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Sammanfattning 

Utbudet av etiska produkter har ökat på senare år, vilket borde betyda att människor har blivit 

mer benägna att köpa etiska produkter. Detta har krävt vissa förändringar i företagens 

marknadsföring, eftersom en etisk profilering i vissa fall kan kräva en annan infallsvinkel. Om 

ett företag med en etisk profil samarbetar med ett företag utan en etisk profil, skulle detta 

kunna ses som att företaget inte står fullt ut för sina värderingar, vilket kan göra att de tappar 

trovärdighet. 

The Body Shop är ett företag som säljer kosmetika, hud- och hårvårdsprodukter och 

marknadsför sig som ett företag med starka etiska värderingar och de arbetar mycket med 

Corporate Social Responsibility. The Body Shop kallas i detta arbete ett företag som 

framställer sig som etiskt eller ett företag med etisk profil. Åhléns är en varuhuskedja inom 

detaljhandeln, de kallas i detta arbete för ett företag som inte framställer sig som etiskt eller 

ett företag utan etisk profil. Företagen har ett samarbete, som innebär att vissa av The Body 

Shop:s produkter säljs i vissa utvalda Åhlénsbutiker. 

Syftet med detta arbete är att belysa konsumenterna uppfattningar om The Body Shop:s 

samarbete med Åhléns, påverkar detta samarbete konsumenternas bild av The Body Shop i 

någon riktning? För att uppnå syftet kommer det att undersökas om konsumenterna värderar 

The Body Shop:s anstränganden att profilera sig etiskt, som något positivt. Vidare kommer 

konsumenternas åsikter angående till vilken grad The Body Shop respektive Åhléns anses 

etiska, att undersökas. 

För att uppfylla syftet har en kvalitativ undersökning av företagens hemsidor gjorts och 

därefter en kvantitativ enkätundersökning bland The Body Shop:s potentiella kunder. Utvalda 

teorier har även studerats för att sedan jämföras med empirin. 

Slutsatser dras om att The Body Shop av konsumenterna anses vara ett etiskt företag och att 

deras etiska strävanden anses vara något positivt. The Body Shop anses även vara mer etiskt 

än Åhléns, av konsumenterna. Dock så anses inte samarbetet mellan The Body Shop och 

Åhléns vara något negativt, enligt de tillfrågade i enkätundersökningen. En anledning till detta 

skulle kunna vara att Åhléns inte ses som ett företag utan etisk profil av de tillfrågade, utan 

snarare ett företag med en lägre etisk profil än The Body Shop. 
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1 Inledning 

Företag har idag blivit allt mer transparenta och allmänheten har fått mer och mer insyn 

i företagens förehavanden, tack vare den teknologiska utvecklingen. Detta har skapat 

nya förutsättningar när det kommer till hur ett företag kan driva sin verksamhet, 

marknadsföringens utformning och allmänhetens inflytande. Detta ökade inflytande har 

lett till en ökad efterfråga på produkter med en etisk profil och företag lägger idag större 

vikt på att visa att de tar ett socialt ansvar. Det finns idag en rad olika typer av produkter 

som kan klassificeras som etiska. Det finns t.ex. ett flertal olika märkningar som visar 

på att en produkt är skonsam mot miljön på olika sätt. Det finns även märkningar som 

visar att produkten är Fair Trade och ytterligare andra som visar att produktionen inte 

utsätter djur för någon skada. Företag använder sig även i större grad av t.ex. 

jämställdhetsplaner och många företag ställer även krav på sina underleverantörer att de 

måste uppfylla vissa minimikrav, angående arbetsförhållande och miljö. Allt detta görs 

för att tillfredställa konsumenternas ökade krav på etisk medvetenhet. (Our history, 

2012 och Our values, 2012) 

The Body Shop är ett brittiskt företag som säljer kosmetika, hud- och 

hårvårdsprodukter. Företagets värderingar är att de “stödjer Fair Trade, försvarar 

mänskliga rättigheter, är mot tester på djur, ökar självförtroende, och skyddar vår 

planet” och de marknadsför sig som ett medvetet och etiskt företag. Företaget är enligt 

sin hemsida engagerat i många olika aktiviteter rörande Corporate Social Responsibility 

(CSR), vilket i detta arbete likställs med att de arbetar mycket med etiska frågor. (Our 

history, 2012 och Our values, 2012) 

Åhléns är ett svenskt företag som säljer produkter inom områdena mode, skönhet och 

heminredning, både med sitt eget varumärke och med andra. (Om oss, 2012 och Åhléns 

i korthet, 2012) Åhléns anger under en av underrubrikerna i sina värderingar att de 

”arbetar för att skapa en hållbar handel med omsorg om människor och miljö”, men 

nämner annars inget om något som kan klassas som etisk profilering. (Värderingar, 

2012) The Body Shop och Åhléns har ett samarbete, som innebär att vissa av The Body 

Shop:s produkter säljs i vissa utvalda Åhlénsbutiker. 
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I detta arbete används ordet etiskt som ett mycket brett begrepp. Ordet innefattar många 

olika delar, så som miljö, djurrätt, mänskliga rättigheter och socialt ansvar. I den 

litteratur som undersökts har ingen konkret och användbar definition av ordet etiskt 

hittats. Därför har The Body Shop:s värderingar använts för att konkretisera vad etiskt 

innebär och för att kunna jämföra de två företagen med dessa uttalade värderingar. 

The Body Shop kommer i detta arbete att kallas för ett företag med etisk profil, då de 

framställer sig som ett etiskt företag i sin marknadsföring. Ett exempel på denna 

marknadsföring är att deras värden tydligt kommunicerar en etisk profil och även att de 

enbart säljer produkter som kan anses vara etiska. Vidare kommer Åhléns i detta arbete 

att kallas ett företag utan någon etisk profil. Detta eftersom företaget inte i första hand 

har marknadsfört sig som just ett etiskt företag. Ett exempel på detta är att denna fråga 

endast tas upp kort och inte särskilt specifikt i företagets värderingar och eftersom de 

inte heller säljer produkter med etiska märkningar i stor utsträckning. Det antas i detta 

arbete att de allra flesta företag i dagens samhälle på något sätt säger sig arbeta med 

etiska frågor och redovisar detta, eftersom det är vad samhället och konsumenterna 

förväntar sig av dem och ibland även kräver. Detta arbete med etiska frågor, kallas även 

Corporate Social Responsibility (CSR). Dessa förväntningar kan bestå av t.ex. 

redovisning av hur de minskar sin påverkan på miljön och hur de ser till att deras 

producenter har skäliga arbetsförhållanden, detta görs ofta på företagens hemsidor. Ett 

företag som då kan sägas arbeta mycket med CSR, antas här då vara ett företag som 

arbetar mycket med etiska frågor (ett etiskt företag). På grund av detta utmärker sig inte 

Åhléns på något sätt som ett företag med en etisk profil, eftersom det etiska arbetet inte 

är någon större del av deras marknadsföring. 
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1.1 Problemdiskussion 

Det går tydligt att se att utbudet av etiska produkter har ökat på senare år. Detta borde 

även betyda att folk i allmänhet har blivit mer intresserade av fenomenet och mer 

benägna att köpa etiska produkter. Detta har krävt vissa förändringar i företagens 

marknadsföring, eftersom de etiska produkterna i vissa fall kan kräva en annan 

infallsvinkel. Med detta menas att fokus inte bara ligger på att sälja så mycket som 

möjligt, utan även på ”det högre målet” alltså företagets etiska strävanden. Vissa 

metoder, som ofta används inom marknadsföring, fungerar inte lika bra för företag som 

framställer sig etiskt. Detta eftersom dessa marknadsföringsmetoder skulle kunna 

framställa företaget som att de inte står fullt ut för sina värderingar, vilket kan göra att 

de tappar trovärdighet. (Stoll, 2002) 

 

Etiska attribut kopplade till en produkt kan ses som abstrakta värden, detta eftersom det 

inte tillför något konkret till produkten. Med andra ord går det inte att säga att kvalitén 

på en produkt alltid höjs bara för att den är Fair Trade- eller kravmärkt, vilket innebär 

att ett etiskt attribut oftast handlar om något abstrakt. 

Organisationen Fairtrade Sverige, som arbetar med produktmärkning av Fair Trade-

produkter, säger på sin hemsida att produkter med en Fairtrade-märkning ofta är dyrare 

än andra. De menar att detta beror dels på att arbetarna som tar fram produkten får 

bättre betalt. En annan anledning menar de är att det på grund av en lägre efterfrågan 

inte kan köpas in lika stora kvantiteter av denna typ av produkter, som av andra 

produkter, vilket leder till högre inköpskostnader. (Vanliga frågor och svar, 2012) 

Vidare menar Magnus Lindkvist, omvärldsbevakare på Pattern Recognition, att 

närproducerade produkter är dyrare än andra. (Vikström, 2008) 

Produkter som tillverkas på ett etiskt sätt kostar med andra ord ofta mer för företaget, 

vilket i sin tur leder till ett högre pris för konsumenten. På liknande sätt orsakar åtgärder 

för t.ex. bättre arbetsförhållanden, en kostnad för företaget. Kostnader som dessa läggs 

ofta på själva produkten och det är då konsumenterna som får betala ett högre pris. 

Konsumenterna måste då vara beredda att betala detta högre pris, trots att det ofta 

endast är abstrakta värden som adderas till produkten och inte några konkreta. 
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The Body Shop ses i detta arbete som ett företag som framställer sig etiskt och de säljer 

just vad som kan ses som etiska produkter. Åhléns säljer dock inte denna typ av 

produkter i någon särskild stor utsträckning och klassas som ett företag utan etisk profil 

i detta arbete. Samarbetet mellan de två företagen skulle kunna vara ett exempel på när 

traditionell marknadsföring inte fungerar för ett företag med en etisk inriktning. Frågan 

är då om samarbetet med Åhléns skulle kunna få konsekvenser för The Body Shop. 

Skulle The Body Shop:s kunder se samarbetet som att företaget frångår sina egna 

värderingar? I detta arbete kommer en undersökning att göras för att se huruvida detta 

verkligen är ett problem för The Body Shop. 

1.2 Problemformulering 

I detta arbete kommer teserna nedan att undersökas, för att slutligen bekräftas eller 

avfärdas. 

 

Tes 1: The Body Shop anses vara ett etiskt företag av konsumenterna och 

konsumenterna ser även detta som något positivt. 

Tes 2: The Body Shop anses av konsumenterna vara mer etiskt än Åhléns. 

Tes 3: The Body Shop:s samarbete med Åhléns ses av konsumenterna som något 

negativt. 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida ett företag som framställer sig etiskt, 

kan påverkas av att samarbeta med ett företag som inte framställer sig som etiskt. 

Företagen The Body Shop och Åhléns används som exempel på ett sådant samarbete. 

För att uppnå syftet kommer det att undersökas hur konsumenterna värderar The Body 

Shop:s anstränganden att profilera sig etiskt. Vidare kommer konsumenternas åsikter 

angående till vilken grad The Body Shop respektive Åhléns anses etiska, att undersökas. 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete har avgränsats till att endast omfatta The Body Shop:s samarbete med 

Åhléns. Arbetet avgränsas även till att endast behandla The Body Shop:s verksamhet i 

Sverige. 
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1.5 Begreppsdefinitioner 

Etiskt – CSR 

Ett företag som framställer sig som etiskt eller som har en etisk profil, är i detta arbete 

ett företag som arbetar mycket med Corporate Social Responsibility (CSR). För 

definition av CSR se under rubrik 3.1 Corporate Social Responsibility. CSR utförs för 

ett företags alla intressenters skull. 

Fair Trade 

Begreppet Fair Trade används för att beteckna produkter som tillverkats inom ramarna 

för en rad olika regler, alternativt själva handeln med dessa produkter. Reglerna syftar 

till att ge producenterna bättre villkor (t.ex. en rättvis lön). Kontrollen av att reglerna 

följs görs av antingen organisationen WFTO (World Fair Trade Organization) eller av 

organisationen Fairtrade. (About Fair Trade, 2012) 

Fairtrade 

Fairtrade är namnet både på en organisation (det fullständiga namnet är Fairtrade 

Labelling Organization) och på dennes produktmärkning. Produktmärkningen visar att 

en viss produkt är tillverkad enligt de olika regler för rättvis handel som organisationen 

Fairtrade har satt upp. Det är även denna organisation som kontrollerar att reglerna 

efterföljs. (What is Fairtrade?, 2012) 

Community Fair Trade 

Community Fair Trade är The Body Shop:s egna program för Fair Trade. Handeln inom 

detta program sker enligt regler som ska förbättra producenternas villkor och det är The 

Body Shop som ser till att reglerna följs. (Community Fair Trade, 2012) 
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2 Metod 

Detta arbete tog sin början med en undersökning av The Body Shop, deras produkter 

och deras värderingar. Då de anställda på företaget inte ville ställa upp på intervju på 

grund av tidsbrist, har endast information från företagets hemsida använts. På samma 

sätt undersöktes Åhléns och deras värderingar. Tyngdpunkten i företagsbeskrivningen 

ligger på företagens arbete med CSR och mängden information beror därför på den 

informerar om sitt CSR-arbete, som företagen lämnar ut på sina hemsidor. 

 

Undersökningen av The Body Shop och Åhléns kan beskrivas som en kvalitativ 

undersökning. Denna undersökning genomfördes på vissa av The Body Shop:s och 

Åhléns virtuella organisationsdokument. Företagens hemsidor (www.thebodyshop.se, 

www.thebodyshop.com och www.ahlens.se) besöktes och informationen där användes 

för att forma en bild av hur de respektive företagen ser sig själva och vad de försöker 

förmedla om sig själva. Båda företagens hemsidor har förändrats efter det att 

informationen därifrån hämtades till arbetet. Dessa förändringar bortsetts ifrån.  

Scotts fyra kriterier (Bryman och Bell, 2011, s. 545) användes för att bedöma kvaliteten 

på dokumenten: tillförlitlighet, trovärdighet, är det representativt och är innebörden klar. 

Som Bryman och Bell (2011, s. 550) skriver så är tillförlitligheten oftast bra och 

innebörden klar i organisationsdokument och så också i detta fall. Trovärdigheten och 

om dokumenten är representativa är dock aspekter som är mer relevanta här. Vad 

författarna av dokumenten ville föra fram för åsikt måste klargöras. Författarna av 

företagens hemsidor ville med största sannolikhet föra fram endast de positiva 

aspekterna av företagen, dokumenten speglar då antagligen dessa författares partiska 

inställning. Hemsidorna är också skrivna med syftet att ge företagens kunder/potentiella 

kunder eller andra relevanta intressenter en inblick i företaget vilket även det har 

påverkat till att försöka beskriva företagen endast på ett positivt och lockande sätt. Detta 

har tagits i beaktande. Dokumenten är säkerligen inte representativa för företagen som 

helhet men det anses av arbetets författare att de är representativa för det syfte som de 

används i detta arbete, alltså att spegla vad företagen tycker om sig själva och vill 

förmedla av sig själva. 
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Vidare undersökning gjordes sedan genom en enkät, med andra ord användes en 

kvantitativ undersökningsmetod, för att få de svar som behövdes för att uppfylla syftet 

med arbetet. Några av fördelarna med att använda sig av en kvantitativ 

undersökningsmetod, gentemot en kvalitativ följer här.  

En av fördelarna är att genom användandet av en kvantitativ undersökningsmetod, är 

det möjligt och inte allt för tidskrävande att samla in stora mängder data. Det går även 

att mäta resultaten av en kvantitativ undersökning på ett enkelt och lättöverskådligt sätt. 

För att undersöka varför en situation ser ut på ett visst sätt, är det även lämpligt att 

använda en kvantitativ undersökningsmetod. Detta eftersom det ofta är kausalitet som 

undersöks i kvantitativ forskning. Genom användandet av en kvantitativ undersökning 

kan generaliseringar enklare göras. En sådan undersökning går även lättare att replikera 

för andra undersökare, vilket ökar reliabiliteten eftersom forskarens egen partiskhet då 

kan elimineras. (Bryman och Bell, 2011, s. 163-165) 

Det finns dock även ett flertal nackdelar med att använda sig av en kvantitativ 

undersökningsmetod. En av dessa kan vara att det finns en risk att de frågor som ställs 

tolkas olika, beroende på den tillfrågade. Visserligen finns denna risk i vare sig en 

kvantitativ- eller en kvalitativ undersökningsmetod används, men risken ökar med en 

kvantitativ metod. Detta eftersom den tillfrågade i detta fall själv fyller i en enkät, utan 

möjlighet att diskutera sina svar med frågeställaren för att på så sätt bättre förstå 

frågorna. Vidare kan inte några följdfrågor ställas till den tillfrågade, för att utveckla 

eller förtydliga svar. Ytterligare en nackdel med att använda sig av en kvantitativ 

undersökningsmetod är att de slutsatser som dras genom att analysera olika relationer 

mellan variablerna i enkäten, kan bli för generella. Detta eftersom utgångspunkten är att 

omvärlden är statisk. Hänsyn tas inte till att de tillfrågade är individer. 

(Bryman och Bell, 2011, s. 167-168) 

Anledningen till att en kvantitativ undersökningsmetod används i detta arbete, trots de 

nackdelar som finns, är att syftet med arbetet är att göra en generalisering och få reda på 

anledningarna bakom vissa svar. 
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2.1 Ansats och design 

Arbetet grundar sig på teoretiskt material och en kvalitativ undersökning har genomförts 

på företagen The Body Shop och Åhléns respektive hemsidor, vidare har även en 

enkätundersökning gjorts. Arbetet har alltså en deduktiv ansats och med det menas att 

relevanta teorier inom ämnesområdet först har sökts fram, teser har utifrån detta 

formulerats, för att därefter prövas mot empirin och det empiriska resultatet. 

I enkäten nyttjades i huvudsak stängda frågor. Detta då stängda frågor gör svaren 

enklare och mindre tidskrävande att koda, tolka och jämföra. Stängda frågor är också 

enklare för respondenterna att förstå och svara på. En annan fördel är att antalet fel i den 

insamlade datan minimeras, eftersom svaren inte går att misstolka lika lätt som med 

öppna frågor.  

Det finns dock även nackdelar med stängda frågor. Dessa är: mindre spontanitet i svaren 

vilket kan leda till att intressant information missas, det kan vara svårt att undvika att 

svaren går in i varandra vilket kan leda till förvirring hos de svarande, de tillfrågade kan 

tolka de olika svarsalternativen olika vilket kan leda till missvisande resultat och det kan 

även vara svårt att täcka alla möjliga svarsalternativ som de svarande kan tänkas ha på 

frågorna.  

Denna sista nackdel med stängda frågor har försökt motverkas genom att lägga till 

svarsalternativet “annat” på de frågor där det har varit relevant. De andra nackdelarna 

har försökt undvikas genom noggrann genomgång av enkäten innan utdelning. (Bryman 

och Bell, 2011, s. 250-253) 

Varför frågorna i enkätundersökningen har ställts beskrivs i kapitel 4.4 Empiriskt 

resultat, innan respektive frågas resultat. Fråga 8 och 11 angående hur etiska de 

respektive företagen är, kan uppfattas som ledande. Författarna valde ändå att ha med 

dessa frågor, eftersom det var nödvändigt att få en bild av de tillfrågandes åsikter om 

hur etiska de båda företagen är. För att kunna få en förståelig fråga användes The Body 

Shop:s värderingar, så att de svarande skulle ha något att jämföra med. På så sätt kunde 

sedan en jämförelse göras mellan hur The Body Shop framställer sig själva på sin 

hemsida, med konsumenternas åsikter om detta. 
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2.2 Urval 

Respondenterna till enkäten tillhör ett bekvämlighetsurval, då de befunnit sig på ett 

tillgängligt avstånd från författarna. (Bryman och Bell, 2011, s. 190) Urvalet 

begränsades till kvinnliga studenter mellan åldrarna 18 och 40 på Linköpings 

universitet, campus Valla. Detta urval gjordes då The Body Shop:s huvudsakliga 

målgrupp och huvudsakliga kunder består av kvinnor i åldrarna 25-50. De flesta av de 

kvinnor som har svarat på enkäten är alla inom The Body Shop:s huvudsakliga 

kundgrupp, eller kommer inom en snar framtid att vara det. (The Body Shop i Sverige, 

2012) Att urvalet gällande ålder har varit mellan 18 och 40 beror på svårigheter att hitta 

kvinnliga studenter över 25 år, då de flesta som studerar är yngre. Även om gruppen 

studenter är medvetet vald, har de studenter som tillhörde de svarande valts ut 

slumpmässigt. Anledningen till att endast studenter valdes ut var på grund av arbetets 

omfattning och tidsbegränsning. Författarna är medvetna om att generaliserbarheten av 

detta arbete påverkas, av att alla de tillfrågade har varit studenter. Studenter ses dock i 

arbetet inte som en homogen grupp och författarna anser inte att detta leder till att 

arbetet inte alls går att generaliseras, även om det behöver tas i beaktande. 

2.3 Insamling av data 

För att samla in information till empirin utformades en enkät och information om The 

Body Shop och Åhléns hämtades från respektive företags hemsida. Enkäten utformades 

för att fånga de tillfrågades synpunkter om The Body Shop, om Åhléns och om 

samarbetet dem emellan. Enkäten delades ut i de olika husen A, B, C, D och Key på 

Linköpings universitet campus Valla. 

2.4 Internt- och externt bortfall 

Det externa bortfallet består endast av tio personer, som nekade att fylla i enkäten. 

Enkäterna gavs då istället till andra personer, vilket gjorde att antalet svarande inte 

påverkades av det externa bortfallet. Det går dock inte att se något särskilt samband 

mellan de personer som nekade att fylla i enkäten och författarna anser därför att det 

inte har påverkat resultatet av undersökningen. Det interna bortfallet har bestått av de 

frågor som vissa av de tillfrågade inte svarade på. Bortfallet har dock inte varit särskilt 
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stort och inte heller har någon speciell fråga haft ett utmärkande bortfall. Därför anser 

författarna att inte heller det interna bortfallet har påverkat resultatet nämnvärt. 

2.5 Källkritik 

Det har varit svårt att hitta relevanta teorier och källor angående detta ämne. Som en 

följd av detta är många av de källor som tas med i detta arbete av en värderande natur. 

Detta är dock författarna medvetna om och de åsikter som eventuellt framförs från dessa 

källor är inte nödvändigtvis åsikter som speglas av detta arbetets författares. 

  



12 

 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer den teori som senare jämförs med empirin och diskuteras i 

analysen att presenteras. Teorin är uppdelad i fem delar. De är Corporate Social 

Responsibility, Etisk produktmatris, Distribution, Attitude construct och 

Teoriapplicering. Under Corporate Social Responsibility (CSR) skrivs det om vad CSR 

består av, olika CSR-strategier, hur företaget bör förhålla sig till sin CSR och hur 

företaget borde göra för att marknadsföra sin CSR på bästa sätt. Under rubriken Etisk 

produktmatris beskrivs en matris som kan användas för att analysera ett företags 

aktiviteter ur ett etiskt perspektiv. I avsnittet Distribution beskrivs varför distribution är 

en viktig del av ett företags marknadsföring. Under rubriken Attitude construct skrivs 

det om en modell som används för att beskriva konsumenters köpbeteende. Tills sist, 

under rubriken Teoriapplicering, beskrivs hur dessa teorier har applicerats i detta arbete. 

3.1 Corporate Social Responsibility 

Enligt Kotler m.fl. (2009) kan begreppet Corporate Social Responsibility (nedan kallat 

CSR) delas upp i tre delar.  

Legalt beteende (Legal Behaviour) är den första delen och handlar om att företaget och 

dess medarbetare inte på något sätt ska bryta mot lagen.  

Den andra delen, etiskt beteende (Ethical Behaviour), handlar om att varje företag bör 

skriva och upprätthålla olika etiska regler.  

Den sista delen av Kotler m.fl. definition av CSR är socialt ansvar (Social 

Responsibility Behaviour) och handlar om att ta ett socialt ansvar. Socialt ansvar kan 

t.ex. bestå av att investera i ekologiska produkter. (Kotler och Keller. 2009. s. 678-679) 

 

Enligt van de Ven (2008) har varje företag en ideal identitet gällande CSR. Denna 

ideala identitet kan bli verklig med hjälp av en eller flera av följande strategier: 

”reputation management”, ”building a virtuous corporate brand” eller ”ethical product 

differentiation”. 

”Reputation management” handlar om att förbättra sitt anseende i förhållande till CSR. 

Företaget behöver arbeta med baskrav från samhället för att kunna anses som ett 
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ansvarsfullt företag (van de Ven, 2008). 

”Building a virtuous corporate brand”, alltså bygga ett dygdigt varumärke, kan ett 

företag endast göra om de redan är ett dygdigt och ansvarsfullt företag. Företaget har då 

kommit längre än ett ansvarsfullt företag och är redan ett framstående företag när det 

gäller CSR. Att då bygga ett dygdigt varumärke betyder att företaget ger explicita löften 

till sina intressenter och samhället om att vara överlägsen i sina CSR-åtaganden. För att 

kunna genomföra detta måste företagets åtaganden angående CRS vara äkta. Företaget 

måste hålla vad det lovat, då ett företag som gått ut med sådana explicita löften är 

mycket känsliga för vad van de Ven (2008) kallar ”the promise/performance gap”, alltså 

ett gap mellan vad företaget lovar och vad företaget faktiskt gör. När explicita löften 

finns är det lättare för intressenter (och andra) att undersöka om företaget faktiskt hållit 

sina löften och om de inte gjort det så kan de bli anklagade för att vara hycklare och för 

att försöka bedra sina intressenter och samhället. 

Skillnaden mellan ”building a virtuous corporate brand” och ”ethical product 

differentiation” är enligt van de Ven (2008) att det senare handlar om att differentiera en 

specifik produkt eller tjänst genom CSR-faktorer för att uppnå varumärkespreferens. 

”Building a virtuous corporate brand” handlar om att differentiera företagets varumärke 

genom de löften som kommer med varumärket. Ett företag kan kombinera dessa båda 

strategier för att försöka differentiera sitt företag och sina produkter från konkurrenter. 

(van de Ven, 2008, s. 348) 

 

Forskning tyder på att företag som ses som falska eller hycklande i förhållande till sina 

CSR-åtaganden eller löften straffas av konsumenterna (van de Ven, 2008, Becker-Olsen 

m.fl., 2006, Brown och Dacin, 1997, Sen och Bhattacharya, 2001). Dessa straff kan visa 

sig genom att konsumenter bojkottar ett företag eller att konsumenterna mycket aktivt 

sprider informationen om företagets hyckleri. Om ett företag engagerar sig i CSR-

aktiviteter måste ledningen se till så att det inte verkar som att företaget endast 

engagerar sig för sin egen vinnings skull. Om konsumenterna uppfattar det som att 

företaget endast gör dessa aktiviteter för sin egen vinnings skull kommer det att skapa 

skepsis bland dem och den positiva respons som annars kommer av CSR-engagemang 

kommer att gå förlorad (van de Ven, 2008). Det är däremot inte fel för ett företag att 

faktiskt få vinning (ekonomisk eller annan) från sina CSR-aktiviteter men det motivet 
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kan inte vara det enda eller det största (Stoll, 2002). 

 

För att kunna skörda frukterna av sitt CSR-arbete behöver företaget marknadsföra detta 

på något sätt. Företagets kunder eller potentiella kunder måste få reda på vad företaget 

faktiskt har gjort för att differentieringen som kommer med CSR-arbete ska få någon 

effekt. Brown och Dacin (1997, s. 81) skriver “A company can “build buildings, give 

money away” but unless consumers know about it, it may do little good or have little 

effect on product responses. We demonstrate, however, that the effective 

communication of this information matters, because there is a benefit of having positive 

CSR associations.”  

 

Stoll (2002, s. 125) menar att många av de vanliga sätten att marknadsföra inte är 

tillämpliga på marknadsföring av CSR. van de Ven (2008, s. 346) instämmer och 

skriver att vissa instrument så som reklam, sponsring och direkt marknadsföring har en 

väldigt stark kommersiell betoning och väcker lätt skepsis hos konsumenterna. 

Användningen av dessa kan signalera till konsumenterna att företaget endast har 

engagerat i CSR för den ekonomiska vinningens skull. Milt vilseledande är något Stoll 

(2002) skriver ofta accepteras inom mer traditionell marknadsföring, men som inte kan 

accepteras när ett företag kommunicerar angående sin CSR. ”After all, if an 

organization is willing to lie about even its own moral character, something of the 

utmost value, then it is likely that this same organization will lie about anything 

whatsoever.” (Stoll, 2002, s. 126). Stoll (2002, s. 127) menar med andra ord att 

marknadsföring av, vad hon kallar, ”good corporate conduct” måste göras med 

noggrannhet, aktsamhet och ärlighet som kan ses som tre ledord. 

 

När en CSR-strategi utvecklas är det viktigt att ha i åtanke att den inte får skilja sig för 

mycket från företagets identitet. Dessa båda delar måste passa ihop för att företaget ska 

lyckas (van de Ven, 2008, s. 342). Annars blir risken större för det ovannämnda 

”promise/performance gap”. Företag som är seriösa med sitt CSR-arbete behöver se till 

att deras egna aktiviteter, men även de aktiviteter som moderbolag och dotterbolag 

företar sig, stämmer in på den etiska profilen för att undvika skepsis. Viktigare ändå är 

att se till att även allt i företagets värdekedja stämmer in på företagets etiska profil.  
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En annan del av en framgångsrik CSR-strategi är att produkterna företaget producerar 

måste vara av hög kvalitet, annars försvinner delar av de positiva förmånerna med CSR-

arbetet. Om produkterna är av dålig eller medioker kvalitet så menar van de Ven (2008, 

s. 347) att kunderna kommer att tycka att CSR-arbetet distraherar företaget från deras 

huvuduppgift, att göra bra produkter. För övrigt så är de flesta kunder inte heller 

beredda att betala ett premiumpris för socialt ansvar. Om produkten inte är av så god 

kvalitet att det meriterar ett premiumpris så måste kunden känna sig engagerad i och 

kämpa för samma typer av ideal som företaget gör i sitt CSR-arbete för att vara villig att 

acceptera det högre priset (van de Ven, 2008, s. 347). På liknande sätt skriver Crane 

(2001, s. 369) “If ethical augmentations do provide differentiation and added value, it is 

likely that they will also be expected to command a price premium.” Alltså om det 

anses att etisk produktförstärkning ger differentiering och ökat värde så är ett 

premiumpris att förvänta. 

 

Forskning tyder även på att negativ CSR information har mycket förödande effekter på 

ett företag. Detta medan positiva CSR-associationer bara har stor effekt på de 

konsumenter som faktiskt själva har samma typ av ideal och kämpar för samma saker 

som företaget gör genom sitt CSR-arbete (Brown och Dacin, 1997, s. 80, Sen och 

Bhattacharya, 2001, s. 238). Med andra ord så kan en upptäckt av ett företags oärlighet i 

sitt CSR-arbete förstöra mycket av företagets anseende, medan det krävs mycket arbete 

och tid för att få positiva effekter från ett engagemang inom CSR. 
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3.2 Etisk produktmatris 

Kunder tar produkters etiska egenskaper i beaktande vid ett köp. En produkts etiska 

egenskaper faller under produktförstärkningar (product augmentations) enligt Levitts 

(1980) tre nivåer av en produkt. Det är enligt Crane (2001, s. 364 ff.) möjligt att dela 

upp etiska produktförstärkningar i två olika dimensioner; den etiska förstärkningens 

riktning (direction of ethical augmentation) och den etiska förstärkningens innehåll 

(content of ethical augmentation).  

Smith hävdar enligt Crane (2001, s. 364) att i traditionell marknadsföring ses 

produktförstärkning som något positivt, det är en konkurrensfördel eller 

differentieringsfaktor. Men inom etisk förstärkning kan det också vara något negativt, 

t.ex. att en produkt bojkottas för att den inte anses etisk. Det kan alltså vara en 

konkurrensnackdel och göra att kunder är ovilliga att köpa produkten. Det finns också 

vissa etiska förstärkningar som ett företag gör som lämnar kunden oberörd, det spelar 

ingen roll för kunden att denna förstärkning gjorts. Alltså kan man bedöma etiska 

produktförstärkningars riktning på ett spektrum: negativt, neutralt eller positivt.  

Den etiska förstärkningens innehåll, alltså vad förstärkningen relaterar till och hur den 

relaterar till det, bedöms på fyra olika nivåer. Dessa nivåer är: produktnivå, 

marknadsföringsnivå, företagsnivå och landsnivå.  

På produktnivå menas de förstärkningar som rör själva produkten eller tjänsten. 

Undersöks hela produktens livscykel syns alla de etiska ställningstagandena som gjorts 

för produkten, företaget som säljer produkten kanske inte har haft kontroll över alla men 

kan fortfarande få stå för konsekvenserna om oetiskt beteende upptäcks hos 

underleverantörer.  

På marknadsföringsnivå ska beaktas alla de beslut som tas angående 

produkterbjudandet men som inte har att göra med produkten i sig. Hur ett företag 

marknadsför sin produkt kan påverka företaget negativt om sättet t.ex. ses som oetiskt.  

Många företag marknadsför inte bara sina produkter utan även sig själva, sitt 

varumärke. Detta beaktas på företagsnivå. Företagets etiska anseende influeras av 

många olika faktorer och de etiska förstärkningar som kan göras på företagsnivå är näst 

intill oändliga.  

Landsnivå är den mest indirekta produktförstärkningsnivån. Många konsumenter bryr 



17 

 

sig mycket om vilket land produkten eller företaget är associerat med. Om produkten 

produceras i ett land med en förtryckarregim kan detta påverka företaget negativt genom 

t.ex. bojkotter av dess produkter. Genom att sedan kombinera dessa två dimensioner 

inom etisk produktförstärkning, riktningen och innehållet, kan en etisk produktmatris 

skapas. Denna matris kan bland annat användas för att bedöma hur en produkt uppfattas 

av kunderna. (Crane, 2001) 
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Figur 3.1 Etisk produktmatris, Källa: Crane, 2001, s. 367 
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3.3 Distribution 

Enligt Parment (2010) är det av stor vikt för ett företag att vara konsekvent när det 

handlar om varumärkets framställning. Han menar vidare att distributionen är en del av 

ett företags marknadskommunikation och därför betydelsefull för hur företagets 

varumärke ses. Om distributionen och varumärket inte harmoniserar med varandra blir 

företagets framtoning inkonsekvent, vilket kan skapa förvirring hos konsumenterna. 

Parment nämner som exempel ett premiummärke (författarens namn på ett varumärke 

med dyra produkter) som använder sig av distributionssystem som inte håller samma 

mått. Effekterna av detta kan bli att varumärket ses på som sämre än det egentligen är 

av konsumenter. På samma sätt kan användandet av ett distributionssystem i 

”premiumnivå” av ett budget- eller volymmärke (författarens namn på ett varumärke 

som säljer budgetprodukter respektive företag som främst säljer stora volymer och på så 

sätt håller kostnaderna nere) dels leda till att kunderna blir osäkra på vad varumärket 

står för och även till onödiga kostnader för företaget som inte genererar några fördelar. 

Ett exempel på detta kan vara om ett volymmärke t.ex. Toyota bygger stora, exklusiva 

och påkostade utställningshallar. En kund som vill köpa en bil till ett relativt lågt pris 

och kommer in i en av dessa hallar, kommer troligtvis att anta att bilarna i själva verket 

har ett högre pris än de egentligen har. Detta skapar förvirring och kan skrämma bort 

företagets avsedda kunder. En konsekvent framställning av alla aspekter av varumärket, 

där även distributionen är en del, är alltså av stor vikt för att ett varumärke ska lyckas. 

(Parment 2010, s. 186-187) 
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Knowledge 

Behaviour 

Feelings 

3.4 Attitude construct 

Modellen ”Attitude construct - circular” (Baines m.fl. 2008. s. 454) förklarar hur 

marknadskommunikation fungerar och handlar om folks attityder gentemot ett 

varumärke. Modellen består av tre steg, där olika delar av en persons attityd beskrivs.  

Det första steget handlar om kunskap. Utgångspunkten är att en konsument först och 

främst måste känna till varumärket, dess produkter och produkternas olika attribut. I det 

fall ett företag upplever att förstärkning behövs i detta steg är det viktigt att informera 

konsumenterna, att skapa en medvetenhet om produkten och varumärket, för att få 

konsumenterna medvetna om hur den skulle kunna vara användbar för just dem.  

Det andra steget handlar om känslor. Utgångspunkten är att en konsument måste ha 

utvecklat vissa känslor eller en positiv attityd till ett varumärke, för att välja just det. Ett 

företag kan åstadkomma detta genom att sammankoppla sitt varumärke med olika 

känslomässiga värden. Detta t.ex. genom produktplacering i film, sammankoppling med 

olika personer, musik etc.  

Det sista steget handlar om konsumentens beteende, hur denne faktiskt agerar gentemot 

det aktuella varumärket. Utgångspunkten är att få konsumenter att köpa produkten, 

besöka butiken eller hemsidan etc. För att uppnå detta använder många företag 

annonsering och personlig försäljning.  

De tre stegen placeras sedan i en cirkel, vilket illustrerar att vilken som helst av dem kan 

tjäna som utgångspunkt. En konsument kan t.ex. först utveckla vissa känslor gentemot 

ett varumärke, sedan köpa en produkt och först efter det lära sig mer om den. På samma 

sätt är det möjligt att först köpa en produkt, sedan lära sig om den och till slut utveckla 

vissa känslor gentemot den. (Baines m.fl., 2008, s. 452-456) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Attitude Construct, Källa: Baines m.fl., 2008, s. 454)  
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3.5 Teoriapplicering 

Nedan beskrivs hur de ovanstående teorierna appliceras i detta arbete. Samma 

underrubriker som ovan används för att göra det så tydligt som möjligt för läsaren. 

3.5.1 Corporate Social Responsibility 

De delar som beskrivs under denna underrubrik kommer i analyskapitlet att jämföras 

med vad som framkommit i den empiriska undersökningen och det empiriska resultatet. 

Detta för att kunna dra slutsatser om de två företagen och deras samarbete. 

3.5.2 Etisk produktmatris 

Denna modell kommer att användas för att utröna om the Body Shop:s kunder, såväl 

existerande som potentiella, ser företagets aktiviteter som positiva, negativa eller som 

neutrala. Dock kommer vissa modifikationer av modellen att göras. Till grund för de 

faktorer som kommer att tas upp i undersökningen och i matrisen, ligger de värderingar 

och påståenden om företagets aktiviteter och produkter som kan utläsas från The Body 

Shop:s hemsida. Detta blir på så sätt en jämförelse mellan vad The Body Shop säger att 

de gör och huruvida kunderna tycker att detta är handlingar som skapar värde för dem.  

Matrisen anpassas genom att landsnivån helt tas bort. Detta görs eftersom denna nivå 

inte är relevant för frågeställningen i detta arbete, då fokus ligger endast på företagens 

aktiviteter inom Sverige. 
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Figur 3.3 Modifierad etisk produktmatris Baserad på: Crane, 2001, s. 367 
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3.5.3 Distribution 

Med grund av vad som framkommit i distributionsavsnittet ovan kommer distribution i 

den modifierade matrisen vara en del av marknadsföringsnivån. Åhléns är vidare en 

distributör av The Body Shops produkter, vilket gör att ämnet är av än större intresse för 

arbetet. 

3.5.4 Attitude construct 

En modifiering av modellen “Attitude construct” kommer att användas för att 

klassificera de olika svarande på enkäterna. Modellen används då för att avgöra de 

svarandes förhållande till The Body Shop. 

Det första steget innebär att den tillfrågade endast känner till (har kunskap om) The 

Body Shop, vilket betyder att dennes svar på resterande frågor är användbara för det 

empiriska resultatet.  

Det andra steget består av de tillfrågade som har kunskap om The Body Shop och som 

någon gång har använt en produkt från The Body Shop (deras beteende). Om de 

svarande faktiskt har använt en produkt från The Body Shop, är sannolikheten större att 

de även har åsikter om The Body Shop. De svarande som inte når upp till det första eller 

andra steget är inte av intresse för det empiriska resultatet. Det tredje steget innebär att 

de tillfrågade känner till företaget och även har vissa åsikter (eller känslor) om The 

Body Shop och deras produkter. Detta betyder troligtvis även att åsikterna är något mer 

genomtänkta än hos de svarande som inte når upp till det tredje steget. 
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4 Empiri 

Nedan ges information om The Body Shop, deras produkter, värderingar och företagets 

historia. Vidare beskrivs även Åhléns och tillslut samarbetet mellan de två företagen. 

4.1 Om The Body Shop 

The Body Shop är ett företag som säljer kosmetika, hud- och hårvårdsprodukter. Den 

allra första av The Body Shop:s butiker öppnades 1976 i England. (Our history, 2012) 

Tre år senare skapades The Body Shop i Sverige och det finns idag cirka 66 butiker i 

landet. Företaget är en del av The Body Shop International, som har över 2 500 butiker i 

över 60 olika länder. (om oss, 2012 och Our company, 2012) 

Det internationella företaget är i sin tur en del av The L'Oréal Group, sedan år 2006. 

(Our history, 2012) 

The Body Shop International ser på sig själva som ett “natural and ethical beauty 

brand”. Detta uttrycker sig i att företagets produkter är tillverkade av naturliga material, 

att alla företagets produkter är vegetariska, att inga av dem testas på djur och även på att 

företaget har utvecklat sitt eget Fair Trade program som de kallar Community Fair 

Trade. De flesta av företagets produkter innehåller ingredienser inköpta genom detta 

program. (vår naturliga filosofi, 2012 och Our company, 2012) 

Priserna på The Body Shops produkter är, enligt författarnas observationer, på 

premiumprisnivå. Detta eftersom det går att köpa många produkter som tillfredsställer 

ungefär samma behov till ett lägre pris av andra företag.  

 

The Body Shop har fem olika grundvärderingar: “Support Community Trade, Defend 

Human Rights, Against Animal Testing, Activate Self-Esteem, and Protect Our Planet.” 

Värderingarna har i detta arbete översatts till: “stödjer Fair Trade, försvarar mänskliga 

rättigheter, mot tester på djur, ökar självförtroende, och skyddar vår planet”. (Our 

values, 2012) 

 

Enligt Stoll (2002) är The Body Shop ett exempel på hur ett företag borde marknadsföra 

sin CSR. Enligt henne har The Body Shop undvikit en viss typ av marknadsföring som 
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annars är typisk för företag som säljer skönhetsprodukter t.ex. repetitiva tv-reklamer och 

användandet av farligt smala modeller. Istället har företaget förlitat sig på ”word-of-

mouth”, nyhetsrapporteringar, broschyrer och affischer i sina egna butiksfönster. The 

Body Shop har även varit öppna för oberoende granskningar, vilket tyder på att de tar 

sitt CSR-arbete på stort allvar. Detta företag förtjänar då, enligt Stoll (2002), alla 

förmåner de får genom att marknadsföra sin CSR. 

4.1.1 The Body Shop:s CSR-aktiviteter 

The Body Shop har genom tiden arbetat med en rad olika kampanjer. År 1985 inledde 

The Body Shop ett samarbete med Greenpeace och började då arbeta med miljö- och 

djurrättsfrågor. Den första kampanjen som företaget drev kallades ”Save the Whale” 

och gjordes ihop med just Greenpeace. The Body Shop och Greenpeace gjorde även 

2002 en kampanj tillsammans. Denna gång handlade det om förnyelsebar energi och 

The Body Shop gjorde i samband med detta investeringar i sitt eget företag för att t.ex. 

öka användandet av förnyelsebar energi. När The Body Shop genomförde en kampanj 

för säker kosmetika 2005, fick de beröm från både Greenpeace och Bröstcancerfonden 

för sin policy om kemikalierna i sina produkter. The Body Shop har fortsatt att arbeta 

med miljön och menar själva att de är i färd med att reducera sin påverkan på planeten. 

Som ett exempel på arbete som görs för miljön nämns att företagets flaskor innehåller 

30 % återvunnet material, att de nu introducerar flaskor som är helt och hållet 

tillverkade av återvunnet material och att deras påsar är tillverkade på samma sätt. (Our 

history, 2012 och vår naturliga filosofi, 2012) 

The Body Shop:s arbete med Fair Trade började år 1986 med inköp från en producent i 

Indien.  The Body Shops har idag sitt egna Fair Trade program, Community Fair Trade, 

som startades i just Indien och det är idag 25 000 människor som kan kopplas direkt till 

programmet i 23 olika länder. Syftet med programmet är enligt The Body Shop att 

arbetarna ska få rättvist betalt för ett arbete som utförs under schyssta förhållanden. 

Företaget anger själva på sin hemsida att de betalar ett pris för produkterna som ska 

räcka till både en skälig lön för arbetarna och även till att driva utvecklingsprojekt där 

leverantörerna verkar. Som exempel på utvecklingsprojekt tas utbildning, sjukvård och 

tillgång till rent vatten upp. (Our history, 2012, Community Fair Trade, 2012 och 

Community Fair Trade frågor och svar, 2012) 
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Det som The Body Shop kanske är som mest känt för är deras arbete mot tester på djur. 

Detta arbete började med en kampanj som ledde till att alla tester av kosmetika och dess 

ingredienser på djur, förbjöds i Storbritannien 1998. Både år 2005 och 2006 har The 

Body Shop fått ta emot priser för detta pågående arbete. (Our history, 2012) 

The Body Shop har även drivit olika kampanjer rörande mänskliga rättigheter och olika 

social frågor. Detta började år 1991, med att företaget arbetade för att samla in pengar 

till de hemlösa. Företaget har även samarbetat med Amnesty International för att 

uppmärksamma mänskliga rättigheter och med MTV för att genomföra en kampanj med 

syftet att öka kunskapen om HIV och AIDS. Ytterligare ett samarbete har genomförts 

tillsammans med UNICEF och FN, för att stoppa våld i hemmet. Den kampanj som i 

nuläget är aktuell, handlar om att stoppa trafficking av barn och unga. (Our history, 

2012) 

En annan social fråga som The Body Shop själva tar upp i sina grundvärden handlar om 

att stärka kvinnors självkänsla. Företaget menar att de gör detta genom sitt Community 

Fair Trade program, där de bland annat köper in en särskild olja från ett 

kvinnokooperativ med 5 000 anställda. (vår naturliga filosofi, 2012) Enligt Stoll (2002, 

s. 127) undviker även The Body Shop marknadsföring som skapar mer kvinnlig 

osäkerhet. I stället för att använda sig av farligt smala modeller som lovar evig ungdom 

och som lockar med sin sexualitet, försöker de visa på mer realistiska skönhetsideal. 
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4.2 Om Åhléns 

Åhléns grundades 1899 som ett familjeföretag och är idag en del av 

detaljhandelskoncernen Axstores.  Åhléns är idag även Sveriges ledande varuhuskedja, 

med 77 olika varuhus runt om i landet. Företaget är också ett av Sveriges starkaste 

varumärken. Åhléns säljer produkter inom områdena mode, skönhet och heminredning 

och de säljer både produkter av sitt eget varumärke och en rad andra varumärken. Deras 

inköp sker runt om i världen med fokus på Asien. Åhléns huvudsakliga målgrupp är 

kvinnor och de vill enligt dem själva, erbjuda dem en mix av prisvärda och moderiktiga 

produkter. (Om oss, 2012, Åhléns i korthet, 2012 och Affärsidé och vision, 2012) 

Företagets värderingar delas upp i delarna ”mod, ansvar, resultat och samarbete”. Under 

rubriken ”ansvar” anges att Åhléns ”arbetar för att skapa en hållbar handel med omsorg 

om människor och miljö” de menar även att de tar sitt ansvar för sina egna handlingar. 

Texten under de andra rubrikerna handlar om hur företaget och dess varuhus ska drivas. 

(Värderingar, 2012) 

4.3 Samarbetet mellan The Body Shop och Åhléns 

Under hösten 2010 påbörjade The Body Shop och Åhléns ett samarbete där vissa 

utvalda Åhlénsbutiker blev återförsäljare av en del av The Body Shops sortiment. 

Tidpunkten för samarbetets början är osäker då informationen som finns utgiven 

angående samarbetet är mycket begränsad. Informationen om tidpunkten för 

samarbetets början, har tagits från den tidigaste hittade tidpunkten då någon har bloggat 

om samarbetet (The Body Shop på Åhléns, 2012). En enkel googlesökning ger i princip 

ingen officiell information om samarbetet från varken The Body Shop eller Åhléns. Det 

finns endast ett uttalande som skulle kunna tyda på ett samarbete. Det finns dock inga 

pressmeddelanden eller andra specifika uttalande angående samarbetet, utan de flesta 

träffar handlar om bloggare som upptäckt att det går att köpa The Body Shop:s 

produkter på Åhléns. Om en sökning görs på Åhléns hemsida (www.ahlens.se) hittas 

ingenting som nämner The Body Shop. Det går t.ex. inte att hitta The Body Shop:s 

produkter på Åhléns hemsida. Inte heller på The Body Shop:s hemsida 

(www.thebodyshop.se) kan någon information om samarbetet hittas. 
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4.4 Empiriskt resultat 

Nedan följer en redovisning först av hur de olika frågorna i enkäten har framtagits och 

sedan vad frågorna har resulterat i för svar från de tillfrågade. Den fullständiga enkäten 

finns i Bilaga 3. 

Fråga 1 

Känner du till The Body Shop? 

Denna fråga användes för att fastställa om de tillfrågade kände till The Body Shop. 

Detta för att säkerställa att de uppnått det första steget i modellen ”Attitude construct – 

circular”, som är kunskap. De svarsalternativ som fanns var: ”ja” och ”nej”. 100 % av 

de tillfrågade svarade ”ja”.  

Fråga 2 

Har du använt dig av The Body Shop:s produkter? 

Denna fråga användes för att fastställa om det tillfrågade någon gång hade använt sig av 

The Body Shop:s produkter. Detta för att undersöka om de uppnått det andra steget i 

modellen ”Attitude construct – circular”, som är beteende. De svarsalternativ som fanns 

var: ”ja” och ”nej”. 97 % av de tillfrågade svarade ”ja”.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Fråga 2 
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Fråga 3 

Handlar du på The Body Shop? 

Denna fråga användes för att fastställa om de tillfrågade handlar på The Body Shop. 

Detta för att säkerställa att de uppnått det tredje steget i modellen ”Attitude construct – 

circular”, som är känslor. Att handla på The Body Shop är ett aktivt ställningstagande 

som kan tolkas som att personen i fråga har positiva känslor för The Body Shop. De 

svarsalternativ som fanns var: ”ja” och ”nej”. 75 % av de tillfrågade svarade ”ja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Fråga 3 
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Fråga 4  

Om du svarat JA på fråga 3, hur ofta handlar du på The Body Shop? 

Denna fråga användes för att undersöka hur ofta de svarande handlar på The Body Shop 

och om frekvensen har någon betydelse för deras åsikter om företaget. De 

svarsalternativ som fanns var: ”minst en gång/vecka”, ”minst en gång/månad”, ”minst 

en gång/tredje månad”, ”minst en gång/halvår”, ”minst en gång/år” och ”mer sällan”. 

Alternativet ”handlar ej” har lagts till vid kodningen för att undvika att det ska se ut som 

att 25 % inte har svarat på frågan, dessa 25 % har i själva verket svarat ”nej” på fråga 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Fråga 4 
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Fråga 5 

Om du svarat NEJ på fråga 3, varför handlar du aldrig på The Body Shop? 

Denna fråga användes för att undersöka anledningen till varför de som inte handlar på 

The Body Shop inte gör det. För att eventuellt kunna dra paralleller mellan de som inte 

handlar på The Body Shop och negativa åsikter om företaget. De svarsalternativ som 

fanns var: ”produkternas kvalitet”, ”produkternas pris”, ”allergi eller liknande” och 

”annat”. Alternativet ”handlar” har lagts till vid kodningen för att undvika att det ska se 

ut som att 75 % inte har svarat på frågan, dessa 75 % har i själva verket svarat ”ja” på 

fråga 3. De som har svarat ”annat” anger fyra huvudsakliga anledningar. De flesta säger 

att det helt enkelt inte blivit av att de besökt en av The Body Shop:s butiker, andra anger 

att de inte är intresserade av produkterna, en annan tillfrågad anger att produkterna 

doftar för starkt och ytterligare en anger brist på tillgänglighet som anledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 Fråga 5 
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Fråga 6 

Värdera vad du tycker om kvaliteten på The Body Shop:s produkter. 

Denna fråga användes för att undersöka vad de tillfrågade tycker om kvaliteten på The 

Body Shop:s produkter för att undersöka om åsikten är att produkterna är av hög 

kvalitet eller inte. Detta grundar sig på vad van de Ven (2008) säger om att om 

produkten som företaget säljer är av dålig kvalitet, så anser kunderna ofta att CSR-

arbetet inte är något positivt. Kunderna ser det istället som något som tar fokus från att 

göra utmärkta produkter. Som svarsalternativ användes en likertskala med fem olika 

alternativ. Skalan gick från ”väldigt dålig kvalitet” till ”väldigt bra kvalitet”. Merdelen 

av de tillfrågade har svarat att kvaliteten ligger på en fyra och medelvärdet på svaren är 

3.94. Ingen av de tillfrågade valde siffran ett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 Fråga 6 
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Fråga 7 

Värdera vad du tycker om prisvärdheten på The Body Shop:s produkter. 

Denna fråga användes för att undersöka vad de tillfrågade tycker om prisvärdheten på 

The Body Shop:s produkter för att undersöka om åsikten är att produkterna är prisvärda 

eller inte. van de Ven (2008) och Crane (2001) menar att etiska produkter ofta har ett 

premiumpris, därför undersöks genom denna fråga om The Body Shop:s kunder anser 

att företaget har detta. Graden av prisvärdhet kan även ses som ett mått på vad den 

svarande anser om produkternas kvalitet. Som svarsalternativ användes en likertskala 

med fem olika alternativ. Skalan gick från ”inte alls prisvärda” till ”mycket prisvärda”. 

Medelvärdet på svaren är 3,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.6 Fråga 7 
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Fråga 8 

The Body Shop marknadsför sig som ett etiskt företag, enligt dessa värderingar: mot 

tester på djur, stödjer Fair Trade, ökar självförtroende, försvarar mänskliga rättigheter 

och skyddar vår planet. Hur väl stämmer detta in med din bild av The Body Shop, med 

andra ord hur etiskt tycker du att The Body Shop är? 

Denna fråga användes för att undersöka i vilken grad de tillfrågades bild av The Body 

Shop som ett etiskt företag, stämmer överens med företagets egen uppfattning. Detta 

undersöks för att få en generell bild av de svarandes uppfattning och även för att ha 

något att jämföra med de svarandes bild av Åhléns som ett etiskt företag. Som 

svarsalternativ användes en likertskala med fem olika alternativ. Skalan gick från ”inte 

alls etiskt” till ”väldigt etiskt”. Medelvärdet på svaren är 3.83 och ingen av de svarande 

valde siffran ett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.7 Fråga 8 
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Fråga 9 

Visste du att man kan köpa The Body Shop:s produkter i vissa av Åhléns butiker? 

Denna fråga tjänar till att undersöka om de tillfrågade har kunskap om att det går att 

köpa The Body Shop:s produkter i vissa av Åhléns butiker. Detta för att etablera om det 

finns en kunskap om samarbetet mellan The Body Shop och Åhléns. Om de svarande 

har kunskap om samarbetet, har de sannolikt tänkt igenom vad de anser om detta och 

därför är det sannolikt att de har mer genomtänkta åsikter. De svarsalternativ som fanns 

var: ”ja” och ”nej” och 60 % har svarat ”nej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.8 Fråga 9 
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Fråga 10 

Har du någon gång köpt The Body Shop:s produkter i en Åhlénsbutik? 

Denna fråga användes för att ta reda på om de tillfrågade någon gång köpt The Body 

Shop:s produkter på Åhléns. På samma sätt som på frågan innan handlar detta om att de 

som har handlat dessa produkter på Åhléns, sannolikt har mer genomtänkta åsikter om 

samarbetet mellan de två företagen. Ytterligare något som kan diskuteras utifrån svaren 

på denna fråga är om de som inte har valt att handla The Body Shop:s produkter på 

Åhléns, har tagit ett aktivt ställningstagande att inte handla där då de tycker att 

samarbetet är något negativt. De svarsalternativ som fanns var: ”ja” och ”nej” och 92 % 

har svarat ”nej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9 Fråga 10 
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Fråga 11 

The Body Shop marknadsför sig som ett etiskt företag, enligt dessa värderingar: mot 

tester på djur, stödjer Fair Trade, ökar självförtroende, försvarar mänskliga rättigheter 

och skyddar vår planet. Hur väl stämmer detta in med din bild av Åhléns, med andra ord 

hur etiskt tycker du att Åhléns är? 

Denna fråga användes för att undersöka i vilken grad de tillfrågades bild av Åhléns som 

ett etiskt företag, stämmer överens med The Body Shop:s värderingar. Anledningen att 

Åhléns jämförs med The Body Shop: värderingar är för att få en generell bild av de 

svarandes uppfattning och för att kunna jämföra detta med de svarandes bild av hur 

etiskt The Body Shop är. Målet är att senare i arbetet kunna avgöra om denna eventuella 

skillnad innebär en risk för att The Body Shop inte ses som konsekventa i sin 

marknadsföring. Målet är även att kunna analysera varför de tillfrågade tycker som de 

gör om samarbetet mellan företagen. Som svarsalternativ användes en likertskala med 

fem olika alternativ. Skalan gick från ”inte alls etiskt” till ”väldigt etiskt”. Medelvärdet 

på svaren är 2,61 och ingen av de tillfrågade valde siffran fem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.10 Fråga 11 
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Fråga 12 

I vilken grad påverkar följande saker din benägenhet att handla The Body Shop:s 

produkter? 

Denna fråga är uppdelad i 13 olika påståenden rörande The Body Shop, dessa har här 

namnen A-M. De svarande tillfrågades om till vilken grad dessa olika påståenden 

påverkade deras benägenhet att handla på The Body Shop. Detta för att kunna få 

kunskap om ifall de svarande tycker att The Body Shop:s aktiviteter är positiva, neutrala 

eller negativa. De flesta av dessa påståenden rör The Body Shop:s etiska aktiviteter, för 

att få en bild av de svarandes åsikter angående dessa aktiviteter och hur de påverkar 

deras benägenhet att handla. De 13 påståendena är indelade i tre olika kategorier: 

produktnivå, marknadsföringsnivå och företagsnivå. Detta för att i ett senare skede 

kunna placeras i en etisk produktmatris. De sista två påståendena används även för att 

undersöka vad de tillfrågade tycker om samarbetet mellan The Body Shop och Åhléns. 

Som svarsalternativ användes en likertskala med fem olika alternativ. Skalan gick från 

”min benägenhet att handla minskar” till ”min benägenhet att handla ökar”. För att 

förtydliga för de tillfrågade skrevs även ett neutralt alternativt ut i mitten av skalan, som 

hette ”min benägenhet att handla förändras inte”. 
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A. Att produkternas innehåll inte är testat på djur.  

The Body Shop testar inte sina produkter, eller ingredienserna till sina produkter, på 

djur. Påverkar detta konsumenternas benägenhet att handla företagets produkter?  

Denna fråga är på produktnivå. Medelvärdet på svaren är 3,96. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.11 Fråga 12A 

B. Att företaget arbetar mot djurförsök. 

The Body Shop stödjer aktivt aktiviteter som arbetar mot djurförsök. Påverkar detta 

konsumenternas benägenhet att handla företagets produkter? 

Denna fråga är på företagsnivå. Medelvärdet på svaren är 4,04. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.12 Fråga 12B 
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C. Att produkterna innehåller Fair Trade ingredienser 

Många av The Body Shop:s produkter innehåller Fair Trade producerade ingredienser. 

Påverkar detta konsumenternas benägenhet att handla företagets produkter?  

Denna fråga är på produktnivå. Medelvärdet på svaren är 4,02 och ingen av de svarande 

valde siffran ett. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.13 Fråga 12C 

D. Att företaget stödjer Fair Trade med sitt eget program 

The Body Shop har startat sitt eget program för Fair Trade. Påverkar detta 

konsumenternas benägenhet att handla företagets produkter?  

Denna fråga är på företagsnivå. Medelvärdet på svaren är 3,88 och ingen av de svarande 

har valt siffran ett. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.14 Fråga 12D
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E. Att produktförpackningarna innehåller till viss del återvunnet material. 

Alla The Body Shop:s produktförpackningar innehåller minst 30 % återvunnet material. 

Påverkar detta konsumenternas benägenhet att handla företagets produkter?  

Denna fråga är på produktnivå. Medelvärdet på svaren är 3,75 och ingen av de 

tillfrågade har valt siffran ett. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.15 Fråga 12E 

F. Att företaget undviker att använda farligt smala modeller i sina reklamer. 

The Body Shop undviker marknadsföring som skapar mer kvinnlig osäkerhet, genom att 

bl.a. undvika farligt smala modeller. Påverkar detta konsumenternas benägenhet att 

handla företagets produkter?  

Denna fråga är på marknadsföringsnivå. Medelvärdet på svaren är 3,69. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.16 Fråga 12F
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G. Att företaget undviker att använda sig av traditionell marknadsföring som tv-reklam. 

The Body Shop undviker vissa typer av marknadsföring, bl.a. repetitiva tv-reklamer. 

Påverkar detta konsumenternas benägenhet att handla företagets produkter?  

Denna fråga är på marknadsföringsnivå. Medelvärdet på svaren är 3,08. 

 

  

 

 

 

  

 

Figur 4.17 Fråga 12G 

H. Att produkterna innehåller naturliga ingredienser. 

The Body Shop strävar efter att tillhandahålla så många naturliga ingredienser som 

möjlig och undvika skadliga kemikalier. Påverkar detta konsumenternas benägenhet att 

handla företagets produkter?  

Denna fråga är på produktnivå. Medelvärdet på svaren är 4,31 och ingen av de svarande 

har valt siffran ett. 

 

 

 

 

 

Figur 4.18 Fråga 12H 
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I. Att de använder ekologiska ingredienser i sina produkter. 

The Body Shop strävar efter att endast använda ekologiska ingredienser i sina 

produkter, för att minska sin miljöpåverkan. Påverkar detta konsumenternas benägenhet 

att handla företagets produkter?  

Denna fråga är på produktnivå. Medelvärdet på svaren är 3,97 och ingen av de 

tillfrågade har valt siffran ett. 

 

  

 

 

 

 

Figur 4.19 Fråga 12I 

J. Att företaget arbetar för att stoppa sex trafficking av barn. 

The Body Shop driver en kampanj med målet att stoppa sex trafficking av barn. 

Påverkar detta konsumenternas benägenhet att handla företagets produkter?  

Denna fråga är på företagsnivå. Medelvärdet på svaren är 4,22 och ingen av de svarande 

har valt varken siffran ett eller två. 

 

 

 

 

  

 

Figur 4.20 Fråga 12J 
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K. Att företaget arbetar för att stärka kvinnors självkänsla (genom att inte projicera ideal 

på kvinnor). 

The Body Shop strävar efter att stärka kvinnors självkänsla, genom att i sin 

marknadsföring undvika modeller som lovar evig ungdom och konstant sexuell 

attraktion. Påverkar detta konsumenternas benägenhet att handla företagets produkter? 

Denna fråga är på företagsnivå. Medelvärdet på svaren är 3,74. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.21 Fråga 12K 

L. Att The Body Shop säljer sina produkter i sina egna butiker. 

The Body Shop har sina egna butiker, där de säljer enbart sina egna produkter. Påverkar 

detta konsumenternas benägenhet att handla företagets produkter?  

Denna fråga är på marknadsföringsnivå. Medelvärdet på svaren är 3,32. 

 

  

 

 

 

 

Figur 4.22 Fråga 12L 
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M. Att The Body Shop säljer sina produkter i vissa Åhlénsbutiker. 

The Body Shop distribuerar sina produkter genom vissa utvalda Åhlénsbutiker. 

Påverkar detta konsumenternas benägenhet att handla företagets produkter?  

Denna fråga är på marknadsföringsnivå. Medelvärdet på svaren är 3,1. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.23 Fråga 12M 
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Fråga 13 

Hur gammal är du? 

Denna fråga användes för att fastställa att alla de tillfrågade var mellan åldrarna 18 och 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.24 Fråga 13 

Fråga 14 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

Denna fråga användes för att fastställa att alla de tillfrågade var studenter. 

Svarsalternativen som fanns var: ”studerar” och ”arbetar” och 100 % svarade 

”studerar”. 
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5 Analys och diskussion 

I analysen nedan jämförs teorin med empirin för att slutligen få svar på arbetets tre teser 

och för att uppfylla syftet. Analyskapitlet delas in i åtta underrubriker. Under rubriken 

The Body Shop:s CSR enligt Kotler m.fl. beskrivs hur The Body Shop passar in på 

modellen gjord av Kotler m.fl. I avsnittet CSR-strategi redogörs för vilka strategier som 

The Body Shop använder sig av. Avsnittet Marknadsföring av CSR handlar om hur The 

Body Shop marknadsför sin CSR. Sedan diskuteras de svarandes kännedom om The 

Body Shop:s produkter på Åhléns i nästa avsnitt. Under rubriken Konsumenternas bild 

av den etiska framställningen, jämförs de svarandes olika åsikter om företagen med 

varandra. I Etisk produktmatris appliceras informationen från det empiriska resultatet på 

modellen från teorin. I avsnittet Produktkvalitet diskuteras de svarandes åsikter om 

kvaliteten på The Body Shop:s produkter. Till sist jämförs olika frågor från det 

empiriska resultatet i avsnittet Korstabeller. Åhléns beskriver inte något CSR-arbete 

eller några CSR-aktiviteter på sin hemsida och därför går det inte att analysera deras 

CSR i detta arbete.  

5.1 The Body Shop:s CSR enligt Kotler m.fl. 

Kotler m.fl. (2009) skriver om begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) och att 

det kan delas upp i tre delar: legalt beteende, etiskt beteende och socialt ansvar. Genom 

att jämföra kriterierna för dessa tre delar med The Body Shop:s beteende går det att se 

att företaget tillämpar CSR på en hög nivå, enligt The Body Shop:s egen utsaga. På 

grund av The Body Shop:s samarbeten med organisationer som Greenpeace, Amnesty 

och UNICEF och på grund av den transparens som kommer av dagens snabba 

informationsflöde, har arbetets författare antagit att The Body Shop:s egen utsaga 

angående sitt CSR-arbete är relativt trovärdig. Författarna antar att samarbeten med 

sådana organisationer inte skulle fungera om The Body Shop inte var sanningsenliga. 

The Body Shop menar att de många gånger går till och med längre än vad lagen kräver 

inom områden som minimilöner, miljöpåverkan och djurskydd. Därmed uppfyller de 

delen om legalt beteende. The Body Shop har tydliga etiska regler angående bl.a. miljö, 

djurrätt och mänskliga rättigheter. Därmed uppfyller de även delen om etiskt beteende. 
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The Body Shop tar också, enligt sin hemsida, ett stort socialt ansvar och jobbar bland 

annat för att stärka kvinnors självkänsla. Detta både genom att se till att de kvinnor som 

framställer deras råvaror har skäliga löner och genom att inte skapa mer kvinnlig 

osäkerhet genom sin marknadsföring och istället visa på mer realistiska skönhetsideal. 

De har även ett stort utbud av ekologiska och naturliga produkter. Detta gör att The 

Body Shop även uppfyller den tredje delen av CSR som är socialt ansvar. 

5.2 CSR-strategi 

I teorikapitlet beskrivs tre olika strategier framtagna av van de Ven (2008) som kan 

användas gällande CSR. Två av dessa kan det antas att The Body Shop använder sig av. 

Den första av dessa är ”building a virtuous corporate brand”, alltså bygga ett dygdigt 

varumärke. Detta innebär att ett företag som redan är ansvarsfullt i sitt CSR-arbete 

fortsätter att utvecklas genom att försöka bygga ett dygdigt varumärke. Vilket i sin tur 

innebär att företaget ger uttryckliga löften om vad företaget vill genomföra med sitt 

CSR-arbete och försöka vara ett företag utöver det vanliga när det gäller sina CSR-

åtaganden. Detta passar in på det arbete som The Body Shop gör. De vinner regelbundet 

priser för sitt arbete med CSR relaterade frågor. För att säkerställa och bevisa att de 

faktiskt håller vad de lovar öppnar de frekvent upp sitt företag för oberoende 

granskningar. The Body Shop kan även anses använda sig av strategin ”ethical product 

differentiation” då de utmärker hur annorlunda deras varor är och hur de skiljer sig från 

konkurrenterna inom t.ex. områdena miljö, naturlighet och ekologiskt. 

5.3 Marknadsföring av CSR 

The Body Shop har enligt Stoll (2002) lyckats bra med att marknadsföra sin CSR, de 

har gjort det på ett sätt som tyder på att de är seriösa i sitt CSR-arbete. Företag som 

marknadsför sin CSR med hjälp av marknadsföringsverktyg som reklam och sponsring, 

kan på grund av detta ses som vilseledande av sina konsumenter. Detta på grund av att 

den typen av marknadsföring kan ses som ett tecken på att företaget endast engagerar 

sig för att tjäna mer pengar. Vilket i sin tur kan leda till att konsumenterna straffar de 

företag som de ser som vildeledande. The Body Shop använder sig av Åhléns som en 

distributör vilket gör att Åhléns blir en del av The Body Shop:s 

marknadskommunikation. Åhléns använder sig frekvent av de 
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marknadsföringsverktygen som nämns ovan, och som The Body Shop undviker att 

använda sig av. Marknadskommunikationen är betydelsefull för hur ett varumärke 

uppfattas, enligt Parment (2010), och det är viktigt att all marknadskommunikation är 

konsekvent annars kan det skapa förvirring bland konsumenterna. Det kan uppfattas 

som inkonsekvent när The Body Shop då samarbetar med Åhléns. Detta kan då kanske 

skapa förvirring bland The Body Shop:s kunder. Anledningen till varför The Body Shop 

samarbetar med Åhléns finns inget officiellt uttalande om men det kan antas att det inte 

är för att stärka The Body Shop:s etiska image. Anledningen är troligtvis istället att öka 

tillgängligheten och därmed försäljningen av The Body Shop:s produkter för att tjäna 

mer pengar. Genom att göra detta, tjäna mer pengar, samtidigt som de kan uppfattas 

som inkonsekventa i sin marknadsföring av sina kunder skulle de kunna uppfattas som 

oärliga och hycklande enligt Stoll (2002) och van de Ven (2008). Det beskrivna är det 

värsta scenariot, men det är inte troligt att det skulle bli så i detta fall enligt arbetets 

författare. Dock som beskrivet i teoridelen så kan negativ information angående 

företagets CSR få negativa konsekvenser för företagets anseende. De positiva effekterna 

från CSR tar mycket lång tid att bygga upp. Därför kan samarbetet vara riskabelt för 

The Body Shop. 

Teorin säger att alla delar av ett företags marknadsföring måste passa ihop, för att 

företagets framställning ska ses som konsekvent. Även om konsumenterna inte anser att 

The Body Shop har gått så långt som att vara oärliga så går det att diskutera om de ändå 

inte är i viss mån inkonsekventa. The Body Shop har åtminstone inte använt sig fullt ut 

av noggrannhet, aktsamhet och ärlighet som Stoll (2002) skriver är nödvändigt att 

använda sig av vid marknadsföring av CSR. Detta kan i värsta fall leda till att 

konsumenterna tycker att The Body Shop försöker vilseleda dem. Det är enligt 

författarna t.ex. lite märkligt att inte marknadsföra en så pass stor händelse, som ett 

samarbete med ett nytt företag ändå innebär. Frågan är då varför The Body Shop har 

valt att inte marknadsföra detta och varför det inte går att hitta i princip någon 

information om samarbetet. 
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5.4 Kännedom om The Body Shop:s produkter på Åhléns 

Av alla de svarande på enkäten angav 40 % att de kände till att The Body Shop:s 

produkter gick att köpa på Åhléns. Detta resultat var för författarna förvånande, då det 

förväntades att mycket färre skulle känna till samarbetet, då samarbetet inte 

marknadsförs i någon större grad. Dock hade endast 8 % av de tillfrågade handlat The 

Body Shop:s produkter på Åhléns, vilket är förvånande när nu 40 % hade kunskap om 

det. Det skulle kunna finnas en rad olika anledningar till detta. Några av författarnas 

förslag är: att Åhléns bara säljer en del av The Body Shop:s sortiment, alltså att alla 

produkter inte finns där, kunder kanske kan anse att “atmosfären” inte är den samma i 

en Åhlénsbutik, personalens expertis kan upplevas som sämre på Åhléns eller så skulle 

det kunna vara så att det är ett aktivt beslut från vissa kunder att inte handla på Åhléns 

då de inte har samma etiska värderingar som The Body Shop. Det går dock inte att veta 

anledningarna med säkerhet. 
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5.5 Konsumenternas bild av den etiska framställningen 

De svarande blev ombedda att bedöma hur etiska The Body Shop respektive Åhléns är i 

jämförelse med den etiska profil som The Body Shop visar, med utgångspunkt i The 

Body Shop:s värderingar. Detta för att få en bild av om The Body Shop faktiskt ses som 

lika etiska som de själva kommunicerar att de är. Samtidigt undersöktes då hur väl 

Åhléns stämde in på The Body Shop:s etiska profil, enligt konsumenterna, då 

samarbetet sker mellan dessa företag. För att kunna analysera eventuella effekter av 

samarbetet, är det nödvändigt att först analysera eventuella skillnader mellan hur etiska 

de två företagen anses vara.  

Medelvärdet av svaren på frågan om hur etiskt The Body Shop är, blev 3,83. De flesta 

av de tillfrågade (48 %) har dock valt siffran fyra. Det är även intressant att 20 personer 

har valt att ge The Body Shop fem (väldigt etiskt), medan ingen har gett dem siffran ett 

(inte alls etiskt). 

Medelvärdet av svaret på frågan om hur etiskt Åhléns är, blev 2,6. De flesta av de 

tillfrågade (44 %) valde siffran tre men nästan lika många valde siffran två (37 %). Det 

var dock ingen av de svarande som gav Åhléns siffran fem, medan 6,1 % gav dem 

siffran ett. 

Detta ger bilden av att Åhléns inte ses som lika etiska som The Body Shop, enligt de 

tillfrågade.  

 

I empirin går det att läsa att The Body Shop har en tydligt utformad etisk profil, deras 

värderingar och produkter speglar detta. Det går även att läsa att Åhléns inte alls har 

denna typ av profilering, de tar endast upp detta under en av rubrikerna under sina 

värderingar och då ganska kortfattat och inte särskilt preciserat. Vidare går det att läsa i 

teorin att företag som är seriösa med sitt CSR-arbete behöver se till att allt i företagets 

värdekedja stämmer in på företages etiska profil, för att undvika skepsis (van de Ven, 

2008, s. 347). I The Body Shop:s värdekedja ingår Åhléns, då de i och med samarbetet 

är The Body Shop:s distributörer. Detta innebär att konsumenternas uppfattning om The 

Body Shop:s etiska profil, kan påverkas av aktiviteter eller beslut gjorda av Åhléns. 

Detta och även det faktum att Åhléns etiska profil inte stämmer överens med The Body 

Shop:s etiska profil, kan leda till skepsis från The Body Shop:s kunder och att företaget 
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betraktas som oärliga i sitt CSR-arbete.  

Något annat som The Body Shop skulle kunna riskera i och med detta samarbete är att 

hamna i det van de Ven (2008) kallar “the promise/performance gap”. The Body Shop 

har flera uttalade löften kommunicerade genom sina värderingar. Genom samarbetet 

skulle det kunna uppfattas som att The Body Shop bryter sina löften. Detta då de genom 

samarbetet stödjer ett företag som inte uttrycker samma värderingar som de själva. 

Samarbetet skulle då kunna ses som att The Body Shop inte håller sina löften. 
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5.6 Etisk produktmatris 

Den etiska produktmatrisen används för att bedöma om enkätrespondenterna tycker att 

The Body Shop:s aktiviteter tillför värden som gör att de blir mer benägna att handla 

The Body Shop:s produkter, med andra ord om aktiviteterna är positiva. 

 

De olika aktiviteterna och deras respektive medelvärden:  

A. Att produkternas innehåll inte är testat på djur. (Produktnivå) Medelvärde = 3,96. 

B. Att företaget arbetar mot djurförsök. (Företagsnivå) Medelvärde = 4,04. 

C. Att produkterna innehåller Fair Trade ingredienser. (Produktnivå) Medelvärde = 

4,02. 

D. Att företaget stödjer Fair Trade med sitt eget program. (Företagsnivå) Medelvärde = 

3,88.  

E. Att produktförpackningarna innehåller till viss del återvunnet material. (Produktnivå) 

Medelvärde = 3,75. 

F. Att företaget undviker att använda farligt smala modeller i sina reklamer. 

(Marknadsföringsnivå) Medelvärde = 3,69.  

G. Att företaget undviker att använda sig av traditionell marknadsföring som tv-reklam. 

(Marknadsföringsnivå) Medelvärde = 3,08. 

H. Att produkterna innehåller naturliga ingredienser. (Produktnivå) Medelvärde = 4,31. 

I. Att de använder ekologiska ingredienser i sina produkter. (Produktnivå) Medelvärde 

= 3,97. 

J. Att företaget arbetar för att stoppa sex trafficking av barn. (Företagsnivå) Medelvärde 

= 4,22. 

K. Att företaget arbetar för att stärka kvinnors självkänsla (genom att inte projicera ideal 

på kvinnor). (Företagsnivå) Medelvärde = 3,74. 

L. Att The Body Shop säljer sina produkter i sina egna butiker. (Marknadsföringsnivå). 

Medelvärde = 3,32 

M. Att The Body Shop säljer sina produkter i vissa Åhlénsbutiker. 

(Marknadsföringsnivå). Medelvärde = 3,1 
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Förstärkningens riktning 

Negativ Neutral Positiv 

Den etiska 

förstärkningens 

innehåll 

Produkt 

Marknadsföring 

Företag 

Produkt = 4 (4,002) 

Företag = 4 (3,97) 

Marknadsföring = 3 (3,29) 
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Figur 5.1 Etisk produktmatris The Body Shop, Baserad på: Crane, 2001, s. 367 

 

Den etiska produktmatrisen visar att ingen av The Body Shop:s aktiviteter ses som 

negativa.  

På produktnivå går det att se att tre av variablerna kan avrundas till fyra, eftersom de 

ligger närmare fyra än de gör tre. Detta gör att alla variabler på produktnivå kan ses som 

svagt positiva eller positiva. Detta innebär att majoriteten av de tillfrågade anser att 

dessa aktiviteter är positiva och således även ökar deras benägenhet att handla The 
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Body Shop:s produkter. 

Även medelvärdet av de aktiviteter som ligger på företagsnivå kan avrundas i heltal till 

fyra. Med andra ord anses även dessa aktiviteter vara något svagt positivt eller positivt, 

som ökar de svarandes benägenhet att handla. 

Av de aktiviteter som ligger på marknadsföringsnivå avrundas i heltal tre stycken till 

siffran tre, medan en aktivitet får siffran fyra. Detta innebär att de tillfrågade anser att de 

flesta av dessa aktiviteter är neutrala och alltså inte påverkar deras benägenhet att 

handla på The Body Shop.  

 

De aktiviteter som har lägst medelvärde är “Att företaget undviker att använda sig av 

traditionell marknadsföring som tv-reklam”, “Att The Body Shop säljer sina produkter i 

sina egna butiker” och “Att The Body Shop säljer sina produkter i vissa Åhlénsbutiker”. 

Dessa anses därför vara lite extra intressanta eftersom de skiljer sig från de andra 

aktiviteterna, så de diskuteras lite närmare nedan.  

På frågan angående traditionell marknadsföring har 18 personer svarat att denna 

aktivitet minskar deras benägenhet att handla. Anledningarna till detta kan diskuteras 

men det skulle, enligt författarna, kunna bero på att de inte ser traditionell 

marknadsföring som tv-reklam som något negativt och att de anser att de själva skulle 

bli mer uppmärksammade på företagets produkter och erbjudanden om The Body Shop 

använde sig av dessa medium. De aktiviteter som rör var The Body Shop säljer sina 

produkter har även svaranden som säger att deras benägenhet att handla minskar. Det 

faktum att The Body Shop säljer sina produkter huvudsakligen i sina egna butiker, 

anger 16 tillfrågade minskar deras benägenhet att handla. Detta skulle, enligt författarna, 

kunna bero på att The Body Shop:s produkter på det sättet inte blir särskilt tillgängliga. 

Att 14 personer svarar att det faktum att The Body Shop säljer sina produkter i vissa 

Åhlénsbutiker minskar deras benägenhet att handla kan, enligt författarna, bero på att 

The Body Shop:s image då kan ses av vissa som lite mindre exklusiv och göra att de 

inte längre vill köpa företagets produkter. En annan anledning skulle, enligt författarna, 

kunna vara att de tillfrågade inte tycker om Åhléns och därför på grund av samarbetet 

tycker mindre om The Body Shop och deras produkter. En tredje anledning skulle 

kunna vara att de svarande inte gillar att The Body Shop samarbetar med Åhléns på 

grund av att Åhléns inte har en tydlig etisk profil. 
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5.7 Produktkvalitet 

Produkterna, från ett företag som arbetar mycket med CSR, måste vara av hög kvalitet 

annars försvinner delar av de positiva förmånerna med CSR-arbetet. Om produkterna är 

av dålig eller medioker kvalitet så menar van de Ven (2008, s. 347) att kunderna 

kommer att tycka att CSR-arbetet distraherar företaget från deras huvuduppgift, att göra 

utmärkta produkter. Det är därför viktigt för The Body Shop att deras produkter anses 

vara av hög kvalitet. I det empiriska resultatet går det att se att medelvärdet på The 

Body Shop:s produktkvalitet är 3,94 på en skala från ett (“väldigt dålig kvalitet”) till 

fem (“väldigt bra kvalitet”). De flesta svarande (69 %) valde dock siffran fyra och ingen 

valde siffran ett. Vidare valde 14 % av de svarande siffran fem. Detta visar på att 

konsumenterna tycker att The Body Shop:s produkter är av relativt hög kvalitet, även 

om det finns rum för förbättringar.  

Prisvärdheten på The Body Shop:s produkter fick medelvärdet 3,3 på en skala från ett 

(“inte alls prisvärda”) till fem (“mycket prisvärda”). Det flesta tillfrågade (52,5 %) valde 

siffran tre, en av dem valde siffran ett och fyra stycken valde siffran fem. Detta visar att 

Prisvärdheten på The Body Shop:s produkter fick något lägre betyg än kvaliteten. Av de 

25 svarande som aldrig handlar på The Body Shop angav de flesta (14 stycken) priset 

som anledning, medan ingen valde alternativet “kvaliteten”. Detta visar på att 

konsumenterna tycker att The Body Shop:s produkter är något dyra. Anledningen till att 

de tillfrågade anser att The Body Shop:s produkter är dyra kan enligt van de Ven (2008) 

bero på att de tycker att kvaliteten är för låg i förhållande till priset, eller att de tycker att 

kvaliteten är för låg och att de inte sympatiserar med de ideal som The Body Shop 

kommunicerar. 
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5.8 Korstabeller 

Då det empiriska resultatet pekar på att kunderna inte tycker att samarbetet mellan The 

Body Shop och Åhléns är något negativt (med andra ord verkar det som att tes 3 då 

kommer att avfärdas), ville författarna vidare undersöka detta för att se om vissa 

grupper av kunder kan ha olika åsikter om samarbetet. Detta för att om möjligt kunna 

bekräfta tes 3 till viss del. Nedan görs därför jämförelser mellan olika frågor från 

enkäten, för att utröna om det finns några samband mellan dem. Av intresse var om de 

som handlar ofta på The Body Shop hade en annan åsikt om samarbetet med Åhléns än 

de som handlar mer sällan. Författarna ville även utröna huruvida hur ofta de tillfrågade 

handlar på The Body Shop, påverkar deras åsikter om hur etiskt företaget anses. 

Jämförelserna har gjorts genom användandet av korstabeller och det fullständiga 

resultatet finns att läsa i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Genom att jämföra hur ofta de tillfrågade handlar på The Body Shop och hur de 

tillfrågades benägenhet att handla påverkas av att The Body Shop säljer sina produkter i 

vissa Åhlénsbutiker, är det möjligt att se om det finns samband. Författarna antar att 

benägenheten att handla för de som handlar ofta på The Body Shop minskar på grund av 

att The Body Shop säljer sina produkter i vissa Åhlénsbutiker. Detta antas på grund av 

att de som handlar ofta kan tänkas dela de ideal som The Body Shop säger sig 

eftersträva med sitt CSR-arbete. Om det då antas att The Body Shop sviker sina ideal 

genom samarbetet med Åhléns så borde de som handlar ofta vara mer negativt inställda 

till samarbetet än de som handlar mer sällan är. . Svaren på frågan om hur ofta de 

svarande handlar på The Body Shop, delades in i två delar. Den första delen kallas “De 

som handlar ofta” och innefattar de svarande som valde alternativen “minst 1 

gång/vecka”, ”minst 1 gång/månad” och ”minst 1 gång/ 3:e månad”. Den andra delen 

kallas “De som handlar mer sällan” och innefattar de svaranden som valde alternativen 

“minst 1 gång/halvår”, ”minst 1 gång/år” och ”mer sällan”. 

Av de tillfrågade som handlar ofta på The Body Shop har 23,5 % valt siffran fyra, på en 

skala från ett (den svarandes benägenhet att handla minskar) till fem (den svarandes 

benägenhet att handla ökar). Av de som handlar på The Body Shop mer sällan valde 

15,2 % siffran fyra. Resultatet av jämförelsen visar med andra ord att de svarande som 

handlar mer sällan på The Body Shop är något mindre positivt inställda till samarbetet 
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med Åhléns. Även siffrorna i resten av jämförelsen pekar mot samma resultat, alltså att 

de som handlar mer sällan på The Body Shop är något mindre positivt inställda till 

samarbetet, deras benägenhet att handla påverkas med andra ord inte, och att de som 

handlar ofta är mer positivt inställda till samarbetet. 

På samma sätt har en jämförelse gjorts mellan frågorna; hur etiska de tillfrågade anser 

att The Body Shop är och hur ofta de handlar där. Det går att anta, med hjälp av teorin 

(van de Ven, 2008), att de personer som handlar oftare på The Body Shop gör så 

eftersom de kan tänkas dela de ideal som företaget säger sig eftersträva med sitt CSR-

arbete. Därför förväntade sig författarna att de som handlar på The Body Shop ofta 

tycker att företaget är mer etiskt, än vad de som handlar där mer sällan tycker. 

Resultaten av jämförelsen visade dock att de som handlar mer sällan tycker att The 

Body Shop är mer etiskt än de som handlar ofta tycker. Av de som handlar mer sällan 

på The Body Shop har 75,7 % valt siffrorna fyra och fem, på frågan om hur etiskt 

företaget är (skalan går från siffran ett som innebär “Inte alls etiskt” till siffran fem som 

innebär “Väldigt etiskt”). Av de som handlar ofta på The Body Shop har endast 53 % 

valt siffrorna fyra eller fem. 
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6 Slutsatser 

Nedan följer författarnas egna slutsatser, grundade på det dataunderlag som samlats in 

och de teorier som tillämpats. 

6.1 Tes 1 

Genom att utgå från teorin angående de tre delarna av CSR gjord av Kotler m.fl. (2009) 

går det att se att The Body Shop uppfyller alla tre delar. Därför kan The Body Shop 

anses vara ett företag som arbetar mycket med CSR och håller en hög standard på sitt 

CSR-arbete.  

Med utgångspunkt i van de Vens (2008) teori om CSR-strategier går det att se att The 

Body Shop arbetar mot att bli ett dygdigt varumärke och alltså arbetar utifrån 

strategierna “building an virtuous corporate brand” och “ethical product differentiation”. 

I det empiriska resultatet går det att se att The Body Shop ses som ett relativt etiskt 

företag av konsumenterna. Det går även att se i dessa resultat att det anses som något 

positivt att The Body Shop arbetar med olika etiska aktiviteter. De aktiviteter som är på 

produkt- och företagsnivå, verkar ha en större positiv påverkan på de svarandes 

benägenhet att handla. De aktiviteter som är på en marknadsföringsnivå har däremot 

haft en mindre effekt. Det verkar som att vissa av konsumenterna anser att The Body 

Shop borde använda sig av mer traditionella marknadsföringsverktyg. Ingen av 

aktiviteterna som tagits upp i enkäten har dock haft ett sammanvägt negativt resultat. 

Med grund av detta anser författarna att tes 1 (The Body Shop anses vara ett etiskt 

företag av konsumenterna och konsumenterna ser även detta som något positivt) kan 

bekräftas. 

För att vidare undersöka de empiriska resultaten, gjordes en jämförelse mellan frågorna 

om hur etiska de svarande anser att The Body Shop är och hur ofta de handlar The Body 

Shop:s produkter. Resultaten av jämförelsen visade att de som handlar företagets 

produkter ofta ser The Body Shop som mindre etiskt, än de som handlar mer sällan gör. 

Detta skulle, enligt författarna, kunna visa på att de som handlar The Body Shop:s 
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produkter ofta inte gör så främst på grund av företagets värderingar och etiska 

aktiviteter, utan att de först och främst handlar där av andra anledningar. 

6.2 Tes 2 

I det empiriska resultatet går det att se att de svarande anser att The Body Shop är mer 

etiskt än Åhléns. Medelvärdet för hur etiskt The Body Shop uppfattas av de svarande 

blev 3,83, medan medelvärdet för Åhléns blev 2,61. Därmed anser författarna att även 

tes 2 (The Body Shop anses av konsumenterna vara mer etiskt än Åhléns) går att 

bekräfta. 

6.3 Tes 3 

Det empiriska resultatet visar att de tillfrågade inte tycker att samarbetet mellan The 

Body Shop och Åhléns är något negativt. Detta kan avläsas med hjälp av frågan om ifall 

de svarandes benägenhet att handla The Body Shop:s produkter minskar på grund av att 

det går att köpa produkter i vissa Åhlénsbutiker. Medelvärdet på svaret blev 3,1 vilket 

betyder att benägenheten att handla inte förändras i någon större omfattning.  

Det verkar därmed inte som att de svarande anser att The Body Shop har brutit mot sina 

löften eller varit inkonsekventa i och med samarbetet med Åhléns. De svarande verkar 

med andra ord inte anse att The Body Shop har hamnat i vad van de Ven (2008) kallar 

“the promise/performance gap”. 

Med bakgrund av detta förkastas tes 3 (The Body Shop:s samarbete med Åhléns ses av 

konsumenterna som något negativt). 

Denna slutsats är dock något förvånande eftersom van de Ven (2008) menar att allt i 

företagets värdekedja bör stämma in på företagets etiska profil och att det annars finns 

en risk för skepsis hos företagets kunder. Eftersom The Body Shop anses vara mer etiskt 

än Åhléns av de svarande på enkäten kan det antas att deras etiska profiler inte stämmer 

ihop, vilket i sin tur borde leda till att kunderna tycker att The Body Shop:s samarbete 

med Åhléns är något negativt enligt teorin. Anledningen till resultatet skulle kunna vara 

att det inte anses vara tillräckligt stor skillnad mellan hur etiska de två företagen anses 

vara. Om Åhléns hade ansetts vara mindre etiskt, hade kanske resultatet blivit ett annat 

och inställningen till samarbetet hade förmodligen då varit mer negativ. 
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För att vidare undersöka varför resultatet blev som det blev och för att eventuellt kunna 

bekräfta tes 3 till viss del, gjordes en jämförelse mellan frågorna om hur ofta de 

svarande handlar på The Body Shop och vad de svarande anser om The Body Shop:s 

samarbete med Åhléns. Jämförelsen visade att de svarande som var något mer positivt 

inställda till samarbetet med Åhléns, var de som handlar på The Body Shop ofta (de 

som handlar var tredje månad eller oftare). Den positiva attityden gentemot samarbetet, 

som de svarande som handlar på The Body Shop ofta verkar ha, skulle enligt författarna 

kunna bero på att de tycker att det är bra att tillgängligheten på produkterna ökar. 

Generellt sett, enligt teorierna i detta arbete, borde dock ett företag med en etisk profil 

skadas av att samarbeta med ett företag utan etisk profil. Enligt de svarande är inte 

Åhléns ett företag utan en etisk profil, utan snarare ett företag med en lägre etisk profil 

än The Body Shop. Det är därför författarna anser att resultatet inte blev det förväntade 

angående tes 3. Därför går dessa empiriska resultat endast att applicera på andra företag 

som har ett liknande förhållande gällande den etiska profilen, som The Body Shop och 

Åhléns. De empiriska resultaten går däremot inte att använda generellt i annat fall, t.ex. 

där det ena företaget är helt utan etisk profil. Beaktande behöver även tas till att alla de 

tillfrågande i enkätundersökningen var kvinnliga studenter. 

6.4 Vidare funderingar 

Något som vore intressant att undersöka vidare är ifall The Body Shop har funderat 

kring dessa eventuella konsekvenser, alltså om det kan ses som att de bryter sina etiska 

löften genom ett samarbete med Åhléns. Det verkar som, enligt teorierna, att det är en 

smal gräns att balansera på eftersom det är lätt att ett företag anses oärligt till och med 

vid endast milt vilseledande. Om företaget börjar ses som att de är oärliga kan detta 

resultera i förödande konsekvenser för företagets anseende. Även det faktum att The 

Body Shop inte verkar vilja att konsumenterna ska känna till samarbetet med Åhléns, då 

varken de eller Åhléns marknadsfört det i någon större utsträckning, är förvånande. 

Frågan är varför de inte, genom mer marknadsföring, skulle vilja få ut mesta möjliga av 

samarbetet.



60 

 

Referenser 

Böcker 

Baines, Paul, Chris Fill och Kelly Pages. 2008. Marketing. New York: Oxford 

University Press. 

Bryman, Alan och Emma Bell. 2011. Business Research Methods (3:e upplagan). New 

York. Oxford University Press.   

Kotler, Philip och Kevin Lane Keller. 2009. Marketing Management (13:e upplagan). 

London: Pearson Education. 

Parment, Anders och Magnus Söderlund. 2010. Det här måste du också veta om 

marknadsföring. Malmö: Liber. 

Artiklar 

Becker-Olsen, Karen L., B. Andrew Cudmore och Ronald Paul Hill. 2006. The impact 

of perceived corporate social responsibility on consumer behavior. Journal of Business 

Research. vol. 59, nr 1, s. 46 – 53. 

Brown, Tom J. och Peter A. Dacin. 1997. The Company and the Product: Corporate 

Associations and Consumer Product Responses. Journal of Marketing. vol. 61, nr 1, s. 

68 – 84. 

Crane, Andrew. 2001. Unpacking the Ethical Product. Journal of Business Ethics. vol. 

30, nr 4, s. 361 - 373. 

Levitt, Theodore. 1980. Marketing success through differentiation--of anything. 

Harvard Business Review. vol. 58, nr 1, s. 83 - 91. 

Sen, Sankar och C.B. Bhattacharya. 2001. Does Doing Good Always Lead to Doing 

Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility. Journal of Marketing 

Research. vol. 38, nr 2, s. 225 – 243. 

Stoll, Mary Lyn. 2002. The Ethics of Marketing Good Corporate Conduct. Journal of 

Business Ethics. vol. 41, nr 1 - 2, s. 121 - 129.   



61 

 

van de Ven, Bert. 2008. An Ethical Framework for the Marketing of Corporate Social 

Responsibility. Journal of Business Ethics. vol. 82, nr 2, s. 339 – 352. 

Hemsidor 

The Body Shop. 2012. The Body Shop – About us – Our company. 

http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/services/aboutus_company.aspx (Hämtad 2012-

04-18) 

The Body Shop. 2012. The Body Shop – About us – Our company – Our history. 

http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/services/aboutus_history.aspx (Hämtad 2012-

04-18) 

The Body Shop. 2012. The Body Shop - About us - Our values. 

http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/services/aboutus_values.aspx (Hämtad 2012-

04-18) 

The Body Shop Sverige. 2012. The Body Shop – om oss. 

http://www.thebodyshop.se/web/om_oss.aspx (Hämtad 2012-04-18) 

The Body Shop Sverige. 2012. The Body Shop – värderingar – Community Fair Trade. 

http://www.thebodyshop.se/web/Community_Trade_2.aspx (Hämtad 2012-04-18) 

The Body Shop Sverige. 2012. The Body Shop – värderingar – Community Fair Trade 

– Community Fair Trade frågor och svar. 

http://www.thebodyshop.se/web/hur_stort_ar_CT_1.aspx (Hämtad 2012-04-18) 

The Body Shop Sverige. 2012. The Body Shop – värderingar – vår naturliga filosofi. 

http://www.thebodyshop.se/web/varderingar_1.aspx (Hämtad 2012-04-18) 

The Body Shop. 2012. The Body Shop – Pressrelease Chocomania – The Body Shop i 

Sverige. 

http://www.vackerunderbar.se/wp-content/uploads/2012/01/TBS-Press-Release-

Chocomania.pdf (Hämtad 2012-05-10) 

Åhléns. 2012. Åhléns – Om oss. 

http://www.ahlens.se/om_oss/ (Hämtad 2012-04-18) 



62 

 

Åhléns. 2012. Åhléns - Om oss – Åhléns i korthet. 

http://www.ahlens.se/om_oss/ahlens_i_korthet.html (Hämtad 2012-04-18) 

Åhléns. 2012. Åhléns – Om oss – Affärsidé och vision. 

http://www.ahlens.se/om_oss/affarside_och_vision.html (Hämtad 2012-04-18) 

Åhléns. 2012. Åhléns – Om oss – Värderingar. 

http://www.ahlens.se/om_oss/varderingar.html (Hämtad 2012-04-18) 

Kashayas blogg. 2012. Kashayas blogg – The Body Shop på Åhléns. 

http://kashaysblogg.blogspot.se/2010/11/body-shop-pa-ahlens.html (Hämtad 2012-05-

10) 

Fairtrade Sverige. 2012. Fairtrade Sverige – Vanliga frågor och svar. 

http://www.fairtrade.se/cldoc/593.htm#vadkostar (Hämtad 2012-05-10) 

Vikström, Linda. 2008. Framtiden osäker för dyrköpt etik. Affärsvärlden. 

http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article403835.ece (Hämtad 2012-05-10) 

WFTO. 2012. WFTO - About Fair Trade. 

http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=11&Ite

mid=12 (Hämtad 12-05-25) 

Fairtrade International (FLO). 2012. Fairtrade International (FLO ) - What is Fairtrade? 

http://www.fairtrade.net/?id=361&L=0 (Hämtad 12-05-25)



63 

 

Bilaga 1 

Att The Body Shop säljer sina produkter i vissa Åhlénsbutiker * Hur ofta handlar du på The Body 

Shop? Crosstabulation 

 

Hur ofta handlar 

du på The Body 

Shop? 

1 g/v - 1 g/3:e 

m 

Att The Body Shop säljer 

sina produkter i vissa 

Åhlénsbutiker 

Min benägenhet att handla 

minskar                    1 

Count 2 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

5,9% 

2 Count 2 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

5,9% 

Min benägenhet att handla 

förändras inte                              

3 

Count 20 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

58,8% 

4 Count 8 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

23,5% 

Min benägenhet att handla 

ökar                         5 

Count 2 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

5,9% 

Total Count 34 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

100,0% 
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Att The Body Shop säljer sina produkter i vissa Åhlénsbutiker * Hur ofta handlar du på The Body 

Shop? Crosstabulation 

 

Hur ofta handlar 

du på The Body 

Shop? 

1 g/6:e m - Mer 

sällan 

Att The Body Shop säljer 

sina produkter i vissa 

Åhlénsbutiker 

Min benägenhet att handla 

minskar                    1 

Count 4 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

6,1% 

2 Count 6 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

9,1% 

Min benägenhet att handla 

förändras inte                              

3 

Count 42 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

63,6% 

4 Count 10 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

15,2% 

Min benägenhet att handla 

ökar                         5 

Count 4 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

6,1% 

Total Count 66 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

100,0% 
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Att The Body Shop säljer sina produkter i vissa Åhlénsbutiker * Hur ofta handlar du på The 

Body Shop? Crosstabulation 

 
Total 

Att The Body Shop säljer 

sina produkter i vissa 

Åhlénsbutiker 

Min benägenhet att handla 

minskar                    1 

Count 6 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

6,0% 

2 Count 8 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

8,0% 

Min benägenhet att handla 

förändras inte                              

3 

Count 62 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

62,0% 

4 Count 18 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

18,0% 

Min benägenhet att handla 

ökar                         5 

Count 6 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

6,0% 

Total Count 100 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

100,0% 
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Bilaga 2 

Hur etiskt tycker du att The Body Shop är? * Hur ofta handlar du på The Body Shop? 

Crosstabulation 

 

Hur ofta handlar 

du på The Body 

Shop? 

1 g/v - 1 g/3:e 

m 

Hur etiskt tycker du att The 

Body Shop är? 

2 Count 4 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

11,8% 

3 Count 12 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

35,3% 

4 Count 14 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

41,2% 

Väldigt etiskt              5 Count 4 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

11,8% 

Total Count 34 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

100,0% 
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Hur etiskt tycker du att The Body Shop är? * Hur ofta handlar du på The Body Shop? 

Crosstabulation 

 

Hur ofta handlar 

du på The Body 

Shop? 

1 g/6:e m - Mer 

sällan 

Hur etiskt tycker du att The 

Body Shop är? 

2 Count 1 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

1,5% 

3 Count 15 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

22,7% 

4 Count 34 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

51,5% 

Väldigt etiskt              5 Count 16 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

24,2% 

 

 

Total 

Count 66 

  

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

100,0% 
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Hur etiskt tycker du att The Body Shop är? * Hur ofta handlar du på The Body Shop? 

Crosstabulation 

 
Total 

Hur etiskt tycker du att The 

Body Shop är? 

2 Count 5 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

5,0% 

3 Count 27 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

27,0% 

4 Count 48 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

48,0% 

Väldigt etiskt              5 Count 20 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

20,0% 

Total Count 100 

% within Hur ofta handlar du 

på The Body Shop? 

100,0% 
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Bilaga 3 

Hej! Vi är studenter som skriver vår C-uppsats i marknadsföring och vi skulle vara 

väldigt tacksamma om du kan hjälpa oss att svara på några frågor! 

1. Känner du till The Body Shop? JA NEJ 

(Ringa in ditt svar) 

2. Har du använt dig av  JA NEJ 

The Body Shop:s produkter? 

(Ringa in ditt svar) 

---------------------Om du svarat NEJ på fråga 1 och 2 så tack för din medverkan!----------

_____________________________________________________________________ 

3. Handlar du på The Body Shop? JA NEJ 

(Ringa in ditt svar) 

4. Om du svarat JA på fråga 3, hur ofta handlar du på The Body Shop? 

(Ringa in ditt svar) 

Minst en gång/vecka  Minst en gång/månad  

Minst en gång/tredje månad  Minst en gång/halvår 

Minst en gång/år   Mer sällan 

5. Om du svarat NEJ på fråga 3, varför handlar du aldrig på The Body Shop? 

(Ringa in ditt svar) 

Produkternas kvalitet   Produkternas pris 

Allergi eller liknande   Annat, vad?_______________ 

6. Värdera vad du tycker om kvaliteten på The Body Shop:s produkter. 

Om du har olika åsikter om olika produkter, så gör en sammanvägning. 

(Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med ditt svar) 

 Väldigt    Väldigt 

dålig    bra 

kvalitet   kvalitet 

1 2 3 4 5 
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7. Värdera vad du tycker om prisvärdheten på The Body Shop:s produkter. 

Om du har olika åsikter om olika produkter, så gör en sammanvägning. 

(Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med ditt svar) 

Inte alls  Mycket                                                                                                               

prisvärda prisvärda 

 1 2 3 4 5 

 

8. The Body Shop marknadsför sig som ett etiskt företag, enligt dessa värderingar: 

mot tester på djur, stödjer Fair Trade, ökar självförtroende, försvarar mänskliga 

rättigheter och skyddar vår planet. Hur väl stämmer detta in med din bild av 

The Body Shop, med andra ord hur etiskt tycker du att The Body Shop är? 

Om du har olika åsikter om olika delar av definitionen, så gör en 

sammanvägning. 

(Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med ditt svar) 

 Inte alls  Väldigt 

etiskt  etiskt 

 1 2 3 4 5 

9. Visste du att man kan köpa The Body Shop:s  JA NEJ 

produkter i vissa av Åhléns butiker? 

(Ringa in ditt svar) 

10. Har du någon gång köpt The Body Shop:s  JA NEJ 

produkter i en Åhlénsbutik?  

(Ringa in ditt svar) 

11. The Body Shop marknadsför sig som ett etiskt företag, enligt dessa värderingar: 

mot tester på djur, stödjer Fair Trade, ökar självförtroende, försvarar mänskliga 

rättigheter och skyddar vår planet. Hur väl stämmer detta in med din bild av 

Åhléns, med andra ord hur etiskt tycker du att Åhléns är? 

(Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med ditt svar) 

 Inte alls  Väldigt 

etiskt   etiskt 

 1 2 3 4 5
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12. I vilken grad påverkar följande saker din benägenhet att handla The Body Shop:s produkter?  

(Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med ditt svar) 

 Min benägenhet  Min benägenhet    Min benägenhet 

att handla  att handla    att handla 

minskar  förändras inte    ökar 

Att produkternas innehåll inte är testat på djur 1 2 3 4 5 

 

Att företaget arbetar mot djurförsök 1 2 3 4 5 

 

Att produkterna innehåller  1 2 3 4 5 

Fair Trade ingredienser 

Att företaget stödjer Fair Trade 1 2 3 4 5 

 med sitt eget program 

Att produktförpackningarna innehåller  1 2 3 4 5 

till viss del återvunnet material 

Att företaget undviker att använda 1 2 3 4 5 

farligt smala modeller i sina reklamer 

Att företaget undviker att använda sig av 1 2 3 4 5 

traditionell marknadsföring som tv-reklam 

Att produkterna innehåller  1 2 3 4 5 

naturliga ingredienser 
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I vilken grad påverkar följande saker din benägenhet att handla The Body Shop:s produkter?  

(Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med ditt svar) 

 Min benägenhet  Min benägenhet   Min benägenhet 

att handla  att handla   att handla 

minskar  förändras inte   ökar 

Att de använder ekologiska ingredienser 1 2 3 4 5 

i sina produkter 

Att företaget arbetar för att stoppa 1 2 3 4 5 

sex trafficking av barn 

Att företaget arbetar för att stärka 1 2 3 4 5 

kvinnors självkänsla  

(genom att inte projicera ideal på kvinnor) 

Att The Body Shop säljer sina produkter 1 2 3 4 5 

främst i sina egna butiker 

Att The Body Shop säljer sina produkter 1 2 3 4 5 

i vissa Åhlénsbutiker 

 

13. Hur gammal är du? ________________________ 

14. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?  Studerar  Arbetar 

(Ringa in ditt svar) 

Tack för hjälpen! 


