte har fyllt i hela enkäten korrekt (Trost, 2007). 

Validitet innebär att vid den aktuella metoden att det är rätt frågor som ställs till respondenterna 

för att kunna besvara frågeställningarna och därmed kunna svara på själva syftet för 

undersökningen (Trost, 2007). Vid utformning av enkäten har teoretiska begrepp 

operationaliserats för att göra det mätbart och konkret. För att ytterligare stärka validiteten är 

det viktigt att få uppriktiga svar från respondenter (Dahmström, 2011). För att få uppriktiga 

svar blev respondenterna medvetna om att undersökningen är konfidentiell och anonym samt 

att den inte kommer användas i annat syfte än studien.  Nackdelen med anonymitet är att det 

finns risk för att respondenten känner sig för trygg i att identiteten är skyddad och därmed inte 

ge sanningsenliga och seriösa svar. För att motivera respondenten till att fortsätta svara innehöll 

enkäten inte allt för omfattande frågor samt kan uppfattas som känsliga eller provocerande. 

Med hänsyn till kostnadsaspekten och den korta tidsramen blev det svårt att undersöka hela 

detaljhandelsbranschen och därför har valet gjorts att endast undersöka tre företag som 
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klassificeras olika inom detaljhandeln. Dessa företag inriktar sig på kläder, kosmetika och 

livsmedel som även utmärker sig genom sin marknadsföring inom CSR. Då det endast är tre 

företag finns medvetenhet om att generaliserbarheten för hela detaljhandeln inte är hög. 

Nämnvärt är att urvalet inte sker slumpmässigt då urvalet behandlas som ett kvoturval, därmed 

finns medvetenhet om att det är svårt att avspegla hela målpopulationen. Bristerna vid 

användning av kvoturval är att resultatet inte kan uttala sig om hur populationen ser ut i andra 

avseenden än kvoterna (Trost, 2007). Slutsatsen av resultatet kan endast generalisera till 

svenska konsumenter till de undersökta företagen och därmed endast en del av detaljhandeln 

Jämförelsen med SOM-institutets undersökning om miljöintresse kan ifrågasättas då urvalet för 

dessa studier är bland alla svenskar och inte konsumenter till ett visst miljömarknadsförande 

företag. Risken är därmed att konsumenter till miljömarknadsförande företag allmänt har ett 

högre miljöintresse än snittet. Populationerna ser därmed olika ut då SOM-institutets population 

är svenska invånare och denna studiens population är svenska konsumenter till miljöinriktade 

företag inom detaljhandeln. 

 En anmärkningsvärd sak, dock inte överraskande i efterhand, var att andelen kvinnor var i 

mycket hög majoritet jämfört med män i två av butikerna. Detta kan förklaras att de främst har 

produkter som traditionellt marknadsförs till kvinnor. Det hade varit bättre om det var en mer 

jämn fördelning mellan män och kvinnor för att uppnå de önskade kvoterna men en brist på 

manliga kunder gjorde detta mycket svårt att genomföra.  Det var dock svårast att få tag på 

respondenter under undersökningen utanför The Body Shop då det var brist på kunder till 

företaget. Därmed krävdes fler undersökningstillfällen för att fånga in fler respondenter. Trots 

att undersökningen kompletterades omfattade undersökningen utanför The Body Shop totalt 45 

respondenter.
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4. Empiri 

Empiriavsnittet presenterar och redovisar resultat från studiens empiriska enkätundersökning. 

Studien använder sig av en kvantitativ undersökningsmetod för att samla in det empiriska 

materialet. Detta material kommer främst att presenteras med diagram och tabeller. 

4.1 Undersökningens förhållanden 

Undersökningen genomfördes utanför de tre butikerna, Indiska, Coop och The Body Shop. 

Kunder som var på väg ut ur affären tillfrågades om de ville hjälpa till med ett examensarbete 

om förtroende till företags miljöarbete. Butikens ägare tillfrågades alltid först om ett tillstånd 

och flera var även intresserade av resultatet av studien för att se om deras kunder hade 

förtroende för dem. Tidpunkten vid undersökningarna genomfördes från butiksöppnande fram 

till klockan 17:00, och de flesta svar insamlades runt lunch då det var vid den tiden flest folk 

var ute och handlade. Med undantag av Coop, utfördes undersökningen i en storstad, inomhus 

i ett köpcenter omgiven av flera affärer och mycket folk. Det var dock endast intressant att fråga 

människor som var på väg ut ur affären för att försäkra att de verkligen var kunder till den 

aktuella affären. 

4.2 Respondentinformation7 

 

 

Målet med undersökningen var ett urval på 150 personer fördelat över de tre företagens kunder. 

Totalt var det 145 svarande respondenter med en svarsfördelning på 75 % kvinnor och 25 % 

män. Åldersfördelningen av respondenterna är klassificerade enligt ovan. Flest respondenter är 

                                                 
7 Fullständiga siffror på hur svarsfördelningen såg ut finns i Bilaga 1, tabell 6 och 7. 
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Figur 2: Fördelning av respondenternas kön i undersökningen. Figur 3: Fördelning av respondenternas ålder i undersökningen. 
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i gruppen 18 till 34 år som motsvarar 42 % av de svarande i undersökningen. Minst svar kom 

ifrån gruppen 50 till 64 år med 17 %. Denna undersökning har främst fått in svar från kvinnliga 

respondenter. 

4.3 Respondentsvar på åsiktsfrågorna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Generellt förtroende för företag som marknadsför ett miljöansvar. 

 

Frågan undersöker konsumenternas generella förtroende för företag som tar ett miljöansvar. 

Totalt är det 48 % som har ett ganska stort eller mycket stort förtroende för företagen och 20 % 

som har lite eller mycket lite förtroende. Resterande svarade varken eller. 

 

Figur 5: Kombinerat förtroende för miljömarknadsföring för de tre företagen. 
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61 % av kunderna till de undersökta företagen (Coop, The Body Shop och Indiska) har ett 

ganska till mycket stort förtroende för deras miljömarknadsföring. Kunder med lite eller mycket 

lite förtroende för deras miljömarknadsföring utgörs av 8 %, resterande svarade varken eller.  

 

Figur 6: Individuellt presenterat förtroende för miljömarknadsföring för de tre företagen. 

 

Vid jämförelse mellan företagen går det att utläsa respondenternas åsikter om deras förtroende 

för respektive företags miljöarbete. Kunder till The Body Shop har det största förtroende då 

71 % av de svarande har ett ganska stort eller mycket stort förtroende. Till skillnad från The 

Body Shops kunder har Coops kunder ett lägre förtroende. Av Coops kunder har 62 % ett 

ganska till mycket stort förtroende för deras arbete. Däremot var det inga som hade ett mycket 

lite förtroende för Coops arbete med miljö. Kunder till Indiska svarade att 52 % hade ett ganska 

till mycket stort förtroende för dem och 14 % hade ett väldigt lite förtroende varav 6 % svarade 

för ett mycket litet förtroende. Detta är ett lägre förtroende än vad The Body Shop och Coops 

kunder har till sitt respektive företag. 
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Figur 7: Respondenters förtroende för miljömärkningar. 

 

Hela 86 % har ett ganska eller mycket stort förtroende för miljömärkningar som Krav, Svanen 

eller Bra miljöval. Dessa miljömärkningar används framförallt inom livsmedelsbranschen 

vilket många konsumenter känner till. 

 

Figur 8: Respondenters förtroende för anställdas miljöengagemang. 

 

När det kommer till de anställdas miljöengagemang har 31 % av konsumenterna svarat för ett 

ganska till mycket stort förtroende. Däremot är det hela 54 % som svarade varken eller. 
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Figur 9: Respondenters stöd genom konsumtion till företag som marknadsför miljömedvetenhet. 

 

71 % av de undersökta svenska konsumenterna stödjer ofta eller alltid företag som visar 

miljömedvetenhet genom sina inköp varav 9 % gör det alltid. Det fanns ingen som aldrig gjorde 

det och 10 % gjorde det sällan. 

 

Figur 10: Upplevt tryck från samhället att ta miljöansvar. 

 

66 % känner ofta eller alltid ett tryck från samhället att ta ett eget miljöansvar genom deras 

konsumtion. 23 % svarade varken eller och 11 % känner sällan eller inget tryck från samhället. 
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Figur 11: Kännedom om företags miljöarbete. 

 

35 % kände mycket lite eller ganska lite till företagets arbete för miljön, däremot var det 33 % 

som kände till företagets arbete för miljön ganska till mycket väl. Resterande 32 % svarade 

varken eller. 

 

Figur12: Kännedom om de företagens miljöarbete per företag. 

 

Bäst kännedom om företagets miljöarbete var både Coop och The Body shops kunder då 42 % 

av deras respondenter är ganska till mycket väl insatta, men det var endast 16 % av Indiskas 

kunder som kände till det ganska väl eller mer. 
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Figur 13: Hur viktigt respondenterna tycker det är att veta om företags miljöansvar. 

 

80 % tycker att det är ganska till mycket viktigt för dem att företagen visar vilket miljöansvar 

företag tar och endast 5 % tyckte att det var ganska till mycket oviktigt för dem. 

 

Figur 14: De viktigaste aktiviteter som respondenterna tycker företagen ska göra för att bidra till miljön. 

 

Fråga nio är en flervalsfråga där respondenterna skulle välja de tre viktigaste aktiviteterna 

företagen ska arbeta med för att bidra positivt till miljön. Det resulterade i att 76 % tycker att 

en av de tre prioriterade aktiviteterna är att företagen inte ska använda farliga kemikalier vilket 
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blir den mest prioriterade aktiviteten. På andraplats var det två aktiviteter med lika många 

procent som svarade för dem. Dessa aktiviteter är att företagen ska erbjuda gröna produkter och 

arbeta med miljövänliga transporter, vilket 54 % var överens om. Till följd av att dessa två 

aktiviteter hade lika mycket i andel av svar, har en tredje aktivitet som är viktigt för miljön valts 

ut. Den tredje viktigaste aktiviteten är återvinning där 51 % svarade för den. Den minst populära 

aktiviteten är minskad elförbrukning med endast 4 % som tyckte att den var bland de tre 

viktigaste.  

 

Figur 15: Förtroende för olika kommunikationsmedel vid marknadsföring av miljöarbete. 

 

De företag som anger information om miljöansvaret på själva produkten är den mest 

förtroendegivande kommunikationskanalen då hela 72 % svarade för ett större förtroende. 

Endast 7 % ansåg att det inte är en förtroendegivande kommunikationskanal. De företag som 

informerar om deras miljöarbete på hemsidan inger ett litet förtroende enligt endast 13 %. 

Däremot ansåg hela 54  % av de svarande att informationen på företagets hemsida inger ett 

större förtroende. Årsredovisningar som kommunikationskanal inger ett större förtroende anser 

44 % av respondenterna. Däremot svarade 30 % varken eller och tio procent visste inte vilket 

förtroende de har för företag som marknadsför miljöarbetet i sin årsredovisning. 
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Kommunikationskanalen TV- eller radioreklam visade att 22 % av respondenterna känner ett 

förtroende för detta, medan 34 % har ett litet förtroende för denna typ av kommunikation. 

Resterande svarade varken eller och vet inte. Till skillnad från TV- och radio-reklam visar 

resultatet för butiksskyltning ett högre förtroende då det är 33 % som har svarat. Men hela 40 % 

svarade varken eller och 23 % har ett ganska till mycket lite förtroende för denna 

kommunikationskanal. 

Information på hemsidan och på produkten är de mest förtroendegivande 

kommunikationskanalerna enligt respondenterna. Däremot är TV- och radioreklam inte lika 

trovärdig som kommunikationskanal vid marknadsföring av företagens miljöarbete. 

 

Figur 16: Generellt intresse för miljöfrågor. 

 

Vid frågan om hur intresserade konsumenten i allmänhet är av miljöfrågor visade det sig att 

85 % har ett intresse. Resterande 15 % är inte intresserade av miljöfrågor. Frågan är identisk 

med en fråga vilken hittas i SOM-institutet årliga undersökning. 
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Figur 17: Respondenters åsikt ifall de tror företag driver om dess miljöarbete. 

 

Av de svarande var det 90 % som tror eller är helt övertygade om att företagen överdriver hur 

mycket de försöker hjälpa miljön varav 22 % var helt övertygade om detta medan 10 % håller 

inte med. 
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4.4 Analysunderlag 

Tabell 3: Korrelationsanalys av signifikanta samband. 

Individpåverkan Företagspåverkan 

Psykologiska faktorer    Rykte     

  Parameter Fråga 1       Parameter Fråga 1     

Fråga 11 Pearsons r -.006   Fråga 8 Pearsons r .072   

 Sig. .941     Sig. .387   

Fråga 12 Pearsons r .296*     Fråga 12 Pearsons r .296*     

  Sig. .000       Sig. .000     

Relationer    Uppförande    

  Parameter Fråga 1 Fråga 2     Parameter Fråga 1     

Fråga 2 Pearsons r .473* -  Fråga 3 Pearsons r .398*     

 Sig. .000 -    Sig. .000     

Fråga 7 Pearsons r .179** .443*         

  Sig. .031 .000         

Kulturella normer    Framträdande       

  Parameter Fråga 1 Fråga 2 Fråga 5   Parameter Fråga 1     

Fråga 5 Pearsons r .153 .173** - Fråga 3 Pearsons r .398*     

 Sig. .066 .037 -   Sig. .000     

Fråga 6 Pearsons r .137*** .101 .361* Fråga 4 Pearsons r .328*   

  Sig. .100 .227 .000   Sig. .000     

*** Korrelationen är signifikant på 0.10 nivån.  

** Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån.       

* Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån.       

 

Tabell 3 visar sambanden mellan faktorerna och det generella förtroendet. Enkätfrågorna mäter 

faktorerna inom individ- och företagspåverkan. Utifrån tabellen går det att utläsa Pearsons 

korrelation (r-värdet) och signifikansvärdet inom varje faktor. 

Tabell 4: Korrelationsanalys av signifikant samband mellan generellt förtroende och 

kommunikationsmedel. 

Kommunikationsmedel   Pearsons r Sig. 

TV/Radio-reklam   – .179 .042** 

Butiksskyltning   .476 .000* 

Årsredovisningar   – .053 .536 

Information på hemsida  .290 .003* 

Information på produkten   – .056 .584 

** Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån. 

* Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån. 
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* Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån. 

 

Kommunikationsmedel mäter faktorn framträdande. Tabell 4 visar sambandet mellan 

kommunikationsmedel och det generella förtroendet. Tabell 5 visar sambandet mellan 

information på produkten som är ett kommunikationsmedel och fråga 3 om miljömärkningar.  

Tabell 5: Korrelationsanalys av signifikant samband mellan förtroende av miljömärkningar 

och information på produkten 

Kommunikationsmedel   Pearsons r Sig. 

Information på produkten   .446 .000* 
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5. Analys 

I avsnittet diskuteras resultatet av det empiriska materialet och analyseras mot den teoretiska 

referensramen. Intressanta resultat har analyserats i förhållande till vald frågeställning i 

problemformuleringen. 

5.1 Individpåverkans inverkan på förtroende 

5.1.1 Psykologiska faktorer 

Studien visar att svenska konsumenter har ett relativt högt förtroende för företags 

miljömarknadsföring, vilket skiljer sig från Otts (2011) studie som visade att 80 % var skeptiska 

till företag som marknadsför miljöarbete. Det finns ett starkt positivt samband (p < 0,01) mellan 

psykologiska faktorer och det generella förtroendet med avseende på greenwash. Psykologiska 

faktorer kopplas till hur konsumenter uppfattar trovärdigheten av företags miljömarknadsföring 

utifrån deras erfarenheter. Konsumenter som har upplevt att företag har varit opålitliga har en 

större benägenhet till att visa misstro för kommande relationer med företag. Till följd av detta 

kan greenwash beteendet framkalla misstro hos konsumenter. 

Studiens resultat bekräftar Chen, Lin och Changs (2013) studie där greenwash påverkar 

förtroendet negativt. I längden kan greenwash skada förtroendet. Möjligen har svenska 

konsumenter anammat green trust, vilket innebär att konsumenter har ett förtroende för 

miljöprodukter. Med koppling till Sztompkas (1999) teorier om individers psykologiska 

faktorer är en tolkning av detta att konsumenter tidigare haft en bra upplevelse vid användning 

av miljöprodukter eller har fått det bekräftat att företagen utför ett miljöansvar trots att en viss 

överdrivenhet förekommer i deras marknadsföring. 

Resultatet från korrelationsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband (p = 

0,941) mellan psykologiska faktorer med avseende på konsumenters miljöintresse och det 

generella förtroendet. 
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Figur 18: Medelvärde av miljöintresse från SOM-institutets undersökning 1997-2013 (fråga Ha10), röd punkt markerar 

medelvärdet för samma fråga i vår studie (2015). 

 

Fråga 11 är en identisk fråga som en av SOM-institutets årliga undersökningsfrågor där 

svenskars miljöintresse tillfrågas. Studiens resultat skiljer från SOM-institutets resultat vilket 

kan utläsas i figur 18. Studiens resultat visar ett medelvärde på 3,1 (strax över 

svarsalternativ ”Ganska miljöintresserad”) i miljöintresse till skillnad från SOM-institutet där 

medelvärdet varierar runt 2,1 (strax över svarsalternativ ”Inte särskilt intresserad”). Detta 

indikerar således att kunder till de undersökta företagen troligen är mer miljöintresserade då de 

har valt att handla hos ett miljöinriktat företag. Trots att det fanns ett högt miljöintresse, 

påverkar psykologiska faktorer inte förtroendet hos dessa konsumenter. 

5.1.2 Relationer 

I kapitel två, teoretiska referensramen, diskuteras att en kunds relation till ett företag påverkar 

hur högt förtroende kunden har. Att kunden har en relation till ett företag innebär att hen har 

tillräcklig information om företaget som grund för att kunna bygga ett förtroendekapital  

(Morgan & Hunt, 1994; Sztompka, 1999). Studiens resultat visar ett starkt positivt samband (p 

< 0,01) mellan relationer och det generella förtroendet. Detta med avseende på hur väl svenska 

konsumenter känner till företags miljöarbete. Resultatet innebär att ju mer en konsument känner 

till om företaget desto större förtroende har de för företag som marknadsför. Grönroos (2002) 

hävdar att kunder som tidigare har varit i kontakt med företagen och är medvetna om de 

värderingar företagen står för har en benägenhet att visa förtroende.  
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Ett intressant resultat från tabell 3 är att det finns ett starkare positivt samband (p < 0,01) mellan 

relationer och konsumenters förtroende till de undersökta företagen. Det visar att för de aktuella 

företagen som innefattades i undersökningen, har kunder som känner till vad företagen gör och 

har ett stort förtroende för dem. Däremot kände inte Indiskas kunder till deras miljöarbete lika 

väl i jämförelse mellan de undersökta företagen. Det är även Indiskas kunder som inte har ett 

lika stort förtroende för dem jämfört med The Body Shop och Coops kunder. Därmed går det 

att konstatera att Indiskas kunder har ett lägre förtroende för företaget för att de inte känner till 

deras miljöarbete tillräckligt väl. Sztompkas (1999) teorier är ett gott stöd för detta argument 

då konsumenter är villiga att skapa en relation med företagen, till följd av konsumenternas krav 

av miljöinformationen från företagens sida. Dessa konsumenter är mer benägna till att visa ett 

förtroende för de företag som väljer att visa transparens. En slutsats som kan dras är att företag 

som vill ha ett stort förtroende från sina kunder måste på något sätt nå ut med informationen 

om deras miljöförbättrande aktiviteter då relationer har en stor påverkan på det generella 

förtroendet. 

5.1.3 Kulturella normer 

Utifrån korrelationsanalysen går det att utläsa ett svagt positivt samband mellan kulturella 

normer och det generella förtroendet (p < 0,10). Enligt Sztompka (1999) kan synen på 

förtroendet påverkas av hur samhällets kulturella normer är konstruerat. Resultatet från tabell 

3 visar att de flesta känner ett tryck från samhället att ta ett miljöansvar. Dessutom är många 

villiga att stödja företag som visar miljömedvetenhet genom sin konsumtion. 

Korrelationsanalysen visar även ett starkt positivt samband (p < 0,01) mellan konsumenter som 

stödjer företag med deras konsumtion och de som känner ett tryck från samhället. 

Enligt Tengblad och Ohlsson (2009) har CSR blivit ett alltmer aktuellt ämne i Sverige de 

senaste fyrtio åren. Under denna utveckling har Sverige varit väldigt proaktivt genom att 

uppmuntra företagen till att ta CSR-initiativ (Kinderman, 2009). Antal kunder som börjar 

handla gröna produkter har ökat och denna trend har växt fram (Sheth, Sethia, & Srinivas, 

2010). Att väldigt många svenska konsumenter stödjer företagens miljöarbete kan bero på att 

denna trend har spridit sig bland konsumenter och ett förtroende för företags miljöarbete har 

utvecklats. Detta kan bero på att Sverige implicit anses som ett högförtroende samhälle där 

människor har lättare att visa förtroende till andra människor och organisationer (Huff & 

Kelley, 2003). 
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Bennulf (2000) nämner i sin studie att samhällets hantering av miljöproblemen kan ha en 

inverkan på befolkningen. Miljöfrågor är en del av samhällsproblemen och anses vara en av de 

mest tungviktiga politiska sakfrågorna. Vidare hävdar Bennulf att medborgarna tycker att 

miljön är hotad i större utsträckning. 

 

Figur 19: SOM-undersökning av svenskars prioritering av miljöfrågor över tid. 

 

SOM-institutet har en årlig undersökning om vilka tre samhällsproblem som bör prioriteras i 

vilken miljö är ett av alternativen respondenter kan välja (Harring, 2014). Enligt figur 19 var 

miljö en av de viktigaste samhällsfrågorna enligt svenskar i början av år 1987. Med tiden har 

denna trend avtagit från att 53 % tyckte att miljöfrågor ska prioriteras till 9 % fram till år 2013. 

Detta tolkas som att miljöfrågor inte längre prioriteras lika mycket då det finns andra 

samhällsfrågor som anses viktigare att prioritera. Det har istället frambringat en kultur där det 

anses vara självklart att ta vara på sin konsumtion. Denna miljökultur kan anses vara en kulturell 

norm där konsumenter väljer att stödja företags miljömedvetenhet genom sin konsumtion i hopp 

om att bidra till att lösa miljöproblemen. 

5.2 Företagspåverkans inverkan på trovärdighet  

5.2.1 Rykte 

Det finns inget signifikant samband (p = 0,387) mellan rykte och det generella förtroendet. 

Rykte kopplas till den information konsumenter får om företags miljöarbete. Undersökningen 

visar att 80 % tycker att det är ganska till mycket viktigt att veta vilket miljöansvar företag tar. 

Vare sig konsumenter finner att företag gör mycket för miljön eller inte kan då via rykte sprida 
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sig till fler konsumenter (Fugelli, 2001). Ett företags rykte kan påverka en kunds förtroende på 

grund av att kunderna får andrahandsinformation från både andra kunder och källor som 

tidningar, utvärderingar och nyhetsinslag (Sztompka, 1999). När ett företag hamnar i en 

situation där de framställs negativt i media blir effekten att potentiella kunder och andra 

intressenter bildar en fientlig åsikt om företaget. Risken är därmed att genom ryktesspridning 

att åsikt sprids till fler personer. Detta leder till en försämring av förtroendet till det aktuella 

företaget och vad de försöker förmedla. 

Studien visar en stor majoritet där hela 90 % tror att företag överdriver i sin marknadsföring. 

Rykte med avseende på detta har ett positivt samband (p < 0,01) med det generella förtroendet. 

Följaktligen går det att påvisa att företag som överdriver har en negativ inverkan på förtroendet. 

Detta har en stor likhet med den amerikanska studien där ungefär 80 % tror att företagen 

överdriver i sin marknadsföring (Ott, 2011). Shrum (2012) menar att det har blivit vanligare att 

företagens reklambudskap har en tendens att överskrida den verkliga bilden av det de förmedlar. 

Det är därmed möjligt att konsumenter har tagit in detta i åtanke då de behåller ett generellt 

förtroende. Enligt Chen, Lin och Chang (2013) ska företagen låta kunder erhålla tillräckligt 

med information om deras miljöarbete för att minska den skeptiska synen. Castaldo et al. (2009) 

rekommenderar att företagen ska samarbeta med trovärdiga miljövarumärken för att sedan dra 

nytta av miljövarumärkets goda rykte. En möjlig slutsats till detta är att kunder finner det 

intressant och viktigt att ta reda på vad företag gör, men med informationsspridning genom 

rykten via media och andra konsumenter har de åsikten att de flesta företag ändå överdriver en 

del. Rykte är dock inte något som är tillräckligt för att påverka svenska konsumenters generella 

förtroende för företag som kommunicerar miljöarbete. 

5.2.2 Uppförande 

Företags miljöaktiviteter anses vara en uppförandefaktor. Företags uppförande förknippas även 

med prestanda som kan påverka trovärdigheten (Sztompka, 1999; Dirks & Skarlicki, 2009). I 

undersökningen frågades vilka aktiviteter som var viktigast för kunden att företag bör göra för 

att bidra positivt till miljön. Respondenterna fick välja högst tre av alternativen, vilket 

förhindrade att alla skulle svara ja på alla alternativ. Det påpekades av respondenterna under 

undersökningens genomförande att det var mycket svårare att prioritera aktiviteterna än att ha 

möjlighet att markera alla alternativ som viktiga. Att inte använda farliga kemikalier var det 

som fick flest röster på 76 %. Det innebär också att om ett företag hamnar i en situation där 

dess användning av kemikalier förstör för miljön och det kommer ut i media kan de räkna med 
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ett sänkt förtroende för resten av sitt CSR-engagemang. På runt 50 % hamnade tre aktiviteter, 

erbjuda gröna produkter, återvinning och miljövänliga transporter. Dessa fyra aktiviteter var 

det som kunderna ansåg var de viktigaste. 

Erbjuda gröna produkter är en av de allra viktigaste miljöaktiviteterna. Då Coop erbjuder ett 

brett sortiment av gröna produkter har det visat sig att 58 % av deras kunder valde gröna 

produkter som en av de tre viktigaste miljöaktiviteterna. Detta kan kopplas till en studie gjord 

i Italien om konsumenters förtroende för ekologiska produkter (Pivato, Misani, & Tencati, 

2008). Studien visade ett positivt samband mellan konsumenters förtroende för kända 

miljövarumärken från olika länder i Europa och förtroendet för ekologiska produkter. 

Änglamark stod för miljövarumärket från Sverige och är även Coops egna miljövarumärke 

(Coop Änglamark, 2015). Miljövarumärken är ett bevis för hur väl företag har presterat då det 

krävs vissa kriterier för att erhålla dem. Studiens resultat visar ett positivt samband (p < 0,01) 

mellan uppförande med avseende på miljömärkningar och det generella förtroendet. Kvaliteten 

i ett företags prestation har en positiv påverkan på förtroendet (Vlachos et. al, 2008). Studiens 

resultat visar ett positivt samband (p < 0,01) mellan uppförande med avseende på 

miljömärkningar och det generella förtroendet. Detta antyder även att Coops uppförande har en 

positiv inverkan på deras kunders förtroende. 

Empirin visar att vatten- och elförbrukning inte är de viktigaste miljöaktiviteterna som företag 

ska prioritera, jämfört med de övriga aktiviteterna. Då Indiska arbetar mycket för att minska på 

vatten- och elförbrukning tolkas detta som att svenska kunder inte känner att minskning av 

förbrukningen av dessa resurser i Indien påverkar dem personligen märkbart. Detta kan förklara 

varför svenska kunder till Indiska har ett lägre förtroende jämfört med The Body Shop och 

Coops kunder. Dock ska det tilläggas att företag med stor produktionsverksamhet i 

utvecklingsländer där el- och vattentillgången är begränsade, bör marknadsföra sitt 

engagemang i det lokala samhället i vilka de verkar i. Detta för att intressenter anser det som 

en självklarhet att företag ska ta ansvar. För att bibehålla ett högt förtroende bör företag fokusera 

på faktorn uppförande. Detta innebär att företag inte ska använda miljöfarliga kemikalier, 

erbjuda gröna produkter som är miljömärkta och återvinna samt ha miljövänliga transporter. 

5.2.3 Framträdande 

Resultatet från tabell 4 visar att det finns ett positivt samband mellan framträdande och det 

generella förtroendet (p < 0,01). Med stöd av Sztompkas (1999) teori om framträdande kan 

företag anses som trovärdiga genom deras varumärken. Genom att använda sig av 
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miljömärkningar i sin marknadsföring går det att stärka det egna varumärket. Märkeslojalitet är 

nyckeln till överlägsen prestanda och främjar företagets värderingar (Chaudhuri & Holbrook, 

2001; Morgan & Hunt, 1994). Företagen kan genom detta visa att de är med och bidrar till ett 

hållbart samhälle. Denna studie visar att svenska konsumenter har ett stort förtroende för 

miljömärkningar som Krav, Svanen och Bra miljöval. Då framträdande är en bidragande faktor 

till det generella förtroendet går det att dra en slutsats om att företag som använder sig av 

miljömärkningar inger ett större förtroende då det förknippas med ett trovärdigt miljöansvar. 

Studien, The impact of CSR on consumer trust: the case of organic food (Pivato, Misani, & 

Tencati, 2008) visade att företag som använder sig av miljömärkningar inger ett större 

förtroende, vilket ger belägg för studiens resultat. 

Organisationer kan även vara visuella genom deras medarbetare då de representerar företaget 

(Sztompka, 1999). Även här finns det ett signifikant samband (p < 0,01) mellan denna faktor 

som framträdande och det generella förtroendet. Konsumenter som har ett förtroende för deras 

miljöengagemang har även ett generellt förtroende för företags miljömarknadsföring. Studiens 

resultat visar dock att de flesta varken hade ett stort eller litet förtroende för anställdas 

miljöengagemang. Detta tolkas som att konsumenter har det oklart för sig om vilka 

miljökunskaper de anställda har. 

Genom olika kommunikationsmedel förmedlar företag sitt framträdande till konsumenter. De 

kommunikationsmedlen som ingick i undersökningen är TV- och radioreklam, butiksskyltning, 

årsredovisningar, information på hemsidan och information på produkten. Empirin visar att 

information på produkten och på hemsidan inger ett större förtroende än övriga 

kommunikationsmedel. Det finns ett positivt samband (p < 0,01) mellan faktorn framträdande 

med avseende på information på hemsidan och det generella förtroendet. Det finns ett starkare 

positivt samband mellan faktorn framträdande med avseende på butiksskyltning och det 

generella förtroendet. Med hänvisning till Jacobsen, Van der Merwe, Lombard och Krugers 

(2010) studie väljer många företag att anlita marknadsförare som ska positionera och skylta 

produkter på ett visst sätt som kan fånga kundens uppmärksamhet. Butiksskyltning kan därmed 

anses som förtroendegivande när det utförs på ett professionellt sätt av butikspersonal. 

Information på produkten fick störst svarsfrekvens med 72 % som ansåg sig ha ett ganska till 

mycket stort förtroende Däremot finns det inget signifikant samband (p = 0, 584) mellan denna 

faktor och det generella förtroendet. Detta tolkas som att oavsett om kunderna har högt eller 

lågt förtroende tycker konsumenterna att information på produkten är förtroendegivande. Dock 
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kommer denna form av framträdande inte att öka konsumenters förtroende. Däremot finns det 

ett starkt samband (p < 0,01) mellan förtroendet för miljömärkningar och förtroendet för 

information på produkten, vilket kan utläsas i tabell 5. Det statistiska underlaget visar därmed 

att ju större förtroende för miljömärkningar desto större förtroende har konsumenter för den 

miljöinformationen som ges på produkten. Detta beror på att miljömärkningar oftast är på 

produkten. 

En framträdande faktor som har ett negativt samband (p < 0,05) på det generella förtroendet är 

TV- och radioreklam. Detta indikerar att denna form av kommunikationsmedel inte lämpar sig 

för grön marknadsföring. Resultatet har likheter med en undersökning gjord av Soh, Reid och 

King (2007) om konsumenters förtroende för olika mediekanaler som TV och radio, som visade 

att konsumenterna inte har ett högt förtroende för denna sort av kommunikation. På en skala 

från ett till sju, där sju innebär det högsta förtroendet, låg TV och radio på tre vilket tolkades 

som lågt. Redan i tidig ålder har konsumenter lärt sig att bedöma reklamens trovärdighet som 

sänds ut. Det har därmed blivit svårare för företagen att övertyga sina konsumenter om sitt 

budskap genom TV- och radioreklam (Mangleburg & Bristol, 1998; Obermiller, Spangenberg, 

& MacLachlan, 2005). 

Implikationen av resultatet säger även att konsumenter har ett högre förtroende för The Body 

Shop eftersom företaget har valt att inte använda TV- eller radioreklam som 

marknadsföringsverktyg. Coop använder framförallt TV-reklam för att nå ut till kunden och 

anser sig vara Sveriges grönaste matkedja (Coop: Vårt ansvar, 2015). På grund av detta är det 

möjligt att Coops kunder inte har ett lika stort förtroende för dem vid jämförelse med The Body 

Shops kunder. Ytterligare argument för detta är att konsumenter tycker om att ta reda på 

information om miljöarbete på egen hand istället för att bli matad genom media. Företag måste 

ta hänsyn till kunders åsikter för att skapa en god kund- och företagsrelation (Morgan & Hunt, 

1994). Det finns inget signifikant samband (p = 0, 584) mellan årsredovisning som en 

framträdande faktor och det generella förtroendet. Empirin visar även att högst andel av 

respondenter har svarat ”vet ej” på denna faktor. Detta antyder att kunder som inte är insatta i 

detta eventuellt har svårt att avgöra vilket förtroende de har då de inte känner till 

årsredovisningen tillräckligt väl. Framträdande har en stor påverkan på det generella 

förtroendet. Företag bör därmed satsa på att implementera miljömärkningar. De bör även 

kommunicera deras miljömarknadsföring genom att ha information på hemsidan och 

marknadsföra genom butiksskyltning för att öka konsumenters förtroende.
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer en slutdiskussion av studiens erhållna resultat föras. Studiens 

forskningsfrågor kommer att belysas och slutsatsen kommer att återkopplas mot studiens syfte. 

Kapitlet avslutas med ett teoretiskt och praktiskt bidrag och förslag till vidare forskning. 

Syftet med studien var att svara på vilket förtroende svenska konsumenter har för företag som 

marknadsför miljöarbete och vilka faktorer dessa konsumenter finner viktiga för att öka 

förtroendet. En viktig slutsats av studien är att förtroendet för både generellt och för ett visst 

företag, var högt bland svenska konsumenter för hur företag marknadsför sitt miljöarbete. Detta 

skiljer sig från Otts (2011) undersökning i USA som resulterade i ett lågt förtroende bland 

konsumenterna. Detta har förklarats med hjälp av faktorer inom individpåverkan från studiens 

teoretiska modell. Den faktorn som har störst påverkan på konsumenternas förtroende är 

relationer. Konsumenter som känner till företags miljöarbete har större benägenhet till att visa 

ett förtroende. Ur konsumenternas synvinkel är det viktigt för dem att veta vilka miljöansvar 

företag tar. Detta antyder även Chen, Lin och Chang (2013) då företag bör låta kunder erhålla 

tillräckligt med information om deras miljöarbeten för att minska den skeptiska synen på CSR. 

På grund av detta faktum blir det viktigt att företagen försöker att nå ut med denna information 

till kunden på ett trovärdigt sätt. 

Studiens resultat visar även att svenska konsumenter har ett högt miljöintresse. Resultatet skiljer 

sig avsevärt från SOM-institutets resultat då medelvärdet var en hel åsiktsgrad högre i 

undersökningen (Harring, 2014). Detta beror på att de tillfrågade i undersökningen var kunder 

till företag som har en mycket aktiv miljömarknadsföring som kunderna känner till och därmed 

visar ett högre förtroende. Ytterligare argument för detta är att samhällets kulturella normer har 

en påverkan på miljöintresset hos konsumenter. Troligtvis har en miljötrend satt sin prägel på 

samhället i Sverige. 

Studien visade att de flesta tror att företag överdriver i sin miljömarknadsföring. Detta bekräftar 

Otts (2011) studie där majoriteten tror att de flesta företag talar mycket om miljöansvar, men 

inte riktigt bidrar till det. Vår studie visar att greenwash påverkar förtroendet negativt. 

Konsumenter som har ett lågt förtroende för företags miljömarknadsföring, tror även i högre 

grad att företag överdriver i deras marknadsföring. Detta styrker Chen, Lin och Changs (2013) 

studie där greenwash anses skada förtroendet. Trots att de flesta anser att företagen överdriver, 

behåller svenska konsumenter ett generellt förtroende för företags miljömarknadsföring. 
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Att framstå som trovärdiga är en handlingskraft som företag aktivt måste arbeta med för att 

konsumenters förtroende inte ska minska men istället öka. Denna studie har byggt upp en 

teoretisk modell för att undersöka vilka faktorer konsumenter finner är viktiga för att öka 

förtroendet. Genom att analysera signifikanta samband mellan faktorerna och förtroendet, blev 

det möjligt att undersöka vilka faktorer som har störst inverkan på förtroendet. Följden av denna 

analys konstaterar att företagens uppförande och framträdande betonas som två viktiga faktorer 

som bör framhävas för att företag ska ses som trovärdiga. 

Faktorn uppförande med avseende på företags miljöaktiviteter har en inverkan på förtroendet. 

Konsumenter anser att företag som vill bidra positivt till miljön inte ska använda miljöfarliga 

kemikalier, satsa på att erbjuda gröna produkter och återvinna samt ha miljövänliga transporter. 

Vidare har faktorn framträdande med avseende på miljömärkningar en påverkan på det 

generella förtroendet. Resultatet är i linje med Castaldo et al. (2009) samt Pivato, Misani, och 

Tencatis (2008) resultat som påvisar i deras studier att ett samarbete med kända och trovärdiga 

miljömärkningar kan förstärka företagens trovärdighet och främja förtroendet. Framträdande 

påverkar även förtroendet utifrån olika kommunikationsmedel. Konsumenters förtroende ökas 

främst genom att ha information på hemsidan och använda butikskyltning vid grön 

marknadsföring. 

Utifrån ovanstående resonemang går det att fastställa faktorer som är viktiga för att öka 

förtroendet, vilka är relationer, uppförande och framträdande. Det är av yttersta vikt att företag 

marknadsför ärligt och är transparenta för att bryta ett greenwash mönster. Kunskap om 

konsumenters åsikter är en betydande tillgång för företagens kommande miljömarknadsföring. 

CSR kan ses som en slags investering i företags moralkapital, vilket är väsentligt för 

konsumenters fortsatta förtroende för företags miljömarknadsföring. 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Tidigare studier inom detta forskningsområde har undersökt konsumenters förtroende för 

företags miljömarknadsföring dock inte konsumenter från Sverige. Befintliga studentuppsatser 

har främst studerat utifrån företagsperspektiv på hur CSR ska implementeras för att bygga upp 

ett förtroende hos konsumenterna. Till följd av detta finner vi relevans för att fylla i ett teoretiskt 

kunskapsgap genom att belysa konsumenters perspektiv på företags CSR-arbete. Denna studie 

genomsyras av konsumentperspektivet där studien lyfter fram vilket förtroende svenska 

konsumenter har för företags CSR-marknadsföring samt vilka faktorer de anser är viktiga för 

att öka förtroendet med hjälp av en teoretisk modell. Denna modell består av faktorer som kan 
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påverka förtroendet samt företags trovärdighet inom miljömarkandsföringen. Studien kan 

därmed bistå med ett resultat som bekräftar att det finns positiva samband mellan faktorer som 

kan påverka konsumenters generella förtroende för företags miljömarknadsföring. 

Studien lägger enbart fokus på miljöaspekten. Denna aspekt är en viktig grundpelare inom CSR 

och gör det möjligt att skapa ett bidrag till forskning inom fenomenet CSR där tonvikten på 

konsumentperspektivet presenteras. Slutligen tror vi att resultaten kan bidra till framtida 

forskning som referens. 

6.2 Praktiskt bidrag 

Genom att lyfta fram konsumenters åsikter om CSR går det att lämna ett praktiskt bidrag till 

hur företag ska arbeta med detta fenomen på ett förtroendegivande sätt som konsumenter kan 

förlita sig på. Studien täpper till gapet som uppstår i kommunikationen mellan företag och 

konsumenter, vilket kommer att stärka positionen för de företag som arbetar med CSR på ett 

uppriktigt sätt. Företag kan därmed följa studiens rekommendationer för att bygga upp ett större 

förtroende hos kunderna. Rekommendationerna framhäver faktorer konsumenter finner är 

viktiga för att öka deras förtroende. CSR-medvetna kunder behöver inte oroa sig över 

företagens legitimitet och kan därmed belöna dem med sin lojalitet. Fler företag kommer då att 

bli uppmuntrade att arbeta med CSR då de inser att konsumenter blir mer och mer engagerade 

i detta. Dessutom kommer fler att vilja samarbeta med företag som arbetar med ett genuint 

CSR-arbete. Studien blir därmed ett viktigt bidrag till såväl samhälle som intressenter. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Ytterligare forskning kan vara studier mer fokuserade på de övriga aspekterna inom CSR, 

socialt ansvarstagande och hållbar ekonomisk tillväxt. Förtroendet för dessa aspekter kan 

variera och torde behandlas mer i detalj i framtida forskning. Genom att utförligt undersöka 

varje aspekt kan det hjälpa företag att ytterligare arbeta för ett förtroendegivande arbete med 

CSR. Önskvärt är också att utöka undersökningsområdet från endast detaljhandeln till 

ytterligare branscher för att sedan jämföra dem sinsemellan. 

 



 

44 

 

Referenser 

Babiak, K., & Trendafilova, S. (2010). CSR and Environmental Responsibility: Motives and 

pressures to adopt green management practices. Wiley Online Library, 18, 11-24. 

Bennulf, M. (2000). Medborgarna tycker om miljön. i S. Holmberg, & L. Weibull, Det nya 

samhället (ss. 69-81). Göteborg: SOM-institutet. 

Bernstein, D. (2009). Rhetoric and reputation: some thoughts on corporate disonance. 

Management Decision, 47, 603-615. 

Bonini, S., & Oppenheim, J. (2008). Cultivating the green consumer. Stanford Social 

Innovation Review, 6, 56-61. 

Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska metoder (2:a uppl.). Stockholm: Liber 

AB. 

Carroll, A. B. (1991). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social 

Performance. The Academy of Management Review, 4(4), 497-505. 

Castaldo, S., Perrini, F., Misani, N., & Tencati, A. (2009). The Missing Link Between 

Corporate Social Responsibility and Consumer Trust: The Case of Fair Trade 

Products. Journal of Business Ethics, 84, 1-15. 

Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand 

affect to brand performance: The role of brand loyalty. Journal of Marketing, 65, 81-

93. 

Chen, Y.-S., & Chang, C.-H. (2012). Greenwash and Green Trust: The Mediation Effects of 

Green Consumer Confusion and Green Perceived Risk. Journal of Business Ethics, 

114(3), 489-500. 

Chen, Y.-S., Lin, C.-L., & Chang, C.-H. (2013). The influence of greenwash on green word-

of-mouth (green WOM): the mediation effects of green perceived quality and green 

satisfaction. Springer Science, 48(5), 2411-2425. 

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., & Haglund, L. (2001). Marknadsundersökning - En 

handbok. Lund: Studentlitteratur AB. 

Colquitt, J. A., Scott, B. A., & LePine, J. A. (2007). Trust, Trustworthiness and trust 

Propensity: A Meta-Analytic Test of Their Unique Relationships With Risk Taking 

and Job Performance. Journal of Applied Psychology, 92, 909-927. 

Coop Änglamark. (2015). Hämtat från 

https://www.coop.se/static/hr08/sv/verksamhet/dotterbolag/coopsverige/miljoansvar/c

oopanglamarket/coop_anglamark___et.html den 6 Maj 2015 



 

45 

 

Coop.se. (2015). Hämtat från https://www.coop.se/Vart--ansvar/Hallbar-verksamhet/ den 12 

Mars 2015 

Coop: Vårt ansvar. (2015). Hämtat från https://www.coop.se/Vart--ansvar/Hallbar-

verksamhet/Coop-Anglamark-Sveriges-gronaste-varumarke-2014/ den 6 Maj 2015 

Dahl, R. (2010). Greenwashing: do you know what you're buying? Environmental health 

perspectives, 118, A246-A252. 

Dahlsrud, A. (2006). How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 

Definitions. Wiley InterScience, 15, 1-13. 

Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning 

(5:e uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Dasgupta, P. (2008). Trust as a commodity. i D. Gambetta, Trust Making and Breaking 

Cooperative Relations (ss. 49-72). Cambridge: Basil Blackwell. 

Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. California 

Management Review, 54, 64-87. 

Dirks, K. T., & Skarlicki, D. P. (2009). The relationship being perceived as trustworthy by 

coworkers and individual performance. Journal of Management, 35, 136-157. 

Formbrun, C., Gardberg, N., & Barnett, M. (2000). Opportunity platforms and safety nets: 

Corporate citizenship and reputational risk. Business and Society Reviews, 105, 85-

106. 

Fugelli, P. (2001). Trust - in general practice. British Journal of General Practice, 51, 575-

579. 

Gimenez, L. G., Casadesus, F. M., & Valls, P. J. (2003). Using environmental management 

systems to increase firms' competitiveness. Corporate Social Responsibility 

Environmental Management, 10, 101-110. 

Gordon, I. H. (1998). Relationship marketing. Etohicoke, Ontario: John Wiley & sons Canada 

Ltd. 

Grafström, M., Göthberg, P., & Windell, K. (2008). CSR: Företagsansvar i förändring. 

Malmö: Liber AB. 

Grönroos, C. (2002). Service management och marknadsföring - En CRM ansats. Malmö: 

Liber Ekonomi AB. 

Grönroos, C. (2008). Service Management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen. Malmö: Liber AB. 

Hardin, R. (2002). Trust and trustworthiness. New York: Russell Sage Foundation. 



 

46 

 

Harring, N. (2014). Är miljö en fråga om vänster och höger i den svenska opinionen? i A. 

Bergström, & H. Oscarsson, Mittfåra & marginal (ss. 497-505). Göteorg: Göteborgs 

universitet: SOM-institutet. Hämtat från 

http://som.gu.se/digitalAssets/1487/1487722_497-506-niklas-harring---milj--.pdf 

Huff, L., & Kelley, L. (2003). Levels of Organizational Trust in Individualist Versus 

Collectivist Societies: A Seven-Nation Study. Organization Science, 14, 81-90. 

Jacobs, S., Van Der Merwe, D., Lombard, E., & Kruger, N. (2010). Exploring consumers' 

preferences with regard to department and specialist food stores. International Journal 

of Consumer Studies, 34(2), 169-178. 

Kinderman, D. (2009). Why do some Countries get CSR sooner, and in Greater Quantity, than 

others? The Political Economy of Corporate Responsibility and the Rise of Market 

Liberalism across the OECD: 1977-2007. Discussion Paper SP III 2009-301, 1-65. 

Kotler, P. (1999). Kotlers marknadsföring: Att skapa, vinna och dominera marknader. 

Malmö: Liber AB. 

Leininger, M. (2002). Culture Care Theory: A major contribution to advance transcultural 

nursing knowledge and practices. Journal of Transcultural Nursing, 13, 189-192. 

Lövås, G. G. (2006). Statistik - metoder och tillämpningar. Malmö: Liber AB. 

Mangleburg, T. F., & Bristol, T. (1998). Socialization and adolescents' skepticism toward 

advertising. Journal of Advertising, 27(3), 11-21. 

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship 

Marketing. Journal of Marketing, 58, 20-38. 

Nationalencyklopedin: detaljhandel. (2015). Hämtat från 

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/detaljhandel, den 20 Mars 2015 

Obermiller, C., Spangenberg, E., & MacLachlan, D. L. (2005). Ad Scepticism. Journal of 

Advertising, 34(3), 7-17. 

Ott, B. (den 22 April 2011). Time to green your business. Hämtat från www.gallup.com: 

http://www.gallup.com/businessjournal/147221/time-green-business.aspx den 22 

Januari 2015 

Parguel, B., Benoit-Moreau, F., & Larceneux, F. (2011). How Sustainability Ratings Might 

Deter ‘Greenwashing’: A Closer Look at Ethical Corporate Communication. Journal 

of Bussiness Ethics, 102(1), 15-28. 

Pivato, S., Misani, N., & Tencati, A. (2008). The impact of corporate social responsibility on 

consumer trust: the case of organic food. Business Ethics: A European Review, 17(1), 

3-12. 



 

47 

 

Pomering, A., & Dolnicar, S. (2009). Assessing the Prerequisite of Successful CSR 

Implementation: Are Consumers Aware of CSR Initiatives? Journal of Business 

Ethics, 85(2), 285-301. 

Regeringen.se: Hållbart företagande (CSR). (den 12 Februari 2015). Hämtat från 

http://www.regeringen.se/sb/d/2657 den 17 Mars 2015 

Sheth, J. N., Sethia, N. K., & Srinivas, S. (2010). Mindful consumption: a customer-centric 

approach to sustainability. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(1), 21-39. 

Shrum, L. (2012). The psychology of entertainment media: blurring the lines between 

entertainment and persuasion. New York: Taylor & Francis Group. 

Soh, H., Reid, L. N., & King, K. W. (2007). Trust in different advertising media. Journalism 

and Mass Communication Quartlerly, 84, 455-476. 

Sztompka, P. (1999). Trust: a sociological theory. Cambridge: Cambridge Univeristy Press. 

Tengblad, S., & Ohlsson, C. (2009). The framing of corporate social responsibility and the 

globalization of national business systems: A longitudinal case study. Journal of 

Business Ethics, 93(4), 653-669. 

Thebodyshop.se. (2015). Hämtat från 

http://www.thebodyshop.se/varderingar/ProtectPlanet.aspx den 13 Februari 2015 

Tian, Z., Wang, R., & Yang, W. (2011). Consumer Responses to Corporate Social 

Responsibility (CSR) in China. Journal of Business Ethics, 101(2), 197-212. 

Trost, J. (2007). Enkätboken (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Wefightforchange.com. (2015). Hämtat från http://www.wefightforchange.com/environment/ 

den 13 Februari 2015 

Vlachos, P. A., Tsamakos, A., Vrechopoulos, A. P., & Avramidis, P. K. (2008). Corporate 

social responsibility: attributions, loyalty, and the mediating role of trus. Journal of the 

Academy of Marketing Science, 37(2), 170-180. 

 

  



 

48 

 

Bilagor 

I. Svarsfördelning av frågorna i enkäten 

Tabell 6: Fördelning av kön och ålder i urvalet 

Ålder 18-34 35-49 50-64 65+ Totalt Andel 

Kvinnor 49 22 17 21 109 75 % 

Män 12 4 8 12 36 25 % 

Totalt 61 26 25 33 145 100 % 

Andel 42 % 18 % 17 % 23 % 100 %   

 

Tabell 7: Svarsfördelning av enkätfrågor 

  Antal Procent 

Företag Namn   

 Coop 50 34,5 % 

 Indiska 50 34,5 % 

 Body Shop 45 31,0 % 

Fråga 1 Hur stort generellt förtroende har du för företag som pratar om att ta ett miljöansvar? 

 Mycket lite 4 2,8 % 

 Lite 25 17,2 % 

 Varken eller 47 32,4 % 

 Ganska stort 66 45,5 % 

 Mycket stort 3 2,1 % 

Fråga 2 Hur stor förtroende har du för FTG X marknadsföring om vad de gör för miljön? 

 Mycket lite 3 2,1 % 

 Lite 9 6,2 % 

 Varken eller 44 30,3 % 

 Ganska stort 73 50,3 % 

 Mycket stort 16 11,0 % 

Fråga 3 Hur stort förtroende har du för miljömärkningar (ex. Krav, Svanen, Bra miljöval)? 

 Mycket lite 1 0,7 % 

 Lite 7 4,8 % 

 Varken eller 11 7,6 % 

 Ganska stort 79 54,5 % 

 Mycket stort 47 32,4 % 

Fråga 4 Hur stort förtroende har du för Företag X anställdas miljöengagemang? 

 Mycket lite 5 3,4 % 

 Lite 16 11,0 % 

 Varken eller 79 54,5 % 

 Ganska stort 39 26,9 % 

 Mycket stort 6 4,1 % 

Fråga 5 Stödjer du företag som visar miljömedvetenhet genom dina inköp? 
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 Aldrig 0 0,0 % 

 Sällan 15 10,3 % 

 Varken eller 27 18,6 % 

 Ofta 90 62,1 % 

 Alltid 13 9,0 % 

Fråga 6 Känner du ett tryck från samhället att ta ett eget miljöansvar genom din konsumtion? 

 Aldrig 4 2,8 % 

 Sällan 11 7,6 % 

 Varken eller 34 23,4 % 

 Ofta 75 51,7 % 

 Alltid 21 14,5 % 

Fråga 7 Hur väl känner du till FTGX arbete för miljön? 

 Mycket lite 17 11,7 % 

 Ganska lite 33 22,8 % 

 Varken eller 47 32,4 % 

 Ganska väl 45 31,0 % 

 Mycket väl 3 2,1 % 

Fråga 8 Hur viktigt är det för dig att veta vilket miljöansvar företag tar? 

 Mycket oviktigt 2 1,4 % 

 Ganska oviktigt 6 4,1 % 

 Varken eller 21 14,5 % 

 Ganska viktigt 79 54,5 % 

 Mycket viktigt 37 25,5 % 

Fråga 9 

Ange de viktigaste aktiviteter du tycker att företag ska arbeta med för att bidra positivt 

till miljön. (Välj 3) 

 Erbjuda gröna produkter 76 52,4 % 

 Använda hållbart material 55 37,9 % 

 Återvinning 73 50,3 % 

 Miljövänliga transporter 76 52,4 % 

 Donera till välgörenhet 18 12,4 % 

 Minskad vattenförbrukning 13 9,0 % 

 Minskad elförbrukning 5 3,4 % 

 Ej använda farliga kemikalier 108 74,5 % 

Fråga 

10.1 Förtroende för TV/radio-reklam   

 Vet ej 7 4,8 % 

 Mycket lite 12 8,3 % 

 Ganska lite 37 25,5 % 

 Varken eller 57 39,3 % 

 Ganska mycket 31 21,4 % 

 Väldigt mycket 1 0,7 % 

Fråga 

10.2 Förtroende för butiksskyltning   

 Vet ej 4 2,8 % 

 Mycket lite 5 3,4 % 

 Ganska lite 29 20,0 % 
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 Varken eller 58 40,0 % 

 Ganska mycket 44 30,3 % 

 Väldigt mycket 5 3,4 % 

Fråga 

10.3 Förtroende för årsredovisningar   

 Vet ej 15 10,3 % 

 Mycket lite 9 6,2 % 

 Ganska lite 14 9,7 % 

 Varken eller 43 29,7 % 

 Ganska mycket 46 31,7  % 

 Väldigt mycket 18 12,4 % 

Fråga 

10.4 Förtroende för information på hemsidan  

 Vet ej 12 8,3 % 

 Mycket lite 4 2,8 % 

 Ganska lite 15 10,3 % 

 Varken eller 37 25,5 % 

 Ganska mycket 66 45,5 % 

 Väldigt mycket 11 7,6 % 

Fråga 

10.5 Förtroende för information på produkten  

 Vet ej 6 4,1 % 

 Mycket lite 1 0,7 % 

 Ganska lite 9 6,2 % 

 Varken eller 25 17,2 % 

 Ganska mycket 77 53,1 % 

 Väldigt mycket 27 18,6 % 

Fråga 11 Hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor? 

 Inte alls intresserad 1 0,7 % 

 Inte särskilt intresserad 21 14,5 % 

 Ganska intresserad 87 60,0 % 

 Mycket intresserad 36 24,8 % 

Fråga 12 Tror du att företag överdriver hur mycket de försöker hjälpa miljön? 

 Ja, helt övertygad 32 22,1 % 

 Ja, förmodligen 98 67,6 % 

 Nej, förmodligen inte 12 8,3 % 

 Nej, absolut inte 3 2,1 % 

 

II. Undersökningens enkät 
 

Se nästa två sidor.  
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F
ö
retag

 X
 

Enkäten går ut på att undersöka vilket förtroende konsumenter har för företag som marknadsför ett 

miljöansvar. Svaren behandlas konfidentiellt; du som svarar förblir helt anonym. Resultaten kommer 

att presenteras i ett examensarbete i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde. 

 

Du är Kvinna  

Man  

 
Vilket år föddes du? 19_____ (exempel 1984) 

 
 

 
Mycket 

stort 

 
Ganska 

stort 

 
Varken 

eller 

 
 

Lite 

 
Mycket 

lite 
1. Hur stort generellt förtroende har 
du för företag som pratar om att ta 
ett miljöansvar? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Hur stor förtroende har du för 
FTG X marknadsföring om vad de 
gör för miljön? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. Hur stort förtroende har du för 
miljömärkningar (ex. Krav, Svanen, 
Bra miljöval)? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4. Hur stort förtroende har du för 
Företag X anställdas 
miljöengagemang? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Alltid 

 
 

Ofta 

 
Varken 

eller 

 
 

Sällan 

 
 

Aldrig 
5. Stödjer du företag som visar 
miljömedvetenhet genom dina 
inköp? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6. Känner du ett tryck från 
samhället att ta ett eget miljöansvar 
genom din konsumtion? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Mycket 

väl 

 
Ganska 

väl 

 
Varken 

eller 

 
Ganska 

lite 

 
Mycket 

lite 
7. Hur väl känner du till FTGX arbete 
för miljön? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vänd sida  
 

Företags miljömedvetenhet: en kundundersökning    Högskolan i Skövde 
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Tack för din medverkan! 

  
Mycket 
viktigt 

 
Ganska 
viktigt 

 
Varken 

eller 

 
Ganska 
oviktigt 

 
Mycket 
Oviktigt 

8. Hur viktigt är det för dig att veta 
vilket miljöansvar företag tar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
9. Ange de viktigaste aktiviteter du tycker att företag ska arbeta med för att bidra positivt till 
miljön. (Välj 3) 
 

 
Erbjuder gröna produkter 

 

 

 
Donerar till välgörenhet 

 

 
 
Använder hållbara material 

 

 

 
Minskad vattenförbrukning 

 

 
 
Återvinning 

 

 

 
Minskad elförbrukning 

 

 
 
Miljövänliga transporter 
 

 

 

 
Ej använda farliga kemikalier 

 

 

 
10. Hur mycket förtroende har 
du för följande 
kommunikationsmedel när 
företag marknadsför 
miljöarbete? 

 
 
 
 

Väldigt 
mycket 

 
 
 
 

Ganska 
mycket 

 
 
 
 

Varken 
eller 

 
 
 
 

Ganska 
lite 

 
 
 
 

Mycket 
lite 

 
 
 
 
 

Vet ej 
 
TV/Radio-reklam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Butiksskyltning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Årsredovisningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Information på hemsidan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Information på produkten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mycket 

intresserad 

 
Ganska 

intresserad 

 
Inte särskilt 
intresserad 

 
Inte alls 

intresserad 
11. Hur intresserad är du i 
allmänhet av miljöfrågor? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ja, helt 
övertygad 

 
 

Ja, 
Förmodligen 

 
Nej, 

förmodligen 
inte 

 
 

Nej, absolut 
inte 

12. Tror du att företag 
överdriver hur mycket de 
försöker hjälpa miljön? 
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III. Kodplan 

Fråga Svarsalternativ Kod 

(i) Kön Kvinna 0 

 Man 1 

   

(ii) Vilket år föddes du? 19____ X8 

   

1. Hur stort generellt förtroende har du för företag som pratar om att 

ta ett miljöansvar? 

  

 Mycket stort 5 

 Ganska stort 4 

 Varken eller 3 

 Lite 2 

 Mycket lite 1 

2. Hur stor förtroende har du för Indiskas marknadsföring om vad de 

gör för miljön? 

  

 Mycket stort 5 

 Ganska stort 4 

 Varken eller 3 

 Lite 2 

 Mycket lite 1 

3. Hur stort förtroende har du för miljömärkningar (ex. Krav, Svanen, 

Bra miljöval)? 

  

 Mycket stort 5 

 Ganska stort 4 

 Varken eller 3 

 Lite 2 

 Mycket lite 1 

4. Hur stort förtroende har du för Indiskas anställdas 

miljöengagemang? 

  

 Mycket stort 5 

 Ganska stort 4 

 Varken eller 3 

 Lite 2 

 Mycket lite 1 

5. Stödjer du företag som visar miljömedvetenhet genom dina inköp?   

 Alltid 5 

 Ofta 4 

 Varken eller 3 

 Sällan 2 

 Aldrig 1 

6. Känner du ett tryck från samhället att ta ett eget miljöansvar 

genom din konsumtion? 

  

 Alltid 5 

 Ofta 4 

 Varken eller 3 

 Sällan 2 

 Aldrig 1 

7. Hur väl känner du till Indiskas arbete för miljön?   

 Mycket väl 5 

                                                 
8 Åldern inmatas och presenteras hur gamla respondenterna är och inte vilket år de föddes. 
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 Ganska väl 4 

 Varken eller 3 

 Ganska lite 2 

 Mycket lite 1 

8. Hur viktigt är det för dig att veta vilket miljöansvar företag tar?   

 Mycket viktigt 5 

 Ganska viktigt 4 

 Varken eller 3 

 Ganska oviktigt 2 

 Mycket oviktigt 1 

9. Ange de viktigaste aktiviteter du tycker att företag ska arbeta med 

för att bidra positivt till miljön. (Välj 3)9 

  

 Erbjuder gröna 

produkter 

0,1 

 Använder hållbara 

material 

0,1 

 Återvinning 0,1 

 Miljövänliga 

transporter 

0,1 

 Donerar till 

välgörenhet 

0,1 

 Minskad 

vattenförbrukning 

0,1 

 Minskad elförbrukning 0,1 

 Ej använda farliga 

kemikalier 

0,1 

10. Hur mycket förtroende har du för följande kommunikationsmedel 

när företag marknadsför miljöarbete? 

  

   

(alternativ)10   

TV/Radio-reklam Väldigt mycket 5 

Butiksskyltning Ganska mycket 4 

Årsredovisningar Varken eller 3 

Information på hemsidan Ganska lite 2 

Information på produkten Mycket lite 1 

 Vet ej 0 

11. Hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor?   

 Mycket intresserad 4 

 Ganska intresserad 3 

 Inte särskilt intresserad 2 

 Inte alls intresserad 1 

12. Tror du att företag överdriver hur mycket de försöker hjälpa 

miljön? 11 

  

 Ja, helt övertygad 1 

 Ja, förmodligen 2 

 Nej, förmodligen inte 3 

 Nej, absolute inte 4 

 

                                                 
9 Där respondenterna fyllt i kodas 1, alla andra kodas 0. 
10 Alla kommunikationsmedel har lika alternativ. 
11 Kodernas värde är här omvända då högt förtroende skall vara en större siffra för att hela kodplanen ska vara 

konsekvent. 
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IV. Individuella reflektioner 

Sheila Nguyen 

Marknadsföring är ett intressant ämne inom företagsekonomi, vilket både jag och David har 

valt som fördjupningsinriktning. Vi diskuterade först ämnet branding som forsknings- område, 

till följd av denna diskussion kom vi in på företags CSR-marknadsföring. Likväl fanns det 

svenska examensarbeten om CSR, dock många ur företagens perspektiv. Det blev därmed mer 

intressant att kolla ur konsumenters synvinkel. Efter många informationssökningar kom vi fram 

till att det var delade åsikter mellan konsumenter om företagens sätt att marknadsföra CSR. Det 

här området var väldigt intressant och följaktligen var vi eniga om att detta var ett område som 

vi ville fördjupa oss inom.  

Jag finner miljömarknadsföring väldigt intressant och detta har fått mig att se det utifrån nya 

infallsvinklar. Vetenskapliga artiklar har varit ett gott stöd för våra teorier. Där sökning med 

stöd av relevanta nyckelord gjorde det enklare. Förtroende är ett ämne som jag har fått störst 

fördjupning i, vilket gav mig en större insikt i begreppets betydelse för studien. Det var viktigt 

att konstant fokusera på det som var relevant för vår studie, vilket jag tycker var en utav de 

största utmaningarna, då det finns en tendens att bli kär i sin egen text.  

Examensarbetet har varit en lärorik utmaning för mig. När jag ser tillbaka och ska försöka 

reflektera över vilka färdigheter jag har utvecklat, inser jag faktiskt hur mycket jag har fått med 

mig. Jag har utvecklat min förmåga att identifiera och formulera studiens syfte och relevanta 

frågeställningar. Framförallt presentera ett resultat av vetenskapligt värde med en språklig 

framställning av akademisk kvalité. Parallellt med examensarbetet har jag läst en metodikkurs 

som har hjälpt mig att utveckla mina kunskaper och förmågor som behövs för att skriva 

examensarbetet. Jag har även skriftligt och muntligt fått redogöra vår studie och opponera på 

andra kamraters uppsatser, vilket har varit väldigt nyttigt då det har hjälpt oss att återhämta när 

vi har kört fast. Även om vi har fått bra handledning och goda råd under arbetets gång har vi 

fått göra självständiga avvägningar och bedömningar om vilka råd som gynnar studien bäst. Jag 

upplever detta som vunnen kunskap, eftersom det var vi som fick sitta i förarsätet och driva 

examensarbetet framåt. 

Efter många timmars läsning av vetenskapliga artiklar, har jag förbättrat min analysförmåga 

och med kritiska ögon kan jag reflektera och koppla teori med empirin för att sedan dra 

slutsatser. Med “facit i hand” rekommenderar jag att studenter som ska utföra en 
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enkätundersökning ska ta den tid som behövs och inte stressa sig fram. Det tog ett tag innan vi 

fick fram en fullständig enkät som skulle hjälpa oss att svara på studiens syfte. Det var dock 

värt väntan och i slutändan är vi väldigt nöjda med vår slutgiltiga version av enkäten.  

Examensarbetet innebär en samarbetsnivå där det krävs att kunna anpassa och planera efter 

varandra. Mitt och Davids arbetsförhållande har varit väldigt lyckat under studiens gång. Vi har 

haft grupparbeten ihop sedan första året på ekonomprogrammet. Därmed vet vi av erfarenhet 

hur vi ska komplettera varandras styrkor och svagheter. Jag och David är väldigt olika personer, 

men det är även det som har lyft uppsatsen då olika åsikter leder till bra och nyttiga diskussioner. 

I efterhand är vi väldigt nöjda med valet av forskningsområde. Arbetsfördelningen har varit 

tillfredställande och rättvist där båda har bidragit lika mycket till en färdigställd rapport. Jag 

vill passa på och tacka mitt främsta bollplank och mycket duktiga medskribent, David Renman, 

för alla dessa otaliga timmar på campus datorsal (sal A404) som vi antagligen sent kommer att 

glömma, men framförallt en rolig och lärorik uppsatsskrivning. 

David Renman 

Examensarbetet i företagsekonomi har under den senaste terminen varit en väldigt givande och 

omtumlande erfarenhet. Vi som skrivarpar har fått uppleva många positiva och lärorika stunder 

men samtidigt många utmaningar som har varit nödvändiga att lösa men därmed minst lika 

lärande. Det har varit intressant att få arbeta helt självständigt under examensarbetets tid för att 

kunna nå de mål som vi som studenter har satt. Samtidigt har vi fått lite hjälp på vägen med 

riktningen i arbetet från både handledare och examinator och därmed fått göra avvägningar om 

vilka råd som vi skall följa för att uppnå ett så bra resultat som möjligt som går hand i hand 

med vår vision med examensarbete. 

Själva skrivprocessen har sköts av oss båda och även om en person har varit mer ansvarig i det 

första skapandet av texten har detta blivit granskat flera gången av båda skrivare för att texten 

skall hålla så god kvalité och relevans som möjligt. Jag har inte upplevt att någon prestige har 

funnits hos oss utan allt innehåll har ändrats till det bättre utan förbehåll. 

Att gå från syfte till metodval tyckte jag gick väldigt smidigt då vi tidigt hade an idé om vad vi 

vill studera samt hur vi vill undersöka vår problemformulering för att svara på syftet. Det 

passade mig mycket bra att göra en kvantitativ undersökning då statistik är något av ett nyfunnet 

intresse hos mig sedan de tre statistikkurser jag har haft möjlighet att läsa under studietiden. 

Därmed att lära mig nya analysmetoder inom statistik har varit mycket lärorikt och att få 
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applicera min statistikkunskap i verkligheten har varit mycket givande. Jag har dock insett hur 

mycket kan göras och som finns att lära sig om statistisk analys. 

Att insamla kunskap genom vetenskapliga artiklar och att utveckla källkritiska färdigheter har 

hjälp oss under arbetets gång och varit en god vägledare i vårt arbete i både analys och slutsats. 

Att kunna koppla olika vetenskapliga teorier till empiri har även det varit lärorikt. 

Det valda ämnet, CSR med inriktning på miljö är något som intresserar mig mycket och det har 

varit lärande att lära mig nya aspekter inom detta, till exempel greenwash som är ett hyffsat nytt 

fenomen. Att kunna koppla detta tillsammans med marknadsföring som är min inriktning inom 

ekonomprogrammet har breddat min syn på hur marknadsföring används i praktiken. 

Vill till sist tacka min mycket duktiga och ambitiösa skrivpartner Sheila Nguyen som har varit 

ett bra stöd och bollplank under skrivandet av denna uppsats. Jag tror vi har kompletterat 

varandra väl.  


