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Sammanfattning 

Titel: Konsumenters samhällsansvar utifrån ett CSR-perspektiv

Författare: Emilia Gezici och Sanja Petkovic

Handledare: Peter Gustavsson

 

Nyckelord: samhälle, företags samhällsansvar (CSR), konsumentens samhällsansvar 

(KSA), hållbar utveckling, miljö,   

Företags samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) är ett väl debatterat 

begrepp som uppmärksammats allt mer i bland annat media, men även av företag. 

Däremot är begreppet konsumenters samhällsansvar inte lika uppmärksammat trots att 

det finns en interaktion mellan konsumenters- och företags samhällsansvar. Forskare 

framhåller att det finns bristfälligt med teorier om konsumenters samhällsansvar samt 

att definitionen är viktig för att fortsätta driva CSR-debatten, vilket gör ämnet relevant 

att studera. Studien syfte är att med utgångspunkt i samhällsansvarsmodeller på 

företagsnivå, utveckla en definition och en tentativ samhällsansvarsmodell på 

konsumentnivå. Slutsatsen baseras på en kvalitativ undersökning utifrån 15 intervjuer 

samt teorier som behandlar definitioner och modeller om samhällsansvar. De 

ansvarsområden som identifierats och illustreras i KSA-modellen, konsumentens 

samhällsansvarsmodell, är det legala ansvaret som är tvingande och de två frivilliga 

områdena socialt ansvar och miljöansvar. Dessa tre områden består av en etisk grund 

och ett hållbart tidsperspektiv. Det sociala ansvaret och miljöansvaret består även av 

två underkategorier, ekonomi som visar förutsättningarna för att ta samhällsansvar och 

filantropi som visar på hur de två ansvarsområdena kan tas. De ansvarsområden som 

illustreras i KSA-modellen har framtagits med hjälp av konsumenters faktorer och 

motiv till att ta samhällsansvar. De faktorer som har identifierats är kunskapsfaktorn, 

hälsofaktorn, omsorgsfaktorn, tvingande faktorn, ”ta-ställningsfaktorn”, 

certifieringsfaktorn, självkänslofaktorn, empatifaktorn och inkomstfaktorn. 

 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Consumer social responsibility from a CSR perspective 
Authors: Emilia Gezici and Sanja Petkovic

Supervisor: Peter Gustavsson 

 

Keywords: society, corporate social responsibility (CSR), consumer social 

responsibility (CNSR), sustainability 

 

Corporate Social Responsibility, CSR, is a concept that is gaining more attention in the 

media as well as by companies. However, the consumer social responsibility has not 

gained the same attention, even though there exists an interaction between the corporate 

social responsibility and the consumer social responsibility. Researchers emphasize 

that there is a shortage of theories on consumer social responsibility, and that there is a 

need for a definition to drive the CSR debate. The purpose of this thesis report is to 

define such a definition as well as define a tentative social responsibility model on a 

consumer level, based on models for social responsibility on a corporate level. The 

conclusion is based on 15 interviews as well as theories, definitions and models of 

social responsibility. The areas of responsibilities that have been identified and that are 

illustrated by our CNSR (consumer social responsibility) model are the enforcing legal 

responsibility and the two voluntary social responsibility and environmental 

responsibility. These three areas of responsibility consist of an ethical foundation as 

well as dimension of sustainability. The social and environmental responsibilities 

further consist of an economical aspect that show the conditions to take responsibility 

and philanthropic aspect that show how these responsibilities can be taken. The areas 

of responsibility in the KSA model have been derived from consumer factors and 

motives for taking a social responsibility. The factors that have been identified are 

knowledge factor, health factor, care factor, enforcement factor, "take-a-stand"-factor, 

certification factor, self-esteem factor, empathy factor and income factor.  
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Disposition 

1. Inledning

I detta kapitel presenteras bakgrunden, problemet och syftet med studien om konsumentens 

samhällsansvar.  

 

2. Metod

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet och de vägval som gjorts att beskrivas. Kapitlet 

inleds med valet av vetenskaplig utgångspunkt, vetenskapliga metoder, teorival, 

datainsamlingsmetod och slutligen tillvägagångssättet i analysen.

 

3. Teoretisk referensram

Teoriavsnittet inleds med CSR-begreppet för att vidare presentera de valda CSR-modellerna, 

triple bottom line (Elkington, 1994), samhällsansvarspyramiden (Carroll, 1991) och 

tredomänsmodellen (Carroll & Schwartz, 2003). Vidare kommer konsumenters samhällsansvar 

att presenteras, där bland annat politisk konsumtion och olika faktorer och motiv hos 

konsumenters samhällsansvar diskuteras. 

 

4. Empiri 

I följande kapitel kommer resultaten från de 15 intervjuerna att sammanställas. De 

medverkande organisationerna i intervjuresultaten är Volkswagen Group Sverige AB, 

Miljömärkning Sverige AB (Svanen), SJ AB, KappAhl Sverige AB, Barnfonden, Pfizer, 

Nordic Choice Hotels, Lantmännen Cerealia, Cloetta AB, Lidl, Löfbergs AB och Fairtrade. 

 

5. Analys

Kapitlet introducerar definitionen av konsumenters- och företags samhällsansvar. Vidare 

kommer konsumenters faktorer och motiv för att ta samhällsansvar att presenteras där faktorer 

kombineras och bildar ansvarsområden på konsumentnivå. Slutligen avslutas analysen med 

KSA-modellen där ansvarsområdena används för att utveckla en tentativ modell på 

konsumentnivå. 

 

6. Slutsats

I detta kapitel kommer studiens slutsats att presenteras som grundar sig på analysen. 
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1. Inledning 

Dåliga arbetsförhållanden i klädfabriker som är placerade i utvecklingsländer, långt 

borta från oss i västvärlden är bland annat ett område i ansvarssammanhang som under 

en lång tid har diskuterats. Företags samhällsansvar har uppmärksammats i dessa 

diskussioner och stora klädkedjor som bland annat Hennes & Mauritz har fått negativ 

kritik av bland annat media och konsumenter för bristande sociala förhållanden i 

produktionsprocessen. Konsumenter anser inte enbart att arbetsförhållandena ska vara 

bra inom företaget, utan att hela produktionskedjan ska tas i beaktning vilket även 

inkluderar underleverantörerna. Eftersom företaget, som i det här fallet Hennes & 

Mauritz, inte har tagit ansvar för hela produktionsprocessen reagerade många 

konsumenter genom att bojkotta dem (Bogsjö et al., 2014). I och med att 

konsumenterna bojkottade Hennes & Mauritz påverkade deras agerande i sin tur 

företagets engagemang i samhällsfrågor, då de valde att åtgärda problemet i 

produktionsprocessen. Konsumenters agerande ledde bland annat till att företaget 

förbättrat villkoren för cirka 2000 av företagets leverantörsfabriker samt att de har 40 

anställda etiska granskare runt om i världen. Detta visar hur stark påverkan 

konsumenters bojkott har på företags agerande och kan därmed ses som ett exempel på 

hur konsumenter väljer att ta samhällsansvar genom sin konsumtion (Engström & 

Thumborg, 2006).  

 

Det som på senare tid blivit aktuellt inom samma bransch är att kläderna behandlas med 

fluorerade kolväten och silver för att klädesplaggen ska bli vattenavvisande och 

antibakteriella. Genom att kläderna används och tvättas utsöndras dessa ämnen som 

orsakar skada både för konsumenten, men också för omgivningen. Detta innebär att det 

i många fall skapas två typer av output när företag producerar en vara, en önskad output 

som i detta fall är klädesplagget och en oönskad output som är spridningen av farliga 

ämnen. Även om produktinnehållet motsvarar konsumenternas krav och önskemål är 

det viktigt att företaget även ta ansvar för produktens hela output, både den efterfrågade 

och den icke efterfrågade då det är en konsekvens av produktens utformning och design. 

Konsumenter bör å andra sidan ansvara för vad de väljer att konsumera då det kan ha 

en påverkan på dem själva men även omgivningen. Det är alltså inte endast företag som 

bör tar ansvar för hela outputen utan även konsumenter har ett ansvar för vad som 
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konsumeras och vad den oönskade outputen får för konsekvenser. Detta har lett till att 

fler konsumenter börjat fundera över sitt ansvarstagande vid konsumtion och varför det 

finns ett behov att agera som konsument (Bogsjö et al., 2014).  

 

Man kan notera att såväl företag som konsumenter har ett samhällsansvar när det gäller 

produkter som konsumeras och påverkar vår gemensamma omgivning. Trots det 

gemensamma samhällsansvaret för företag och konsumenter är det företags 

samhällsansvar (CSR) som fått den centrala uppmärksamheten.  

1.1 Bakgrund  

EU-kommissionen (2011) definierar CSR som företags ansvar för deras påverkan på 

samhället. Tankarna kring begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) började 

växa fram efter andra världskriget år 1948, när deklarationen för mänskliga rättigheter 

upprättades av Förenta Nationerna, FN. Begreppet CSR började användas av 

internationella företag i USA på 1960-talet. I Sverige började begreppet användas år 

1972, efter att FN höll ett möte i Sverige gällande den globala miljösituationen (Cerne, 

2009). Det är däremot inte förrän under de senaste decennierna som utvecklingen 

gällande samhällsansvaret har börjat uppmärksammats (Magnusson, 2003). Även om 

CSR inte är någon ny idé stödjer företag idag CSR-aktiviteter mer än någonsin 

(Bhattacharya & Sankar, 2004). CSR har heller aldrig tidigare varit så omtalat och en 

sådan viktig faktor i företags vardagliga verksamhet. Dagens ledande företag använder 

CSR som en ekonomisk nödvändighet i dagens globala marknad (Bhattacharya & 

Sankar, 2001).  

 

I och med att marknaden, miljön och mänskligheten i allt högre utsträckning blivit 

globalt integrerade är det allt mer viktigt för företagen att inte enbart fokusera på 

effekterna av den egna verksamheten, utan även förstå att världsekonomin är integrerad 

på ett sådant sätt att företag måste ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter (Grankvist, 

2012; Morrison & Bridwell, 2011). En av orsakerna till att marknaden, miljön och 

mänskligheten blivit mer globalt integrerad är för att företag agerar mer globalt vilket 

bland annat beror på att antalet multinationella företag drastiskt har ökat de senaste 

decennierna (Magnusson, 2003). På grund av globaliseringen har diskussionen om CSR 
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fått genomslag, eftersom det föreligger en stor klyfta mellan utvecklingsländernas och 

industriländernas levnadsstandard. Genom att använda billig arbetskraft från 

utvecklingsländerna belyses ofta juridiska, etiska eller sociala normer som inte stämmer 

överens med de västerländska idealen (Morrison & Bridwell, 2011). När till exempel 

företag i västvärlden placerar fabriksverksamheter i utvecklingsländer eller köper 

råmaterial och komponenter från underleverantörer som verkar i utvecklingsländer 

ansvarar företagen för de sociala förhållanden och för miljön i dessa länder. Detta har 

även givit upphov till att företagens roll, ansvar och etik har uppmärksammats då 

företags produktionsprocess blivit alltmer komplex. Konsekvensen av detta leder till att 

det blir svårare att ha kontroll över vad som pågår i hela kedjan (Magnusson, 2003). 

Även konsumenter blir involverade i dessa utvecklingsländernas sociala förhållanden 

och miljön där fabrikerna verkar, eftersom de konsumerar produkter som har påverkan 

på dessa faktorer. Att fabriker placerats i utvecklingsländer kan också ses från en positiv 

synvinkel eftersom västvärldens efterfrågan på produkterna ger människor i dessa 

länder möjlighet till arbete. Detta är ett vidare exempel på hur dessa faktorer är 

integrerade och hur vårt agerande på marknaden har en påverkan på miljön och sociala 

aspekter i övriga länder.  

 

CSR-förespråkare menar att företag är skyldiga att ta hänsyn till miljö- och sociala 

aspekter på grund av deras påverkan i samhället. Motståndare till CSR hävdar 

emellertid, å sin sida, att företag inte behöver bry sig om att ta ansvar för samhället, 

utan att ett företags främsta skyldighet är att maximera aktieägarnas vinster (Morrison 

& Bridwell, 2011). Vad dessa förespråkare inte tagit hänsyn till är att det är 

konsumenternas efterfrågan som avgör företags intäkter (Grafström et al., 2008). 

 

Morrison och Bridwell (2011) hävdar att konsumenterna är den avgörande faktorn för 

CSR:s framgång på marknaden i den konkurrenskraftiga globala ekonomi vi lever i. 

Trots detta är det företags samhällsansvar som mest uppmärksammats och 

konsumentens roll har inte uppmärksammats i samma utsträckning och inte heller 

konsumentens samhällsansvar i relation till CSR (Caruana & Chatzidakis, 2013).  

 

Kritik från konsumenter och media har riktat sig mot företags bristande ansvarstagande 

i produktionsprocessen, vilket således lett till att konsumenters samhällsansvar 

uppmärksammats, främst gällande vad konsumenter väljer att konsumera men även hur 
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(Borglund et al., 2012). Detta tar oss tillbaka till exemplet i kapitlets inledning där vi 

konstaterade att företag är ansvariga för hela produktionsprocessen, både när det gäller 

såväl den önskade outputen som den oönskade outputen. Konsumenterna tog däremot 

ansvar för vad de valde att konsumera - eller i fallet med Hennes och Mauritz - vad de 

valde att inte konsumera, samtidigt som de tänkte på hur konsumtionen påverkade 

omgivningen. Då det kan råda bristande ansvarstagande i produktionsprocessen, 

förväntas även konsumenter att ta ett ansvar i samband med konsumtion. Genom 

konsumtion påverkas även företags framställning av produkter och tjänster, vilket 

tvingar företag att åtgärda brister i produktionsprocessen (Borglund et al., 2012). 

Företag som tar hänsyn till konsumenters åsikter och arbetar med CSR-frågor bidrar till 

en positiv helhetsuppfattning av företaget vilket konsumenterna kan ha i åtanke vid val 

av produkter och tjänster (Bhattacharya & Sankar, 2001). Ett exempel på ett sådant 

företag är Lantmännen som blev utsett som det mest hållbara företaget år 2014 utifrån 

Sustainable Brand Index. Detta på grund av att många konsumenter röstat på företaget 

då de anser att företaget tar samhällsansvar för hela produktionsprocessen. 

(Lantmannen).  

1.2 Problematisering 

Det pågår många debatter och bedrivs mycket forskning om CSR, men detta 

ansvarstagande behandlas på företagsnivå, vilket innebär att individen hålls utanför 

(Frostenson, 2011). Konsumenters samhällsansvar har inte uppmärksammats i samma 

utsträckning som CSR, vilket även gäller konsumentens samhällsansvar i relation till 

CSR (Caruana & Chatzidakis, 2013). Auger et. Al (2006) definierar konsumenters 

samhällsansvar som de medvetna och avsiktliga val konsumenten tar som bygger på 

personliga och moraliska övertygelser. Detta behöver uppmärksammas för att CSR ska 

förstås, eftersom konsumentens samhällsansvar har stor påverkan och kraft på CSR då 

konsumenter genom sina val har en direkt påverkan på företags lönsamhet. På grund av 

att det forskas om konsumenters samhällsansvar och deras relation till CSR i en liten 

omfattning är det ett relevant område att studera för att öka förståelsen för CSR (Gruber 

et al., 2013, Bhattacharya & Sankar, 2001). Vidare är en anledning att konsumtionen 

även har en påverkan på konsumenters omgivning. Det exemplet visar att konsumenters 

samhällsansvar behöver lyftas fram eftersom konsumtionen har en betydelse för 
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samhället och omgivningen vi lever i. Företag ska inte behöva stå ensamma för 

samhällsansvaret då även konsumenter har ansvar för samhället i samband med val och 

konsumtion av produkter. 

 

Tidigare handlade relationen mellan företag och konsumenter om att båda parterna 

skulle nyttomaximera genom att göra utbyten som skapar värde och produkteffektivitet. 

Konsumentens preferenser speglade då endast pris, bekvämlighet, pålitlighet, 

funktionalitet och tillgänglighet. Idag inkluderar relationen även sociala, moraliska och 

politiska förbindelser. Detta omfattar preferenser som rättvisa, dygd och hållbarhet som 

idag även har utökats till att konsumenten även har förtroende för att människor, djur 

eller ekosystem inte utnyttjas vid framställning av produkten och att lagar inte brutits 

(Caruana & Chatzidakis, 2013). Caruana och Chatzidakis (2013) förklarar att CSR är 

svaret på den förändrade efterfrågan och insikten hos konsumenter. Då företag själva 

inte alltid lever upp till de krav som de ställs mot gällande samhällsansvaret de har för 

hela produktionsprocessen, den färdigställda produkten samt den oönskade outputen, 

har konsumenter insett att de själva måste agera. Företag motiveras i sin tur av 

konsumenternas efterfrågan, viljan att ta samhällsansvar och uppfattning av deras 

varumärke då detta påverkar intäkterna. Det är således konsumenterna som säkrar 

företagets överlevnad (Caruana & Chatzidakis, 2013). Det är därmed vår utgångspunkt 

att det föreligger en tydlig koppling mellan företags samhällsansvar och konsumenters 

samhällsansvar. Det råder dock stora svårigheter när det ligger att utvärdera relationen 

mellan CSR och finansiell prestation. Ett tydligt exempel där konsumenter påverkar 

företags beslutsfattande men likaså företags finansiella prestation är fallet med företaget 

Hennes & Mauritz som nämndes i inledningen. Företaget tvingades att öka det sociala 

ansvarstagandet i och med att konsumenterna ställde högre krav på företaget på grund 

av de skandaler som uppstått eftersom företagets arbetskraft till stor del bestod av 

barnarbetare. Detta påverkade företaget genom att försäljningen minskade och därmed 

också intäkterna. Den risk som hade funnits om företaget inte åtgärdat konsumenternas 

krav är att de hade kunnat fortsätta att bojkotta företagets produkter, vilket hade lett till 

en negativ påverkan på företagets lönsamhet även på lång sikt (Grafström et al., 2008). 

Det är dock svårt att mäta hur stor finansiell skillnad det blir på företags lönsamhet. 

Exemplet visar att konsumenternas samhällsansvar kan ha en betydande påverkan på 

ett enskilt företags finansiella prestation, vilket gör det relevant att utveckla det inom 

forskningen (Bhattacharya & Sankar, 2001). Auger et. Al (2006) menar att företags 
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utbud och marknadens efterfrågan måste överensstämma. Företag måste erbjuda ett 

utbud som efterfrågas av konsumenterna. Om konsumenten efterfrågar ett utbud där 

hänsyn till sociala förhållanden har tagits, som i exemplet med Hennes & Mauritz, 

måste företag ta detta i beaktning för att klara sig på marknaden. Många av dagens 

ledande företag kan därför sägas använda sig av CSR som en ekonomisk nödvändighet 

för att på lång sikt överleva i dagens globala marknad (Bhattacharya & Sankar, 2001).  

 

Trots CSR:s genomslag samt den påverkan som har upptäckts att konsumenter har på 

företag finns det ytterst lite fakta om vilka effekter CSR har på konsumenter 

(Bhattacharya & Sankar, 2001). Många undersökningar, som i de flesta fall är 

amerikanska, visar att konsumenternas intresse, vilja och motivation för CSR ökar 

(Caruana & Chatzidakis, 2013: Bhattacharya och Sankar, 2001; Gruber et al., 2013). 

Majoriteten av konsumenterna anser att företagen bör engagera sig i sociala initiativ 

och att företag även gynnas av dessa aktiviteter. Konsumenter säger många gånger att 

de prioriterar produkter som producerats med hänsyn till samhället men när 

undersökningar har gjorts stämmer inte alltid detta. År 2006 gjordes ett försök att vid 

World Economic Forum i Schweiz sammanföra företags och konsumenters 

samhällsansvar. Stora internationella företag som exempelvis Gap, Giorgio Armani och 

American Express donerade stora delar av intäkterna från försäljningen av några 

utvalda produkter i företagens utbud. Kampanjen vände sig till organisationer som 

kämpar för HIV, AIDS, malaria och tuberkulos men blev ett misslyckande då det visade 

sig att konsumenter inte stöttade företags försök till att ta samhällsansvar. De företag 

som deltog i kampanjen var inte medvetna om att konsumenters påstående om att köpa 

produkter med hänsyn till samhället inte alltid stämmer med deras handlingar. Utifrån 

detta kan vi se att forskning om konsumentens samhällsansvar måste utvecklas för att 

företag ska förstå hur de ska tillämpa CSR i verksamheten. Bhattacharya och Sankar 

(2001) menar att det därför är viktigt att undersöka konsumenters uppfattningar om 

CSR för att bland annat hjälpa marknadsförare att kunna dra strategiska fördelar av 

CSR. Det krävs därmed en förståelse för hur och varför företags olika 

konsumentsegment kan förväntas respondera på specifika CSR åtgärder (Bhattacharya 

och Sankar, 2001).  

 

Att förstå konsumenters samhällsansvar är viktigt för att fortsätta driva CSR-debatten. 

Konsumenters samhällsansvar är en definition som fortfarande är outforskat och det 
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saknas teorier på området, trots att konsumenter har en betydande roll för företags 

samhällsansvar. Utöver den snäva omfattningen av konsumentens samhällsansvar är 

även kopplingen mellan konsumenter och CSR underteoretiserad (Caruana & 

Chatzidakis, 2013). CSR-forskningen med koppling till individnivån har bland annat 

behandlat uppförandekoder för inköp, leverantörshantering samt styrmekanismer. 

Annan forskning handlar om de anställda på företaget, där främst chefers roll inom 

CSR-sammanhang behandlas (Athanasopoulou & Selsky, 2012). Vidare behandlas 

anställdas attityder till CSR samt sambandet mellan de anställdas attityder och 

företagets arbete med CSR (Hattrup et al., 2012).  Forskning om konsumenters 

samhällsansvar kopplat till CSR har varit snäv i sin konceptuella utveckling och har 

begränsats till marknadsföringsaspekten där konsumentbeteendet har belysts och hur 

företag påverkar konsumenter genom kommunikation och marknadsföring (Caruana & 

Chatzidakis, 2013). Kunskapen om CSR är större på företagsnivån vilket gör det 

lämpligt att utgå från företag där samhällsansvaret är etablerat och forskningen 

utvecklad. Utifrån CSR-perspektivet är det därför intressant att utveckla en modell som 

är fokuserad på västerländska konsumenters samhällsansvar i sin konsumtion.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att med avstamp i den traditionella CSR-teorin utveckla en 

reviderad modell på konsumentnivå som fokuserar på konsumenters samhällsansvar i 

konsumentprocessen. Genom att studera begreppen företags samhällsansvar och 

konsumenters samhällsansvar kan en tentativ modell skapas för konsumentens 

samhällsansvar.  
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1.4 Forskningsfrågor 

 Hur definieras konsumenters samhällsansvar?  

 Vilka faktorer ligger till grund för konsumenters samhällsansvar? 

 Hur kan konsumenters ansvarsområden kombineras till en tentativ modell som 

visar konsumenters samhällsansvar? 

 

1.5 Avgränsning 

En avgränsning har gjorts till att endast behandla konsumenter i västländer. 

Avgränsningen har gjorts med tanke på att den forskning som finns på konsumentnivån 

behandlar de västerländska konsumenterna då det till störst del är dessa som 

överkonsumerar och har en god levnadsstandard. Då tidigare forskning om CSR 

innefattar västerländska företag och på grund av att dessa teorier behandlar 

västerländska konsumenter är detta en förutsättning för att kunna utveckla en reviderad 

modell på konsumentnivå. 
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2. Metod 

I detta kapitel redogör vi studiens tillvägagångssätt. Vi inleder kapitlet med att förklara 

utgångspunkten och vilket problem som upptäckts. Vidare förklaras studiens 

vetenskapliga metoder. Därefter beskrivs tillvägagångssättet i den teoretiska 

referensramen och insamlingen av data. Avslutningsvis diskuteras analysens 

tillvägagångssätt och tolkning av data.  

2.1 Utgångspunkt 

Uppsatsprocessen började med en grov kartläggning för hur uppsatsarbetet skulle 

konstrueras. Ett intresse för mänskliga rättigheter, speciellt barnarbete länkat till 

företag, var utgångspunkten för vad uppsatsen skulle handla om. Ju mer vi läste på om 

barnarbete, desto självklarare blev det att barnarbete mestadels ur ett 

företagsekonomiskt sammanhang är kopplat till CSR. Vi började fördjupa oss inom 

ämnet CSR för att få mer kunskap om begreppet. Det vi upptäckte genom att läsa på 

om CSR är att det i teorin framgår att det finns en relation mellan CSR och 

konsumenter. Den relation vi såg var att företag engagerar sig i de frågor som 

konsumenten kräver, vilket fick oss att inse att konsumenter är med och påverkar 

företags CSR-arbete. Detta fick oss att fundera över individers samhällsansvar och roll 

i samhället. Trots att konsumenter blivit mer medvetna om sin konsumtion och insett 

hur deras konsumtion kan påverka samhället, är det fortfarande företags samhällsansvar 

som mest uppmärksammats inom teorin. Detta fick oss att vilja studera konsumenters 

samhällsansvar då det finns ett samband till CSR och då konsumenters samhällsansvar 

inte uppmärksammas i lika stor grad som företags samhällsansvar. 

 

2.1.1 Det upptäckta problemet 

Utifrån de brister vi upptäckt i teorin, till exempel beträffande kopplingen mellan 

företag samhällsansvar och konsumenter, identifierade vi en problemställning som vi 

fann av intresse för vidare studier. Konsumenters samhällsansvar är inte ett lika vanligt 

använt begrepp som CSR. En ytterligare brist är att det inte finns motsvarande modeller 

på konsumentnivå som det finns på företagsnivå. Detta har vi sett som intressanta frågor 
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att undersöka närmare för att tydliggöra hur konsumenten samhällsansvar kan beskrivas 

– detta med tanke på att vi anser att det är viktigt för att förstå, utveckla och förklara 

CSR (Morrison och Bridwell, 2011; Caruana & Chatzidakis, 2013). Det finns en 

koppling mellan dessa två sidor av ansvarstagande vilket vi ser som intressant och 

viktigt att beforska. Därför valde vi några kända CSR-modeller som utgångspunkt att 

användas som jämförelsematerial med insamlade empiriska data. De valda modellerna 

beskrivs mer i avsnitt 2.3 Den teoretiska referensramen.  

 

För att förstå konsumenters samhällsansvar menar vi att även konsumenters motiv till 

att ta detta ansvarstagande är viktigt att ta med i modellen och att diskutera kring hur 

detta skiljer sig till företags motiv. Vi studerar även de faktorer som ligger bakom 

konsumenters samhällsansvar för att utifrån dessa faktorer bedöma vilka 

ansvarsområden från CSR-modellerna som går att applicera på konsumentnivå. Då 

detta problemområde ligger inom företagsekonomins gränser samt att ämnet var 

intressant, beslutade vi att uppsatsen skulle handla om konsumentens samhällsansvar 

utifrån ett CSR-perspektiv. Till vår hjälp hade vi utvalda CSR-teorier samt teorier om 

konsumenters samhällsansvar som vi använde för att tolka, analysera och undersöka 

våra insamlade data från 15 intervjuer. Vi arbetade med ett kvalitativt 

metodgenomförande (Jörgensen & Rienecker, 2011), vilket beskriv i avsnitt 2.2.2 

Kvalitativ metod. 

 

2.2 Vetenskapliga metoder 

2.2.1 Explorativ studie 

Vår studie har en explorativ ansats, då det är en studie som uppmärksammar vilka 

problem som behöver utforskas. En sådan ansats används företrädesvis i de fall 

kunskapen är begränsad inom området vilket således gör att studiens kunskap som 

samlas in bidrar till att problemet närmare kan studeras vilket kan underlätta för 

framtida studier inom området (Wallén G., 1996). Denna studie kan därmed ses som en 

förberedande undersökning som ska kunna underlätta för framtida studier om 

konsumenters samhällsansvar då kunskapen om ämnet i nuläget förefaller vara 

begränsat. Wiedersheim och Eriksson (1991) förklarar att en explorativ metod kan 
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översättas som en utforskande eller undersökande metod. Det kan handla om oklarheter 

samt uppfattningar om modeller och teorier som är tillämpliga, men även om vilka 

egenskaper och relationer som är viktiga. I vårt fall finns det teorier om konsumenters 

samhällsansvar, men dessa är inte lika vedertagna som CSR och det finns inte någon 

känd modell som beskriver konsumenters samhällsansvar på samma sätt som hos de 

omtalade CSR-modellerna. På så sätt kan vår studies innehåll anses vara ny och 

berikande och därtill användbar för framtida studier. 

 

2.2.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden används vid explorativa undersökningar vilket innebär att 

författarna har lite kunskap om fenomenet i förväg (Malterud, 2009). Denna studie 

grundar sig i en kvalitativ ansats som enligt Frostenson (2011) är en metod som brukar 

vara inriktad på att skapa djupare förståelse för ett visst fenomen. Då vi hade ett relativt 

outforskat ämne har vi försökt att tolka våra intervjusvar för att uppnå förståelse och 

kunskap om ämnet.  

 

I studien har undersökningspersoner med kunskaper om CSR, inom olika branscher 

bidragit med sina tolkningar och uppfattningar om ämnet. Detta bidrar med en djupare 

insikt för undersökningspersonernas tankar och åsikter. En kvalitativ metod behandlar 

specifik kunskap och erfarenhet hos dem som studeras (Jörgensen & Rienecker, 2011). 

Bryman och Bell (2007) menar att undersökningspersoners tankar om verkligheten 

tyder på ett kvalitativt metodgenomförande. Den vanligaste typen av 

metodgenomförande i kvalitativ forskning är djupintervjuer och fallstudier (Bryman, 

2002). Detta metodgenomförande använde vi oss av vid framtagningen av våra 

empiriska data.  

 

I områden där verkligheten kan uppfattas på olika sätt utgår man från kvalitativa studier 

eftersom det är en metod som inte kräver att frågor formulerats på ett sådant sätt att det 

endast finns ett eller några specifika svar (Malterud, 2009). Vid en kvantitativ studie 

som oftast använder statistiska och kvantifierbara resultat genomförs till exempel 

enkätundersökningar med förslagsalternativ som respondenterna ska fylla i. Detta 

förutsätter att man har klara svarsalternativ, vilket i vårt fall inte var möjligt eftersom 

vi studerar ett nytt och outforskat ämne som vi saknade kunskap om. Färdigställda svar 
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behövs inte vid en kvalitativ studie då intervjufrågor istället kan formuleras på ett 

sådant sätt att respondenterna kan svara på frågorna utifrån egna erfarenheter och 

kunskaper.  

 

Genom att tillföra intervjuer till studien innebär det även att studien utgår från ett 

verklighetsperspektiv, vilket kan skapa ett mer tillförlitligt resultat då intervjuerna 

stärker och kompletterar sådant som saknas i teorin. Det är dock svårt att få ett generellt 

resultat av få observationer, men de observationer som görs går det att uttala sig mycket 

om gällande den data som genomsökts. Det går däremot lättare att generalisera data vid 

kvantitativ forskning då man ofta når ut till en stor mängd kvantifierbar data (Jörgensen 

& Rienecker, 2011). Då vårt syfte inte är att generalisera resultatet utan att istället få 

bättre förståelse och mer kunskap om ett outforskat ämne, anser vi att den kvalitativa 

metoden var bättre lämpad för vår explorativa studie.  

 

Den kvalitativa metoden är även användbar när man vill se till helheten (Bryman & 

Bell, 2005). Vårt syfte är inte att inrikta oss på en specifik bransch eller ett specifikt 

konsumentsegment och därmed valde vi att se till helheten hos västerländska 

konsumenter genom att tillämpa den kvalitativa metoden som innebär att vi får fler 

djupgående svar från olika branscher. Då vårt syfte är att få mer kunskap om ämnet var 

vi i behov av att genomföra djupgående intervjuer för att få förståelse för vad som ligger 

bakom respondenternas svar och uttalanden.  

 

Den kvalitativa metoden är enkel att komplettera vid behov, vilket gynnade oss då vi 

genomförde datainsamling vid två tillfällen. Vid den första datainsamlingen undersökte 

vi vad respondenterna hade att säga om samhällsansvar och individens roll vid 

ansvarstagande för samhället. När vi hade ökat vår kunskap om ämnet, kunde vi 

fördjupa oss på konsumenter genom att genomföra ytterligare en datainsamling och 

utöka den kunskap vi fick vid den första datainsamlingen. Det hade varit betydligt 

svårare att genomföra ytterligare en datainsamling vid en kvantitativ metod då vi hade 

behövt söka upp samma personer igen, vilket hade varit svårt då vi med en kvantitativ 

metod hade behövt genomföra datainsamlingen på betydligt fler personer. 
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2.3 Den teoretiska referensramen – en 

urvalsdiskussion 

Då studiens syfte är att forma en tentativ modell på konsumentnivå utifrån CSR-

aspekten, valde vi att studera CSR-modeller inom teorin. Detta innebär att källor till 

den teoretiska referensramen och sekundärkällor söktes upp av författare som har 

utvecklat dessa modeller för företags samhällsansvar, men även teorier om 

konsumenters samhällsansvar användes. Utöver detta har vi samlat in primärkällor 

genom intervjuer med företag för att studera konsumenten närmare då vi uppfattat att 

konsumenters samhällsansvar inte är lika utvecklat inom teorin som CSR, vilket 

presenteras i 2.4, Empiri.  

 

För att kunna analysera empirin vi samlat in genom intervjuer behövde vi teorier för att 

kunna göra detta. Utöver detta är även teorin till för att beskriva, förklara och förutsäga 

ämnets olika fenomen för att bilda förståelse för ämnet (Jörgensen och Rienecker, 

2011). Den litteraturen som användes lånades från diverse universitetsbibliotek och 

stadsbibliotek i Norrköping och Linköping. Utöver litteratur använde vi även noga 

utvalda vetenskapliga artiklar och tidskrifter inom CSR samt konsumenters och 

individers ansvarstagande. 

 

Det finns många teorier om företags ansvarstagande i samhället och det var inte svårt 

att hitta lämplig information om detta ämne. De teorier vi fann är framtagna av andra 

författare vilket Bryman och Bell (2007) kallar för sekundärdata. Sekundärdata 

hämtade vi via litteratur som böcker, artiklar och elektroniska källor. De flesta av de 

använda artiklarna och tidskrifterna hämtades från Linköpings Universitets databas, 

däribland LIBRIS, Scopus, Web of science och Business Source Premier. Detta var 

smidigt eftersom vi studenter vid Linköpings universitet har tillgång till många 

databaser genom universitetet. Google Scholar användes även men med en viss 

försiktighet eftersom det finns en risk att artiklarna inte alltid är vetenskapliga och 

därmed inte relevanta för denna studie. En del artiklar som verkade intressanta fanns 

inte alltid heller tillgängliga. 
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2.3.2 De valda CSR-modellerna 

Då det finns en stor mängd av CSR-modeller och teorier har vi varit tvungna att 

begränsa dessa i teorin. De modellerna som vi valde utgör en stor och viktig del i den 

teoretiska referensramen och har därför valts med stor eftertanke. De tre modellerna vi 

använt oss av är Elkingtons triple bottom line modell (1994), Carrolls 

samhällsansvarspyramid (1991) och tredomänsmodellen (Carroll & Schwartz, 2003). 

 

Grunden för vårt val är att modellerna är omfattande och det som behandlas i dessa 

referenser behandlas i många andra författares definitioner där Grafström et al. (2010), 

Grankvist, (2012), Cerne (2009) och Nilsson et al. (2009) är några av dessa. Nedan 

redogör vi mer detaljerat anledningen till varför dessa modeller valdes och vad 

respektive modellers syfte är i studien. 

 

Triple bottom line 

Triple bottom line är en modell som John Elkington (1994) konstruerat. Vi valde att 

inkludera denna i den teoretiska referensramen eftersom att den förklarar de tre 

områdena utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Modellen tar hänsyn till det ekonomiska, - 

miljömedvetna- och det sociala ansvaret. Denna modell lades till efter att några av de 

samtliga intervjuerna hade genomförts då vi fick reda på att det oftast är denna modell 

företag använder sig av och inte de övriga modellerna (samhällsansvarspyramiden och 

tredomänsmodellen). Vi ansåg att det därmed var relevant att ta med den modellen som 

i nuläget används av många företag samt många företag känner till. Detta för att ha med 

en aktuell modell som tar med aspekter som företag tar hänsyn till i sitt arbete. 

 

Carrolls samhällsansvarspyramid 

Carrolls samhällsansvarspyramid (1991) valdes som en av de teoretiska modellerna, för 

att den är den mest kända definitionen för företags ansvarstagande (Blowfield och 

Murray, 2008). Den är även en av de äldsta modellerna inom CSR. Carroll själv 

förklarar att ansvarspyramiden är en generell modell som är lämpad för alla företag som 

verkar i de flesta västerländska länder (Kelabi & Nalband, 

2014).  Samhällsansvarspyramiden visar att CSR utgörs av den ekonomiska-, den 

legala-, den etiska- och den filantropiska aspekten. Modellen utgör en viktig del i 

studien för att modellen även tar hänsyn till det filantropiska ansvarsområdet. Denna 
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modell märkte vi användes flitigt av andra forskare och att den därmed har används 

mycket inom andra studier som handlar om CSR. Vi ansåg att denna modell kunde vara 

en bra utgångspunkt och vi valde därför denna som en av de CSR-modeller i studien. 

 

Tredomänsmodellen 

Carrolls (1991) samhällsansvarspyramiden har fått kritik för att Carroll (1991) anser att 

det ekonomiska ansvarstagandet är det viktigaste av de fyra områdena. Detta anser 

Kelabi och Nalband (2014) inte stämmer då författarna menar att det legala 

samhällsansvaret är det ansvarsområde som främst måste tillämpas och därefter de tre 

resterande ansvarsområdena, som företag kan prioritera olika. Detta har Carroll och 

Schwartz (2003) tagit hänsyn till i sin vidareutvecklade modell, tredomänsmodellen. 

Ansvarsmodellen har inga ansvarsområden placerade i en hierarki som i 

samhällsansvarspyramiden, där något ansvarsområde är viktigare än något annat. 

Tredomänsmodellen är därmed skapad för att täcka ansvarspyramidens brister. Utifrån 

detta drog vi slutsatsen att tredomänsmodellen därmed är mer utvecklad och stämmer 

bättre överens med verkligheten då den tar hänsyn till att de tre områdena ekonomi, 

lagar och etik även kan överlappas. Den utvecklade modellen valdes således för att 

komplettera samhällsansvarspyramiden. Vi anser att den här modellen är relevant för 

vår studie då tredomänsmodellen bidragit till nya perspektiv i skapandet av vår 

reviderade modell i och med att vi tagit hänsyn till att ansvarsområden kan överlappas. 

 

  



17 

 

2.4 Den empiriska undersökningen – en 

urvalsdiskussion 

Genom att samla information direkt från personer, det vill säga när forskare mottagit 

informationen för första gången benämns det som primärdata. Primärdata kan samlas 

in genom bland annat frågeformulär, intervjuer och observationer (Jacobsen, 2002). 

Insamlingen av data till empirin har genomförts vid två tillfällen eftersom vi efter 

utförandet av första datainsamlingen behövde utöka våra empiriska data, ytterligare. 

Detta valde vi att göra eftersom vår studie är explorativ, vilket innebär att vi succesivt 

har ökat kunskap om ämnet. Konsumenters samhällsansvar är ett relativt nytt ämne som 

på senare år har börjat utvecklats inom teorin och vi behövde därför först genomföra en 

datainsamling där vi mer övergripande behandlade ämnet. Den första datainsamlingen 

utfördes på fem respondenter som aktivt jobbar med CSR. Tre av dessa respondenter 

svarade på frågorna via telefon, och två respondenter svarade via e-post. 

Intervjufrågorna var breda frågor som skulle skapa diskussion gällande individers- och 

företags samhällsansvar (se bilaga 1). 

 

Den andra datainsamlingen genomfördes genom tio telefonintervjuer och 

respondenterna bestod som vid första datainsamlingen av respondenter som aktivt 

jobbar med CSR. Vid den andra datainsamlingen bestod respondenterna främst av 

CSR-ansvariga. När vi genom första datainsamlingen fått mer kunskap om ämnet, 

kunde frågorna som ställdes till respondenterna vid den andra omgången innefatta 

frågor som behandlar konsumenters samhällsansvar, samt den koppling som finns 

mellan konsument och CSR. Vidare behandlade intervjufrågorna de faktorer och motiv 

konsumenter har för att ta samhällsansvar, där respondenterna utgått från egna 

erfarenheter inom företag, men även vad de uppmärksammat i 

marknadsundersökningar. Detta för att ge en inblick i vad respondenterna som aktivt 

jobbar med CSR anser om konsumentens samhällsansvar (se bilaga 2). 

 

Skillnaden mellan den första och andra datainsamlingen var att frågorna vid den andra 

datainsamlingen var mer fokuserade och specialiserade medan frågorna vid det första 

intervjutillfället var mer generella och inte direkt kopplade till något specifikt inom 

individens samhällsansvar. Tanken med vår första datainsamling handlade mer om 



18 

 

samhällsansvar utifrån ett bredare perspektiv för att ge oss inspiration och kunskap 

kring ett outforskat ämne. Detta anser vi är en styrka då vi lärt oss av den första 

datainsamlingen och sedan utvecklat datainsamlingen med ett mer inriktat perspektiv, 

det vill säga konsumentens samhällsansvar. I och med att vi vid andra datainsamlingen 

intervjuade tre respondenter som även deltog i första datainsamlingen kunde vi tydligt 

se hur respondenternas svar utvecklats. Vi hade inte kunnat genomföra den andra 

datainsamlingen om vi vid första datainsamlingen inte hade fått övergripande kunskap 

om samhällsansvar. Detta anser vi eftersom vår kunskap om ämnet i början på 

uppsatsskrivandet var lågt och vi behövde få mer kunskap om det generella 

samhällsansvaret för att ha möjlighet till att fördjupa oss inom ämnet. 

 

2.4.1 Experturval 

De organisationer som vi kontaktade, valdes på grund av att de är företag som bedriver 

”business to consumer” verksamhet som aktivt jobbar med CSR och hållbarhet. Detta 

innebär att de har anställda som är insatta och kunniga inom området. Vi valde därför 

att intervjua CSR-chefer och andra personer inom företaget som dagligen jobbar med 

CSR-frågor och har kunskap och erfarenhet om ämnet utifrån yrket. Vi valde därmed 

att göra ett experturval då vi anser att andra personer inte är lika insatta som dessa 

personer. Det var således inte företagen i sig som var det vi ville studera utan det var 

personernas kunskap vi vill komma åt, i och med deras position och roll i företaget. Vi 

anser att dessa personer även är bäst lämpade för att bidra med den information vi 

behövde då de förstår hur organisationen fungerar och ser ut, samtidigt som de kunde 

svara på frågorna ur en personlig synvinkel. I och med detta fick vi också med de båda 

dimensionerna - företagsdimensionen och den individuella dimensionen. 

 

Det är vår uppfattning att om vi hade valt att rikta vår datainsamling mot konsumenter, 

hade vi inte fått lika väl utvecklade svar. Vi testade att ställa frågor om CSR till personer 

i vår omgivning innan vi kontaktade CSR-ansvariga, vilket resulterade i, precis som vi 

förutspådde, att de tillfrågade hade svag eller dålig kunskap om begreppet. På grund av 

detta drog vi slutsatsen att det var av stor betydelse att nå ut till kunniga personer på 

organisationer. Vi beslöt oss därför att inte använda oss av ett slumpmässigt urval för 

att hitta lämpliga respondenter, då det fanns en risk att de skulle befinna sig utanför det 

sökta kunskapsområdet. 
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I och med att vi inte fokuserade vår studie mot en specifik bransch och personer 

verksamma där, valdes ett utspritt urval av branscher för att få förståelse för 

konsumenter inom olika marknadssegment. Bland annat kontaktades organisationer 

inom textilverksamheter, fordonsbranschen, välgörenhetsorganisationer, 

läkemedelsbranschen och livsmedelsbranschen. 

 

Vi ville inte göra en djupstudie för att komma in på djupet av en specifik bransch utan 

syftet var istället att få en inblick i skillnaderna mellan olika branscher, då branscher 

kan ha olika syn på samhällsansvar och arbeta med CSR av olika skäl. I och med att 

frågorna ställts till olika branscher, bidrog det till utvecklade svar och olika 

infallsvinklar. Detta ledde till att vi fick bredare kunskap om företags syn om individers 

samhällsansvar utifrån flera olika branscher. Konsekvensen av detta blev att vi i den 

andra datainsamlingen valde att fortsätta söka ett urval som ledde till att vi fick en bredd 

i informationen från olika branscher. Då syftet inte var att studera en specifik bransch 

har vi inte anmärkt några problem med vårt spridda urval av organisationer. Vi såg 

istället det positiva i att välja olika branscher eftersom att vi då lättare kunde jämföra 

konsumenters agerande vid konsumtion. 

 

2.4.2 Tillämpade datafångstmetoder i studien 

Genomförandet av intervjuerna gick till på så sätt att vi sökte upp företag som vi 

uppfattade framstod som engagerade inom CSR- och hållbarhet utifrån vad vi kunde 

läsa på företagens hemsidor. Nästan samtliga företags hemsidor vi stötte på hade någon 

form av CSR-rapport, hållbarhetsrapport eller någon annan motsvarande sida med 

information som visar hur företaget engagerar sig i samhällsfrågor. De företag som vi 

helst ville kontakta var de som hade någon kontaktansvarig inom detta område. Detta 

ansåg vi eftersom att företag som aktivt jobbar med samhällsansvar också har kunnig 

personal som kan ge mer kunskap och bättre information genom intervjuer. Några av 

respondenternas kontaktuppgifter kunde vi lätt komma åt på en hemsida som heter 

CSR-Sverige (csrsweden). Hemsidan visar ett antal företag som aktivt jobbar med 

samhällsansvar och som vill framstå som hållbara företag i media. Andra företag som 

inte stod med där kontaktade vi genom deras respektive hemsidor som vi sökte upp. 

Vid det första datainsamlingstillfället presenterade vi oss via e-post och förklarade 
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uppsatsens syfte samt vad avsikten med intervjuerna var. Vid det andra 

datainsamlingstillfället valde vi att ändra strategi då vi endast fick tag i ett fåtal 

respondenter vid den första datainsamlingen. Vid det andra datainsamlingstillfället 

ringde vi istället företagen och presenterade oss och förklarade studien syfte, vilket 

gjorde att företagen blev intresserade av vårt uppsatsprojekt. 

 

Frågorna skickades till respondenterna innan intervjun för att de skulle ha möjlighet att 

förbereda sig inför frågorna. Därefter genomförde vi intervjuerna som tog ungefär 30 

minuter och som var semistrukturerade (Jacobsen, 2002). Vi valde att genomföra 

semistrukturerade intervjuer då dessa gör det möjligt för den intervjuade att ta upp det 

de själva anser är relevant utifrån eget synsätt.  Semistrukturerade intervjuer innebär att 

frågorna som ställdes till samtliga organisationer har en likartad, om än inte identisk 

utformning vilket ger möjlighet till öppna svarsmöjligheter (Jakobsson, 2011). Bryman 

och Bell (2005) anser att semistrukturerade intervjuer ger mer berikande svar på grund 

av att den tillfrågade kan diskutera frågan fritt och därmed ges information om det 

personen är mest kunnig om, men att författarna ändå håller sig till ett manus som gör 

att intervjun inte går utanför ramarna i alltför stor utsträckning. 

 

Vi anser att detta är i överenstämmelse med de intervjuer som genomfördes då 

respondenterna diskuterade om konsumenters samhällsansvar beroende på vilken 

bransch de tillhörde. Vi höll oss därmed till temat om konsumenters samhällsansvar, 

men vi fick en bredd på svaren som speglar den kunskap respondenten har inom sin 

bransch. När respondenten nämnde något intressant gav det oss möjlighet att ställa 

följdfrågor, vilket bidrog till mer kunskap, utvecklade svar och mer information till 

analysen. Följdfrågorna varierade stort mellan intervjuerna, vilket berodde på att deras 

svar även skiljdes åt. Möjligheten att diskutera med en kunnig person på området gav 

oss chansen att gå in djupare på svaret, vilket också medför färre tolkningsfel. Efter 

intervjuerna skickades intervjusammanställningarna till respondenterna för en 

respondentvalidering, vilket Bryman och Bell (2005) anser är relevant då det minskar 

risken för tolkningsfel. 

 

Datainsamling 1; Telefonintervjuer och respons via e-post 

De organisationer som bidrog med svar till intervjuresultatet i datainsamling 1 var 

Volkswagen Group Sverige AB, Miljömärkning Sverige AB, SJ AB, KappAhl Sverige 



21 

 

AB och Barnfonden, varav fyra respondenter var kvinnor och en man. Marcus 

Thomasfolk, informationschef på Volkswagen Group Sverige AB var den första 

respondenten som svarade via e-post. Den andra respondenten som svarade via e-post 

var Nancy Holm, PR - och kommunikationschef på Miljömärkning Sverige AB. Erica 

Kronhöffer, hållbarhetschef på SJ AB svarade via telefon utifrån hennes personliga 

åsikter inom området men även kunskap som utvecklats utifrån arbetet på företaget. 

Eva Kindgren, CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB, svarade även genom telefon och 

ansåg att frågorna var utformade på ett sådant sätt att svaren belyste hennes personliga 

åsikt mer än KappAhls. Cecilia Schön var den tredje respondenten som svarade via 

telefon, och hon arbetar som insamlingschef på Barnfonden. 

 

 

Figur 1: Samtliga respondenter, titlar, organisationer, datum (datainsamling 1) 

 

Vi lät respondenterna välja mellan att svara via e-post eller telefon för att därmed 

förhoppningsvis kunna öka antalet frivilliga att ställa upp på en intervju. Härigenom 

kunde företagen avgöra på vilket sätt det var villiga att ställa upp beroende på hur 

mycket tid de kunde avsätta för detta. Vi antog att svar via e-post inte var lika 

tidskrävande för organisationer som andra svarsformer, vilket gjorde att detta alternativ 

togs för att få ett större urval. För att enkelt nå ut till organisationer som arbetar med 

hållbarhet- och samhällsansvarsfrågor, sändes e-post till ett femtiotal organisationer. 

 

Då Volkswagen Group Sverige AB och Svanen - Miljömärkning Sverige AB besvarade 

de fyra grundfrågorna (se bilaga 1) genom e-post förekom det svagheter i resultatets 

omfattning. Svaren var relativt korta samtidigt som de inte var tillräckligt utförliga och 

Respondent Titel Organisation Datum 

Marcus Thomasfolk Informationschef Volkswagen Group 

Sverige AB 

E-post: 

26/3 - 2014 

Nancy Holm Marknads- och 

kommunikationschef 

Svanen - 

Miljömärkning 

Sverige AB 

E-post: 

27/3 - 2014 

Erica Kronhöffer Hållbarhetschef SJ AB Telefon: 

4/4 - 2014 

Eva Kindgren CSR-ansvarig KappAhl Sverige AB Telefon: 

14/4 - 2014 

Cecilia Schön Insamlingschef Barnfonden Telefon: 

15/4 - 2014 



22 

 

utvecklade. Det fanns inte någon möjlighet att ställa följdfrågor eller att få en djupare 

förklaring av respondenternas svar vid mailkontakt. Detta innebär att vi kan ha gått 

miste om användbar information då vi hade kunnat utveckla de svar vi fann intressanta 

och informationsberikande om vi hade egenomfört telefonintervjuer. Trots att svaren 

var korta och inte lika utförliga som svaren genom telefonintervjuerna, var 

respondenternas respons via e-post i slutändan givande. Svaren via e-post var trots allt 

användbara för resultatet och användes därför i analysen, vilket också ledde till att deras 

svar bidrog till studiens slutsats. Detta beror mycket på att vi fick liknande svar från 

övriga respondenter och dessa e-postsvar bekräftade mycket som övriga respondenter 

nämnde vilket kunde stärka vårt resultat ytterligare. Då Nancy Holm, respondent för 

Svanen – Miljömärkningen Sverige AB även deltog vid det andra 

datainsamlingstillfället kunde vi vidareutveckla det mailsvar vi fick vid den första 

datainsamlingen. 

 

Frågorna utgick till största del från ett individperspektiv, men behandlade även 

samhällsansvar i stort. Då vi i början på studien hade lite kunskap om individers 

samhällsansvar, behövde vi ställa frågor till respondenterna vilken kunde ge oss bredare 

kunskap om ämnet. Då fråga fyra var tänkt att vara till hjälp för att analysera Freemans 

intressentmodell (1984) som togs bort från studien på grund av ett den inte behövdes 

för att uppfylla syftet, var frågan därmed inte längre relevant. Intressentmodellen 

behandlar de aktörer som företaget har ansvar för. Vi ansåg att vi kunde besvara vårt 

syfte utan att specifikt behandla konsumenters intressentmodell.  

 

Datainsamling 2; Telefonintervjuer 

I och med att vi har utfört en explorativ studie insåg vi att vi behövde genomföra ännu 

en datainsamling med mer djupgående frågor till respondenterna. Den första 

datainsamlingen bestod av intervjufrågor av mer övergripande karaktär. Vi valde 

därmed att formulera djupgående frågor om konsumenters samhällsansvar vid andra 

datainsamlingen då vi ökat kunskapen om ämnet. I vår studie behövdes det ett snävare 

empiriskt perspektiv då vi i teorin sett att det är konsumenters samhällsansvar som har 

en relation till CSR. 

 

En ytterligare orsak till att vi genomförde ytterligare en datainsamling var att antalet 

respondenter var lågt och vi insåg att vi behövde mer material, vilket bidrog till att vi 
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valde att utöka antalet respondenter. Vi fortsatte att kontakta företag inom olika 

branscher då vi såg att vi fick intressanta svar och olika infallsvinklar i den första 

datainsamlingen, vilket vi bedömer berodde på det varierade urvalet av branscher. Vi 

valde även att kontakta de företag som bidrog till intervjuerna vid den första 

datainsamlingen i syfte att komplettera de första intervjuerna. 

 

Genom tio telefonintervjuer ställde vi intervjufrågor till respondenterna. Beroende på 

vilken bransch organisationerna tillhörde hade respondenterna även olika åsikter, 

perspektiv och kunskap, vilket bidrog till olika svar och olika följdfrågor. Detta var 

viktigt då alla organisationer som arbetar med CSR gör det på olika sätt, vilket gör att 

de även har olika åsikter och tankar om ämnet. De organisationer som ställde upp på 

intervjuer i datainsamling 2 var Barnfonden, Miljömärkning Sverige AB, KappAhl 

Sverige AB, Pfizer, Nordic Choice Hotels, Lantmännen Cerealia, Cloetta, Lidl och 

Löfbergs. Tre av dessa organisationers, Barnfonden, Miljömärkning Sverige AB och 

KappAhl ställde även upp i datainsamling 1 vilket gav oss ännu större fördjupning och 

bidrag inom dessa branscher. Mer detaljerad information om respondenterna och 

intervjuerna framgår i tabellen nedan. 
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Respondent Titel Organisation Datum 

Cecilia Schön Insamlingschef Barnfonden 24/10 - 

2014 

Nancy Holm Marknads- och 

kommunikationschef 

Svanen - 

Miljömärkning Sverige 

AB 

10/11 - 

2014 

Eva Kindgren CSR-ansvarig KappAhl Sverige AB 12/11 - 

2014 

Bengt Mattson CSR- och miljöchef Pfizer 27/10 - 

2014 

Gustav Stenbeck Miljöchef Nordic Choice Hotels 31/10 - 

2014 

Ulf Lindgren Hållbarhetschef Lantmännen Cerealia 30/10 - 

2014 

Thomas Wiesgickl Miljö- och 

hållbarhetschef 

Cloetta AB 20/11 - 

2014 

Katarina Rosenqvist CSR-ansvarig Lidl 21/11 - 

2014 

Eva Eriksson Hållbarhetschef AB Anders Löfbergs  14/11 - 

2014 

Maria Granefelt Kommunikationsansvarig Fairtrade 25/11 - 

2014 

 

Figur 2: Samtliga respondenter, titlar, organisationer, datum (datainsamling 2) 

 

2.4.3 Trovärdigheten i respondenternas svar 

Det kan naturligtvis föreligga en risk för felaktigt resultat ifall de tillfrågade 

respondenterna inte svarade sanningsenligt på de ställda frågorna, vilket i sådana fall 

kan påverka resultatets tillförlitlighet och relevans. Tillförlitligheten minskar även om 

respondenterna svarade utifrån vad som förväntas av dem på sin arbetsplats. Detta var 

vi medvetna om, men det var inget som vi hade möjlighet att kontrollera eller ta reda 

på. Det kan även föreligga risk för otillförlitliga resultat om respondenternas svar även 

tolkas fel. Emellertid upplevde vi inte att det uppstod något missförstånd eftersom 

respondenternas svar transkriberades och skickades tillbaka till respondenterna som en 

kvalitetskontroll. Detta innebar att respondenterna läste igenom svaren för att se ifall 



25 

 

missuppfattningar förekommit, vilket bidrog till att resultatet överensstämde med 

respondenternas svar. Detta innebär att vi minskade risken för feltolkningar, vilket vi 

hävdar har bidragit till ett mer trovärdigt resultat. Om respondenterna däremot har 

svarat sanningsenligt är svårare att veta, men vår utgångspunkt är att de har svarat så 

sanningsenligt de kunnat, då frågorna inte är av sådan karaktär att de kan skada 

företaget. Däremot kan svaren framstå och vinklas mer positivt för att få företaget att 

framstå som det optimala företaget som tar hänsyn till samhället, vilket i verkligheten 

kanske inte stämmer alla gånger. Man kan anta att de flesta företag gärna vill framstå 

som företag som arbetar med hållbarhet och CSR och på så sätt gärna vill sprida 

information om det genom att informera om hur företaget tar samhällsansvar. 

 

Trots allt, är vårt intryck att företagsrespondenterna gärna ville svara på 

intervjufrågorna och att de samtidigt såg det som ett sätt för dem att nå ut med 

information om sitt CSR-arbete. Då frågorna bland annat berörde konsumentens 

samhällsansvar och att inte någon fråga handlade om företagets agerande behövde 

företagen inte hålla inne på någon information som kan uppfattas vara känslig att tala 

om. Hade frågorna istället varit mer inriktade mot företaget och deras 

samhällsengagemang hade de möjligtvis haft en önskan att framhäva sig själva som 

bättre företag än vad de är och inte ta upp sådant som kan skada företaget. Endast i en 

fråga finner vi att vi möjligen kan ha fått ett vinklat svar, vilket gäller fråga sju i andra 

datainsamlingen, det vill säga den fråga som lyder:  

 

“Har ni hamnat i en situation där era konsumenter krävt att ni förändrar ert utbud? Om 

ja, vad har konsumenterna i sådana fall krävt ska förändras? Hur visade de sitt intresse 

till förändring, det vill säga hur gick den politiska konsumenten till väga för att uttrycka 

sina åsikter? Hur har ni tolkat de bakomliggande motiven till kraven på en eventuell 

förändring?” 

 

Denna fråga kan ha uppfattats vara svår att svara på då respondenterna möjligtvis inte 

har velat visa sin svaghet och således hållit inne på information om hur konsumenter 

kan ha bojkottat företagen eller något annat som påverkat dem negativt.  
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2.5 Utformningen av analysarbetet i studien   

När intervjuerna var genomförda och hade sammanställts i empirin (kapitel fyra) och 

den teoretiska referensramen (kapitel tre) var färdigskriven inledde vi arbetet med 

analysskrivandet. Vi började med att observera resultatet från intervjuerna för att se om 

vi kunde finna några samband mellan respondenternas svar och innehållet i den 

teoretiska referensramen. Vid jämförelser försökte vi upptäcka vad som skiljde sig åt 

mellan teorin och empirin och vad detta kunde bero på.  

 

Vi inledde analyskapitlet med att jämföra definitionen av konsumentens 

samhällsansvar med CSR. Detta för att ge en bättre förståelse för vad 

samhällsansvarsdefinitionen innebär. Vidare ville vi öka kunskapen om konsumenters 

samhällsansvar genom att förklara likheter och skillnader mellan företags- och 

konsumenters samhällsansvar.  

 

Avsnittet efter konsumenters- och företags samhällsansvarsdefinitioner fortsätter med 

en diskussion om de faktorer vi kunde se respondenterna tala om och de motiv som 

nämndes att konsumenter tar samhällsansvar för. Dessa faktorer har vi sedan diskuterat 

i samband med de områden som vår KAO-modell utgörs av, nämligen ekonomiskt-, 

etiskt-, legalt-, socialt-, filantropiskt- och miljöansvar. Dessa samhällsansvarsområden 

använde vi som utgångspunkt då det var dessa områden som vi identifierade från kapitel 

tre, den teoretiska referensramen.  

 

En faktor som till exempel nämndes bland många respondenter var att det kunde handla 

om kunskap. Har en konsument mer kunskap om hur konsumtionen kan påverka 

samhället tar denna också mer ansvar, än en konsument som inte har likvärdig kunskap 

om samhällsansvaret. Utifrån de faktorer vi kom fram till försökte vi sedan 

sammankoppla dessa till samhällsansvarsområden. De områdena vi fick fram jämförde 

vi med teorierna för att undersöka om det fanns likheter och skillnader mellan våra 

intervjuresultat och den teoretiska referensramen. Exempelvis kunde vi se att 

konsumenter likt företag kan ta ett ansvar för miljön vilket framgår i teorin, men utifrån 

empirin kunde vi se att det för konsumenter kan handla om en hälsofaktor.  
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De områden vi kunde identifiera valde vi sedan att använda för att utveckla den 

tentativa modellen i kapitlets sista avsnitt. Modellen benämner vi som KSA-modellen, 

konsumentens samhällsansvarsmodell, vilket är ny modell som är grundad utifrån CSR-

teorier, konsumentteorier och empiriska resultat för att visa på en förenklad bild av 

verkligheten. Follesdal et al. (1990) menar att en teori aldrig är fullständig, den ger 

istället en förenklad bild av hur verkligheten ser ut. Författarna menar att modeller och 

teorier ska stämma överens med verkligheten, men det går inte att förvänta sig att de 

kan appliceras på alla individer. Detta klargör att trots att CSR-teorier analyserats och 

applicerats på konsumentnivå, kan teorierna inte vara relevanta, anpassningsbara och 

tillförlitliga för alla konsumenter.  

 

Vidare anser vi att den utvecklade KSA-modellen endast är en tentativ modell som inte 

är helt färdig i sitt innehåll. Den innehåller grunden för konsumenters 

samhällsansvarsområden skapad utifrån faktorer och motiv till att ta samhällsansvar. 

En vidare fördjupning utifrån fler studier kan utveckla innehållet. Vi menar att 

modellen då även kommer bli mer komplex och även kunna innehålla fler faktorer och 

underkategorier.   
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3. Teoretisk referensram  

Kapitlet inleder med att förklara CSR, vilket tydliggörs genom några utvalda CSR-

modeller. De valda modellerna är triple bottom line (1994), samhällsansvarspyramiden 

(1991) och tredomänsmodellen (2003). Utöver dessa teorier beskrivs även 

hållbarhetsbegreppet som till skillnad från CSR även tar hänsyn till en tidsaspekt. Då 

företag tar samhällsansvar av olika anledningar förklaras dessa för att skapa förståelse 

för användandet av CSR. Därefter presenteras konsumenters samhällsansvar, där bland 

annat politisk konsumtion samt olika faktorer och motiv hos konsumenters 

samhällsansvar diskuteras. Kapitlet avslutas med vår KAO-modell som förklarar vilka 

ansvarsområden från CSR som kan överföras till konsumentnivån. 

3.1 Corporate Social Responsibility 

Ansvar är svårt att på ett enkelt och konkret sätt definiera då det är ett mångfasetterat 

begrepp (Grafström et al., 2010). Begreppet kan ha många betydelser och får sin 

innebörd i samband med användandet (Johansson, 1998). Det kan vara ett etiskt 

begrepp, en social norm, ett attribut för moraliskt handlande, ett motiv för handling, en 

situation i livet eller något som kommer med en position eller roll (Grafström et al., 

2010). Ansvarsbegreppet har använts och diskuterats inom såväl filosofi, etik, 

statsvetenskap som organisationsteori och förvaltningsteori (Nilsson et al., 2009). 

Grafström et al. (2010) hävdar att lagen bygger på att ansvar ska tas.  Uppfattningen 

om att företag ska ta ansvar bortom det lagen kräver avseende frågor om mänskliga 

rättigheter, miljö och sociala frågor har vuxit fram och diskuteras allt mer i den 

allmänna debatten (Nilson et al., 2009; Magnusson & Norén, 2003). 

 

Tanken med att företag tar ett samhällsansvar är att de av fri vilja vill vara med och 

medverka till ett bättre samhälle genom att antingen minimera samhällets skada eller 

att maximera samhällets nytta (Cerne, 2009; Nilsson et al., 2009). Företags 

samhällsansvar kan tolkas som att antingen omfatta det lokala samhället där företaget 

huvudsakligen verkar, eller hela det globala samhället (Nilsson et al., 2009). Efter mer 

än 60 år av CSR debatter och diskussioner i många olika sammanhang, finns det ännu 

inte en allmänt accepterad definition av begreppet CSR (Guber et al., 2013). 

Otydligheter kring begreppet kan vara en bidragande orsak till den pågående debatten 



29 

 

om CSR. Företag gör i nuläget ofta sina egna tolkningar av samhällsansvaret, vilket gör 

att ansvarstagande även kan tolkas och definieras helt annorlunda bland företag. 

Begreppets innebörd kan även variera beroende på vilket sammanhang CSR används i, 

men även då individers åsikter skiljer sig åt (Magnusson, 2003).  

 

Grankvist (2012) definierar CSR som ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt 

ansvarstagande. Dessa tre områden omfattas i sin tur av en etisk dimension som styr 

hur individer agerar i vissa situationer. Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att 

företag har ett ansvar för att aktieägarna ska få avkastning på det investerade kapitalet 

samtidigt som företagets finansiella ställning ska säkerställas. Genom att företag 

försöker att maximera vinsten tar de ett ekonomiskt ansvar för sina aktieägare då deras 

finansiella ställning stärks, vilket ger ägarna avkastning på sitt investerade kapital 

(Grankvist, 2012). Cerne (2009) anser att ett ekonomiskt ansvar handlar om att företag 

vill skapa en varaktig och samtidigt långsiktig ekonomisk framgång. De vill förmedla 

ut till sina intressenter som till exempel konsumenter och handelspartners att de är 

pålitliga som företag. I Europa var det inte förrän vid millenniumskiftet som ansvaret 

spreds från att företag främst hade ett ekonomiskt ansvar till att det även inkluderade 

det miljömässiga och sociala ansvaret (Nilsson et al., 2009). Det miljömässiga 

ansvarstagandet menar Grankvist (2012) handlar om att företag har ett ansvar att 

bedriva verksamheten på ett sådant sätt att företaget orsakar så liten negativ påverkan 

som möjligt på naturen och naturresurser. Socialt ansvarstagande innebär istället att 

företag bedriver verksamheten med hänsyn till de anställda, sina underleverantörer, 

affärspartners samt konsumenters hälsa och välbefinnande (Grankvist, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: CSR-områden utifrån Grankvist (2012) 
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3.1.1 Hållbar utveckling  

CSR och hållbarhet används ofta som synonymer trots att begreppen har olika definitioner 

(Hassel et al., 2008). Den vanligaste definitionen för hållbar utveckling bestämdes år 1987 

av FN:s världskommission för utveckling och miljö, den så kallade 

Brundtlandkommissionen (Konsumentverket, 2003). “Varaktig hållbar utveckling innebär 

att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att klara 

sina behov” (Our Common Future, 1987, s. 43). Enligt Grankvist (2012) inkluderar 

begreppet hållbar utveckling även de motsvarande tre områden för ansvarstagandet som 

CSR innefattar, ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Hållbar utveckling 

tar dock till skillnad från CSR även hänsyn till en tidsdimension och innefattar att företag 

ska ha ett långsiktigt tänkande i sina beslut (Borglund et al., 2012). 

 

Cerne (2009) anser att hållbar utveckling oftast syftar på de miljömässiga aspekterna vilket 

gör att det även kallas för miljöansvar. Då Sverige inte har liknande ekonomiska 

tillväxtproblem och fattigdom som många andra länder har, sätts därmed miljöproblem i 

fokus på ett unikt sätt till skillnad mot andra delar av världen som i större utsträckning även 

måste arbeta med ekonomiska frågor för att sociala frågor som fattigdom ska kunna 

åtgärdas (Löhman & Steinholtz, 2003). I Sverige finns det bland annat lagar som främjar 

den hållbara utvecklingen för nuvarande och kommande generationer (Miljöbalken, 

1988:808). Naturen har ett värde som ska skyddas och individen har ett ansvar att ta hand 

om den. Hotade och sällsynta växter är inte tillåtna att plockas eller förstöras och djur får 

inte dödas eller skadas om inte Jaktlagen (1987:258) och Jaktförordningen (1987:95) 

tillåter det. 

 

3.1.2 Triple bottom line 

Marknaden, miljön och mänskligheten är idag mer globalt integrerad än tidigare, vilket 

betyder att det inte finns möjlighet för företag att endast bry sig om den egna 

verksamheten (Grankvist, 2012). Företags engagemang och arbete med CSR-frågor 

ökar för varje år (Löhman & Steinholtz, 2003). Det CSR-arbetet som utförs benämns 

oftast i de finansiella rapporterna som hållbarhetsredovisning, vilket alltfler företag 

väljer att redovisa i sina rapporter (Borglund et al., 2012). Det är inte endast mängden 

information som ökat utan även antalet företag som rapporterar. Ett internationellt 

samarbetsorgan som arbetar för att öka hållbarhetsredovisningen är Global Reporting 
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Initiative (GRI) (Löhman & Steinholtz, 2003). Genom sina riktlinjer vill de främja 

utvecklingen inom de tre områdena, ekonomi, ekologi och sociala aspekter (Cerne, 

2009). Detta kan enligt John Elkington (1994) konstrueras utifrån “triple bottom line” 

(TBL). Elkington (1994) menar att företags mål inte endast ska vara att gå med vinst, 

utan att det även ska krävas ett miljömässigt och socialt perspektiv vilket ska inkluderas 

i företags resultaträkning. De tre aspekterna som bör räknas in i resultatet är det 

ekonomiska-, det miljömedvetna-, samt och sociala ansvaret. TBL kallas även 

hållbarhetens tre pelare eller de tre P:na, People (människor), Profit (vinst) och Planet 

(planet). De företag som tar hänsyn till detta redovisar då den totala kostnaden för att 

driva verksamheten. Problemet med TBL är att det är svårt att mäta kostnader som 

påverkar planeten och människor på samma sätt som finansiella vinster och förluster 

mäts (Elkington, 1997). Exempel på omätbara kostnader är oljetankspill, rensning av 

skogar eller att beröva barn möjligheten till att gå i skolan på grund av att de måste 

arbeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Elkingtons triple bottom line-modell (1994)

 

Elkington (1997) hävdar att det ekonomiska ansvaret handlar om att förse ägarna med 

avkastning i form av materiella och finansiella tillgångar. Företagets vinst är det 

ekonomiska värdet som skapats efter avdrag för kostnader. Förutom det traditionella 

ekonomiska ansvaret, existerar det även andra former av kapital än materiella- och 

finansiella tillgångar. Elkington (1997) menar att mänskligt kapital är något företag bör 

tillägga i sin resultaträkning för att bland annat mäta erfarenheter, färdigheter och 

hälsan hos de anställda. Detta kallas för det sociala ansvaret och mäts genom socialt 
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kapital. Detta kapital innebär att både de anställdas och omgivningens hälsa ska räknas 

med i resultaträkningen beroende på hur dessa påverkas av företaget. I ansvarsområdet 

inkluderas bland annat anställdas arbetsförhållanden, löneavtal, fortbildning och 

sjuklön (Elkington, 1994). Det sociala ansvaret innefattar även att företag inte använder 

sig av barnarbete, att de anställda får rättvisa löner som är betalda i tid, samt att 

arbetstiderna är rimliga och att arbetsmiljön är säker. Vad som är rättvisa löner eller 

rimliga arbetstider kan skiljas åt mellan länder, vilket gör att det här är svåra riktlinjer 

då de inte är speciellt detaljerade. Vidare kan det sociala ansvaret innebära införande 

av utbildningar för de anställda för att de ska utvecklas. Detta innebär 

utbildningskostnader för företaget, men är i längden en investering och en intäkt 

tillbaka till företaget då det kan leda till effektivare arbete, bättre kvalité på produkterna 

och mindre skador i produktionsprocessen (Elkington, 1997). Genom att företag 

inkluderar detta ansvarstagande i sin verksamhet menar Elkington (1997) att företaget 

kommet att tjäna på det i form av friska anställda som utför ett bättre jobb. Vidare har 

studier visat att anställda är mer lojala mot företaget om de trivs på jobbet och känner 

att de blir rättvist behandlade. Utöver det ekonomiska och sociala ansvaret menar 

Elkington (1994) att företag ska ta ansvar för miljön. Detta ansvar mäts som naturligt 

kapital vilket innebär att företag inte ska skada miljön eller att de ska minimera 

miljöpåverkan i produktionsprocessen (Elkington, 1997).  Detta kan göras genom att 

bland annat minska utsläpp och energiförbrukningen eller att reducera miljöfarliga 

ämnen i produktionen. Fördelarna att ta miljöansvar menar Elkington (1997) bidrar till 

intäkter från konsumenter som väljer företaget på grund av företagets hänsyn till miljön. 

Detta innebär att kostnaderna för att ha tagit miljöansvar kommer att täckas av 

intäkterna.  

 

3.1.3 Carrolls samhällsansvarspyramid 

Den vanligaste definitionen av CSR är Carrolls samhällsansvarspyramid (1991). 

Blowfield och Murrey (2008) förklarar att pyramiden är den mest kända definitionen 

för företags ansvarstagande i samhället. De områdena som beskrivs är ekonomiskt 

ansvar, legalt ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt ansvar. Carroll (1991) påstår att 

det ekonomiska och legala ansvaret är något som samhället kräver av företagen. Det 

etiska ansvaret är något som förväntas av samhället och det filantropiska är istället 

något som önskas av samhället. 
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Figur 5: Carrolls samhällsansvarspyramid (1991)

 

Historiskt sett skapades organisationer som ekonomiska enheter, utformade med syftet 

att tillhandahålla produkter och tjänster för samhället. Vinstintresset etablerades som 

det primära incitamentet för företagande. Den huvudsakliga uppgiften företag har är att 

producera produkter och tjänster som konsumenterna behöver samtidigt som företag 

vill göra en vinst i processen (Carroll, 1991). Detta definierar Carroll (1991) som det 

ekonomiska ansvaret. Förutom att gå med vinst förväntas företag enligt Carroll (1991) 

att följa lagar och föreskrifter av stat och kommun för att verksamheten ska kunna 

drivas. Detta är vad Carroll (1991) menar med det legala ansvaret. Det etiska ansvaret 

innebär att företag ska förbättra de sociala förhållanden och minska negativ påverkan 

på samhället. Aktieägare, konsumenter, anställda och samhällets förväntningar ska 

tillfredsställas och företagen ska undvika allt som kan påverka samhället negativt 

(Carroll 1991). Det fjärde ansvarsområdet benämner Carroll (1991) som filantropiskt 

ansvar. Ordagrant betyder det grekiska ordet filantropiskt “kärleken för 

medmänniskan” (Crane & Matten 2007). Detta ansvar innebär att företag ska följa 

samhällets önskningar vilket vanligtvis görs genom bidrag och välgörenhet. 

 

3.1.4 Tredomänsmodellen 

Carroll och Schwartz (2003) upptäckte brister med samhällsansvarspyramiden, vilket 

ledde till att de utvecklade modellen till tredomänsmodellen. De brister författarna 

upptäckte med samhällsansvarspyramiden var att det saknades någon samverkan 

Filantropiskt 
ansvar

Etiskt ansvar

Legalt ansvar

Ekonomiskt ansvar



34 

 

mellan ansvarsområdena på grund av deras placering från varandra. Hierarkin var ett 

annat problem som gjorde att områdena kunde tolkas som att de rangordnades beroende 

på den hierarkiska placeringen. Vidare menar författarna att det filantropiska 

ansvarsområdet inte ska ingå som ett eget ansvarsområde i modellen utan ska istället 

inkluderas i det sociala ansvarsområdet.  

 

Carroll och Schwartz (2003) menar att placeringen i samhällsansvarspyramid var 

missvisande då områdena inte överlappade varandra och därmed inte illustrerade 

sambanden som existerar mellan dem. Carroll och Schwartz (2003) hävdar också att 

hierarkin var missvisande i den mening att det filantropiska ansvaret kunde tolkas som 

något att eftersträva, då det var placerat på pyramidens topp. Det ekonomiska ansvaret 

med placeringen längst ned i pyramiden kunde tolkas som ett ansvarsområde som inte 

eftersträvades i samma utsträckning som det filantropiska. Tredomänsmodellen har till 

skillnad från samhällsansvarspyramiden ingen hierarkisk uppdelning utan visar att de 

tre återstående områdena, ekonomiskt-, legalt- och etiskt ansvar, utgör lika stora delar 

och är lika betydelsefulla. Genom att illustrera de tre ansvarsområdena som tre lika 

stora delar, framgår det inte att något ansvarsområde prioriteras framför något annat. 

Detta menar Carroll och Schwartz (2003) speglar verkligheten, då företag själva 

beslutar vad de prioriterar. 

 

Det filantropiska ansvaret utgjorde även en brist i samhällsansvarspyramiden då 

ansvaret hade ett eget område, vilket Carroll och Schwartz (2003) anser var 

missvisande på grund av att ett rent filantropiskt ansvar inte existerar. Författarna menar 

att det filantropiska ansvaret inkluderas i det ekonomiska, etiska eller under de båda 

ansvarsområdena beroende på vilken anledning företag har till att ta filantropiskt 

ansvar. Detta berodde även på att det fanns svårigheter med att skilja på filantropiska- 

och etiska aktiviteter, men även för att filantropiska aktiviteter baseras på ekonomiskt 

intresse (Carroll & Schwartz, 2003) 
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Figur 6: Carroll och Schwartz tredomänsmodell (2003) 

 

 

Ekonomiskt-, legalt- och etiskt ansvar

De tre samhällsansvarsområdena som Carroll och Schwartz (2003) använder i 

tredomänsmodellen har samma definition och innebörd som i 

samhällsansvarspyramiden, men författarna har utvecklat dessa i tredomänsmodellen.  

 

Det ekonomiska ansvaret innebär likt samhällsansvarspyramidens (1991) definition att 

företag ska producera varor och tjänster som ska genererar vinst. Carroll och Schwartz 

(2003) menar dock i sin utvecklade modell att företag kan verka utan ekonomiskt 

ansvar då inte alla företag strävar mot att maximera sin vinst. Förutom denna innebörd 

av ekonomiskt ansvar poängteras även de aktiviteter som både har en direkt och indirekt 

ekonomisk påverkan på företagets verksamhet.  Aktiviteter som leder till en ökad 

försäljning, vinstmaximering och maximering av aktievärdet är exempel på en direkt 

ekonomisk påverkan. Indirekt ekonomisk påverkan innebär istället aktiviteter som till 

exempel förbättrar de anställdas inställning och företags image. 

 

Det legala ansvaret i tredomänsmodellen omfattar, likt Carrolls 

samhällsansvarspyramid (1991), företagets legala ansvar för samhället. Skillnaden är 

att området utvecklats och även består av tre underkategorier; överensstämmelse, 

undvikande av rättsprocess och förväntningar på förändringar i lagstiftningen. Den 

första kategorin, överensstämmelse, kan ytterligare delas in i tre kategorier; passiv-, 

restriktiv-, och opportunistiskt legalt ansvar. Passivt legalt ansvar innebär att företaget 

inte tar hänsyn till lagar, men att deras agerande i verksamheten håller sig inom 
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lagstiftningen. Det restriktivt legala ansvaret medför att företag tvingas att agera utifrån 

lagstiftningen vid utövande av aktiviteter.  Medan opportunistisk legalt ansvar innebär 

att företag försöker att finna luckor i lagstiftningen eftersom att det kan innebär 

kostnader för företag att följa lagen. Undvikande av rättsprocess innebär att företag 

undviker framtida tvistemål genom att till exempel minska tillverkningen av farliga 

produkter. Då den rättsliga processen är tidsödande kan företag utifrån den tredje 

kategorin, förväntningar på förändringar i lagstiftningen, ständigt engagera sig i 

aktiviteter som snabbt uppfyller den eventuellt ändrade eller nya lagen (Carroll & 

Schwartz, 2003). 

 

Det etiska ansvaret innebär att företaget ska tillfredsställa de förväntningar som 

aktieägare, konsumenter, anställda och samhället har. Företag ska även förbättra sociala 

förhållanden och minska negativ påverkan på samhället. Denna definition av det etiska 

ansvaret har således samma definition som Carrolls (1991) samhällsansvarspyramid. 

Skillnaden i tredomänsmodellen är att Carroll och Schwartz (2003) har utvecklat 

området genom att dela upp det i tre kategorier; konventionell-, konsekvensorienterad- 

och deontologisk standard. De normer som blivit accepterade av en hel industri, 

samhället och företag innefattas i den konventionella standarden. Dessa normer kan 

dock variera beroende på intressegruppernas preferenser. Konsekvensorienterad 

standard innebär att företags handlingar ska åstadkomma lägsta möjliga negativa 

påverkan på samhället och istället påverka samhället positivt. Den tredje 

underkategorin är den deontologiska standarden, vilket innefattar företagets 

skyldigheter och plikter gentemot samhället. De två etiska principerna som gäller inom 

denna standard är moraliska rättigheter och rättvisa. Båda dessa principer måste 

inkluderas när en åtgärd ska fastställas som etiskt korrekt. Företaget faller utanför det 

etiska ansvaret när aktiviteter som går emot etiska principer medvetet genomförs utan 

att företaget tar hänsyn till övriga intressenter och endast bryr sig om att gynna företaget 

(Carroll & Schwartz, 2003).  

 

De överlappade områdena 

Då tredomänsmodellen även tar hänsyn till att ansvarsområden kan samverka bildar 

den sju domäner. Dessa uppstår i och med att områdena kan överlappa varandra vilket 

resulterar i fler ansvarsområden. Förutom ekonomiskt-, legalt- och etiskt ansvar består 
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modellen även av ekonomiskt- och etiskt ansvar, ekonomiskt- och legalt ansvar, etiskt- 

och legalt ansvar, samt en domän som inkluderar alla tre dimensioner, ekonomiskt-, 

legalt-, och etiskt ansvar (Carroll & Schwartz, 2003). 

 

Det första överlappade området består av ekonomiskt- och etiskt ansvar som innefattar 

aktiviteter som balanserar vinst och etik. Företag som bidrar till välgörenhet på grund 

av både ekonomiska och etiska skäl går in under detta ansvarsområde. Det är i detta 

område det filantropiska ansvaret tydlig syns. De företag som till exempel bidrar med 

filantropi till samhället för att detta i sin tur leder till högre vinster, faller under denna 

domän. Ett exempel är företaget Ben & Jerry´s som bidragit med detta ansvarstagande 

genom att skänka glass till allmänheten för att öka sin glassförsäljning. Anledningen 

till detta beror på att människor många gånger vill handla från ett företag som stödjer 

samhället (Carroll & Schwartz, 2003). 

 

Det andra överlappade området består av ekonomiskt och legalt ansvar. Detta område 

menar Carroll och Schwartz (2003) även består av etiska aktiviteter på grund av att 

lagar och regler i grund och botten består av etik. Det finns dock undantag vilket kan 

uppstå när företag bland annat placerar sin produktion i de utvecklingsländer där det 

saknas ett starkt rättssystem som bidrar till att företag kan dra nytta av lagen (Carroll & 

Schwartz, 2003). Det kan vara så att vissa länder saknar ett starkt rättssystem där etiken 

inte inkluderats i lagstiftningen. Detta innebär att företag inte begår något brott eftersom 

de håller sig till lagen, utan det är snarare lagen som inte tar hänsyn till etiska aspekter. 

Företag behöver då inte förhålla sig till etiska aspekter som annars kunde ha inneburit 

en kostnad för företaget.  

 

Det tredje överlappade området består av etiskt och legalt ansvar. Aktiviteter som både 

är etiska och legala genererar indirekt även ekonomiska fördelar, vilket därmed bidrar 

till att få företag faller under denna domän. Ett exempel på detta ansvarstagande är då 

företag på grund av legala orsaker måste installera ett föroreningsfilter. Denna aktivitet 

bidrar inte till ekonomiska fördelar för företag utan är istället ett etiskt åtagande som 

krävs av företag (Carroll & Schwartz, 2003). 
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Det sista överlappade området består av samtliga av de tre ansvarsområdena 

ekonomiskt-, legalt-, och etiskt ansvar. Under denna domän ingår företag som vill 

bedriva en lönsam verksamhet med hänsyn till lagar och etiska standarder. Ett exempel 

är IKEA som är ett vinstdrivande företag som tar hänsyn till människor och miljö som 

påverkas av deras verksamhet. Företaget anser att det är viktigt att ta hänsyn till etiska 

standarder mer än någonsin då de växer otroligt snabbt och finns över stora delar av 

världen. Företaget tar hänsyn till lagarna i de olika länderna de verkar i, men de tar 

också ansvar utöver vad lagen kräver ifall lagstiftningen i landet de verkar i inte är 

tillräckligt stark. Detta genom att följa FN:s riktlinjer för företag och mänskliga 

rättigheter (IKEA, 2014). Denna domän anses som den mest optimala för företag då 

den inkluderar alla tre dimensioner. Carroll och Schwartz (2003) menar att företag 

borde sträva efter att ta ekonomiskt-, legalt- och etiskt ansvar för att tillgodose 

samhällets behov. Detta överlappade område tillgodoser det ekonomiska intresset 

aktieägare har, tar hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter samtidigt som ingen 

illegal verksamhet bedrivs. 

 

 

Brister med tredomänsmodellen 

Carroll och Schwartz (2003) utvecklade tredomänsmodellen på grund av att det fann 

brister med samhällsansvarspyramiden. Trots detta menar författarna att även 

tredomänsmodellen har några brister vilket kan ses i de tre separata områdena 

ekonomiskt-, legalt- och etiskt ansvar. Modellen får dessa tre områden att framstå som 

att de inte har någon samverkan då de inte överlappar varandra.  

 

Ett företag kan sällan bedriva aktiviteter som enbart består av ekonomiskt ansvar, då 

det legala ansvaret måste uppfyllas. Ekonomiskt ansvar och legalt ansvar överlappas, 

då rättssystemet inte hade tillåtit företag att fortsätta bedriva verksamheten. Ett annat 

exempel är då företag endast bedriver aktiviteter med hänsyn till det legala ansvaret. I 

och med att lagar och regler grundas på etik tar företaget även undermedvetet ett etiskt 

ansvar. När företag endast tar etiskt ansvar kan det även innebära att aktiviteterna 

indirekt bidrar till ekonomiska fördelar och att de aktiviteter företaget bedriver också 

ingår inom de legala ramarna. Etiskt ansvar innebär inte alltid ekonomiska fördelar, 

men allt fler företag har insett att ansvarsområdena påverkar varandra. Företag som 
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lägger stora insatser på att vara ett hållbart företag får också tillbaka detta i form av en 

högre avkastning. Det etiska ansvaret kan bidra med kostnader som att till exempel 

åtgärda den sociala miljön på arbetsplatsen, men å andra sidan uppfattas företaget som 

ett hållbart företag som tar ansvar för sina anställda. Detta uppmärksammas hos 

konsumenter som i större utsträckning uppskattar företag som tar ansvar för sociala och 

miljömässiga aspekter och som ser till företaget som helhet, vilket kan innebär 

ekonomiska fördelar genom ökad försäljning (Carroll & Schwartz, 2003).  

 

Vi kan därmed se att det är svårt att företag endast tar ansvar för endast ett av områdena 

i taget. Den kritik som ofta tas upp riktar sig mot att det nästan alltid förekommer något 

samspel mellan dimensionerna, om inte samtliga ansvarsområden överlappas, pågår det 

ett samspel mellan minst två av områdena. De tre separata områdena ekonomiskt-, 

legalt- och etiskt ansvar är dock nödvändiga att förklara skiljt från varandra för att de 

överlappade områdena ska förstås. Bristen är dock att dessa separata ansvarsområden 

sällan uppfylls utan att andra ansvarsområden inkluderas, men modellen illustrerar 

däremot att denna möjlighet existerar (Carroll & Schwartz, 2003).   

3.1.5 Företags motiv för att ta samhällsansvar 

Samhällsansvarspyramiden, tredomänsmodellen och triple bottom line är några av de 

ansvarsmodeller som är anpassade på företag. Dessa modeller definierar och klargör 

vilket slags ansvarstagande företag bör ta för samhället. Då företag bedrivs för att 

långsiktigt generera vinst, skapa lönsamhet för ägare, handelspartners, kunder och 

andra intressenter (Cerne, 2009) kan frågan ställas, vilka motiv är det som ligger bakom 

företags vilja att ta samhällsansvar?  

 

Tidigare använde sig företag av CSR för att maximera avkastningen. Idag har 

uppfattningen ändras och det finns studier som visar att CSR även har långsiktiga 

fördelar. Det finns många olika spekulationer och argument om varför företag tar 

samhällsansvar. Brytting (1998) påstår att den tanken som fanns på 60- och 70-talet om 

att företag genom att ägna sig åt samhällsansvar kommer att få lägre vinster inte finns 

kvar och att företag istället anser att etik påverkar effektiviteten positivt vilket bidrar 

till lönsamhet på lång sikt. 
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Porter och Karmers (2006) menar att CSR kan vara mycket mer än en kostnad, 

begränsning eller välgörande handling för företag. Daft (2007) bekräftar detta genom 

att visa att företag som investerar i CSR ökar sin lönsamhet. Företags strävan efter att 

generera vinst kan leda till drivkraften och meningen med att arbeta med 

hållbarhetsfrågor. Vidare förklarar Daft (2007) att en satsning på god etik gynnar 

företag ur andra aspekter såsom ett starkare varumärke då kunder får större förtroende 

för dessa företag. Ett sådant företag är bland annat Max Hamburgerrestauranger som 

skapat förtroende för sitt varumärke genom att garantera svenskt nötkött, men även för 

att de kompensera för de skador som görs i miljön genom att plantera träd i Afrika 

(Max).  

 

Ett välbyggt varumärke har många likheter med en stark CSR-profil vilket kan ge 

företag som arbetar med CSR fler konkurrensfördelar (Löhman & Steinholtz, 2003). 

Företags konkurrenskraft kan stärkas genom att företag väljer att till exempel bidra med 

etiska handlingar i form av en “nöjd kundgaranti”, använda naturligt material i 

produkterna eller framställa ekologiska produkter (Grankvist (2012). Ett exempel på ett 

sådant företag är Hästens sängar som tillverkar sängar av helt naturligt förnybart 

material: “Rena naturmaterial för den värld vi lämnar till våra barn”. Företaget menar 

att kvalitet och hållbarhet går hand i hand (Hastens).  

 

Att konsumenter kräver att företag tar samhällsansvar är även en drivkraft till företags 

arbete med CSR-frågor, då företagen försöker att uppfylla marknadens önskningar på 

produkter och tjänster (Grankvist, 2012; Löhman & Steinholtz, 2003; Borglund, 2009). 
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3.2 Konsumenters samhällsansvar 

Det finns många olika motiv till att företag tar samhällsansvar och enligt Gruber et al. 

(2013) är det främsta motivet att konsumenters intresse för CSR har ökat. Detta har 

visats i många undersökningar där majoriteten av konsumenterna menar på att 

företagen bör engagera sig i sociala initiativ. Bhattacharya och Sankar (2004) förklarar 

att konsumenter är en viktig intressentgrupp som är särskilt mottagliga för företags 

CSR-arbete. De menar att det beror på att konsumenter har insett att de kan ta 

samhällsansvar och påverka samhället genom sin konsumtion.  

 

Vad är då en socialt ansvarsfull konsument? Harris et al. (2001) menar att det är en 

konsument som tar hänsyn till sitt användande av produkter för att uppnå önskan att 

minimera eller eliminera skadliga effekter på samhället och istället påverka samhället 

genom långsiktiga positiva effekter. Detta benämner författarna som socialt 

ansvarstagande konsumentbeteende, Socially Responsible Consumer Behavior 

(SRCB). För att vara en ansvarsfull konsument måste CSR inkluderas som ett kriterium 

som individen tar hänsyn till vid konsumtion. En samhällsansvarsfull konsument skulle 

därför undvika att köpa produkter från företag som skadar samhället och istället aktivt 

söka upp produkter från företag som hjälper samhället (Harris et al., 2001). Ett 

motsvarande begrepp till CSR på individnivå benämner Caruana och Chatzidakis 

(2012) som CNSR som står för Consumer Social Responsibility, konsumentens 

samhällsansvar. Auger et al. (2006) definierar konsumenters samhällsansvar som ”De 

medvetna och avsiktliga val konsumenten tar som bygger på personliga och moraliska 

övertygelser”. Konsumentens samhällsansvar kallar författarna för “Det andra CSR” 

och menar att företags arbete och engagemang för CSR påverkas av konsumenters vilja 

att ta samhällsansvar. Konsumenterna anses därmed vara den faktorn som påverkar 

CSR:s utveckling och framgång (Auger et al., 2006; Morrison & Bridwell, 2011). 

Köpvalen speglar konsumenternas efterfrågan vilket påverkar företags utbud och detta 

påstår Morrison och Bridwell (2011) avgör CSR:s framgång i dagens 

konkurrenskraftiga och globala ekonomi. 
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3.2.1 Politisk konsumtion 

Konsumenter kan likt företag bidra till ett bättre samhälle och konsumenter kan utöver 

detta också påverka företag att arbeta mer aktivt med CSR (Auger et al., 2006). Det är 

konsumenterna som genom sin konsumtion påverkar vilka varor och tjänster som 

produceras och vilka produkter som långsiktigt finns kvar på marknaden (Borglund et 

al., 2012). En medborgare utövar inte endast sin makt genom att rösta i allmänna val. 

Löhman och Steinholtz (2003) förklarar att individer även röstar med plånboken och 

fötterna. Samhällsansvar kan därför tas genom ett aktivt köpbeteende vilket benämns 

som politisk konsumtion. 

 

Politisk konsumtion innebär att konsumenter bojkottar företag som inte tar tillräckligt 

med samhällsansvar, eller genom att välja de produkter som stämmer överens med 

individers moral och principer (Micheletti & Stolle, 2005; Grafström et al., 2010). 

Konsumenter har märkt att detta är ett effektivt sätt att ta samhällsansvar på. Däremot 

är inte politisk konsumtion något nytt sätt för konsumenter att agera på. Det har utökats 

från att vara ett sätt som visar ett politiskt ställningstagande till att även inkludera 

miljömässiga och sociala aspekter. På 1930-talet bojkottade många europeiska 

konsumenter tyska varor för att visa sin politiska åsikt i kriget, medan dagens politiska 

konsumtion även innefattar konsumenters omtanke för arbetare i utvecklingsländerna. 

Politiska konsumenter kan använda marknaden som en politisk arena där de egna 

initiativen genom konsumtionen visar deras ståndpunkt i globala och politiska problem 

(Micheletti & Stolle, 2005).

 

Politisk konsumtion kan genomföras genom att individen väljer att prioritera de butiker 

som tar hänsyn till sociala- och miljömässiga aspekter och minskar inköp i de butiker 

som inte erbjuder produkter med hänsyn till dessa (Bonnedahl et al., 2007). Genom att 

välja produkter som är producerade med hänsyn till samhället belönar individen på så 

vis företagen (Borglund et al., 2012). En individ kan bland annat agera politiskt genom 

att välja produkter som inte innehåller animaliska biprodukter och som inte har testats 

på djur, eller genom att avvisa produkter som är tillverkade under dåliga 

arbetsförhållanden (Devinney et al., 2010). Varor som tar hänsyn till sådana faktorer är 

idag många gånger märkta med ett etiskt märke vilket gör det lättare för konsumenterna 

att välja. En välkänd etisk märkning i Sverige är KRAV som genom sin märkning visar 
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att varor tillverkas ekologiskt (Krav). En annan känd märkning är Fairtrade vars syfte 

istället är att skapa förutsättningar för odlare och anställda för att förbättra deras arbets- 

och levnadsvillkor (Fairtrade (a)). Fairtrades varor är ofta mycket dyrare än 

motsvarande icke rättvisemärkta varor, vilket inte endast beror på arbetarnas 

garanterade ersättning utan det är även en fråga om för låg efterfrågan vilket resulterar 

i ett lågt utbud och högt pris. Priserna på rättvisemärkta varor hade sjunkit ifall 

efterfrågan på dessa varor ökade (Fairtrade (b)). Bonnedahl et al. (2007) förklarar att 

den låga efterfrågan beror på att det inte skapas något mervärde för individen eftersom 

andra människor och naturen inte prioriteras. Dessutom krävs det troligtvis 

uppoffringar i form högre utgifter, längre tid att behöva spendera i butikerna för att leta 

efter etiska varor, eller att individen måste utesluta något populärt märke då det kanske 

strider mot etiska principer (Devinney et al., 2010). Vidare kan samhällsansvar även 

tas genom att individen väljer hållbara och ansvarsfulla investeringar. Hållbara eller 

etiska investeringar benämns på engelska som “Social Responsible Investments” (SRI) 

och innebär att individen genom förvaltat kapital, tar hänsyn till miljön samt sociala 

och etiska aspekter (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 

Följderna av att individer tar samhällsansvar genom till exempel bojkottning är att 

företag inte längre kan verka (Grafström et al., 2008). Individers och ideella 

organisationers ökande krav har en bidragande effekt på företags sociala ansvar. 

Löhman och Steinholtz (2003) hävdar att risken att bli bortvald av individer är enklare 

än att bli vald. Om allmänhetens krav inte uppfylls riskerar företag att påverkas negativt 

och det blir en fråga om överlevnad på marknaden. Företagets värde kan både stärkas 

och förstöras, vilket leder till att det formella ansvaret inte har någon större betydelse. 

Motsvaras inte konsumenternas behov blir konsekvensen för företaget en förlorad 

intäkt samt ett försämrat varumärke och rykte. Grafström et al. (2008) menar att det är 

svårt att i monetära termer beräkna vad risken är att inte ta samhällsansvar för företag, 

men oftast görs det för att de vill undvika negativ kritik.

 

3.2.2 Konsumenters faktorer vid köpbeslut 

Det som avgör konsumenters samhällsansvar beror på vilka faktorer som prioriteras vid 

köpbeslut (Harris et al., 2001). Caruana och Chatzidakis (2013) påstår att konsumenters 

preferenser inte endast speglar pris, kvalitet, bekvämlighet, pålitlighet och 
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tillgänglighet. Konsumenters preferenser har utökats till att även omfatta sociala 

aspekter som rättvisa, rättigheter, god etik och hållbarhet. Detta har förändrat relationen 

mellan företag och konsumenter. Tidigare handlade det endast om nyttomaximering för 

båda parterna, utbyte, värde, produktens funktionalitet och produkteffektivitet. Idag 

inkluderas sociala, moraliska och politiska förbindelser samt att konsumenter har ett 

förtroende för att människor, djur eller ekosystem inte nyttjas vid framställning av 

produkten och att lagar följs (Caruana & Chatzidakis, 2013). Detta kunde utläsas i en 

undersökning av The Nielsen Company (2013) som visade på att hälften av alla 

svenskar skulle välja att spendera mer på en vara eller en tjänst från företag som inför 

program avsedda för att gynna samhället. Ett exempel på ett sådant program är 

Ramlösas vattenprojekt som för varje såld liter vatten, skänker motsvarande mängden 

vatten till olika vattenprojekt i Afrika (Ramlosa). Enligt Bhattacharya och Sankar 

(2001) har konsumenter mer förtroende för företag som arbetar med CSR vilket får 

konsumenterna att tro att företagens produkter har bättre kvalitet eftersom de är 

producerade på ett mer ansvarsfullt sätt. Detta innebär att CSR påverkar konsumenters 

helhetsbedömning. Bhattacharya och Sankar (2001) menar vidare att CSR bidrar till en 

positiv helhetsuppfattning av företaget vilket konsumenterna har i åtanke vid val av 

produkter. En annan studie visar att det finns en positiv relation mellan företags CSR-

handlingar och konsumenters attityder till dessa företag samt de produkter företaget 

erbjuder. Det finns dock ingen kunskap om när, hur och för vem som CSR-initiativ 

specifikt fungerar på. Med tanke på den potentiella mångfalden bland konsumenter 

finns det också olika uppfattning om företags initiativ till CSR. För att det ska vara 

lönsamt för företag att driva CSR-arbete måste företaget veta vilka konsumenter som 

föredrar företag som tar samhällsansvar (Bhattacharya och Sankar, 2001).

Konsumenters samhällsansvar kan enligt Auger et al. (2006) synas på två sätt. Det ena 

sättet är genom deras konsumtionsbeteende, och det andra sättet är genom deras svar i 

marknadsundersökningar. Det som Auger et al. (2006) anser är relevant i slutändan är 

interaktionen mellan dessa två sätt. Konsumenter pratar allt mer om att ta 

samhällsansvar, men detta syns inte alltid i deras handlingar. I 

marknadsundersökningar ger konsumenter positivt intryck och majoriteten svarar att 

de är motiverade och engagerade i att förbättra samhället och att de är villiga att stödja 

företags CSR-arbete. Undersökningar som mäter konsumenters köpbeteende visar 

istället att konsumenten inte är villig att betala för hållbara produkter. Det finns företag 
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som har satsat på att en hållbar produktion, men som i slutändan misslyckat att få sina 

produkter sålda då det är konsumenten som avgör efterfrågan (Auger et al., 2006). 

Auger et al. (2006) hävdar att konsumenter endast säger att de bryr sig om samhället 

men ändå prioriterar lågprisprodukter. Priset är därmed en viktigare faktor vid 

köpbeslut än vad moraliska åsikter är. Detta visar även andra undersökningar som 

menar att individer är medvetna om CSR men trots detta prioriteras lågt pris och hög 

kvalité framför hållbarhetsvaror (Blom & Frisk, 2013; Mohr et al., 2001). Bhattacharya 

och Sen (2001) förklarar utifrån en annan undersökning att det inte finns något samband 

mellan företags samhällsarbete och deras påverkan på individers attityder till företaget. 

Trots att mer än 80 procent av alla företag redovisar CSR-arbete på sina hemsidor 

prioriterar individer trots sin medvetenhet gällande CSR, till största del egenskaper som 

lågt pris och hög kvalité framför hållbarhetsvaror (Blom & Frisk, 2013; Mohr et al., 

2001; Bhattacharya & Sen, 2001). Många gånger anser konsumenter att företags 

motivation till att arbeta med hållbarhetsfrågor endast beror på deras egen vinning 

vilket därmed leder till att CSR inte anses vara ett kriterium vid köpbeslut (Mohr et al., 

2001). Brytting (2005) menar istället att konsumenter känner sig opåverkbara i det stora 

samhället vilket gör att individen följer ekonomiska rationella konsumtionsmönster. 

När konsumenter känner sig opåverkbara innebär det att de anser att deras agerande 

inte har någon betydelse, eftersom fler måste agera på samma sätt för att det ska göra 

någon skillnad. Dessa konsumenter ser snarare att det borde genomföras mer drastiska 

åtgärder, än att de själva kan påverka genom sin konsumtion. 

Trots att fler konsumenter förstår att de kan ta samhällsansvar genom konsumtion finns 

det individer som har svårt att sammankoppla konsumtion med dess konsekvenser. 

Detta kan bero på samhällsproblemens komplexitet och den kunskap som krävs för att 

förstå sambanden mellan konsumtion och samhällsansvar (Borglund et al. 2012). 

Jensen och Sandström (2012) hävdar att det kan vara svårt nog att ta samhällsansvar 

för andra individer i ett lokalt sammanhang, men att utöka samhällsansvaret för andra 

individer i ett globalt sammanhang är betydligt svårare. Auger et al (2006) kopplar 

denna svårighet till konsumenters kunskap och medvetenhet om produkter som är 

producerade med hänsyn till samhället. Enligt Auger et al (2006) är det ett problem som 

är direkt kopplat till konsumenters samhällsansvar. Konsumenten är oftast inte 

medveten om hur produkter är producerade och under vilka omständigheter. Harris et 

al. (2001) instämmer och påstår att konsumenters kunskap är låg eftersom det är svårt 
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för konsumenterna att få information om produktens framställning. Det finns även en 

bristande medvetenhet hos konsumenten som inte förstår att den genom sin konsumtion 

tar samhällsansvar. För att testa om konsumentens medvetenhet och kunskap har någon 

påverkan vid köpval gjordes en undersökning på två olika grupper av konsumenter. 

Den ena gruppen konsumenter fick information om hur produkten producerats medan 

den andra inte fick någon information alls. Därefter jämfördes köpvalen för dessa 

grupper vilket resulterade i att inga skillnader uppvisades mellan de två gruppernas 

köpbeteende trots förkunskapen om produktens produktionssätt i den ena gruppen 

(Harris et al., 2001).

Morrison och Bridwell (2011) hävdar att förtagen historiskt sett har mer information 

om sina konsumenter än någonsin. Detta är möjligt genom modern datateknik som 

hjälper företag att veta vad, när, var och varför konsumenterna vill konsumera som de 

gör. Skulle konsumenterna förändra sitt köpbeteende på grund av sin tilltro på företags 

samhällsansvar skulle företagen få kännedom om detta. Det finns konsumenter som 

inte efterfrågar detta, istället fortsätter de att köra bilar som släpper stora mängder 

avgaser och utsläpp, onödiga engångsprodukter förbrukas och produkter köps från Kina 

och andra utvecklingsländer. Morrison och Bridwell (2011) menar att det är lätt att säga 

att konsumenter inte är medvetna om arbetsvillkoren i utvecklingsländerna, men de 

menar att okunnighet inte är någon ursäkt. Fleetwood (2006) menar dessutom att 

konsumenter ofta vet med sig att de är ansvariga för andra arbetstagare och att de många 

gånger till viss del känner sig ansvariga för deras löner och arbetsförhållanden, vilket 

dock ignoreras vid utförda handlingar. Harris et al. (2001) hävdar istället att 

konsumenter borde lära sig om komplicerade samhällsfrågor och hämta information 

om socialt ansvar för enskilda företag. Detta menar även Morrison och Bridwell (2011) 

som förklarar att CSR förespråkare borde rikta sina ansträngningar mot att utbilda 

konsumenter att förändra deras preferenser inom konsumtion.

3.2.3 Konsumenters motiv för att ta samhällsansvar 

För att ta reda på om det finns ansvariga konsumenter gjordes en undersökning för att 

ta reda på konsumentens motiv genom att studera deras faktorer vid köpval. 

Undersökningen visade att det trots allt finns konsumenter som tar ansvar för samhället 

vid köpbeslut, men undersökningen kunde inte visa några mönster på vem den typiska 
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konsumenten är. Enligt undersökningen är det inte den rika, högutbildade kvinnan från 

liberala väst som är den typiska stereotypen i media som tar samhällsansvar. 

Undersökningen kunde inte visa om samhällsansvar berodde på ålder, kön, utbildning, 

inkomst eller standard. Omtanken för samhället är istället något som kommer från 

individens inre. Undersökningen visade dock att konsumenter är villiga att betala för 

produkter som är producerade med hänsyn till samhället om produkten uppfyller 

resterande preferenser som till exempel bra kvalité (Auger et al. 2006).  

 

Det centrala i diskussionen om vilka motiv konsumenten har för att ta samhällsansvar 

är det mänskliga behovet som får konsumenten att agera och bete sig på ett särskilt sätt. 

Detta agerande speglas i sin tur i konsumenters faktorer. Det argument som finns 

gällande konsumenternas mänskliga behov är att konsumenter tar samhällsansvar för 

att känna samhörighet till andra individer. Konsumentens samhällsansvar kan också 

bero på egennytta som får den moderna konsumenten att driva på företagen att till 

exempel producera miljövänliga produkter på grund av upplevda hälsofördelar 

(Caruana & Chatzidakis, 2013). Bénabouw och Tirolez (2010) menar att individens 

motiv även kan bero på att människor mår bra av att ha bidragit till ett bättre 

samhälle.  Vidare menar författarna att ett annat motiv kan vara att de vill ha bekräftelse 

av andra att de är ansvarsfulla individer. Enligt en studie som gick ut på ett 

blodgivningsexperiment ökade antalet blodgivare om deras namn publicerades i 

tidningar. Motiven till deras handlande berodde således på att visa att de var duktiga 

och generösa för att få bekräftelse från samhället (Bénabouw och Tirolez, 2010). 

 

3.3 Vår undersökningsmodell 

Den teoretiska referensramen beskriver begreppet CSR och visar de valda modellerna 

av författare som definierar företags samhällsansvar. Gällande konsumenters 

samhällsansvar finns det inom teorin ingen modell, däremot har det på senare år 

tillkommit teorier som definierar begreppet. Utöver begreppets definition har det 

tillkommit teorier som visar vilka faktorer som avgör vad konsumenter tar 

samhällsansvar för samt vilka motiv konsumenter har för att ta samhällsansvar. 
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Nedan visas en sammanfattning av vilka samhällsansvarsteorier som har behandlats i 

den teoretiska referensramen. 

 

Företags samhällsansvar (CSR) Konsumenters samhällsansvar 

 

Definition av begreppet CSR och 

hållbarhet 

 

Definition av konsumenters 

samhällsansvar 

Triple bottom line

Samhällsansvarspyramiden

Tredomänsmodellen 

 

Konsumenters samhällsansvar och 

faktorer

Företags motiv för att ta samhällsansvar Konsumenters motiv för att ta 

samhällsansvar 

 

Figur 7: Sammanställning av den teoretiska referensramen 

Genom att dela upp den teoretiska referensramen som i modellen ovan, i ett 

företagsperspektiv och ett konsumentperspektiv, framgår det tydligt att modeller som 

definierar konsumenters samhällsansvar saknas i teorin. Det finns modeller som 

illustrerar CSR, men det finns däremot inte någon modell som definierar konsumenters 

samhällsansvar. Utifrån forskning och studier finns det en tydlig koppling mellan CSR 

och konsumentperspektivet. Trots att konsumenter har en avgörande betydelse för 

företags samhällsansvar saknas det forskning om konsumenters relation till CSR. 

Konsumenters samhällsansvar har inte utvecklats inom teorin i samma utsträckning 

som CSR. Då det saknas en modell som definierar konsumenters samhällsansvar är 

därmed studiens syfte att utveckla en tentativ modell på konsumentnivå som motsvarar 

de modeller som finns inom CSR. 
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Figur 8: KAO-modellen

 

I figuren ovan som vi valt att kalla KAO-modellen, konsumenters ansvarsområden, 

illustreras de ansvarsområden som hämtats från CSR-modeller. Ansvarsområdena i 

CSR-modellerna kommer att utgöra ramverket för den tentativa modellen. För att 

möjliggöra att en modell skapas på konsumentnivå behövs teori som finns gällande 

konsumenters samhällsansvar. Det som finns inom CSR-teorin är inte tillämpbart på 

konsumentnivå då detta handlar om företag. Det är alltså CSR-modellernas 

ansvarsområden som är relevanta och som kommer inspirera till att skapa den revidera 

modellen på konsumentnivå. De faktorer som konsumenten värderar i samband med 

konsumtion kommer att vara avgörande för vilka ansvarsområden som går att tillämpas 

och inte på konsumentnivå. Dessa faktorer kommer att belysas för att framtagningen 

av ansvarsområdena på konsumentnivå ska kunna konstrueras.  

 

 

Konsumenters 
ansvarsområdenEtiskt

Miljö

Socialt Filantropiskt

Legalt

Ekonomiskt 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras svarsresultaten som tagits fram i samband med de två 

datainsamlingarna. Sammanlagt har 15 intervjuer genomförts av 12 respondenter från 

olika branscher. CSR-ansvariga och personer på företag som aktivt arbetar med CSR 

har intervjuats. Utöver dessa har en välgörenhetsorganisation, en 

miljömärkningsorganisation och en organisation för etisk märkning intervjuats, med en 

representant från respektive organisation.  

 

Kapitel fyra följer liknande struktur som kapitel tre. Kapitlet inleds med 

respondenternas syn på definitionen av konsumenters- och företags samhällsansvar. I 

avsnitt 4.2 behandlas de faktorer som identifierats och de motiv som konsumenter har 

för sitt ansvarstagande. I detta avsnitt kommer faktorerna och motiven att placeras 

under de ansvarsområden som vi sammanställt i KAO-modellen (se sidan 49). 

 

4.1 Definitionen av konsumenters- och företags 

samhällsansvar 

Enligt samtliga respondenterna handlar konsumenternas samhällsansvar om att 

medvetet konsumera hållbart, vilket innebär att konsumenterna har en förståelse för hur 

deras konsumtion påverkar samhället. Medvetna konsumenter utövar påtryckningar på 

företag för att de ska öka sitt samhällsansvar, vilket bidrar till att företaget anpassar sina 

produkter och tjänster med hänsyn till konsumenternas efterfrågan. Konsumenterna kan 

ta samhällsansvar genom att bojkotta varor och tjänster som inte är producerade med 

hänsyn till samhället. Detta innebär att konsumenter tar samhällsansvar genom att aktivt 

visa och påverka företag att agera med hänsyn till miljön och sociala aspekter.  

 

 

 

 

”Medvetenhet är när konsumenten väljer Fairtrade-märkt eller andra 

produktmärkningar. Både när det gäller miljö- eller etiska märkningar så gör 
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konsumenten ett medvetet val i allt högre grad idag. Det hänger ihop med en större 

kännedom och kunskap om både utmaningarna som finns inom produktionen och om 

vad produktmärkningarna innebär.” 

- Maria Granefelt, kommunikationsansvarig på Fairtrade 

 

Samhällsansvar kan även tas genom att konsumenter istället konsumera varor och 

tjänster som är etiskt märkta eller miljömärkta. Att vara en medveten konsument 

innebär därmed att förstå hur konsumtionen påverkar världen och att konsumenten är 

med och påverkar genom att välja vad som konsumeras och vad som utesluts från 

konsumtionen. Detta är ett effektivt verktyg för ansvariga konsumenter att använda för 

att påverka företag att öka sitt samhällsansvar. Då konsumenter blir allt mer medvetna 

tyder detta på att fler förstått att det finns ett samband mellan konsumtion och 

samhällsansvar. 

 

“Konsumenten blir allt mer en aktiv konsument som bryr sig om vad man köper och 

inte köper och förstår att det finns samband mellan konsumtion och ansvarstagande”  

- Cecilia Schön, insamlingschef på Barnfonden 

 

Trycket mot företag som skapas av att konsumenter tar samhällsansvar bidrar även till 

att företag ingår samarbeten med ideella organisationer som till exempel Barnfonden. 

Schön som är respondent för Barnfonden anser att samarbeten mellan företag och 

ideella organisationer inte var lika vanligt för tio år sedan. Samarbeten mellan företag 

och ideella organisationer har utvecklats de senaste åren på grund av att konsumenter 

har högre krav och tar större ansvar vid konsumtion. För företag innebär samarbete med 

ideella organisationer att de tar samhällsansvar utöver vad lagen kräver. Vidare menar 

Schön (Barnfonden) att även konsumenter tar ett samhällsansvar utöver vad lagen 

kräver när de ger bidrag till ideella organisationer, på samma sätt som detta gäller för 

företag. Enligt Schön (Barnfonden) konsumeras en tjänst när en person bli medlem hos 

Barnfonden och det tas ett samhällsansvar precis som vid konsumtionen av varor. 

 

 

“Jag känner att frågorna om konsumtion och kunskapen om det har ökat otroligt.” 

- Eva Kindgren CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB 
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Kindgren (KappAhl) har sett en ökning av konsumentens medvetenhet då konsumenter 

alltmer ställer frågor som berör konsumtionen. Kindgren (KappAhl) poängterar att det 

skett en otrolig ökning av medvetenheten bara under de senaste två åren. Likaså menar 

Holm (Svanen) att samhällsansvaret har blivit alltmer uppmärksammat och att 

uppmärksamheten även har ökat bland konsumenter. Kindgren (KappAhl) hävdar att 

det är svårt att inte ta samhällsansvar när konsumenten väl har fått kunskap om hur 

situationen i samhället ser ut. Har konsumenten kännedom om vikten av att ta 

samhällsansvar menar Kindgren (KappAhl) att det är svårt att inte ta ställning och säga 

att samhällsproblemen inte berör en själv. Några anledningar till att konsumenter tar 

samhällsansvar är därmed för att de fått kunskap, insikt och förståelse för vad det 

innebär.  

 

“Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något” 

- Eva Kindgren, hållbarhetschef på KappAhl Sverige AB 

 

Intervjuresultaten framhäver att en hållbar konsumtion snabbare kan nås, om fler 

konsumenter förstår att de har makten att driva marknaden i en riktning mot hållbar 

utveckling. Intervjuresultaten visar på att konsumenters efterfråga avgör företags utbud. 

Detta konstateras bland annat av Volkswagens respondent, Thomasfolk, som menar att 

företaget producerar bilar som är bättre ur miljösynpunkt, tack vare konsumenters 

ökade efterfråga på sådana produkter. Även Kronhöffer som är respondent för SJ menar 

att företaget påverkas av marknadskrafterna. Företaget märker att konsumenter 

efterfrågar certifierade produkter i bistron i allt större utsträckning, vilket har lett till att 

SJ numera erbjuder mer av dessa varor. Utifrån detta kan vi se att det är konsumenterna 

som avgör efterfrågan på certifierade varor och tjänster och att konsumenterna har en 

betydande roll genom att påverka företag att arbeta med CSR-frågor. Holm (Svanen) 

förklarar till exempel att deras miljömärkta varor inte hade kunnat säljas om inte 

konsumenterna efterfrågade dessa varor. 

 

“Konsumenter kan ta samhällsansvar och det kan tas genom aktiva val och 

handlingar som genomsyrar konsumenters konsumtions- och köpbeteende.” 

- Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen Group Sverige AB 
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Några av respondenterna hävdar att samhällsansvar måste tas av konsumenter då de har 

ett ansvar för varandra men även för nästkommande generationer. Kindgren som är 

respondent för KappAhl menar att företag tar samhällsansvar för kommande 

generationer, men även för att de som företag ska kunna bedriva verksamhet i 

framtiden. I KappAhls fall handlar det om att ta ansvar för bomullsodlingen och se till 

att leverantörerna gör besparingar och inte använder kemikalier. Stenbeck (Nordic 

Choice Hotels) delar samma åsikt och menar att hänsyn till miljö och sociala aspekter 

bör tas på lång sikt både för mänsklighetens skull, men även för att verksamheten ska 

kunna bedrivas i framtiden. Likaså hävdar Wiesgickl (Cloetta) att företaget starkaste 

drivkraft för att ta samhällsansvar är för att säkerställa att det ska finnas råvaror även i 

framtiden.  

 

”För att vi ska kunna lyckas med vår affärsidé så måste vi vara otroligt 

kostnadseffektiva och vi måste vara otroligt resurssnåla. För det är ett sätt för oss att 

spara på miljön, men vi sparar ju också kostnader.”  

- Katarina Rosenqvist, CSR-ansvarig på Lidl 

 

Majoriteten av respondenterna är eniga om att jordens resurser överkonsumeras och det 

krävs en förändring. Kravet att företag och konsumenter bör ta samhällsansvar för den 

gemensamma planet har ökat på grund av att den allvarliga miljösituationen som råder. 

Kindgren (KappAhl) förstärker detta genom att förklara att endast Sverige som är ett 

relativt litet land, konsumerar resurser som motsvarar ungefär ett och ett halvt jordklot 

per år. Detta visar på hur allvarlig situationen är och hur relevant företags- och 

konsumenters samhällsansvar är utifrån en långsiktig hållbarhetssynpunkt. 

 

“Vi kan inte rädda världen, varken jag eller KappAhl, men vi har ett ansvar att ta 

hand om vår värld.” 

- Eva Kindgren, CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB 

Företags samhällsansvar sträcker sig genom hela produktionsprocessen och därmed har 

företag även ansvaret för valet av leverantörer. Eriksson (Löfbergs), Wiesgickl 

(Cloetta) och Lindgren (Lantmännen Cerealia) talar om samhällsansvar genom hela 

produktionsprocessen och poängterar att företag ansvarar för valet av leverantörer. Likt 

de val företag står inför genom hela produktionsprocessen anser samtliga respondenter 
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att konsumenter ansvarar för de val som görs i samband med konsumtion. Kronhöffer 

(SJ) förklarar att de medvetna valen är en av de främsta likheterna mellan begreppen 

företags samhällsansvar och konsumenters samhällsansvar. Vidare förklarar 

Kronhöffer (SJ) att företags samhällsansvar är att föregå med gott exempel och driva 

hållbarhetsfrågor på ett bra och seriöst sätt. Att föregå med gott exempel menar 

Kindgren (KappAhl) gäller för såväl företag som för konsumenter. När även 

utvecklingsländer ökar sin konsumtion och har liknande möjlighet som de 

västerländska länderna, kan de västerländska länderna inte kräva att 

utvecklingsländerna inte ska ha samma rättigheter. Det gäller därför att de länder som 

har möjlighet att ta samhällsansvar gör det för att föregå med gott exempel för 

utvecklingsländer som inom en snar framtid kommer att öka sin konsumtion. 

 

“Konsumenters samhällsansvar visar sig genom hållbar konsumtion.” 

- Nancy Holm, marknads- och kommunikationschef på Svanen (Miljömärkning 

Sverige AB) 

 

De tillfrågade respondenterna har en liknande uppfattning om företags samhällsansvar. 

De flesta är även eniga om definitionen av konsumenters samhällsansvar. Dessa 

begrepp definieras snarlikt, men skillnaden är att företag skall ansvara för samhället i 

samband med produktion medan konsumenter har att ansvar för samhället i samband 

med sin konsumtion. Vidare inkluderar respondenterna hänsynen till miljö och sociala 

aspekter i de båda definitionerna. Samtliga respondenter hävdar att det finns en 

interaktion mellan CSR och konsumenters samhällsansvar. Holm som är respondent för 

miljömärkningen Svanen förklarar att begreppen företags samhällsansvar och 

konsumenters samhällsansvar inte är något nytt. Holm (Svanen) menar att det alltid 

varit så, även om man tittar tillbaka flera hundra år i tiden. Holm (Svanen) anser dock 

att samhällsansvarsdefinitionen blivit mer uppmärksammad den senaste tiden och att 

insikten om samhällsansvaret tydligt har ökat hos såväl företag som konsumenter.  

4.2 Konsumenters samhällsansvarsområden och 

faktorer vid konsumtion  
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”Ingen konsument vill köpa produkter där barnarbete förekommer eller där 

mänskliga rättigheter kränkts. Det är mer en fråga om kännedom, eller medvetenhet 

om dessa frågor och hur högt upp det ligger på ens agenda.” 

- Maria Granefelt, kommunikationsansvarig på Fairtrade 

 

Konsumenters val av produkter och tjänster baseras på olika faktorer som till exempel 

pris, kvalitet, tillgänglighet och hållbarhet. Vilka kriterier som är vanligast bland 

konsumenter har vi kunnat se variera beroende på vilken bransch det gäller. För att 

tydliggöra vilka ansvarsområden som är tillämpbara på konsumentnivå har 

respondenterna anmärkt de faktorer som är avgörande när konsumenter tar 

samhällsansvar vid konsumtion. Resultatet visar att det finns faktorer som kan 

förknippas med viljan att ta samhällsansvar, men det finns även faktorer som visar att 

konsumenter prioriterar faktorer som inte har någon relation till samhällsansvar som 

till exempel lågt pris eller bekvämlighet. 

 

4.2.1 Etiskt ansvar 

Enligt respondenterna innebär det etiska ansvaret att företag och konsumenter tar 

ansvar utöver det lagen kräver för att i så stor utsträckning som möjligt minska negativa 

effekter på samhället och att istället försöka agera på ett sätt som gynnar miljön och 

sociala aspekter. 

 

“Det finns en grupp konsumenter som är så pass intresserade för miljön att de 

betalar mer för varor eller tjänster som är producerade med hänsyn till samhället. 

Det förväntas att den här gruppen konsumenter kommer att stiga till 30 procent i 

Sverige på bara några år.” 

- Eva Kindgren, CSR-ansvarig på KappAhl 

 

Kindgren (KappAhl) menar att konsumenter tar samhällsansvar för etiska och 

moraliska skäl vilket många konsumenter visar stort intresse för. Det finns en grupp 

konsumenter som är villiga att betala mer för en vara eller en tjänst om den är 

producerat med hänsyn till samhället. Dessa konsumenter prioriterar därmed inte pris 

utan de föredrar hellre att ta samhällsansvar för områden som miljön, sociala aspekter 

samt frågor som består av etik och moral. De är även villiga att göra avkall för 



56 

 

bekvämligheten genom att till exempel cykla till jobbet trots att de har bil. Dessa 

konsumenter prioriterar faktorer som positivt påverkar samhället framför faktorer som 

endast gynnar den enskilda konsumenten.  

 

Bland majoriteten respondenter är de medvetna valen den största likheten mellan 

konsumenters samhällsansvar och företags samhällsansvar. De medvetna valen 

konsumenter kan göra är att aktivt uppmärksamma vad de konsumerar och välja att 

konsumera produkter och tjänster som tar hänsyn till samhället. De kan även aktivt 

välja bort produkter som är skadliga för miljön och produkter som producerats under 

sämre sociala förhållanden. Om konsumenter inte tar sitt ansvar för samhället genom 

att välja bort produkter och tjänster som inte tar hänsyn till miljön och sociala 

förhållanden, bidrar konsumenter indirekt till förstörelse av samhället. Det innebär även 

att konsumenter bidrar till att företag kan fortsätta att agera emot etiska principer. 

Företag får, trots sitt oansvariga beteende sina produkter sålda. 

 

Samtliga respondenter hade dålig kännedom om Carrolls (1991) 

samhällsansvarspyramid, eller inte någon kännedom alls. I samband med att 

respondenterna fick intervjufrågorna valde majoriteten av respondenterna att ta reda på 

vad samhällsansvarspyramiden är för en modell.  Många av respondenterna påstår att 

de har dålig kännedom på grund av att modellen inte är aktuell i dagens samhälle och 

de därför inte använder samhällsansvarspyramiden i sitt CSR-arbete. Enligt somliga 

respondenter klassas det etiska ansvaret inte längre som eget område, vilket det gör i 

samhällsansvarspyramiden (Carroll, 1991). De anser istället att etiken borde 

förekomma i samtliga ansvarsområden. Vidare anser respondenterna att det sociala 

ansvaret och miljöansvaret är skilda ansvarsområden som inte bör ingå i det etiska 

ansvarsområdet. Detta förklarar respondenterna med hjälp av modellen the triple 

bottom line (Elkington, 1994), där det sociala ansvaret och miljöansvaret utgör egna 

ansvarsområden. Respondenterna anser att TBL är en modernare och mer välbekant 

och aktuell modell som stämmer överens med dagens samhällsansvar. Kindgren 

(KappAhl) hävdar att konsumtionen har förändrats mycket under de två senaste åren. 

Konsumenter ökar konsumtionen av ekologiska kläder och hållbarhetsmärkningar, 

vilket är några av många anledningar till att företag anpassar verksamheten efter 

konsumenters efterfråga.  
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Några respondenter förklarar att samhällsansvarspyramiden (Carroll, 1991) skapades 

innan konsumenter var medvetna om hållbar utveckling och hade kunskap om 

miljömässiga och sociala aspekter. TBL framtogs bara tre år efter 

samhällsansvarspyramiden, men däremot har TBL vidareutvecklats och företag gör 

sina egna utformningar av modellen. En variant av TBL är att den konstrueras som ett 

Musse Pigg-ansikte, där ekonomi utgörs av en stor cirkel och miljö och socialt hamnar 

som två mindre cirklar ovanför den större cirkeln. Dessa företag anser att det 

ekonomiska ansvaret är större än ansvaret för miljön och sociala förhållanden. De väljer 

därför att illustrera detta genom att det ekonomiska ansvaret är placerat i en större 

cirkel. Vidare finns det företag som placerat cirklarna i varandra, där miljön är den 

största yttre cirkeln som företag måste förhålla sig till. Innanför den cirkeln finns det 

sociala ansvaret som i sin tur består av en cirkel, ekonomi som innesluts i ansvaret för 

sociala förhållanden och miljö. Att ekonomi är den minsta cirkeln innebär inte att det 

ekonomiska ansvarstagandet är minst relevant, utan att ekonomi per definition inte kan 

bli större än de två cirklarna utanför eftersom företaget då överskrider uttaget som kan 

tas för mänskligheten och miljön. Etiken ingår i sin tur i alla ansvarsområden som tas 

upp i företags egna versioner av TBL.  

 

4.2.2 Miljöansvar 

“Som konsument tar man samhällsansvar genom att aktivt visa eller påverka företag 

genom att agera för en bättre värld genom att bojkotta varor eller välja varor som är 

Fairtrademärkta eller ekologiska.” 

- Cecilia Schön, insamlingschef på Barnfonden 

Inom livsmedelsbranschen har det visat sig att konsumenter är mycket medvetna om 

vad de köper och livsmedelsbranschens konsumenter föredrar ofta hälsan före priset. 

Schön (Barnfonden) förklarar att konsumenter ställer krav på somliga varor, men inte 

på alla. Livsmedelsvaror anser Schön (Barnfonden) är sådana varor som konsumenter 

gärna föredrar är ekologiska, Fairtrade-märkta och närodlade. Detta håller Eriksson 

(Löfbergs) inte med om och förklarar att deras konsumenter inte alls prioriterar 

ekologiska och Fairtrade-märkta varor. Trots att Löfbergs dubbelmärker sina varor med 

både en ekologisk märkning och en Fairtrade-märkning anser Eriksson (Löbergs) att de 

flesta konsumenterna inte tar hänsyn till detta vid köp. Det är snarare företag som är 
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mer medvetna och föredrar att köpa det dubbelmärkta kaffet. Även Stenbeck (Nordic 

Choice Hotels) poängterar detta och menar att företag i betydligt större utsträckning 

föredrar dessa typer av varor. Vidare förklarar Stenbeck (Nordic Choice Hotels) att det 

även finns företag som först och främst prioriterar hållbarhet och att pris inte är lika 

betydande.  

 

Stenbeck (Nordic Choice Hotels) hänvisar till en undersökning som är gjord av 

Sustainable Brand Index där 75 procent av de tillfrågade konsumenterna svarade att de 

hade betalat mer för hållbara egenskaper och ett hållbart märke. Hur mycket mer de 

hade betalat varierade mellan intervallen 5 till 50 procent. Respondenterna uppfattar 

däremot att denna statistik i många fall är missvisande då färre konsumenter agerar på 

detta sätt i praktiken. Stenbecks (Nordic Choice Hotels) uppfattning är att 

konsumenterna förväntar sig att hållbarhet ska ingå i priset och att de förutsätter att 

företag bedriver verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. De preferenser som kan ses hos 

företagets konsumenter menar han är läge, standard och bekvämlighet.  

 

Flertalet respondenter hävdar däremot att det finns ett stort antal konsumenter som 

prioriterar hållbarhet då konsumenterna anser att det är viktigt att ta ansvar för miljön. 

Lindgren (Lantmännen Cerealia) bekräftar detta med ett exempel som visar att många 

konsumenter valt att bojkotta palmolja för att ta ansvar för miljön. 

 

“Där vi ser det tydligaste exemplet där konsumenten ställning och beteende kan 

förändra är ju användningen av palmolja. [...] Det har ju fått oss att ändra i vår 

produktutveckling. “  

- Ulf Lindgren, hållbarhetschef på Lantmännen Cerealia 

 

På grund av den enorma mängd regnskog som skövlats i samband med framtagningen 

har det lett till att många konsumenter avstår från att konsumera varor som innehåller 

palmolja av den anledningen att de vill ta ansvar för miljön. Detta exempel visar att 

dessa konsumenter tar ansvar för miljön då de väljer bort produkter som inte framtagits 

på ett miljövänligt sätt. Det finns också konsumenter som aktivt väljer att köpa 

produkter som är producerade med hänsyn till miljön. Även detta beteende visar att det 

finns konsumenter som tar miljöansvar. 
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Majoriteten av respondenterna har fått uppfattningen om att allt fler konsumenter har 

blivit medvetna om ekologiska varor och dessa varor prioriteras i allt större 

utsträckning. Det som däremot inte prioriteras i samma utsträckning är 

miljömärkningar, men det betonar Holm (Svanen) inte har att göra med att konsumenter 

inte vill ta ansvar för miljön, utan att det saknas kunskap och medvetenhet om 

miljömärkningen. Många konsumenter förknippar ekologiska varor med företag som 

tar hänsyn till miljön, men de förknippar även dessa produkter med hälsan. Detta kan 

enligt Eriksson (Löfbergs) ha att göra med att företag de senaste åren har ändrat 

marknadsföringsstrategi och istället lyft fram att ekologiska produkter gynnar hälsan. I 

England poängterade företagen hur bra ekologiskt är för hälsan och det fick en betydligt 

större effekt på konsumenterna. När ekologiskt var nytt på den svenska marknaden 

poängterade företag främst hur bra framställningen av produkterna är för miljön och 

sociala förhållanden i områden där odlingen är placerad. Detta fick inte den effekt som 

företag hade hoppats på då majoriteten av konsumenterna inte tog hänsyn till dessa 

aspekter. Eriksson (Löfbergs) anser att majoriteten av konsumenterna är egoistiska och 

främst ser till sig själva och till sin familjs hälsa. Hon förklarar att konsumtionen av 

ekologiskt ökar när konsumenter informerats av att det är bra för hälsan och inte av 

anledningen att de tänker på andra människor som lever under sämre förhållanden.  

 

“De flesta konsumenter är egoistiska och ser främst till sig själv och sina barn. Jag 

tycker det är viktigt att ta ett samhällsansvar globalt sett och totalt sett och då är ju 

påverkan för de stackars människor som ska hantera de här kemikalierna i fattiga 

länder av stor betydelse.” 

- Eva Eriksson, hållbarhetschef på Löfbergs 

 

Bland respondenterna finns det en tydlig samstämmighet om att det ökade 

samhällsansvaret hos konsumenter beror på att de i större utsträckning prioriterar 

hälsan. Lindgren (Lantmännen Cerealia) hävdar att det råder en pågående hälsotrend 

som gör att konsumenter är medvetna om vad de konsumerar. Konsumenter tar 

samhällsansvar både för sin egen hälsa men även för familjens. Lindgren (Lantmännen 

Cerealia) förklarar vidare att konsumenter utöver konsumtionen av ekologiska varor i 

större utsträckning även föredrar närodlad mat, vilket respondenterna även förknippar 

till hälsotrenden. När Lantmännen Cerealias varumärke Go Green lanserade den 

svenska bönan fick det ett otroligt genomslag, vilket visade på medvetenhet hos 
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konsumenterna när det gäller att ta ansvar i form av konsumtion av närodlade produkter. 

Det finns även en medvetenhet hos de konsumenterna som byter ut kött mot andra 

sorters protein, vilket likaså är ett sätt att ta ansvar på för miljön. 

 

“Ansvaret för hälsan och miljön hänger ihop.”  

- Eva Eriksson, hållbarhetschef på Löfbergs 

 

Holm (Svanen) påstår däremot att medvetenheten för miljön inte handlar om någon 

hälsotrend utan om en överlevnadsstrategi. Konsumenten har insett att det på lång sikt 

inte går att konsumera i samma utsträckning som i dagsläget vilket är anledningen till 

att konsumenter tar samhällsansvar för miljön. Trots en ökad medvetenhet om behovet 

av att ta samhällsansvar för miljön, menar somliga respondenter att det finns en grupp 

konsumenter som inte förstår vikten av att ta ansvar för den framtida generationen. 

Stenbeck (Nordic Choice Hotels) förklarar att konsumenter många gånger inte har 

förståelse för vad som är bra ur miljösynpunkt. Trots att det finns konsumenter som inte 

alltid förstår innebörden av konsumtion utifrån ett miljöperspektiv har företaget valt att 

arbeta med CSR-relaterade frågor och istället utbilda konsumenterna. Stenbeck (Nordic 

Choice Hotels) förklarar att företaget gör detta genom att ha en bok på varje hotellrum 

som innehåller information om miljö och hållbarhet som hotellgästerna ska kunna ta 

del av.  

 

“Vi har gjort några större undersökningar på våra kunder och ställt frågor som om 

det exempelvis är viktigt att vi tar ansvar för planeten och våra barn i framtiden. Då 

får man varierande svar allt från att de som bryr sig mycket till att de inte alls anser 

att de har ett ansvar för vår planet”. 

- Eva Kindgren, CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB 

 

Vidare har medvetenheten om användningen av kemikalier ökat bland konsumenterna 

och de tar samhällsansvar för att undvika att kemikalier används då det är skadligt för 

hälsan och miljön. Konsumenter har förstått att deras konsumtion påverkar både hälsan 

och miljön och tar av den anledningen samhällsansvar vid konsumtion. Till exempel 

har nyblivna föräldrar blivit mer medvetna om golvet barnen leker på, vilka leksaker 

barnet leker med eller vad de använder för textiler då dessa är områden som kan 

innehålla kemikalier. Holm (Svanen) förklarar att miljö hamnar långt upp på listan i 
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undersökningar som i dagsläget genomförs gällande de områden som konsumenter tar 

samhällsansvar för. Detta beror på att fler har förstått att miljöfrågor påverkar hur man 

lever och vad som konsumeras. 

 

“Jag tänker att konsumenten blir allt mer en aktiv konsument som bryr sig om vad 

man köper och inte köper och förstår att det finns samband. Det tror jag, och det är 

speciellt unga människor som bryr sig och är engagerade.”  

- Cecilia Schön, insamlingschef på Barnfonden 

 

Trots att konsumenter insett att det finns ett samband mellan konsumtion och 

samhällsansvar och att fler konsumenter har ökat ansvarstagandet för hälsan och miljön 

menar Lindgren (Lantmännen Cerealia) att majoriteten av konsumenterna trots detta 

har ett prisfokus. Kindgren (KappAhl) har däremot uppfattningen om att konsumenter 

prioriterar faktorer som hälsa och miljö framför pris när det gäller konsumtion av 

livsmedelsvaror. Kindgren (KappAhl) menar att det även kan ske en sådan utveckling 

att företagen väljer att endast erbjuda ekologiska varor då det är vad som efterfrågas. 

Till exempel har Lidl valt att endast erbjuda ekologiska citroner och likaså har KappAhl 

endast barnkläder som är tillverkade av ekologisk bomull. 

Figur 9: Sammanställning av de faktorer som ingår i miljöansvaret 
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4.2.3 Socialt ansvar 

“Jag vill att den här varan ska vara producerad under schyssta villkor och då vill jag 

det oavsett om det är ett svenskt äpple eller en banan från något annat land.”  

- Katarina Rosenqvist, CSR-ansvarig på Lidl 

 

Samtliga respondenter anser att det sociala ansvaret kan tas för det lokala såväl som för 

det globala samhället. Däremot anser majoriteten av respondenterna att konsumenter 

tidigare i större utsträckning tog ett globalt ansvar för de sociala förhållandena i 

utvecklingsländerna, men att fokus på senare tid istället har riktats mot det lokala 

samhället. Det sociala ansvaret innefattar inte längre endast de sociala förhållandena 

inom företaget, utan det kan även handla om människor i konsumenters omgivning, 

men ansvaret för människor i andra länder finns dock fortfarande kvar.  

 

Denna förändring har enligt somliga respondenter skett eftersom det är lättare för 

konsumenterna att ta samhällsansvar för något som ligger dem nära och som de också 

är medvetna om att de kan påverka. Det är svårt för konsumenter att veta under vilka 

arbetsförhållanden en produkt har tillverkats eller vad som sker på fabrikerna i 

utvecklingsländerna. Konsumenter anser därmed att de saknar tillräckligt med kunskap 

om det för att kunna ta ställning. Granefelt (Fairtrade) förklarar att det är omöjligt för 

konsumenterna att ha kunskap om vad som sker i hela produktionsprocessen. Det är 

därför det finns externa tredjepartscertifieringar som jobbar med att certifiera 

produkterna vilket ger konsumenter möjlighet att ta ställning vid konsumtionen. 

Rosenqvist (Lidl) anser att många konsumenter fortfarande är mycket engagerade i 

sociala förhållanden i andra länder och att det handlar om kunskap och medvetenhet 

om hur produktionen påverkar människor och miljön i omgivningen där produktionen 

är placerad. Enligt majoriteten av respondenterna krävs det kunskap, förståelse och 

medvetenhet för hur konsumtionen kan påverka det lokala och globala. Det sociala 

ansvaret har ökat av den anledningen att konsumenter förstått konsumtionens påverkan 

på de sociala aspekterna. 

 

“Vi får mycket mail från våra kunder som frågar om det till exempel är okej ifall jag 

köper en t-shirt som det står att den är tillverkad i Bangladesh? Då brukar jag kontra 

med att det är den bästa insatsen man kan göra för kvinnor i Bangladesh.” 

- Eva Kindgren, CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB 
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I våra intervjuresultat framgår det att konsumenters samhällsansvar för områden som 

påverkar hälsan har ökat markant. Många av respondenterna anser att hälsan främst 

förknippas till miljön, men att konsumenter även kan förknippa hälsan till sociala 

aspekter. Till exempel har långa arbetsdagar och dåliga arbetsförhållanden stor 

påverkan på människors hälsa. Somliga respondenterna förklarar att det även finns ett 

tydlig samband mellan hälsan och sociala aspekter även utanför arbetsmiljön. 

Respondenterna menar att konsumtionen påverkar omgivningen genom att det 

konsumeras produkter som innehåller skadliga ämnen. Då påverkas miljön och 

omgivningens hälsa som ingår i det sociala ansvarsområdet. 

 

“Jag har till exempel besökt teplantagen i Sri lanka och sett hur mycket man 

besprutar teplantagerna och hur giftigt vattnet är som familjerna som bor där ska 

dricka. Det är klart, då blir man ju mer medveten. Då blir man mer, att det där att 

dricka ekologisk te det handlar inte bara om min hälsa utan det handlar om 

någonting annat också.” 

- Cecilia Schön, insamlingschef på Barnfonden 

 

Några av respondenterna talar om vikten av att bojkotta varor som har producerats 

under sämre arbetsförhållanden och ta konsekvensen att inte konsumera dessa varor för 

att visa sin ståndpunkt. Konsumenter kan även aktivt välja att konsumera produkter för 

att visa att de stöttar företag och produktionen som genomförs. Detta för att till exempel 

produktionen är närproducerad som i exemplet med den svenska bönan från varumärket 

Go green. Det sociala ansvaret kan därmed tas genom att konsumera sådana produkter 

som inte skadar människan i samma utsträckning. Det handlar inte endast om att bortse 

från varor som påverkar sociala förhållanden negativt utan även om att konsumera varor 

som påverkar andra människor positivt.  

 

En annan faktor som kunde identifieras inom det sociala ansvaret var omsorgsfaktorn 

som påverkar konsumenters ansvarstagande. När konsumenter väljer att till exempel 

konsumera ekologiska produkter för att inte utsätta andra människor för kemikalier och 

besprutningar handlar detta om omsorg och empati. Det behöver inte endast vara 

omsorg mot människor som utsätts för besprutningar, utan även omsorg mot den 
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närmaste omgivningen som påverkas negativt av konsumtionen då produkterna 

innehåller kemikalier. 

 

“Vi säljer mängder av ekologisk bomull i vår kollektion för nyfödda, Newbie. Jag tror 

att mammor givetvis vill ge sina barn den bästa möjliga starten i livet. Då börjar man 

läsa på mycket om miljön och får då en annan insikt, dels det som gäller kläder, men 

också plast och mat och man blir väldigt medveten om det.” 

- Eva Kindgren,  CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB 

 

Ett undantag där konsumenter inte ges möjlighet att ta hänsyn till eller inte förmår att 

ta hänsyn till andra människors arbetsförhållanden är för läkemedelsprodukter. Enligt 

Mattson (Pfizer) finns det väldigt få, om ens några, exempel på socialt ansvar vid 

konsumtion av läkemedel. Läkemedelskonsumenten är vanligtvis sjuk och söker snabb 

lindring, vilket kan innebära att inte andra människors arbetsförhållanden prioriteras. 

Konsumenter är inte kritiska till varor inom läkemedels- och sjukvårdssektorn som vid 

andra val, till exempel varor inom dagligvaruhandeln. Mattson (Pfizer) tror att 

konsumenter resonerar på ett sådant sätt att det inte finns några hinder med att 

konsumera läkemedlet om det är godkänt av en myndighet. Då det har godkänts av 

myndigheten tror säkert många konsumenter att läkemedlet endast innehåller sådant 

som bör förekomma i innehållet och att produktionsprocessen genomförts rätt och 

ansvarsfullt.  Mattson (Pfizer) förklarar att konsumenterna troligtvis inte ser en 

anledning till att ta ett extra samhällsansvar när det gäller läkemedelskonsumtion – det 

har väl myndigheterna redan gjort. Mattson (Pfizer) påtalar dock att myndigheterna 

ställer väldigt få miljö- och sociala krav i upphandlingen av produkter som används på 

sjukhusen, och inte några krav alls vad gäller läkemedelsprodukter som hämtas ut på 

apoteken. Trots att konsumenter inte tar hänsyn till CSR inom läkemedels- och 

sjukvårdssektorn, och myndigheternas krav är begränsade, har allt fler 

läkemedelsföretag valt att positionera sig på marknaden som hållbara företag. 
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Figur 10: Sammanställning av de faktorer som ingår i det sociala ansvarstagandet 

4.2.4 Filantropiskt ansvar 

Det filantropiska samhällsansvaret uppmärksammades bland respondenterna i samband 

med att det talades om Carrolls (1991) samhällsansvarspyramid. Majoriteten av 

respondenterna hävdar att företag bedriver verksamhet av ekonomiska skäl och att de 

inte är välgörenhetsföretag. Många respondenter förklarar att företag däremot väljer att 

ta filantropiskt ansvar på grund av konsumenters efterfråga. Företag använder då 

filantropi i sin marknadsföring för att framstå som ansvarsfulla företag. Stenbeck 

(Nordic Choice Hotels) ifrågasätter om det är filantropiskt ansvarstagande eller om 

företag gör det av den anledningen att de ska kunna använda det i marknadsföringen. 

Vidare framgick det bland några av respondenterna att det finns ägare som bildar 

stiftelser för att de ska framstå som ansvarsfulla. Ibland kan det även dessa ägare 

bedriva filantropi på grund av en god omtanke, dock görs det oftast av ekonomiska 

skäl. Eriksson (Löfbergs) förklarar att detta inte är olämpligt, utan att det är “bra att 

tjäna pengar på att göra bra saker”.  

 

“Jag jobbar inte med filantropi, jag jobbar med affärsdriven hållbarhetsutveckling.”  

- Stenbeck, miljöchef på Nordic Choice Hotels 

 

Socialt 
ansvar

Kunskapsfaktorn

Hälsofraktorn

Certifieringsfaktorn

Omsorgsfaktorn

Ta-ställningsfaktorn



66 

 

Den enda organisationen i vårt urval som är en välgörenhetsorganisation är Barnfonden. 

Företagets respondent förklarar att företag ofta ingår samarbeten med 

välgörenhetsorganisationer eftersom att de vill framstå som ansvarsfulla företag. De 

företag som uppmärksammade det filantropiska samhällsansvaret i intervjuerna 

instämmer med Schön (Barnfonden) och påstår att de tar filantropiskt samhällsansvar 

av ekonomiska skäl. Majoriteten av respondenterna hävdar att företag gynnas av 

filantropiska aktiviteter då konsumenter blir allt mer medvetna om att ta 

samhällsansvar. Konsumenter prioriterar därmed produkter från företag som ingår 

samarbeten med organisationer som bedriver filantropi. Vidare förklarar Schön 

(Barnfonden) att företag väljer att ingå samarbete med organisationen för att företaget 

ska framstå som ett bättre val framför de företag som inte samarbetar med 

välgörenhetsorganisationer. Företag kan till exempel välja att skänka en summa av 

försäljningsintäkterna till “SOS barnbyar” eller till ett vattenprojekt. Detta kan påverka 

konsumenter att välja företagen på grund av detta agerande. 

 

“För konsumenter behövs det ibland det där extra som gör att företag kvalificerar sig 

vid ett köp.”  

- Cecilia Schön, insamlingschef på Barnfonden.  

 

Det framgår tydligt bland respondenterna att konsumenterna är den drivande faktorn 

till att företag tar filantropiskt ansvar. De faktorer som istället driver konsumenter till 

att ta filantropiskt ansvar är enligt många respondenter förknippade med inre faktorer. 

Dessa respondenter talar om att konsumenter värdesätter andra människor och väljer 

därför att hjälpa dem som har det sämre ställt. De respondenterna som menar att detta 

har med konsumenters inre att göra förklarar att känslan många gånger avgör hur man 

reagerar. Anledningarna till att människor väljer att till exempel skänka pengar till 

välgörenhetsorganisationer kan därmed bero på att konsumenter vill ta ansvar för 

samhället på grund av att de är omsorgsfulla och vill ta hänsyn till andra människor.   

 

Enligt några respondenter finns det konsumenter som tar samhällsansvar på grund av 

att de är omsorgsfulla och värnar om andra människor, samtidigt som de inte har någon 

baktanke med sitt agerande. Detta kunde vi se i Schöns (Barnfonden) uttalande om att 

samhällsansvar handlar om att konsumenter i allt större utsträckning är engagerade och 

intresserade av andra människors välmående. Schön (Barnfonden) konstaterar att 
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omsorg är en faktor som oftast syns hos unga konsumenter som aktivt tar 

samhällsansvar genom sin konsumtion eller genom bidrag till välgörenhet. 

 

En annan faktor som tagits upp bland en mindre mängd respondenter är känslan 

människor får av att göra något gott. Handlingen stärker då konsumenters självkänsla. 

Dessa respondenter menar att människor mår bra av att kunna hjälpa till och medverka 

till något gott. Det vi kan se beträffande omsorgsfaktorn är viljan att göra något bra för 

samhället utan att ha en baktanke. Däremot handlar självkänslofaktorn om att 

konsumenter tar samhällsansvar för andra på grund av att konsumenterna själva vill 

känna sig som bättre personer och må bättre. 

 

”Man vill göra något gott och man vill känna att man gör något gott. [...] Man 

känner sig lite godare och lite bättre.”  

- Cecilia Schön, insamlingschef på Barnfonden 

 

Enligt intervjuresultatet finns det inte några samband mellan konsumenters vilja att 

stödja organisationer och konjunktursvängningar. De konsumenter som är villiga att 

stödja organisationer gör det därmed trots konjunkturläge. Detta tyder på att 

konsumenter trots sin ekonomiska situation har viljan och godheten att hjälpa andra 

människor och ta ansvar för samhället. Det finns däremot ett samband mellan 

konsumenters stöd till organisationer i samband med naturkatastrofer. Fler 

konsumenter väljer att hjälpa till och bidra med pengar när det skett en naturkatastrof. 

Detta kan bero på att de känner empati för de drabbade människorna och vill bidra med 

hjälp till dem och omgivningen de lever i.  
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Figur 11: Sammanställning av de faktorer som ingår i det filantropiska ansvarstagandet 

 

4.2.5 Legalt ansvar 

“Samhällsansvar innebär att ta ansvar för att följa lagen, men även att ta ansvar 

utöver vad lagen kräver.” 

- Eva Eriksson, hållbarhetschef på Löfbergs 

 

Några av respondenterna nämnde även det legala samhällsansvaret hos konsumenter. 

De menar att konsumenter som samhällsaktörer har ett ansvar att följa lagen. Detta 

ansvar är inte något frivilligt ansvarstagande utan något alla bör följa. Eriksson 

(Löfbergs) menar att företags och konsumenters samhällsansvar först och främst 

innebär att följa lagar och regelverk. Schön (Barnfonden) poängterar att det vare sig för 

företag eller konsumenter finns ett tvingande krav att ta ansvar för samhället utöver vad 

lagen kräver. Holm (Svanen) förklarar att det i alla tider funnits krav för individer att 

ta ansvar enligt lagen. Medverkar man i ett område eller samhälle som man befinner 

sig i och tillhör måste hänsyn till lagar tas. Enligt Holm (Svanen) finns det inga 

undantag utan lagen gäller alla och det är inget som är nytt.  

 

Vad vi kan se från resultatet är att konsumenter genom att följa lagen tar ett 

samhällsansvar. Däremot är det inte något som görs på frivillig grund, utan lagen kräver 
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detta. Lagar stiftas för att de ska följas och då det inte görs finns det följaktligen 

sanktioner. Enstaka respondenter poängterar att om ett företag genom sin tillverkning 

förstör miljön eller agerar oetiskt mot de anställda, innebär det att landet saknar en stark 

lagstiftning. Därmed talar respondenterna om miljön och sociala aspekter i samband 

med när det legala ansvaret uppmärksammades, snarare än det totala legala ansvaret en 

samhällsmedborgare har.  

 

Figur 12: Sammanställning av de faktorer som ingår i det legala ansvarstagandet

4.2.6 Ekonomiskt ansvar 

“Konsumentens samhällsansvar? Det är ytterst dem som sitter på makten och kan 

driva saker utifrån ett köp eller inte ett köp. På långsikt är det ju de som blir någon 

slags drivare för hållbarhet.” 

- Thomas Wiesgickl, miljö- och hållbarhetschef på Cloetta 

 

Majoriteten av respondenterna var eniga om att det ekonomiska ansvaret är ett viktigt 

område för företag. Eriksson (Löfbergs) förklarar att det ska vara lönsamt att bedriva 

företag annars överlever inte verksamheten. Eriksson (Löfbergs) menar liksom 

Stenbeck (Nordic Choice Hotels) att företag inte finns till för att fungera som 

välgörenhetsorganisationer utan att företag ska bedrivas med hänsyn till ekonomisk 

lönsamhet. Vidare förklarar Eriksson (Löfbergs) att det ekonomiska ansvaret på 

Legalt 
ansvar

Tvingande faktor
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konsumentnivå är svårt då det inte finns någon skyldighet för konsumenter att ta 

ekonomiskt ansvar för samhället. Konsumenter behöver endast ta ekonomiskt ansvar 

för sin egen försörjning och för sin familjs försörjning. Eriksson (Löfbergs) påstår att 

det kan vara en orsak till att konsumenter i stor utsträckning väljer varor och tjänster 

till lägst pris. 

 

“Hållbarhetsproffsen pratar ofta om en ung generation med höga krav på hållbarhet 

men att dessa konsumenter, på grund av ringa ålder, har en dålig betalningsförmåga. 

Denna sanning är nu under snabb förändring då betalningsförmågan hos denna 

’hållbarhetsgeneration’ snabbt blir starkare.” 

- Gustav Stenbeck, miljöchef på Nordic Choice Hotels 

 

Det främsta motivet till att konsumenter tar samhällsansvar är enligt de flesta av 

respondenterna den ökade medvetenheten och kunskapen om behovet att ta 

samhällsansvar. Många av respondenterna är eniga om att företag är betydligt bättre på 

att ställa krav på andra företag än vad konsumenter är. Däremot har konsumenterna 

ökat sin medvetenhet och fått mer kunskap om vad det innebär att ta samhällsansvar, 

vilket medfört att de har börjat ta samhällsansvar i större utsträckning. Oftast resonerar 

konsumenter att det är en självklarhet att företag tar samhällsansvar och att detta även 

ingår i priset. Däremot kommer detta enligt många respondenter att förändras då de 

yngre generationerna har mer kunskap och inser att de bör agera och ställa högre krav 

på företags samhällsansvar. Stenbeck (Nordic Choice Hotels) förklarar att det bara är 

en tidsfråga innan konsumenter kommer ställa samma krav på företags samhällsansvar 

som företag ställer på varandra. Det är framförallt unga människor som har förstått att 

det finns ett samband mellan konsumtionen och företags samhällsansvar. Förståelsen 

för sambandet har fått de unga konsumenterna att bli mer medvetna om konsumtionen. 

De företag som redan förstått att ett samhällsansvar kommer krävas i framtiden kommer 

då ligga före och klara sig bättre på marknaden. De företag som upptäcker det senare 

och inser att konsumenter ställer krav på deras samhällsansvar kommer få det svårare 

då detta är något som långsiktigt byggs upp inom företaget. Anledningen till att många 

konsumenter inte tar samhällsansvar i samma utsträckning som företag är att 

konsumenten förväntar sig att företagen ska ta samhällsansvar åt dem. 
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“Ju fler som förstår att de har makten att driva marknaden i en hållbar riktning, 

desto fortare kan vi nå en hållbar konsumtion”.   

- Nancy Holm, marknads- och kommunikationschef på Svanen (Miljömärkningen 

Sverige AB) 

 

Kindgren (KappAhl) anser att svenska konsumenter tar samhällsansvar av den orsaken 

att Sverige är ett land med hög standard och hög kunskap och att det därmed finns en 

möjlighet till att ta samhällsansvar. Det ansvar en arbetare i Bangladesh istället har är 

att försörja sin familj genom att bidra med mat på bordet och betala hyra. Det kan inte 

begäras av dem att ta samhällsansvar, men däremot kan detta ansvar i större 

utsträckning krävas av västerländska konsumenter då de överkonsumerar och har 

möjlighet till att ta ansvar för andra utöver sig själva. I västvärlden är samhällsansvar 

mer av ett ”lyxproblem” som tas i observation av den anledningen att möjligheten för 

dessa konsumenter finns. Granefelt (Fairtrade) utvecklar resonemanget och förklarar 

att det även i västvärlden finns konsumenter som inte har ekonomiska möjligheter att 

alltid ta samhällsansvar, men det handlar om att ta ansvar utifrån egna omständigheter 

och möjligheter. Fairtrade har expanderats i större delar av världen som ibland annat i 

Indien, Brasilien och Sydafrika, vilket visar att det även finns konsumenter i dessa 

länder som har möjlighet att ta samhällsansvar. Det handlar inte om att vissa 

konsumenter i en viss del av världen har mer ansvar än andra, utan det är istället en 

fråga om ekonomiska möjligheter. Några respondenter förknippar även det till 

mängden konsumtion.  

 

“Människor i utvecklingsländerna har inte ett lika stort ansvar då de inte gör av med 

en bråkdel av den vattenmängd som människor i industriländerna förbrukar. Detta 

leder till att industriländernas ansvar är större än utvecklingsländernas ansvar.”  

- Eva Kindgren, CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB 

 

Holm (Svanen) menar att konsumenter allt mer tar ansvar för andra genom sin 

konsumtion och att det inte är något problem att ekologiska varor kostar några kronor 

mer än konventionella varor, eftersom att konsumenter har förstått sambandet mellan 

konsumtionen och företags ansvarstagande. Däremot finns det även konsumenter som 

inte tar detta i beaktning utan är mycket konservativa och istället fortsätter att köpa vad 

de alltid har köpt. Wiesgickl (Cloetta) förklarar att det vid spontanköp, som det ofta 
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handlar om i godis och konfektyrbranschen, inte är vanligt att konsumenter ta hänsyn 

till samhället utan att det snarare sker vid planerade köp. 

 

“Nu ser man hur folk går ut och köper ekologisk mat och pengar är inte så viktigt.”  

- Nancy Holm, marknads- och kommunikationschef på Svanen (Miljömärkning 

Sverige AB) 

 

Många respondenter talar om relevansen av medveten konsumtion och menar att 

konsumtionen är det främsta verktyget att använda för att ta samhällsansvar. Vad vi 

kunde se tidigare i intervjuresultatet var att konsumenter till exempel kunde ta ansvar 

för miljön genom att konsumera produkter som är producerade med hänsyn till miljön 

(se avsnitt 4.2.2, sidan 57). Vidare framgick det i avsnitt 4.2.3 Socialt ansvar (se sidan 

62) att konsumtionen också kan påverka sociala aspekter. När konsumtionen används 

som ett verktyg för att påverka samhället handlar det om en inkomstfråga eftersom att 

konsumenten genom konsumtionen valt att påverka företaget utifrån sin ekonomiska 

förmåga. Eriksson (Löfbergs) förklarar att en medveten konsument inte fokuserar på 

priset och köper inte vad som helst, utan det handlar om att göra medvetna val som inte 

styrs av kostnaden. Bland flertalet respondenter kan vi dock se att många konsumenter 

har åsikter om hur företaget bör agera, men att det i slutändan inte uppmärksammas och 

prioriteras. Att betala mer för en vara eller tjänst är inte lika vanligt som att konsumera 

varor och tjänster till lägre pris.  

 

“Den ekologiska delen är fortfarande väldigt liten eftersom det är väldigt mycket 

prisfokus hos vår kund. “ 

- Ulf Lindgren, hållbarhetschef på Lantmännen Cerealia. 

 

“Sen är det många som ställer krav och tycker att det här borde ni ju ha och det här 

borde ni ha, men sen köper man det inte.” 

- Eva Eriksson, hållbarhetschef på Löfbergs 

 

“Ganska många säger att dem är villiga att betala extra, men sen när det väl kommer 

till att öppna plånboken så är det betydligt färre. “ 

- Gustav Stenbeck, miljöchef på Nordic Choice Hotels 
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Figur 13: Sammanställning av de faktorer som ingår i det ekonomiska ansvarstagandet 

 

4.3 Sammanfattning av empirin 

Vad som kunnat utläsas utifrån intervjuresultaten är att de flesta respondenter anser att 

konsumenter främst har ansvar för miljön och sociala aspekter genom konsumtionen. 

Vidare är respondenterna eniga om att det handlar om ett långsiktigt samhällsansvar 

som konsumenter måste ta i beaktning. Några respondenter berör även det legala-, 

filantropiska- och ekonomiska ansvaret. Däremot är ansvaret för miljö och sociala 

aspekter det som är centralt utifrån resultaten. Utöver dessa områden har konsumenter 

ett etiskt ansvar som syns i samtliga ansvarsområden, då respondenterna menar att det 

inte är ett eget ansvarsområde utan att samhällsansvaret i grund och botten utgörs av 

etik. Konsumenter har enligt respondenterna ett ansvar för det globala samhället, men 

de områdena som konsumenter själva anser att de prioriterar är deras närmaste 

omgivning och dem själva. Utifrån empirin framgår det att konsumenter ändrat sin 

riktning från att ta ett mer globalt ansvar till att ta ansvar för det lokala samhället. Detta 

beror på att konsumenter insett hur konsumtionen påverkar dem själva och 

omgivningen, samt att det är lättare att göra något åt det egna beteendet än att agera för 

att ta samhällsansvar för områden som ligger längre bort och som man har mindre 

kunskap om och mindre möjlighet att påverka. De faktorer som kan sammanföras med 

respektive område har vi sammanställt i tabellen nedan.

Ekonomiskt 
ansvar

Inkomstfaktorn Kunskapsfaktorn
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Figur 14: Sammanfattning av samtliga faktorer under respektive ansvarsområde   

Ansvarsområden Faktorer 

Etiskt ansvar Etiken ingår i samtliga ansvarsområden 

Miljöansvar Kunskapsfaktor 

Hälsofaktor 

Certifieringsfaktor 

Omsorgsfaktor 

Ta-ställnings-faktor 

Socialt ansvar Kunskapsfaktor 

Hälsofaktor 

Certifieringsfaktor 

Omsorgsfaktor 

Ta-ställnings-faktor 

Filantropiskt ansvar Omsorgsfaktor 

Självkänslofaktor 

Empatifaktor 

Legalt ansvar Tvingande faktor 

Ekonomiskt ansvar Inkomstfaktor 

Kunskapsfaktor 
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5. Analys 

I kapitel fyra kunde respondenternas åsikter utläsas vad gäller definitionen av företags- 

och konsumenters samhällsansvar, samt vilka faktorer och motiv konsumenter har till 

att ta samhällsansvar. Till vår hjälp har vi även 15 intervjuer från 12 respondenter som 

bidrar med sin kunskap om konsumentens samhällsansvar. Den data som har samlats 

in kommer i detta kapitel att analyseras med hjälp av de valda CSR-modellerna, triple 

bottom line (Elkington, 1994), samhällsansvarspyramiden (Carroll, 1991) och 

tredomänsmodellen (Carroll & Schwartz, 2003). Utöver detta kommer teorier om 

hållbarhet och motiv till företags samhällsansvar att användas men även övrig teori som 

handlar om konsumenters samhällsansvar, faktorer och motiv.  

 

KAO-modellen från den teoretiska referensramen i avsnitt 3.3 Vår 

undersökningsmodell (sidan 49) har med hjälp av empiriresultaten utökats med 

faktorer. Modellen som visas nedan (figur 15) är en utvecklad KAO-modell som också 

illustrerar de faktorer som identifierats i kapitel 4, Empiri. Då modellen även illustrerar 

faktorerna som utgör ansvarsområdena har vi valt att benämna modellen för KAOF-

modellen, konsumenters ansvarsområden och faktorer.  
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Figur 15: KAOF-modellen som framtagits utifrån CSR-modellers 

ansvarsområden och med hjälp av empiriresultaten. 

 

 

I avsnitt 5.1 Definitionen av samhällsansvar kommer vi gå igenom definitionen av 

konsumenters- och företags samhällsansvar. Vidare kommer avsnitt 5.2 Konsumenters 

faktorer och motiv för att ta samhällsansvar att presenteras där faktorer kombineras 

och bildar ansvarsområden på konsumentnivå utifrån KAOF-modellen. Dessutom 

kommer även de motiv som ligger bakom konsumenters samhällsansvar att förklaras. 

Slutligen avslutas analysen med avsnitt 5.3 KSA-modellen där ansvarsområdena 

används för att utveckla en tentativ modell på konsumentnivå.  

 

5.1 Definitionen av samhällsansvar 

Det finns ett flertal definitioner av företags samhällsansvar samt modeller som 

innefattar olika ansvarsområden. Det finns även en mängd definitioner gällande 

konsumenters samhällsansvar, men däremot inga modeller som illustrerar begreppet. 

Vi kommer därför i kommande avsnitt redogöra för definitionen av konsumenters 

Konsumenters 
ansvarsområden 

och faktorer

Etiskt

•Etiken ingår i 
samtliga 
ansvarsområden

Miljö

•Kunskapsfaktor
•Hälsofaktor
•Certifieringsfaktor
•Omsorgsfaktor
•Ta-ställnings-faktor

Socialt

•Kunskapsfaktor
•Hälsofaktor
•Certifieringsfaktor
•Omsorgsfaktor
•Ta-ställnings-faktor

Filantropiskt

•Omsorgsfaktor
•Självkänslofaktor
•Empatifaktor

Legalt

•Tvingande faktor

Ekonomiskt 

•Inkomstfaktor
•Kunskapsfaktor
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samhällsansvar för att i slutet av kapitel fem utveckla en modell på konsumentnivå. Vi 

har valt att jämföra begreppen för konsumenters samhällsansvar med företags 

samhällsansvar då vi utgår från CSR-modeller i utvecklandet av vår reviderade modell. 

5.1.1 Jämförelse mellan definitionerna CSR och konsumenters 

samhällsansvar 

För att det ska vara möjligt att jämföra företags samhällsansvar med konsumenters 

samhällsansvar har vi valt att visa de likheter och skillnader mellan dem genom att välja 

ut två definitioner som förklarar begreppen. 

Företags samhällsansvar:

Företag ska av fri vilja vara med och medverka till ett bättre samhälle genom att 

antingen minimera samhällets skada eller att maximera samhällets nytta (Cerne, 2009; 

Nilsson et al., 2009). 

Konsumenters samhällsansvar:

Konsumenter ska ta hänsyn till sitt användande av produkter för att uppnå önskan att 

minimera eller eliminera skadliga effekter på samhället och istället påverka samhället 

genom långsiktiga positiva effekter (Harris et al., 2001). 

Likheterna hos begreppen som nämns ovan är att båda aktörerna ska ta hänsyn till att 

minimera skada på samhället och istället bidra med positiva effekter och maximera 

samhällets nytta. Den stora skillnaden ligger i att konsumenter ska göra det genom sitt 

användande av produkter och att företag ska ta hänsyn till detta vid produktion. Detta 

innebär att konsumenter bör ta hänsyn till företags samhällsansvar för att veta om och 

i så fall i vilken utsträckning de produkter som konsumeras kan innebära skada för 

samhället. Harris et al. (2001) förklarar att CSR ska inkluderas som ett kriterium som 

konsumenten ska ta hänsyn till vid konsumtion. Detta visar tydligt sambandet mellan 

konsumenters- och företags samhällsansvar. Interaktionen mellan begreppen bidrar till 

att forskare och företag i större utsträckning börjat studera och uppmärksamma 

konsumenters samhällsansvar. Företags samhällsansvar är ett betydlig mer 

uppmärksammat och bekant begrepp än vad konsumenters samhällsansvar är. 

Konsumenters samhällsansvar har enligt intervjuresultaten dock börjat 
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uppmärksammas de senaste åren och begreppet förklaras vara i utvecklingsfasen. Enligt 

Kindgren (KappAhl) har medvetna konsumenter ökat mycket de senaste två åren och 

konsumenter blir i större utsträckning uppmärksammade på vad de konsumerar. Holm 

(Svanen) förklarar att samhällsansvaret blir mer uppmärksammat bland såväl företag 

som konsumenter och att samhällsansvar på konsumentnivå blir allt vanligare. Det är 

dock ingen tillfällighet att företag ligger före med arbetet inom samhällsansvar då 

många av respondenterna förklarar att företag vill ligga ett steg före sina konsumenter 

och vara beredda när konsumenterna börjar efterfråga produkter som är producerade 

med hänsyn till samhället. Detta kan förklara varför företags samhällsansvar är ett mer 

omtalat ansvarsområde och är mer utvecklat inom teorin än konsumenters 

samhällsansvar. 

Det framgick tydligt bland respondenterna att konsumenters efterfrågan på varor och 

tjänster som tar hänsyn till miljön och sociala aspekter har ökat markant de senaste åren. 

Många av respondenterna tar upp att konsumenter allt mer frågar, är intresserade och 

tar ett större samhällsansvar. Schön (Barnfonden) påstår att det för bara tio år sedan inte 

fanns samarbeten mellan företag och ideella organisationer i samma utsträckning som 

idag. Detta kan tolkas som att företag har fått större krav på sig av konsumentkraften 

vilket fått företag att agera i linje med konsumenternas efterfrågan. 

 

Konsumenter kräver i allt högre utsträckning att företag ska arbeta med CSR-frågor, 

vilket därmed innebär att konsumenter prioriterar CSR i högre utsträckning än tidigare. 

Majoriteten respondenter förklarar att det sker en positiv tillväxt av efterfrågan på CSR-

verksamma företags produkter och tjänster. Däremot är det svårt att mäta hur stor 

påverkan CSR har på försäljningen. Även i den teoretiska referensramen framgår det 

att konsumenters preferenser inte endast speglar pris, kvalitet, bekvämlighet, pålitlighet 

och tillgänglighet, utan att det även har utökats till att omfatta sociala aspekter (Caruana 

& Chatzidakis, 2013). Det krav som konsumenter i större utsträckning har på företag 

har medfört ett större fokus på CSR. 

De båda ansvarsbegreppen innefattar ett främjande av samhället, men det framgår inte 

hur samhällsaktörerna ska agera för att det ska främjas. I begreppet konsumenters 

samhällsansvar framgår det dock att det ska ske genom konsumtion vilket inte är en 

explicit definition. Anledningen till att det saknas en allmän definition är att det är 

mycket individuellt, både bland företag och konsumenter. Företag gör ofta sina egna 
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tolkningar av dessa båda begrepp (Magnusson, 2003) och utifrån vad vi kunnat se i våra 

intervjuer har det att göra med vilken slags verksamhet företaget bedriver. Om ett 

företag till exempel bedriver en hotellverksamhet kan man anta att det är mindre 

lämpligt att förkunna vitt och brett att det är skadligt för miljön att resa. Hotellbranschen 

kan påverkas negativt av detta på grund av att det ger dubbla budskap genom att bedriva 

en verksamhet som innebär att företaget är i behov av resenärer för att överleva, men 

att å andra sidan påpeka hur skadligt resandet är för miljön. Företagen inom 

hotellbranschen tar samhällsansvar på andra sätt för att kompensera för den påverkan 

resandet har för miljön för att visa för konsumenterna att de är ett tillförlitligt företag. 

Till exempel kan företag, som Stenbeck (Nordic Choice Hotels) förklarade, erbjuda 

ekologisk frukostbuffé eller minska energiförbrukningen. Av intervjuerna framgår det 

även att konsumenter likt företag tar samhällsansvar beroende på vilka områden som 

konsumenter bedömer att de har ett ansvar för. Det finns konsumenter som tar ansvar 

för områden som påverkar konsumenten själv och den närmaste omgivningen, men det 

finns även konsumenter som väljer att ta ett mer globalt ansvar vilket innebär att de 

väljer att ta ansvar för människor och miljö som ligger längre bort än deras eget 

närområde. 

Ett annat begrepp som är aktuellt i CSR-diskussionen är hållbarhet som ofta förknippas 

med CSR. CSR och hållbarhet används ofta som synonymer trots att begreppen 

definieras olika (Hassel et al., 2008). Den enda skillnaden är dock att hållbarhet 

inkluderar den långsiktiga aspekten. Stenbeck (Nordic Choice Hotels) förklarar att CSR 

är något som långsiktigt byggs upp inom företaget och att hänsyn till miljön och sociala 

aspekter ska tas på lång sikt. Detta innebär att många företag även inbegriper ett 

långsiktigt perspektiv i sitt CSR-arbete. Vidare framgick det i intervjuresultatet hur 

viktigt det är för företag att ta samhällsansvar för att verksamheten även ska kunna 

verka i framtiden. Detta visar på att fler respondenter inbegriper långsiktsperspektivet 

i CSR-arbetet. Företag kopplar ofta samman begreppen och inkluderar 

hållbarhetsperspektivet i sina CSR-arbeten. Begreppen överensstämmer på många plan, 

då hållbarhet många gånger förknippas med miljö, vilket också ingår i många CSR-

definitioner (Cerne, 2009; Elkington, 1994). Även definitionen för konsumenters 

samhällsansvar innefattar ett långsiktigt perspektiv och tanken med begreppet är att ta 

ansvar genom konsumtionen för att motverka skada för framtida generationer (Harris 

et al., 2001). Utifrån det samspel som vi kan se mellan företags- och konsumenters 



80 

 

samhällsansvar hävdar vi att företag i allt större utsträckning väljer att inkludera 

hållbarhet i CSR-begreppet av den anledningen att de vill ta hänsyn till det långsiktiga 

perspektivet som även finns på konsumentnivå. 

Gemensamt för de forskare som definierat begreppet konsumenters samhällsansvar är 

framförallt att konsumenter har ansvar för konsumtionen, att de kan göra medvetna och 

avsiktliga val samt att de kan ta hänsyn till miljön och sociala förhållanden (Harris et 

al., 2001; Auger et al., 2006; Morrison & Bridwell, 2011). Teorin skiljer sig inte från 

intervjuresultatet, utan även respondenterna nämner detta. Eriksson (Löfbergs) 

poängterar att varje enskild konsument har ett ansvar att minska påverkan på miljön 

och Granefelt (Fairtrade) hävdar att det även handlar om socialt ansvarstagande genom 

hela produktionsprocessen. Däremot förklarar Granefelt (Fairtrade) att det är svårt att 

få information om de sociala förhållanden som råder under produktionsprocessen och 

att det därför är viktigt att konsumenter tar hänsyn till etiska märkningar och 

miljömärkningar.  

“Som individ ansvarar man om att ta hand om sig själv och sin familj, men jag tycker 

ju samtidigt att man som konsument också har ett miljömässigt och socialt ansvar” 

-Katarina Rosenqvist, CSR-ansvarig på Lidl

 

Även när det gäller hur konsumenter kan ta samhällsansvar hittar vi överensstämmelse 

i intervjuresultatet och den teoretiska referensramen. Enligt teorin kan konsumenter 

bojkotta företag som inte tar tillräckligt med samhällsansvar eller välja att konsumera 

produkter som stämmer överens med konsumenters moral och principer (Micheletti & 

Stolle, 2005; Grafström et al., 2010). Detta kan även utläsas i empirin då de flesta 

respondenterna uppger att konsumenterna aktivt kan välja produkter som är tillverkade 

med hänsyn till samhället, som till exempel ekologiska och certifierade varor. Vidare 

framgår det att konsumenter även kan bojkotta företag som inte tar hänsyn till miljön 

och sociala aspekter vid produktion. 

 

 

“Som konsument tar man samhällsansvar genom att aktivt visa eller påverka företag 

genom att agera för en bättre värld genom att bojkotta varor eller välja varor som är 

Fairtrademärkta eller ekologiska.”
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- Cecilia Schön, insamlingschef på Barnfonden

 

Vi bedömer att det är rimliga åtgärder konsumenterna kan ta, men många gånger är det 

inte lätt för konsumenter att agera på grund av att de inte har kunskap om hur 

produktionsprocessen har genomförts. Många gånger kan det vara svårt för 

konsumenter att veta ifall företag tagit hänsyn till miljön och sociala aspekter genom 

hela produktionsprocessen. Därmed är det svårt för dem att ta ställning till den rådande 

situationen och veta om de ska bojkotta företaget eller inte. Vi påstår att det är betydligt 

lättare att veta vilka produkter som bör konsumeras om de är certifierade. Vi bedömer 

att teorin och intervjuresultatet många gånger inte tar hänsyn till att det är problematiskt 

för konsumenter att veta under vilka omständigheter produkten producerats. Granefelt 

(Fairtrade) framhäver att det är omöjligt för konsumenter att ha kunskap om 

produktionsprocessen och att tredjepartscertifiering kan ses som en lösning för att 

konsumenter ska kunna ta ställning vid sin konsumtion. Detta skulle kunna tolkas som 

att konsumenter bör prioritera att konsumera certifierade varor för att säkerställa att 

företag tagit hänsyn till miljön och sociala aspekter genom hela produktionsprocessen. 

Företag rapporterar sina CSR-arbeten i större utsträckning, men de rapporterar inte 

alltid den negativa påverkan som verksamheten även kan bidra med. Många gånger är 

det skadan på samhället, som bland annat utsläpp av farliga kemikalier eller dåliga 

arbetsförhållanden som döljs för konsumenter och därmed är det inte alltid möjligt för 

konsumenter att ta samhällsansvar genom att bojkotta företag. 

I intervjuresultatet framgår det att konsumenter även tar samhällsansvar genom att 

ställa krav på företag att ta samhällsansvar. Det vi kan se i intervjuresultaten är att 

konsumenters samhällsansvar kan fungera som ett effektivt verktyg för att påverka 

företags samhällsansvar. “Det finns ett samhällsengagemang och en förståelse hos 

konsumenter om möjligheten att påverka. Det finns en kraft som inte handlar om att gå 

ut på gatorna och demonstrera. Detta är ett ännu starkare verktyg för att påverka 

företags samhällsansvar” (Cecilia Schön, insamlingschef på Barnfonden). Den fråga 

som man kan ställa sig är då om detta också gäller på motsatt sätt, det vill säga ifall 

företag ställer krav på konsumenters samhällsansvar? Det har framgått bland en del av 

respondenterna att det finns företag som har valt att utesluta en del varor ifrån det 

konventionella utbudet och valt att endast erbjuda ekologiskt tillverkade varor. Detta 

visar på att företag även kan göra valen åt konsumenten och få konsumenten att ta 
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samhällsansvar genom att konsumera ekologiska produkter. Däremot poängterar flera 

respondenter att företag främst har ett ekonomiskt ansvar för att det ska vara möjligt att 

bedriva verksamheten. Om företag agerar genom att till exempel endast erbjuda 

ekologiska varor och ”tvingar” konsumenter att ta samhällsansvar kan detta medföra 

att konsumenterna väljer att konsumera produkter från andra företag som erbjuder 

konventionella produkter. Detta skulle därmed strida det ekonomiska ansvaret som 

företag har, i och med att de då kommer att förlora försäljningsintäkter. Vi drar därmed 

slutsatsen att det inte råder samma påverkbara möjlighet från företag till konsumenter, 

utan det är snarare konsumenterna som genom sin efterfrågan, avgör vilka produkter 

som erbjuds på marknaden. Däremot hävdar vi att det är positivt att företag tar steget 

före genom att bidra med kunskap och få konsumenter att öka medvetenheten även på 

konsumentnivå. Detta då konsumenter många gånger saknar kunskap om 

konsumtionens påverkan och då företag förstått innebörden av produktionen såväl som 

konsumtionen kan de ta ansvar för samhället genom att utbilda konsumenter. Stenbeck 

(Nordic Choice Hotels) förklarar att konsumenter många gånger inte förstår vad som är 

bra ur miljösynpunkt, men att företaget trots detta vill ligga steget före genom att till 

exempel utbilda konsumenter. Nordic Choice Hotels utbildar sina konsumenter med 

hjälp av en bok som finns på varje hotellrum och som innehåller information om miljö 

och hållbarhet. Som vi framfört tidigare menar vi inte att det är lönsamt för företag att 

tvinga konsumenter att köpa ekologiska varor genom att endast ha detta i sitt utbud om 

inte konsumenter efterfrågar det. Vi menar att det är ett mer effektivt sätt att utbilda 

konsumenter genom att få dem att förstå vikten av att konsumera produkter från ett 

hållbart företag.

 

5.1.2 Författarnas definition av konsumenters samhällsansvar 

Det vi har visat på i avsnitt 5.1 är att företags- och konsumenter samhällsansvar har 

många likheter. Bland annat kan både företag och konsumenter ta samhällsansvar 

genom att i så stor utsträckning som möjligt minimera skadliga effekter på miljön och 

ta hänsyn till sociala aspekter. Den främsta skillnaden är att företags samhällsansvar 

innebär ett ansvar i samband med produktion och konsumenters samhällsansvar 

innefattar ansvar i samband med konsumtion.  
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Utifrån empiriresultat och teorier har vi formulerat vår definition av konsumentens 

samhällsansvar. Det som främst skiljer vår definition från tidigare definitioner är att vår 

definition är mer detaljerad när det gäller hur man ska agera för att ta samhällsansvar. 

Vi har valt att förklara hur ansvaret kan genomföras då vi tror att det skapar bättre 

förståelse för definitionen. Tidigare definitioner beskriver inte hur samhällsansvaret 

kan tas och det har inneburit att definitionerna har varit svåra att förstå. Vi hävdar dock 

att det är individuellt beroende på konsument hur de väljer att agera, men genom att 

exempel tas med i definitionen tror vi att det underlättar förståelsen för begreppet 

”konsumenters samhällsansvar”. 

 

Innehållet i vår definition kommer från många olika källor och definitioner. Den 

innehåller teorier från bland annat politisk konsumtion, hållbar utveckling och även 

andra teorier om konsumentens samhällsansvar vilket gör att den är berikad med många 

olika områdens innehåll. Genom att inkludera andra författares begrepp, men också 

teorier som beskriver hur konsumenter kan ta samhällsansvar, anser vi att begreppet 

blir mer detaljrikt och innehåller ett bredare spektrum av områden.  

 

”Den västerländska konsumentens samhällsansvar definieras som ett 

ansvarstagande som tas på frivillig grund genom medveten konsumtion. 

Konsumenten är likt företag en samhällsaktör som därmed även har etiskt ansvar 

att agera likt företag genom att främja ett samhälle där miljö och sociala aspekter 

är viktigt och prioriteras. Detta kan konsumenten göra genom att bland annat 

bojkotta skadliga produkter och tjänster för samhället som inte är tillverkade med 

hänsyn till mänskliga rättigheter. Konsumenten kan även välja att aktivt konsumera 

produkter och tjänster som är producerade med hänsyn till miljön och sociala 

aspekter.”  

 

- Författarnas definition av konsumenters samhällsansvar

 

I kommande avsnitt kommer vi närmare att granska konsumenters 

samhällsansvarsområden, faktorer och motiv till att ta samhällsansvar. Detta för att vi 

avslutningsvis i analysen skapar en tentativ modell på konsumentnivå. Vi kommer i 

avsnitt 5.2 Konsumenters samhällsansvarsområden, faktorer och motiv att 
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vidareutveckla definition av konsumenters samhällsansvar. Detta genom att definiera 

konsumentens ansvarsområden och faktorer för att i avsnitt 5.3  KSA-modellen 

konstruera en modell som illustrerar konsumenters samhällsansvar.  

5.2 Konsumenters samhällsansvarsområden, faktorer 

och motiv 

Det vi kunde se i det tidigare avsnittet (se kapitel 5, avsnitt 5.1) var hur samhällsansvar 

skiljer sig åt mellan konsumenter och företag, samt vilka likheter som finns hos de två 

begreppen; CSR och konsumenters samhällsansvar. I detta avsnitt identifieras de 

faktorer och motiv konsumenter har för att ta samhällsansvars vid konsumtion. KAOF-

modellen som illustreras i inledningen i kapitel 5 Analys (figur 15, sidan 76) kommer 

att användas och de faktorer som vi kunnat identifiera på konsumentnivå kommer att 

bilda ansvarsområden som ingår i konsumenters samhällsansvar. 

De områden vi sammanfattat i KAOF-modellen är de vanligaste ansvarsområdena från 

CSR-modeller och därmed de vi anser vara mest lämpliga att utgå från. Av de valda 

modellerna i den teoretiska referensramen är det etisk, miljö, socialt, filantropi, lagar 

och ekonomi som inkluderats i KAOF-modellen (Carroll, 1991; Carroll & Schwartz, 

2003; Elkington, 1994). Under varje ansvarsområde kommer vi även att diskutera 

huruvida området går att anpassa till konsumentnivån för att i 5.3 KSA-modellen 

sammanställa ansvarsområdena till en tentativ modell. 

5.2.1 Etisk ansvar 

Enligt Carroll (1991) innebär det etiska ansvarsområdet att företag ska förbättra de 

sociala förhållandena och minska negativ påverkan på samhället genom att till exempel 

ta hänsyn till miljön i samband med produktion. Detta kan också utläsas från vår 

empiriska data, där respondenterna framhäver att det etiska ansvarsområdet innebär att 

konsumenter försöker att i så stor utsträckning som möjligt minska negativa effekter på 

samhället och istället agera på ett sätt som gynnar miljön och sociala aspekter. Schön 

(Barnfonden) förklarar att konsumenter tar samhällsansvar genom att bli faddrar inom 

organisationer vilket vi ser som ett ansvarstagande som gynnar de sociala aspekterna 
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då barn i andra länder får ekonomiskt stöd. Granefelt (Fairtrade) framhåller att sociala 

förhållanden även kan gynnas genom att konsumenter väljer att konsumera certifierade 

varor. Detta då etiska märkningar tar hänsyn till arbetstagare i andra länder. Kindgren 

(KappAhl) talar om att konsumenter även kan minska negativa effekter på samhället 

genom att till exempel cykla till jobbet istället för att ta bilen, inte konsumera kött varje 

dag och genom att källsortera. “Jag tycker att man kan få både plus och minus för sitt 

samhällsansvar. Exempelvis kan man undvika att äta kött varje dag vilket är ett plus, 

men att flyga utomlands är ett minus då det har stor påverkan på miljön. Jag tror det 

är väldigt mycket man kan ta samhällsansvar för om man är medveten om sin 

konsumtion och att fler behöver ta ansvar för miljön och för det sociala” (Eva 

Kindgren, CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB). Inom både teorin och 

intervjuresultatet framgår det att medvetenheten om vilka produkter som bör 

konsumeras och vilka produkter som inte bör konsumeras är ett sätt att ta etiskt 

samhällsansvar på. Genom att välja produkter som är producerade med hänsyn till 

samhället belönas samtidigt företagen (Borglund et al., 2012). Utifrån empirin är det 

därmed viktigt att bojkotta de produkter som inte är producerade med hänsyn till miljön 

och sociala aspekter för att stå emot företags oetiska agerande. Detta tas även upp i 

teorin som en åtgärd för att hindra företags oetiska aktiviteter (Grafström et al. 2010). 

Utifrån våra intervjuresultat såg vi det som problematiskt att konkretisera de faktorer 

som det etiska ansvarsområdet utgörs av. Respondenterna nämner endast att 

konsumenter tar etiskt ansvar genom att prioritera faktorer som påverkar samhället 

positivt framför andra faktorer som endast gynnar den enskilda konsumenten. Detta 

innebär att konsumenter tar etiskt ansvar genom att prioritera produkter som är 

producerade med hänsyn till miljön och sociala aspekter framför faktorer som pris.
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“Det finns en grupp konsumenter som är så pass intresserade för miljön att de 

betalar mer för varor eller tjänster som är producerade med hänsyn till samhället.” 

- Eva Kindgren, CSR-ansvarig på KappAhl. 

 

De faktorer som ingår i ansvarsområdena socialt och miljö kan såväl vara de faktorer 

som ingår i det etiska ansvarsområdet som Carroll (1991) har med i 

samhällsansvarspyramiden. Faktorer som togs upp under dessa ansvarsområden var 

bland annat hållbarhet, omsorg och hälsa, vilket kommer förklaras vidare under 

avsnitten 5.2.2 Miljöansvar och 5.2.3. Socialt ansvar.

 

Det etiska ansvarsområdet skiljer sig från de resterande ansvarsområdena i den 

bemärkelsen att många av respondenterna inte ser det som ett eget område utan att det 

även innefattar ansvar för miljö och sociala aspekter. I Carrolls (1991) 

samhällsansvarspyramid är det etiska ansvarsområdet placerat självständigt utan någon 

interaktion med resterande ansvarsområden. Detta stämmer inte överens med det 

empiriska resultatet då respondenterna påstår att etiken ingår i de övriga områdena. 

Grankvist (2012) definierar CSR som ett ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt 

ansvarstagande som omfattas av en etisk dimension. Enligt många respondenter är 

etiken något som innefattas i alla ansvarsområden precis som för Grankvists (2012) och 

Elkingtons (1994) definitioner. “Modellen med områdena people, profit och planet tror 

jag är den närmaste modellen man kommer jobba med framöver” (Stenbeck, Nordic 

Choice Hotels). TBL-modellen togs upp av många respondenter och många 

respondenter menar att den illustrerar en bra bild av samhällsansvaret. “Jag tycker att 

modellen med de tre cirklar som står för det ekonomiska, miljömässiga och sociala 

ansvarsområdet är bra. Där dessa tre områden går ihop, det är just den unionen som 

man vill hitta, med etiken i mitten (Thomas Wiesgickl, miljö- och hållbarhetschef på 

Cloetta). Vidare påstår Eriksson (Löfbergs) att det är en välkänd modell som illustrerar 

hur ansvarsområdena hör ihop. “Den är ju känd av alla, [...] de tre områdena 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt och hur de hänger ihop” (Eva Eriksson, 

hållbarhetschef på Löfbergs). 

 

“People, profit, planet använder vi ofta i vårt arbete, men utöver detta så inkluderar vi 

affärsetik [...] det är viktigt att få med alla dom delarna” (Katarina Rosenqvist, CSR-

ansvarig på Lidl). Detta visar att företags samhällsansvar i praktiken består av de tre 
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områdena, ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar, samt att etiken 

inkluderas utöver dessa ansvarsområden vilket även kan utläsas i TBL-modellen. TBL-

modellen är även en flexibel modell då den kan anpassas på det enskilda företaget och 

till och med enskilda aktiviteter. På liknande sätt hävdar vi att ansvarsområdena i TBL-

modellen kan anpassas beroende på konsumenterna. Detta då konsumenter kan ha olika 

syn på vilka faktorer de prioriterar och hur de väljer att ta etiskt ansvar. 

Med utgångspunkt i det empiriska resultatet och TBL-modellen menar vi att etiken kan 

ses som en dimension som flödar genom samtliga av konsumentens 

samhällsansvarsområden. Det är således inte ett eget ansvarsområde, utan det ingår i 

alla andra ansvarsområden. Vi ser etiken som ansvarsområdenas kärna, då 

samhällsansvar i grund och botten utgörs av etik. Enligt Holm (Svanen) har 

konsumenter ansvar att följa lagen, men även ett ansvar utöver det lagen kräver, vilket 

Carroll (1991) benämner som etiskt ansvar. Även det legala ansvarsområdet består i 

grund och botten av etik (Carroll & Schwartz, 2003). Inom det empiriska resultatet 

diskuterar respondenterna inte etiken som ett eget område utan resultatet visar att etiken 

är en viktig grund för samtliga samhällsansvarsområden. Vi har därmed valt att placera 

etiken i mitten av KSA-modellen för att visa att etiken utgör kärnan av modellen.

 

5.2.2 Miljöansvar 

Miljöansvaret är ett ansvarsområde som samtliga respondenter anser innefattas i 

konsumenternas samhällsansvar, vilket Eriksson (Löfbergs) konstaterar med sitt 

uttalande. “Som enskild konsument har man ett samhällsansvar att försöka minska 

påverkan på miljön” (Eva Eriksson, hållbarhetschef på Löfbergs). Konsumenter har 

såväl som företag ansvar för miljön, vare sig konsumenten värdesätter miljön eller inte. 

Hänsyn bör tas till miljön då hela världens befolkning delar på miljön och gemensamt 

förfogar över den. I likhet med respondenterna menar vi att ansvar bör tas för miljön då 

det är en gemensam tillgång som alla har rätt till, vare sig det är ett företag eller om det 

handlar om en konsument. Detta ansvarsområde är lika viktigt för konsumenter att ta 

ansvar för som för företag, då vi alla gemensamt ansvarar för vår påverkan på miljön. 

Vanligtvis bidrar företag med större påfrestningar på miljön än vad en enskild 

konsument gör, men trots detta bör konsumenter se sig själva som påverkbara i det stora 

loppet. Detta kan stärkas med Kindgrens (KappAhl) påstående om att ”man inte kan 
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göra allt, men alla kan göra något”. Tar alla människor ansvar för miljön kommer inte 

heller jordens resurser att förbrukas i den takt som pågår i nuläget. 

De flesta respondenter nämner att samhällsansvaret handlar om att konsumera i en 

rimlig mängd och respondenterna förklarar att det finns konsumenter som förstår att det 

finns ett samband mellan konsumtion och samhällsansvar. 

 

“Konsumenter blir mer och mer medvetna och vet att de inte behöver konsumera ihjäl 

sig, utan de kan välja rätt produkt ur miljösynpunkt och ändra riktningen på 

konsumtionen” 

- Nancy Holm (Svanen). 

 

Enligt många respondenter tar konsumenter som har förstått sambandet mellan hur 

konsumtionen påverkar samhället även mer ansvar vid konsumtionen. Kindgren 

(KappAhl) förklarar att det beror på att det är svårt att inte ta ställning när man fått 

kännedom om konsekvenserna av att inte ta ansvar och förstått att det finns ett behov. 

En faktor som vi kunnat identifiera med utgångspunkt i våra empiriska resultat är 

kunskap då de konsumenter som har kunskap om hur konsumtionen påverkar miljön 

även tar hänsyn till miljön vid sina val av produkter. Lindgren (Lantmännen) förklarar 

att det finns konsumenter som bojkottar varor som innehåller palmolja eftersom de 

förstått att framtagningen av palmoljan innebär allvarliga skador på miljön. “Den 

svenska konsumenten har en negativ ställning till just palmolja som livsmedel just för 

att man gör våld på biologisk mångfald, människor som skövlar regnskogar och annat. 

Detta får oss som företag att jobba med vår produktutveckling och hitta ersättning för 

palmoljan“ (Ulf Lindgren, hållbarhetschef på Lantmännen Cerealia). Även inom teorin 

framgår det att konsumenter väljer att agera genom att utesluta produkter som skadar 

miljön, när de fått kännedom om hur produktionsprocessen genomförs (Devinney et al., 

2010). Vidare kan vi i teorin även se att konsumenter har svårt att koppla samman 

konsumtion med dess konsekvenser (Borglund et al., 2012). Auger et al. (2006) och 

Harris et al. (2011) förklarar att detta beror på att konsumenter saknar kunskap om hur 

produktionsprocessen går till och att den låga kunskapen beror på informationsbrist 

gällande produktens framställning. I teorin visar det sig att de konsumenter som fick 

reda på hur produktionsprocessen gått till trots detta inte tog hänsyn till det vid val av 

produkt (Harris et al., 2011). Detta innebär att det finns två olika resultat gällande 
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kunskapsfaktorn. Ett empiriskt resultat där nästan alla respondenter diskuterar kunskap 

som en faktor som påverkar konsumenter att agera ansvarsfull, samt ett teoretiskt 

resultat som visar att undersökningar tagit hänsyn till konsumenters kunskap där 

faktorn inte haft påverkan på konsumenters miljöansvar (Harris et al., 2001). Ett 

exempel från det empiriska resultatet är Holms (Svanen) uttalande om att 

svanenmärkningen är ett konsumentverktyg som ger konsumenter kunskap om att 

produkten tar hänsyn till miljön. Detta ger konsumenter möjlighet att välja det bästa 

som finns på marknaden ur miljösynpunkt. “Det är komplicerat det där, det handlar 

om kunskap så nyckeln är att försöka bygga upp mer kunskap om vad det egentligen 

betyder att köpa en svanenmärkt produkt” (Nancy Holm, Marknads- och 

kommunikationschef på Svanen Miljömärkning Sverige AB). Ett annat exempel från 

det empiriska resultatet är Kindgren (KappAhl) utlåtande om att konsumenter tar 

samhällsansvar när de har fått kunskap om miljösituationen. “Har man intresserat sig 

för miljön och hämtat kunskaper om planetens miljösituation, så tror jag att det är 

väldigt svårt att ta ett steg tillbaka och påstå att det inte berör en själv” (Eva Kindgren, 

CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB). 

 

Varför empirin och teorin skiljer sig åt gällande kunskapsfaktorn är svårt att säkerställa, 

men man kan anta att det har att göra med vilken produkt det rör sig om. Det som har 

visat sig i intervjuresultatet är att konsumenter är mer medvetna om vad de konsumerar 

inom livsmedelsbranschen. Vi tror därför att det beroende på bransch är avgörande om 

konsumenter väljer att ta samhällsansvar eller inte. Vi hävdar att konsumenter inom 

livsmedelsbranschen tar samhällsansvar på grund av de fått kunskap om att 

livsmedelskonsumtionen har en påverkan på hälsan. Vidare har vi fått uppfattningen 

om att det är lättare att ta samhällsansvar när varor är certifierade vilket varor i stor 

utsträckning är inom livsmedelsbranschen. 
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”Medvetenhet är när konsumenten väljer Fairtrade-märkt eller andra 

produktmärkningar. Både när det gäller miljö- eller etiska märkningar så gör 

konsumenten ett medvetet val i allt högre grad idag. Det hänger ihop med en större 

kännedom och kunskap om både utmaningarna som finns inom produktionen och om 

vad produktmärkningarna innebär.” 

- Maria Granefelt, kommunikationsansvarig på Fairtrade

 

Kunskapsfaktorn har generellt sett diskuterats bland respondenterna och vi tror att det 

är en viktig faktor som i samtliga ansvarsområden har en stor betydelse för vad 

konsumenter väljer att konsumera. Vi bedömer däremot att kunskapsfaktorn måste 

sättas samman med en ytterligare faktor för att det ska ge någon betydande effekt. Till 

exempel tar samtliga respondenter upp hälsan som en faktor som ökat väsentligt i 

betydelse bland konsumenter. Konsumenter har fått kunskapen om hur konsumtion 

påverkar hälsan och detta har fått ett enormt genomslag bland konsumenter som i stor 

utsträckning ökat ansvarstagandet för miljön eftersom de förknippar miljöaspekter med 

hälsan. Holm (Svanen) förklarar att miljön prioriteras högt på grund av att konsumenter 

förstått att miljöfrågor hänger ihop med vad de väljer att konsumera. “Konsumenter 

börjar få mer förståelse för att miljöaspekter som exempelvis klimat hänger ihop med 

hur man lever” (Nancy Holm, Marknads- och kommunikationschef på Svanen 

Miljömärkning Sverige AB). 

Hälsofaktorn nämns inte av många forskare inom teorin och vår uppfattning är att det 

beror på att hälsan är en faktor som på senaste tiden blivit viktigare. Caruana och 

Chatzidakis (2013) förknippar konsumenters samhällsansvar med egennytta. Forskarna 

anser att konsumenter tar samhällsansvar på grund av upplevda hälsofördelar. Däremot 

är det fler forskare som hävdar att konsumenter inte tar hänsyn till hälsan utan att de 

prioriterar pris framför miljöfaktorer (Blom & Frisk, 2013; Mohr et al., 2001). I empirin 

poängteras det att företag behöver ändra sin strategi för att konsumenterna ska få upp 

ögonen för företags CSR-arbete och prioritera miljöfaktorer framför pris. Eriksson 

(Löfbergs) framhåller att företag de senaste åren har försökt att byta strategi och istället 

lyfta fram sådant som konsumenter anser är viktigt. Det innebär därmed att lyfta fram 

samhällsansvaret på ett sådant sätt att konsumenter tar till sig budskapet. När faktorer 

som “ekologiskt” och ”hållbart” började lyftas fram i Sverige kopplades dessa faktorer 

till sociala förhållanden, vilket inte gav stor effekt på konsumenternas konsumtion som 
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företag hade hoppats på. “Vi har velat koppla ekologiskt till de människor som faktiskt 

hanterar kemikalierna och vi har velat koppla det till miljön. Detta går dock inte alls 

hem på samma sätt hos konsumenter som när man pratar om att ekologiskt är bra för 

hälsan” (Eva Eriksson, hållbarhetschef på Löfbergs). När företag istället riktat 

kommunikationen om att ekologiska varor påverkar konsumentens hälsa har det 

bidragit till ett stort genomslag bland konsumenter. De väljer därmed att ta ansvar för 

miljön eftersom att de fått kunskapen om att miljön har stor påverkan på hälsan. Enligt 

Eriksson (Löfbergs) finns det en liten grupp konsumenter som bryr sig om människor 

och miljö i andra länder, men hon lyfter fram att majoriteten konsumenter är egoistiska. 

“De flesta konsumenter är egoistiska och ser främst till sig själv och sina barn” (Eva 

Eriksson, hållbarhetschef på Löfbergs).  

 

Vidare framgick det i intervjuresultatet att medvetenheten för användandet av 

kemikalier har ökat och detta förknippar respondenterna likaså till hälsan och 

kunskapen om hur kemikalier påverkar människan och miljön. “Jag fick faktiskt ett mail 

från en tjej som köpt en begagnad overall på blocket som ursprungligen är från 

KappAhl. Hon frågade om den innehåller formaldehyd- eller sensibiliserade ämnen 

och att ställa en sådan fråga gäller ju att man har mycket kunskap om det” (Eva 

Kindgren, CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB). Medvetenheten för användning av 

kemikalier har ökat inom många branscher. Miljömärkningar och ekologiska produkter 

tar hänsyn till kemikalieanvändningen. Enligt empirin prioriteras faktorer som 

ekologiskt, närodlat och certifieringar på grund av att konsumenter förknippar det med 

ansvar för miljön och hälsan. Enligt samtliga respondenter är konsumenter som aktivt 

prioriterar dessa faktorer medvetna konsumenter som förstår hur dessa faktorer tar 

hänsyn till sociala- och miljömässiga aspekter i samband med framtagningen av 

produkterna. I teorin benämns denna typ av konsumtion för politisk konsumtion 

(Bonnedahl et al., 2007) vilket innebär att konsumenter tar hänsyn till sociala- och 

miljömässiga aspekter vid val av produkter. Även vid politisk konsumtion har 

kunskapen stor betydelse och det krävs kunskap om hur produkterna producerats. 

Granefelt (Fairtrade) lyfter fram att det är omöjligt för konsumenter att ha kunskap om 

hur produkterna produceras. Därmed är det viktigt att ta in en tredje part som jobbar 

med att certifiera produkter för att konsumenter ska ha möjlighet att ta ställning vid 

konsumtion. Vi hävdar att certifieringar kan vara en lösning på den låga kunskapsnivån 

som konsumenter har när det gäller produktionsprocessen. Däremot tror vi inte att 
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konsumenter alltid kommer att prioritera ekologiska varor framför konventionella då 

det i teorin framgått att det finns konsumenter som ändå prioriterar pris (Blom & Frisk, 

2013; Auger et al., 2006; Mohr et al., 2001). I empirin har vi sett att fler företag väljer 

att endast erbjuda ekologiska produkter, vilket innebär att företaget gör valet åt 

konsumenter. “Det är väldigt tydligt att många av våra konsumenter efterfrågar 

svenskproducerade varor och ekologiskt. Då har det varit ett sätt att möta efterfrågan 

och byta hela kategorin, vi säljer till exempel bara Fairtrade-märkta rosor” (Katarina 

Rosenqvist, CSR-ansvarig på Lidl). Vi tror dock att denna utveckling inte kommer 

innebära att konventionella produkter helt utesluts eftersom att priset oftast är 

konsumenters främsta faktor. Det är dock viktigt att konsumenter tar miljöansvar och 

prioriterar bland annat ekologiska varor. 

Vad vi kunde se i den teoretiska referensramen var att hållbar utveckling i Sverige och 

andra västländer förknippas till miljön (Cerne, 2009). I empirin framgår det att 

konsumenter förknippar hållbarhet till alla ansvarsområdena och inte endast 

miljöansvaret eftersom de insett att konsumtionen inte är hållbar på lång sikt. Holm 

(Svanen) kopplar hållbarhet till en överlevnadsstrategi som konsumenter och företag 

har insett behövs för att naturens resurser ska finnas kvar även för kommande 

generationer. “Jag tror inte konsumenters samhällsansvar är en trend, utan jag tror att 

det är en överlevnadsstrategi då man har insett att konsumtionen långsiktigt inte är 

hållbar” (Nancy Holm, marknads- och kommunikationschef på Svanen Miljömärkning 

Sverige AB). Kindgren (KappAhl) förklarar att konsumenter har ett ansvar för 

varandra, men även för nästkommande generationer, för att världen även ska finnas till 

för framtida generationer. “Jag tror att man har ett ansvar för varandra, men även för 

den nästkommande generationen och även den kommande generationen efter det. Detta 

för att världen också ska finnas till i framtiden” (Eva Kindgren, CSR-ansvarig på 

KappAhl Sverige AB). Detta går under FN:s världskommissions definition av hållbar 

utveckling då de menar att det handlar om att tillgodose dagens behov utan att utsätta 

kommande generationers förmåga att klara sina behov (Our Common Future, 1987). 

Det finns några respondenter som poängterar att det finns en grupp konsumenter som 

inte förstår att hållbarhet är viktig för framtida generationer. Vi har dock fått 

uppfattningen om att majoriteten konsumenter i större utsträckning kommer ta ett 

långsiktigt samhällsansvar än tidigare. Detta anser vi då det empiriska resultatet visar 
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att de framtida generationerna kommer att värdesätta miljön och även inkluderar 

hållbarheten i samhällsansvaret. 

Elkington (1994) förklarar att ansvar för miljön tas genom att minimera miljöpåverkan 

i produktionsprocessen genom att till exempel minska utsläpp och energiförbrukningen 

eller att reducera miljöfarliga ämnen i produktionen. Då en konsument inte producerar 

en vara utan istället konsumerar den är det även konsumenter som påverkar företags 

produktion genom en hållbar konsumtion. En konsument kan även minska utsläpp och 

energiförbrukningen utöver sin roll som konsument. Till exempel kan konsumenten 

välja att ta cykeln till jobbet istället för bilen som påverkar naturen negativt genom 

utsläpp av avgaser. Detta nämner även några respondenter som menar på att det handlar 

om de medvetna valen som tas. Skillnaden mellan konsumenter och företag kan vara 

att företags miljöansvar bidrar till intäkter (Elkington, 1997). För företag kan åtgärder 

som påverka miljön positivt också innebära kostnadsbesparingar. ”Det är ett sätt för 

oss att spara på miljön, men vi sparar ju också kostnader” (Katarina Rosenqvist, CSR-

ansvarig på Lidl). Detta kan däremot inte uppstå hos en konsument som många gånger 

istället måste betala mer för till exempel ekologiska produkter. Nyttan som 

konsumenterna gör genom att ta miljöansvar syns inte i deras intäkter som hos företag, 

utan nyttan tillfaller istället hela samhället och även den framtida generationen. 

Hållbarhet innefattas i Elkingtons (1994) TBL-modell som utgår från att alla 

ansvarsområden i modellen består av ett långsiktigt perspektiv. Som vi diskuterade i 

avsnittet 5.2.1 Etiskt ansvar, innefattas miljöansvaret under det etiska ansvaret i 

samhällsansvarspyramiden (1991) och tredomänsmodellen (2003). Däremot visar det 

empiriska resultatet att TBL-modellen (1994) bättre stämmer överens med 

respondenternas syn på verkligheten då miljöansvaret är placerat som ett eget ansvar.  I 

empirin framgår det att många konsumenter allt mer tar ansvar för miljön under de 

senaste åren och att kunskapen om behovet har ökat. Då det tydligt framgår i resultatet 

att konsumenter tar ansvar för miljön, bedömer vi att det är lämpligt att miljön utgör ett 

eget område i KSA-modellen. Vi delar uppfattningen om att miljöansvaret ska placeras 

som eget ansvarsområde då den skilda placeringen visar relevansen av ansvarsområdet. 

Vår uppfattning är att miljöansvaret framhävs som ett viktigt område ifall det tydligt 

illustreras som eget område i KSA-modellen, än att ansvarsområdet ska placeras som 

en underkategori. Vi hävdar att miljöansvaret i samhällsansvarspyramiden (1991) inte 
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får den uppmärksamhet som ansvarsområdet förtjänat eftersom den är placerad inom 

det etiska ansvarsområdet och därmed inte poängteras lika tydligt.   

Hållbarhet ingår i miljöansvaret då det i teorin och empirin framgår att ansvar för miljön 

också bör tas på lång sikt för att naturens resurser även ska finnas till för framtida 

generationer. Det som också framgick i empirin är att hållbarhet likaså bör ingå i övriga 

ansvarsområden då bland annat ansvar för sociala aspekter kan tas på lång sikt. Med 

utgångspunkt i resonemanget från empirin om att hållbarhet bör ingår i samtliga 

ansvarsområden har vi därmed valt att hållbarhet ska utgöra en dimension i KSA-

modellen som omfattar konsumenters samhällsansvar.

 

5.2.3 Socialt ansvar 

Det empiriska resultatet visar att det sociala ansvarstagandet innefattar sociala 

förhållanden på arbetsplatser såväl som konsumenters sociala omgivning. “Vi märker 

att konsumenter tar ansvar för båda delarna, både för samhället som ligger nära, men 

också för samhället långt ifrån” (Katarina Rosenqvist, CSR-ansvarig på Lidl). 

Respondenterna talar om att det finns ett lokalt socialt ansvarstagande, men även ett 

globalt ansvarstagande. Konsumenter kan ta ansvar för de närmaste människorna i sin 

omgivning, men de kan också ta ansvar för andra människor som jobbar inom 

produktionsprocessen eller i området där produktionen är placerad. Ifall konsumenter 

tar ansvar för det lokala- eller globala samhället beror på de faktorer som prioriteras.

 

Likt resonemanget gällande miljöansvar i avsnitt 5.2.2, har kunskapsfaktorn en 

betydelse på konsumenters samhällsansvar. Enligt många respondenter har 

konsumenter ändrat ansvarstagandet, från att tidigare ta mer ansvar för sociala 

förhållanden i till exempel utvecklingsländer till att ta ansvar för lokalsamhället. 

Kindgren (KappAhl) menar att det beror på att det är lättare att göra något åt det egna 

beteendet än att agera för att ta samhällsansvar för områden som ligger längre bort som 

man har mindre kunskap om och mindre möjlighet att påverka. “Om jag tänker några 

år tillbaka så var det kanske mer frågor som berörde tillverkningslandet, det var många 

diskussioner om barnarbete, levnadslöner, arbetstider och så vidare. Men jag känner 

att vi har en tendens att titta på oss själva, vad är det som påverkar mig med att 

konsumera” (Eva Kindgren, CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB). Vi menar att 
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detta beror på att konsumenter har fått god kännedom om hur konsumtionen bland annat 

påverkar hälsan och omgivningen runtomkring konsumenten. En vidare anledning är 

att konsumenter anser att de har brist på kunskap om vad som sker i 

produktionsprocessen för att kunna ta ställning. Fleetwood (2006) menar dock att 

konsumenter många gånger har kunskap och förståelse för hur konsumtionen påverkar 

sociala förhållanden på fabriker. De har därmed kunnat ta globalt samhällsansvar för 

sociala förhållanden i produktionslandet. Konsumenter väljer dock att många gånger 

ignorera det. De ignorerar det genom att inte innefatta sociala aspekter som kriterium 

vid konsumtion och väljer istället att konsumera produkten trots medvetenheten om att 

produkten till exempel framställts av barn. Skälet till att konsumenter väljer att ignorera 

förhållanden i produktionsländer beror enligt vår uppfattning på att konsumenter 

prioriterar andra faktorer. Vilka faktorer som konsumenter prioriterar avgör i sin tur 

vad konsumenter tar samhällsansvar för. Till exempel kan de konsumenter som 

ignorerar att ta ansvar för sociala arbetsförhållanden istället ha valt att prioritera 

prisfaktorn. 

På samma sätt som i diskussionen i avsnitt 5.2.2 Miljöansvar (se sidan 87), behöver 

kunskapsfaktorn många gånger kopplas till en ytterligare faktor för att det ska ge effekt. 

Även inom det sociala ansvaret har hälsan en betydande roll för majoriteten 

konsumenter då respondenterna förknippar konsumenterna hälsan med sociala 

aspekter. Enligt empirin förknippar konsumenter också konsumtionen av miljöfarliga 

ämnen med människors hälsa. I Carrolls samhällsansvarspyramid (1991) ingår sociala 

aspekter och miljö i det etiska ansvarsområdet. Utifrån empirin finns det kopplingar 

mellan miljö och sociala aspekter. Ett exempel på detta är att konsumtion av produkter 

som innehåller kemikalier är skadliga för människan såväl som för miljön. Trots att det 

finns samband mellan sociala aspekter och miljö, framhåller respondenterna att 

områdena även kan vara skilda från varandra. 

Hälsofaktorn och kunskapsfaktorn är därmed de två främsta faktorerna som både inom 

miljöansvaret och det sociala ansvaret kunde identifieras. De båda faktorerna har inom 

såväl miljöansvaret som det sociala ansvaret en koppling till varandra. En tredje faktor 

som kan ha betydelse för det sociala ansvarstagandet är omsorgsfaktorn. Denna faktor 

har till exempel betydelse för om ansvaret hellre tas för lokalsamhället eller 

globalsamhället och visar därmed var konsumenter har ett intresse att påverka. 
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Konsumenter kan välja att konsumera produkter som är producerade med hänsyn till 

sociala aspekter för att de känner omsorg för de utsatta människorna, men de kan också 

ta hänsyn till den närmaste omgivningen. 

I empirin framgår det att konsumenter inom läkemedelsbranschen inte tar hänsyn till 

företagens CSR-arbete och att de inte är intresserade av sociala förhållanden i 

produktionsprocessen. Dessa konsumenter prioriterar sin egen hälsa och anser det vara 

viktigare att bli frisk än att ta hänsyn till hur läkemedlet tas fram. Konsumenterna ser 

inget behov av att ta ansvar vid läkemedelskonsumtion då läkemedlet är godkänt av en 

myndighet. De anser att den informationen är tillräcklig och ifrågasätter därmed inte 

under vilka sociala förhållanden som läkemedlet har producerats. Vi tror att det är 

lättare att vara kritisk mot produkter och framtagningsprocesser när konsumenter är 

friska. När det handlar om en sjuk person är det möjligtvis svårare att efterfråga något 

annat läkemedel. Detta eftersom det viktigaste för denna person är att bli frisk vilket 

leder till att personen då köper det som finns, eller det som personen fått utskrivet på 

recept, utan att ifrågasätta hur läkemedlet tillverkats. 

En ytterligare faktor som avgör om konsumenter väljer att ta ansvar för sociala 

förhållanden har vi valt att benämna som ”ta-ställnings”-faktor. Utifrån våra empiriska 

resultat kan vi notera att konsumenter agerar när de vill visa att de har en tydlig 

ståndpunkt i en viss fråga. Inom empirin såväl som i teorin gör konsumenter detta 

genom att bojkotta företag och produkter som inte tagit hänsyn till sociala aspekter 

(Devinney et al., 2010). Genom att bojkotta företaget kan det innebära att konsumenter 

möjligtvis måste konsumera en annan produkt som inte är av samma kvalité, men 

konsumenterna väljer då att prioritera ta-ställnings-faktorn framför kvalité för att visa 

att de inte stöttar företagets beteende. 

Vi hävdar att det sociala ansvaret är ett mycket relevant område för konsumenter att ta 

ansvar för då det utifrån resultatet framgår att konsumenter bör värna om den sociala 

omgivningen. Då konsumenter blivit allt mer medvetna om sin omgivning och även 

bryr sig om sin egen och familjens hälsa, anser vi likt intervjuresultatet att det sociala 

ansvaret ska ingå i KSA-modell som ett eget ansvarsområde. “Medvetenheten har ökat 

de senaste åren hos konsumenter och det beror väldigt mycket på att man kopplar 

konsumtion till sin egen hälsa” (Eva Eriksson, hållbarhetschef på Löfbergs). Det 
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sociala ansvarsområdet kan vi även se som ett eget ansvarsområde i Elkingtons (1994) 

TBL-modell. Trots att konsumenter blivit mer medvetna om att ta ansvar för den 

närmaste omgivningen, återstår även det sociala ansvaret för människor i det globala 

samhället. 

5.2.4 Filantropiskt ansvar 

Utifrån vad som framgick i empirin finns det två sätt som konsumenter kan agera på 

när det gäller det filantropiska ansvaret. Det första sättet är att välja produkter av företag 

som samarbetar med välgörenhetsorganisationer. Där har vi identifierat att 

konsumenter prioriterar produkter från företag som engagerar sig i filantropiska 

aktiviteter. Utifrån empirin är det mycket vanligt att företag bedriver filantropisk 

verksamhet med syfte att använda det i sin marknadsföring och för att framstå som 

ansvarsfulla företag. De respondenter som påstår att företag bedriver filantropi av 

ekonomiska skäl påpekar att det är ett effektivt sätt att tjäna pengar på då konsumenter 

i många fall väljer dessa företag. Eriksson (Löfbergs) konstaterar detta genom att hävda 

att “det är bra att tjäna pengar på att göra bra saker”. Även i teorin har det visat sig 

att konsumenter prioriterar produkter från företag som ingår samarbeten med 

välgörenhetsorganisationer och bedriver projekt som gynnar samhället. 

Undersökningen från The Nielsen Company (2013) visar att hälften av den svenska 

befolkningen skulle spenderat mer på en produkt från företag som bedriver denna typ 

av aktivitet. 

Det andra sättet som konsumenter kan ta filantropiskt ansvar på är genom att själva 

stödja välgörenhetsorganisationer, men det är dock inte många respondenter som 

diskuterade detta. Bland intervjurespondenterna finns det en välgörenhetsorganisation, 

Barnfonden och det var endast denna organisation som uppmärksammade att 

konsumenter kunde ta ansvar genom att direkt stödja välgörenhetsorganisationer. De 

resterande respondenterna som tar upp det filantropiska ansvaret kopplar istället det 

filantropiska ansvaret till konsumtion av produkter från företag som stödjer olika typer 

av projekt. Vi resonerar att Schöns (Barnfonden) avvikelse från resultaten beror på att 

välgörenhetsorganisationer har en annan syn på ansvarstagande, då de har andra mål 

och visioner än företag som istället endast förknippar konsumentens samhällsansvar till 

konsumtionen. Schön (Barnfonden) konstaterar dock att det även är ett sätt att 
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konsumera på när människor blir faddrar hos Barnfonden. “Att vara fadder är ju också 

en form av konsumtion” (Cecilia Schön, insamlingschef på Barnfonden). Schön 

(Barnfonden) menar att både företag och konsumenter kan ta filantropiskt ansvar 

genom att stödja välgörenhetsorganisationer. 

De faktorer vi utifrån empirin kunde identifiera som ingår i det filantropiska ansvaret 

handlar om inre faktorer. Detta kan även utläsas i teorin då en undersökning visat att 

konsumenters inre avgör omtanken för samhället. Det handlar således inte om kön, 

ålder eller utbildning om konsumenter väljer att ta filantropiskt ansvar (Auger et al, 

2006). 

För att bättre förstå vad de inre faktorerna handlar om har vi identifierat dessa och det 

har utifrån empirin visat sig handla om bland annat omsorgsfaktorer. Konsumenter 

känner att de vill hjälpa till av den anledningen att de värnar om miljön och människan. 

Vidare finns det en självkänslofaktor som snarare handlar om att konsumenter tar 

ansvar för att de själva ska må bättre. Denna faktor som har tagits upp bland en mindre 

mängd respondenter handlar om känslan människor får av att göra något gott. Dessa 

respondenter menar att människor mår bra av att kunna hjälpa till och medverka till 

något gott. Det vi kunde se i omsorgsfaktorn om att vilja hjälpa till och göra något gott 

för andra människor handlar istället här om motsatsen, konsumenten vill känna sig som 

en bättre person och må bättre genom att göra något för samhället. Även om det är för 

att konsumenten vill stärka sin självkänsla hävdar vi att det inte spelar någon roll om 

konsumenter tar ansvar för samhället av denna anledning eftersom att de fortfarande 

gör något som är bra. Även i teorin kunde vi se att människor hellre vill bidra med 

välgörenhet om deras namn till exempel publiceras i tidningar (Bénabouw & Tirolez, 

2010.) Motiven till deras handlande berodde således på att visa att de var duktiga och 

generösa för att få bekräftelse från samhället. Även Schön (Barnfonden) menar på att 

om man gör något bra så har man även rätt för att få känna sig lite bättre och må bättre.

Vi hävdar att det genom filantropi går att ta ansvar för både miljö och sociala aspekter 

och ser därmed filantropi som ett sätt att ta samhällsansvar på för dessa områden. 

Genom att skänka pengar till en välgörenhetsorganisation som till exempel Barnfonden 

som hjälper fattiga barn, men även hela det drabbade området där barnet bor, tas ansvar 

för miljön och människorna som är bosatta i det området. I teorin syns det filantropiska 
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ansvaret endast i samhällsansvarspyramiden (Carroll, 1991). Carroll och Schwartz 

(2003) tog inte med det filantropiska ansvaret i tredomänsmodellen på grund av att det 

kunde vara svårt att skilja på filantropiska- och etiska aktiviteter. Vi anser att det 

filantropiska ansvaret inte är ett eget ansvarsområde eftersom det genom filantropi går 

att ta miljöansvar och socialt ansvar, samt att vi utifrån empirin har identifierat 

filantropi som ett exempel på hur ansvaret kan genomföras snarare än ett eget 

ansvarsområde. Filantropi är därmed en underkategori till miljö- och socialt ansvar som 

visar hur konsumenter kan ta ansvar för miljö och sociala aspekter.

 

5.2.5 Legalt ansvar 

Vad somliga av respondenterna tar upp vilket vi kunde se utifrån resultatet är att 

konsumenter som samhällsaktörer har ett ansvar att följa lagen. Detta ansvar är inte 

något frivilligt ansvarstagande utan något alla har att följa. Det legala ansvaret har 

Carroll (1991) klassificerat i samhällsansvarspyramiden som ett av de fyra 

ansvarsområdena samt i den uppdaterade tredomänsmodellen (Carroll & Schwartz, 

2003). Ansvarsområdet innebär att lagar och föreskrifter ska följas för att verksamheten 

ska kunna drivas. Skillnaden med dessa två modeller och Elkingtons (1994) triple 

bottom line (TBL) modell är att Elkington (1994) endast lyfter fram de frivilliga 

ansvarsområdena kring samhällsansvaret, därför syns inte något legalt ansvar i denna 

modell. Tar konsumenter då samhällsansvar genom att följa lagen? Eller är det liksom 

TBL något som inte bör ses som något samhällsansvar? 

Grafström et al. (2010) poängterar att lagar bygger på att ansvar ska tas och att ansvaret 

tas genom att reglerna följs. Detta menar vi gäller såväl för privatpersoner som för 

företag. Eriksson (Löfbergs) menar att företags och konsumenters samhällsansvar först 

och främst innebär att följa lagar och regelverk. Schön (Barnfonden) poängterar att det 

vare sig för företag eller konsumenter finns ett tvingande krav att ta ansvar för samhället 

utöver vad lagen kräver. Bilisten lär sig vilka regler som gäller i trafiken och redan som 

barn lär man sig att det är fel att stjäla. För konsumenten gäller det även att följa de 

lagar som finns för handel genom att till exempel inte konsumera illegala produkter, 

som droger och vapen. Följer konsumenter lagen menar vi att de samtidigt tagit ett 

ansvarsfullt beslut eller handlat i enlighet för samhällets bästa. 
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Många personer ser det möjligtvis som en självklarhet och inte som något 

samhällsansvar medan andra visserligen inte bryr sig om lagen i stor utsträckning, eller 

inte något alls. Vi ser lagen som en bra riktlinje att börja vid för att sedan kunna ta 

ansvar för frivilliga områden, som till exempel miljön. Tas inte ansvar för lagen är det 

säkerligen svårt att se ett värde i att ta ett frivilligt ansvar utöver det tvingande ansvaret. 

Lagen måste dock följas vilket Holm (Svanen) förklarar beror på att konsumenten 

tillhör samhället. “Konsumenten är en aktör i ett samhälle och då som alla andra har 

man ett samhällsansvar. När man medverkar i det området eller det samhälle man 

befinner sig i och tillhör, kan man liksom inte vara en eremit och säga, nej jag behöver 

inte ta hänsyn till lagar eller samhället i stort”. Alla har ett lika stort ansvar när det 

gäller att följa lagen. Gällande det frivilliga samhällsansvaret är det lättare att skylla 

ifrån sig och till exempel säga att företag är de största miljöbovarna och att företag är 

de enda som kan göra skillnad i samhället. Den frågan går inte att diskutera gällande 

det legala samhällsansvaret då lagen gäller för alla människor och företag. Holm 

(Svanen) förklarar att det inte finns något undantag för några människor, utan att lagen 

gäller lika för alla. 

Vad vi kan se från teorin och intervjuresultatet är att konsumenter genom att följa lagen 

tar ett samhällsansvar. Däremot är det inte något som görs på frivillig grund, utan lagen 

kräver detta. Lagar stiftas för att de ska följas och då det inte görs finns det följaktligen 

sanktioner. Några respondenter poängterar att om ett företag genom sin tillverkning 

förstör miljön eller agerar oetiskt mot de anställda, innebär det att landet saknar en stark 

lagstiftning. I Sverige finns det bland annat en lag, Miljöbalken (1988:808) som tar 

hänsyn till miljön. Enligt 1 kap. 1 § i Miljöbalken (1988:808) poängteras det att den 

hållbara utvecklingen för nuvarande och kommande generationer ska främjas. Naturen 

har ett värde som ska skyddas och individen har ett ansvar att ta hand om den. Hotade 

och sällsynta växter är inte tillåtna att plockas eller förstöras och djur får inte dödas 

eller skadas, såvida inte Jaktlagen (1987:258) eller Jaktförordningen (1987:95) 

föreskriver något annat. I Sverige är det enligt 15 kap. 30 i Miljöbalken (1988:808) 

förbjudet att skräpa ner utomhus på platser för allmänheten. Lagen kräver även enligt 

15 kap. 5§ källsortering eller andra sätt att hantera avfall på. I Sverige finns det därmed 

en stark lagstiftning som värdesätter människan, miljön och djuren. Trots att det legala 

samhällsansvaret kan täcka områden kring miljö och sociala aspekter kan det inte 

innefatta allt som berör samhällsansvaret. Det går således inte att sätta regler på allt, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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men i detta exempel med Miljöbalken (1988:808) kan vi se att mycket redan innefattas 

vilket inte alls är en självklarhet i andra länder. 

Dessa svenska lagar som beaktar samhället i hög grad förekommer inte i alla länder, 

vilket gör att de länder som saknar en tillräckligt stark lagstiftning inte heller lagligt 

hindras från att förstöra miljön eller agera oetiskt mot de anställda. Det är därmed bra 

för miljön att länder inför lagar i den mån det går, med lämpliga sanktioner, för att få 

företag men även individer att ta tillvara på planeten, människor och miljön. Ingår inte 

detta i lagstiftningen är därmed planeten, människor och miljön frivillig att ta hänsyn 

till för företag och individer. Vi tror att mindre hänsyn tas till dessa områden i de länder 

där inte lagen är lika hård och att mer hänsyn skulle tas om det var stiftat i lagen. Det 

skulle då kunna resultera i att lagen skulle införa sanktioner och konsekvenser för dem 

som inte följer lagen, vilket troligtvis skulle leda till att konsumenter skulle ta mer 

hänsyn till miljön och sociala aspekter.   

Även om vi kan se att konsumenter kan ta ett legalt samhällsansvar, genom att till 

exempel källsortera eller att inte skräpa ner på offentliga platser (Miljöbalken 

1988:808) tror vi att företag är mer måna om att följa lagen. Företag bevakas oftare och 

har även media som snabbt rapporterar och sprider företags felsteg. Även om vi vet att 

det är lag på att källsortera i Sverige är det tveksamt om konsumenter ser lagen som 

berör miljön som något lika viktigt som företag. Företag bevakas och påverkar sin 

överlevnad på ett annat sätt än hos konsumenten. Vi ser även ett problem med det legala 

ansvaret gällande de områden som berör miljö och hållbarhet. Trots att det finns lagar 

förekommer det konsumenter som inte tar hänsyn till detta, vilket kan bero på okunskap 

eller på nonchalans. Vi tror att en lösning på detta är att sprida vikten av att följa dessa 

satta regler om miljö och hållbarhet precis som de flesta vet att det är olagligt att stjäla. 

Detta kan till exempel göras i undervisningen på skolorna, genom media eller genom 

sociala medier. Vet konsumenten att det är en tvingande lag tror vi att fler kommer följa 

det likt vilken annan lag som helst och de kommer även att använda det i sin vardag.

 

Utifrån vad vi kunde se i ovanstående diskussion om det legala samhällsansvaret hävdar 

vi att konsumenter liksom företag är tvingade att följa lagar och föreskrifter. Det legala 

ansvaret innefattas även på konsumentnivå då hela samhället är uppbyggt av lagar och 

regler. Även om lagarna skiljer sig åt mellan konsumenter och företag, finns det 
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fortfarande lagar som konsumenter bör följa. I Sverige innefattar även lagen alltmer 

miljö och hållbarhet vilket gör lagen till en viktig utgångspunkt för att ta 

samhällsansvar.

 

5.2.6 Ekonomiskt ansvar 

Det ekonomiska ansvaret innefattas i samtliga av de tre CSR-modellerna (triple bottom 

line (1994), samhällsansvarspyramiden (1991) och tredomänsmodellen (2003)). Många 

respondenter poängterade att det ekonomiska ansvaret för företag är mycket viktigt och 

att det behövs för att företaget ska kunna bedrivas. 

Från teorin kunde vi även se att företag använder CSR i sin verksamhet för att maximera 

sin avkastning, få långsiktiga fördelar, öka lönsamheten, skapa ett välbyggt varumärke 

och för att stärka konkurrenskraften (Cerne, 2009; Brytting, 1998; Daft, 2007; 

Grankvist, 2012). För företag är konsumenterna en av de viktigaste intressenterna vars 

efterfrågan alltid måste besvaras genom att tillhandahålla de produkter och varor som 

efterfrågas. Annars kommer de inte att överleva på marknaden (Löhman & Steinholtz, 

2003). Detta stämmer överens med intervjuresultatet då somliga respondenterna tydligt 

poängterade att det ekonomiska ansvaret är mycket viktigt att företag tar för att 

möjliggöra att de kan fortsätta att bedriva verksamheten. Man skulle kunna säga att 

företag på så sätt är tvingade till att ta samhällsansvar om konsumenter efterfrågar det. 

 

“Konsumentens samhällsansvar? Det är ytterst dem som sitter på makten och kan 

driva saker utifrån ett köp eller inte ett köp. På långsikt är det ju de som blir någon 

slags drivare för hållbarhet.

- Thomas Wiesgickl, miljö- och hållbarhetschef på Cloetta 

Utifrån forskningen som presenterades i den teoretiska referensramen kan vi säkerställa 

att företag många gånger gör det för sin egen skull. Vi hävdar att företag inte skulle 

satsa på CSR-arbete som att samarbeta med ideella organisationer om det inte handlade 

om en lönsamhetsfråga. Forskning visar att det finns många fördelar för företag att ta 

samhällsansvar. Stenbeck (Nordic Choice Hotels) förklarar att de företag som förstått 

att samhällsansvaret krävs i framtiden kommer att ligga steget före sina konkurrenter 

och därmed klara sig bättre på marknaden. "Snart kommer den generation som ställer 
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höga krav att komma ikapp och de kommer också att ha råd att betala för det. Då är vi 

i en ganska intressant situation där den här förändringen kommer ske väldigt snabbt. 

De företag som inte är rustade för förändringen kommer att få det tufft" (Gustav 

Stenbeck, miljöchef på Nordic Choice Hotels). Utifrån Stenbecks (Nordic Choice 

Hotels) påstående kan vi inte bara dra slutsatsen att samhällsansvaret belönar företaget 

utan även att konsumenter i framtiden kommer att ställa högre krav på företags 

hållbarhet. 

 

Kindgren (KappAhl) förklarar att företag måste ta samhällsansvar för att kunna fortsätta 

verka och driva företaget i framtiden. “Sedan finns det ju också sådant som vi behöver 

ta ansvar för på KappAhl gällande miljön, om vi ska kunna överleva i framtiden också. 

KappAhl är 60 år gammalt och om vi ska kunna bedriva verksamhet i 60 år till så måste 

vi ta hand om till exempel bomullsodlingen, vi måste se till att våra leverantörer är 

hållbara, att dem inte använder för mycket vatten eller kemikalier och energi, att dem 

gör besparingar och att de tänker på miljön” (Eva Kindgren, CSR-ansvarig på 

KappAhl Sverige AB). Tar företag inte ansvar för sådana områden kommer de inte 

kunna fortsätta att verka på marknaden. Att samhällsansvar är viktigt för företag av den 

anledningen att de ska kunna bedriva verksamhet även i framtiden framgick bland fler 

respondenter. Stenbeck (Nordic Choice Hotels) instämmer med Kindgren (KappAhl) 

och hävdar att företag tar samhällsansvar för att verksamheten ska bedrivas även i 

framtiden. 
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”Det läge som vi har befunnit oss i de senaste 30, 40, 50 åren, kommer inte att gälla i 

30, 40, 50 år till. Utan dem levnadsbetingelserna kommer att förändras och de 

företag som inte står förberett för det kommer att få det tufft. CSR är en del av vår 

långsiktiga strategi, men vi tänker inte bara på att vara snälla och miljövänliga utan 

att vi ska ha en långsiktig överlevnad också. Vi tittar därför på hur vi ska bedriva ett 

företag som även är ekonomiskt hållbart även framöver.” 

- Gustav Stenbeck, miljöchef på Nordic Choice Hotels) 

 

Även Wiesgickl (Cloetta) hävdar att företaget tar samhällsansvar av den anledningen 

att de även i framtiden ska säkerställa att det finns råvaror i rimliga mängder. ”Det 

handlar mer om att vi vill säkerställa att vi får tillräckligt med volymer av kakao i 

framtiden, samtidigt som vi ger möjligheten till afrikanska kakaobönder att utveckla ett 

hållbart företagande och en hållbar livsstil” 

Utifrån dessa fall kan vi notera att konsumenter inte har 

samma anledningar eftersom de inte tar hänsyn till att driva en verksamhet på samma 

sätt som för företag. Däremot bör även konsumenter ta samhällsansvar idag för att på 

så sätt även ta ansvar för miljön i framtiden. För konsumenter såväl som för företag kan 

negativ påverkan på miljö och sociala aspekter få konsekvenser i framtiden.

Varken utifrån den teoretiska referensramen eller från empirin kan vi se att det nämns 

att konsumenters motiv till att ta samhällsansvar beror på en ökad lönsamhet. Några 

respondenter hävdade att det är ett område som är svårt att tillämpa på konsumentnivå. 

Det var inte många respondenter som förknippade konsumenter med ekonomiskt 

samhällsansvar. Eriksson (Löfbergs) förklarar att konsumenter inte har skyldigheter att 

ta ekonomiskt ansvar för samhället, men däremot kan konsumenten ta ekonomiskt 

ansvar för sig själv och sin familj. Vi anser att detta ekonomiska ansvar Eriksson 

(Löfbergs) talar om är ett ansvar som även tas för de som lever under sämre 

omständigheter. Detta berör inte endast västerländska konsumenter utan en stor del av 

världens befolkning. 

En faktor som uppmärksammades bland några av respondenterna som kan förknippas 

med det ekonomiska ansvaret var inkomstfaktorn, vilket innebär att möjligheten 

finansiellt sett finns för att ta samhällsansvar. Kindgren (KappAhl) menar att svenskar 

tar samhällsansvar av den orsaken att de har en bättre standard och att de lever i ett 
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samhälle där dessa frågor är möjliga att behandla. Vidare förklarar Kindgren att 

konsumenter i utvecklingsländer inte har samma krav som västerländska konsumenter 

då de inte överkonsumerar och inte har samma möjlighet att ta ansvar för andra. De har 

snarare ansvar att istället bidra med mat till familjen och att betala hyra, det vill säga 

endast ansvar för sig själv och för sin familj. 

 

“Vi använder upp vår planet alldeles för fort. Vi måste ta ett större ansvar, och 

speciellt vi som lever i västvärlden eftersom vi förbrukar ännu mer än vad de fattiga 

länderna gör. De kanske bara gör av med fyra liter vatten på en dag när vi gör av 

med 260 liter om dagen och vi handlar mycket mer, vi är ju egentligen bovarna som 

har bil och handlar, så därför har vi ju också ett större ansvar mot den fattiga 

världen”

- Eva Kindgren, CSR-ansvarig på KappAhl Sverige AB  

 

Vi menar att det är rimligt att västerländska konsumenter har högre krav på sig och då 

borde göra mer för samhället. Vi tycker däremot inte att dessa konsumenter ska behöva 

“straffas” för att de har det bra ställt, utan det handlar mer om att västvärlden 

konsumerar mer och därför borde ta ansvar för detta. Men även att de har en högre 

disponibel inkomst än utvecklingsländerna och därmed större möjligheter. Granefelt 

(Fairtrade) betonar dock att det även i västvärlden finns konsumenter som inte har 

ekonomiska möjligheter att ta samhällsansvar. Det handlar istället om att ta ansvar 

utifrån egna omständigheter och möjligheter. 

 

“Man kan i alla fall köpa Fairtrade-produkter utifrån sin egen möjlighet och position. 

Är man pensionär eller student, då har man kanske inte möjligheter att köpa 

Fairtrade i samma utsträckning som om man tillhör den övre medelklassen eller har 

det bättre ställt.” 

- Maria Granefelt, kommunikationsansvarig på Fairtrade

 

Vi håller med Granefelt (Fairtrade), eftersom att det inte alltid behöver vara antingen 

eller. Västerlänningar kan även leva i fattigdom vilket gör att det är svårt att säga vilka 

som ska ta ekonomiskt samhällsansvar eller inte. De som inte lever under liknande 

omständigheter och har de möjligheterna kan till exempel välja att endast konsumera 

några ekologiska varor som konsumenten anser vara extra viktigast att välja. Granefelt 
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(Fairtrade) menar att varumärket Fairtrade även finns i Indien, Brasilien och Sydafrika 

och då kan de konsumenter i dessa länder som har råd välja att konsumera dessa 

produkter. Vi anser att det är bra att börja sprida kunskapen om det ekonomiska 

samhällsansvaret i västländer, men att det i nästa steg kan tas som Granefelt (Fairtrade) 

poängterar i övriga länder, då även många av invånarna i utvecklingsländer kan ta 

ekonomiskt samhällsansvar. 

Bland många av respondenterna nämndes lågt pris som den faktor som konsumenter 

prioriterar. Bland annat hävdar Lindgren (Lantmännen) att deras konsumenter 

fokuserar på priset. “Det blir ju väldigt mycket prisfokus hos våra konsumenter. Ganska 

många säger att de är villiga att betala extra, men sen när det väl kommer till att öppna 

plånboken så är det betydligt färre“ (Ulf Lindgren, hållbarhetschef på Lantmännen 

Cerealia). Intervjuresultatet visar att företag också är konsumenter av slutprodukter och 

att företag i större utsträckning än konsumenter prioriterar hållbarhet framför pris. 

Stenbeck (Nordic Choice Hotels) hävdar att det även finns företag som prioriterar 

hållbarhet på första plats och att pris inte är den avgörande faktorn. Till exempel påstår 

Eriksson (Löfbergs) att företag föredrar att köpa deras dubbelmärkta kaffe, men att 

konsumenter inte tar hänsyn till det.  

 

”Inom dagligvaruhandeln så är konsumenters efterfrågan, som jag ser det, allmänt 

låg när det gäller att göra dessa typer av medvetna val. Däremot har stora kunder till 

oss, det vill säga företag, ökat efterfrågan radikalt. Vi ser en jättestor skillnad mellan 

företags och konsumenters medvetna val av certifierat kaffe.” 

- Eva Eriksson, hållbarhetschef på Löfbergs 

 

Trots att Sverige är ett land som har hög standard sätter många konsumenter faktorer 

som pris framför produkter som producerats med hänsyn till samhället. Vi tror att en 

orsak kan ha att göra med att några av dessa konsumenter har en låg inkomst och 

prioriterar att ta ekonomiskt ansvar för sig själv och sin familj. Men det kan också vara 

som några respondenter nämnde att det har att göra med att konsumenter förväntar sig 

att hållbarhet ska ingå i priset. “Konsumenten förutsätter att vi driver hotell på ett 

schysst sätt och att vi tar vårt ansvar, utan att konsumenten behöver betala extra” 

(Gustav Stenbeck, miljöchef på Nordic Choice Hotels). Stenbeck (Nordic Choice 

Hotels) förklarar att konsumenter tar det förgivet att företag ska bedriva verksamheten 
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på ett hållbart sätt och att konsumenter därför inte behöver ta samhällsansvar. Vi hävdar 

att det även kan handla om att konsumenter saknar kunskap och därför inte tar hänsyn 

till att ta samhällsansvar utan istället väljer den varan eller tjänsten till lägst pris. Vi 

bedömer att det är svårt att veta varför priset är en sådan dominant preferens bland 

många konsumenter men troligtvis förstår inte många konsumenter värdet i att ta 

samhällsansvar. Till exempel kostar hållbarhetsvaror oftast mer än konventionella 

varor vilket gör att konsumenten hellre vill få mer för pengarna genom att spara in på 

den lägre prisklassade varan. Vi tror, vilket Kindgren (KappAhl) även nämner, att om 

fler hade kunskapen om hur konsumenten påverkar världen är det svårt att undvika att 

inte ta ansvar. Genom att välja att betala några kronor extra för en hållbarhetsvara menar 

vi att konsumenterna gör något som gynnar samhället vilket inte går att värdera i 

finansiella termer. Både naturen och andra människor kan påverkas av hur 

konsumtionen ser ut vilket vi tror många människor är oförstådda inom. Vi hävdar 

därmed att kunskap är en viktig faktor för att ta ekonomiskt ansvar för annars tas inte 

det ekonomiska ansvaret mer än för sin egen familj och sig själv.  

Utifrån ovanstående diskussion kan vi se att det ekonomiska ansvaret som behandlas i 

den teoretiska referensramen inte är något ansvarsområde som går att applicera på 

konsumenter. Enligt Carrolls samhällsansvarspyramid (1991) handlar det ekonomiska 

ansvaret på företag om att tillhandahålla produkter och tjänster för samhället. Det 

ekonomiska ansvaret hos företag skiljer sig därmed från det ekonomiska ansvaret hos 

konsumenter. Enligt intervjuresultaten handlar konsumentens ekonomiska 

samhällsansvar istället om valen som i sin tur påverkar företag att agera i linje med 

konsumenters etiska värderingar. Kronhöffer som är respondent för SJ framhåller att 

företaget påverkas av marknadskrafterna. Företaget märker att konsumenter efterfrågar 

certifierade produkter i bistron i allt större utsträckning. Detta har lett till att SJ numera 

erbjuder mer av dessa varor. Utifrån detta kan vi se att det är konsumenterna som avgör 

efterfrågan på certifierade varor och tjänster och att konsumenterna har en betydande 

roll genom att påverka företag att arbeta med CSR-frågor. Konsumenter kan därmed 

genom konsumtion påverka företag att ta ansvar för miljön och sociala aspekter i 

produktionsprocessen. De kan genom konsumtion ställa krav på företagen och trycka 

på dem att arbeta mer aktivt med CSR. Några respondenter talar om att det även handlar 

om att försörja sig själv och sin familj, men de uppger att det på konsumentnivå inte 

finns ett ekonomiskt ansvar för hela samhället. Detta visar att konsumenter kan ta 
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ansvar genom att påverka företag, som i sin tur tar hänsyn till miljön och sociala 

aspekter. När konsumtionen används som ett verktyg för att påverka samhället är det 

även en inkomstfråga eftersom att konsumenter genom konsumtion valt att påverka 

företaget genom sin ekonomiska förmåga. Det innebär därmed att ekonomin kan 

påverka de möjligheter som finns för att ta samhällsansvar.  Vi har därmed valt att 

utesluta det ekonomiska ansvarsområdet i KSA-modellen, men ändå applicera det 

ekonomiska ansvarstagandet som en underkategori till miljöområdet och det sociala 

ansvarsområdet. Detta då konsumenters ekonomi kan vara en förutsättning för att ta 

ansvarsfulla beslut för miljö och sociala aspekter. 

 

5.3 KSA-modellen 

De samhällsansvarsområden som vi kunde se hos konsumenter i avsnitt 5.2 

Konsumenters samhällsansvarsområden, faktorer och motiv ska nu användas för att 

skapa KSA-modellen. I detta avsnitt kommer uppbyggnaden av konsumenters 

samhällsansvarsmodell och beståndsdelarna i modellen att beskrivas. KSA-modellen 

illustrerar de områden som innefattas i konsumentens samhällsansvar och den tar även 

hänsyn till att områdena kan innefattas av varandra, vilket benämns som “De 

överlappade områdena”. De ansvarsområden som ingår i KSA-modellen är 

miljöansvar, socialt ansvar och legalt ansvar. Vad som även innefattas i modellen är ett 

filantropiskt och ekonomiskt perspektiv som går under det sociala ansvaret och 

miljöansvaret. Vidare har KSA-modellen en hållbarhetsdimension som flödar i 

samtliga områden och en kärna som består av etik som liksom hållbarhet ingår i 

ansvarsområdena. 
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Figur 16: KSA- modellen som illustrerar konsumentens samhällsansvar 

 

 

Faktorerna som visas i figur 17 (se sidan 110) har varit till hjälp för att finna 

konsumenters ansvarsområden som illustreras i KSA-modellen (se figur 16, sidan 109). 

Utifrån empiriresultaten har faktorerna identifierats och möjliggjort att 

ansvarsområdena kan skapas för konsumenter på liknande sätt som på företagsnivå. 

Faktorerna ligger därmed till grund för vilka ansvarsområden som är tillämpbara på 

konsumentnivå. De faktorer som identifierats inom de tre ansvarsområdena legalt 

ansvar, socialt ansvar och miljöansvar har varit betydande för vilka områden som 

konsumenter har samhällsansvar för. De faktorer som identifierats inom de två 

underkategorierna ekonomiskt ansvar och filantropiskt ansvar förklarar istället vilka 

förutsättningar och hur konsumenter kan ta samhällsansvar (se figur 18, sidan 110). 

Exempelvis avgör inkomstfaktorn under det ekonomiska ansvaret vilka förutsättningar 

Legalt

MiljöSocialt

Etik 

Hållbarhet 
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konsumenter har för att ta samhällsansvar. De inre faktorerna under det filantropiska 

ansvaret avgör istället hur konsumenter väljer att ta socialt ansvar och miljöansvar 

genom filantropiska aktiviteter. 

 

 
Figur 17: Faktorer som identifierats och hänförts till KSA-modellens ansvarsområden 

 

 

 

 

 

Ansvarsområden Faktorer 

Miljöansvar Kunskapsfaktor 

Hälsofaktor 

Certifieringsfaktor 

Omsorgsfaktor 

Ta-ställnings-faktor 

Socialt ansvar Kunskapsfaktor 

Hälsofaktor 

Certifieringsfaktor 

Omsorgsfaktor 

Ta-ställnings-faktor 

Filantropiskt ansvar Omsorgsfaktor 

Självkänslofaktor 

Empatifaktor 

Underkategorier Faktorer 

Legalt ansvar Tvingande faktor 

Ekonomiskt ansvar Inkomstfaktor 

Kunskapsfaktor 
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5.3.1 KSA-modellens beståndsdelar 

Av de tre grundområdena legalt-, miljö- och socialt ansvar är det endast det legala 

samhällsansvaret som är tvingande för konsumenter att ta. Utifrån diskussionen i avsnitt 

5.2.5 legalt ansvar kunde vi se att det inte endast är företag som har ett ansvar att följa 

lagar, utan detta gäller även för konsumenter. Då detta är ett ansvarstagande som gäller 

för alla konsumenter har vi därför valt att placera den överst i modellen. Vi anser att 

det är relevant att poängtera det tvingande ansvaret och vi tror därför att det 

uppmärksammas genom att placeras överst. Då det legala ansvaret innehåller 

miljöansvar såväl som socialt ansvarstagande är det legala ansvaret placerat ovan på 

dessa två ansvarsområden. 

De frivilliga områdena har vi velat skilja från det legala som är tvingande och därför är 

de istället placerade under det legala ansvarsområdet. Dessa områden är det sociala 

ansvaret och miljöansvaret. Dessa aspekter syntes tydligast i intervjuresultatet vilket 

därmed resulterar i dessa områden i KSA-modellen.  

 

Områdena i modellen är lika stora då vi anser att ansvarsområdena är lika relevanta och 

vi har därför valt att inte göra skillnad på hur storleken illustreras. Trots att vi vill göra 

skillnad på det frivilliga och tvingande ansvaret, anser vi att båda aspekterna är viktiga 

för konsumenters samhällsansvar. Däremot vill vi genom placeringen av 

ansvarsområdena illustrera att det finns två olika aspekter av ansvarstagande. Det 

tvingande ansvaret kan konsumenter inte komma undan, men de kan välja att utöka sitt 

ansvarstagande genom att även ta frivilligt ansvar.  

Vår modell består även av en hållbarhetsdimension som berör alla tre ansvarsområden. 

Inom teorin är hållbarhet ett område som förknippas med miljöaspekter. Utifrån 

intervjuresultatet förknippas inte endast miljö med hållbarhet utan även med de övriga 

ansvarsområdena. Vi har därmed dragit slutsatsen att hållbarhet är en dimension som 

ingår i alla områden i KSA-modellen. Det är således inte ett område som endast 

innefattas i miljöansvaret och inte heller ett eget ansvarsområde. Vi har därmed valt att 

illustrera hållbarhet i modellen på ett sådant sätt att samhällsansvarsdefinitionen består 

av ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. 
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Utöver de tre grundområdena och det långsiktiga perspektivet består KSA-modellen av 

en kärna.  Det vi kommit fram till utifrån intervjuresultatet och TBL-modellen 

(Elkington 1994) är att etiken ingår i alla områdena. Vi har därför valt att ha etiken som 

kärna i mitten på modellen för att illustrera att samhällsansvaret i grund och botten 

utgörs av etiken. 

KSA-modellen har dessutom två underkategorier till socialt- och miljö samhällsansvar. 

Dessa underkategorier är det filantropiska- och ekonomiska ansvaret. Det filantropiska 

ansvaret ingår som en underkategori då vi uppfattar filantropi som ett sätt att agera på 

för att ta ansvar för dessa områden. Men eftersom en konsument kan göra det på andra 

sätt med ser vi endast detta som ett alternativ till hur det kan genomföras. Genom att ta 

filantropiskt ansvar kan det tas ansvar för både miljö och sociala aspekter och därmed 

bedömer vi att filantropi inte är ett eget ansvarsområde.

Den andra underkategorin är ekonomiskt ansvar vilket vi ser som ett sätt för 

konsumenter att trycka på företag att öka sitt ansvar för miljön och sociala aspekter 

genom val av konsumtion. Konsumenter kan även ta ekonomiskt ansvar genom att välja 

att konsumera varor och tjänster som främjar det sociala området och även 

miljöområdet. Därav ser vi att det sociala området och miljöområdet kan bero på den 

ekonomiska aspekten. Även de två underkategorierna filantropi och ekonomi har en 

koppling då det ekonomiska perspektivet avgör hur mycket som kan användas till 

filantropi i form av välgörenhet. 

 

5.3.2 Överlappade områden   

Vi har sett att legalt, miljö och socialt kan vara områden som är skilda från varandra, 

men de kan också överlappas. Ibland överlappas samtliga områden och ibland endast 

två, vilket beror på situationen som råder. Detta kunde vi även se i tredomänsmodellen 

(Carroll & Schwartz, 2003) där samhällsansvarsområdena överlappade varandra. De 

överlappningarna vi kan se uppstå är mellan de tre samhällsansvaren legalt, socialt och 

miljö. Genom att ta samhällsansvar på ett sådant sätt att alla ansvarsområden 

kombineras är det mest optimala. Då har konsumenter tagit ansvar för vad lagen kräver, 

men ansvar tas även utöver det lagen kräver för miljömässiga och sociala aspekter. I 

lagen ingår det att ta ansvar för miljö och sociala aspekter, men det modellen även visar 

är att ansvar för dessa områden även kan tas utöver vad lagen kräver. Vi har därför valt 
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att områdena överlappas då det beroende på situation kan innebära ett frivilligt eller 

tvingande ansvarstagande. 

Ifall konsumenter tar ansvar för miljön och sociala aspekter utöver det lagen kräver, 

överlappas endast miljöansvaret och det sociala ansvaret, men det legala ansvaret hålls 

utanför. Respondenterna förknippade till exempel hälsan med både sociala aspekter och 

miljön. Konsumenter anser många gånger att de tar ansvar för miljön för att det är ett 

sätt att ta ansvar för omgivningens hälsa. Människan är beroende av miljön och om vi 

inte tar tillvara på miljön mår inte den sociala omgivningen bra. Till exempel påverkar 

avgaser både människan och miljön, men det är enligt lag inte förbjudet att köra bil och 

då tar konsumenter ansvar utöver det lagen kräver genom att till exempel cykla. Genom 

att ta ansvar för miljön och sociala aspekter utifrån det lagen kräver har det legala 

ansvaret inkluderats. Ett exempel på detta är genom att främja en hållbar utveckling för 

nuvarande och kommande generationer enligt 1 kap. 1 § i Miljöbalken (1988:808). Det 

legala ansvaret kan också överlappa miljöansvaret eller det sociala ansvaret. Detta 

innebär att ansvar för miljö och sociala aspekter inte tas utöver det lagen kräver, utan 

att det faktiskt är tvingande att agera på ett sådant sätt att miljömässiga och sociala 

aspekter beaktas.  

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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6. Slutsats 

Konsumenter har liksom företag ett ansvar för samhället. Däremot finns det både 

skillnader och likheter mellan konsumenters och företag samhällsansvar. Den största 

skillnaden som kan utläsas utifrån forskares olika definitioner och respondenternas 

uttalanden är att företag ansvarar för hela produktionsprocessen, medan konsumenter 

ansvarar för valen och konsumtionen av produkter. Likheterna är främst att både 

konsumenter och företag bör ta hänsyn till miljö och sociala aspekter vid konsumtion 

respektive produktion.  

 

Utifrån KSA-modellen kan vi se att legalt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar är de 

tre samhällsansvarsområdena som konsumenter kan ta samhällsansvar för. Det legala 

är till skillnad från de andra två områdena ett tvingande ansvarstagande som gäller för 

alla konsumenter. Socialt ansvar och miljöansvar är däremot frivilligt vilket inkluderar 

att ta hänsyn till andra människor och miljön, både lokalt och globalt. Filantropi och 

ekonomi är två underkategorier till socialt ansvar och miljöansvar. Filantropi och 

ekonomi har placerats som underkategorier då dessa ingår i både det sociala och 

miljömässiga ansvarsområdet. Filantropiskt visar hur ansvarstagandet kan tas och 

ekonomiskt avgör vilka förutsättningar konsumenter har för att ta samhällsansvar för 

miljömässiga och sociala aspekter. Den ekonomiska underkategorin avgör därmed i hur 

stor utsträckning konsumenter har möjlighet att ta samhällsansvar. Det handlar om 

inkomstförmågan att ta ansvar för andra människor och omgivningen utöver ansvaret 

att försörja sig själv. Etik är kärnan i de tre ansvarsområdena och hållbarhet är ett 

långsiktigt tidsperspektiv i samtliga områden. 

Modellen skapades med hjälp av faktorer utifrån intervjuresultaten, vilket vi sedan 

identifierade med de ansvarsområden KAO-modellen utgjordes av. Dessa faktorer visar 

vad som påverkar konsumenter till att ta samhällsansvar. Finns det en vilja att till 

exempel få fler att ta samhällsansvar kan det vara en bra utgångspunkt att utgå från 

dessa faktorer (se figur 17 och 18, sidan 110). Detta kan exempelvis göras genom att 

utbilda människor för att öka deras kunskaper. De faktorer vi kunde se som påverkar 

det legala ansvarstagandet var den tvingande faktorn. För miljöansvar och det sociala 

ansvaret kunde liknande faktorer identifieras, nämligen kunskapsfaktorn, hälsofaktorn, 
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“ta-ställningsfaktorn”, omsorgsfaktorn och certifieringsfaktorn. För den filantropiska 

underkategorin identifierades tre inre faktorer; omsorgsfaktorn, självkänslofaktorn och 

empatifaktorn. För den ekonomiska underkategorin kunde vi istället se 

kunskapsfaktorn och inkomstfaktorn. 

 

 

Vidare forskning 
Utifrån de faktorer vi kunde åskådliggöra i intervjuresultatet har vi kunnat komma fram 

till ansvarsområdena för att sedan utforma KSA-modellen. Modellen har byggts upp av 

teorier och resultatet från kunniga personer inom CSR. Vi ser den som en bra modell 

att använda sig av idag då det saknas en motsvarande CSR-modell på konsumenter. Vi 

finner dock modellen tentativ och utvecklingsbar. Exempel på detta är att gå in djupare 

på varje ansvarsområde och undersöka hur ansvaret kan genomföras mer i detalj och 

om det finns fler underkategorier motsvarande det filantropiska- och ekonomiska 

ansvaret. Vidare tror vi att en fördjupning i detta studieområde skulle möjliggöra att 

fler ansvarsområden skulle kunna uppmärksammas.

 

 

 

 

 

 

 

  



116 

 

Bilagor 

Bilaga 1 (datainsamling 1) 

 

 

 

 

Bilaga 2 (datainsamling 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 



118 

 

Källförteckning  

Tryckta källor 

 

Athanasopoulou, A. & Selsky, J.W. (2012) The Social Context of Corporate Social 

Responsibility: Enriching Research With Multiple Perspectives and Multiple Levels. 

Business society, 53 (4).   

 

Benabou, R. & Tirole, J. (2010) Individual and Corporate Social Responsibility, 

Economica. 77: 1–19. 

 

Bhattachar C. B. & Sen, S. (2001) Does Doing Good Always Lead to Doing Better? 

Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility. Journal of Marketing 

Research. 38(2): 225-243. 

 

Blowfield, M. & Murray, A. (2008) Corporate Responsibility. Oxford University 

Press.  

 

Bonnedahl, K. J., Jensen, T. & Sandström, J. (2007) Ekonomi och moral - vägar mot 

ökat ansvarstagande. Liber. 

 

Borglund, T., De Geer, H., Frostenson, M., Lerpold, L., Nordbrand, S., Sjöström, E., 

Sweet, S. & Windell, K. (2012) Corporate social responsibility - En guide till 

företagets ansvar. Sanoma Utbildning.  

 

Borglund, T., De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2009) Värdeskapande CSR. Hur 

företag tar socialt ansvar. Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber ekonomi. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber AB. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2007) Business research methods. Oxford University Press 

Inc. New York. 



119 

 

 

Brytting, T. (2005) Företagsetik. Liber.  

 

Carroll, A. B. (1991) The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the 

Moral. Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, July-August 

1991. 

 

Carroll, A.B. & Schwartz, M. S. (2003) Corporate Social Responsibility: A Three‐

Domain Approach, Business Ethics Quarterly, 13 (4): 503‐530.    

  

Cerne, S. (2009) CSR: En fluga eller konsten att tjäna mer pengar. Master 

Management. 

 

Crane, A. & Matten D. (2007) Business ethics- MANAGING CORPORATE 

CITIZENSHIP AND SUSTAINABILITY IN THE AGE OF GLOBALIZATION. 2. uppl. 

Oxford University Press Inc., New York. 

 

Daft, R.L. (2007) Understanding the theory and design of organizations. Vanderbilt 

University.  

 

Devinney, T., Eckhardt, G., & Belk, R.W. (2010) Why Don’t Consumers Behave 

Ethically?. Journal of Consumer Behaviour. 9: 426–436.  

 

Elkington, J. (1994) Towards the Sustainable Corporation: Win-win-win Business 

Strategies for Sustainable Development. California Management Review. 36 (2): 90-

100.  

 

Elkington, J. (1997) Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century 

Business. Capstone.  

 

Fleetwood, S. (2006) The moral and political economy of producers and consumers. 

The Department of Organisation, Work and Technology Lancaster University 

Management School . 

http://www.bokus.com/bok/9789197570831/csr-en-fluga-eller-konsten-att-tjana-mer-pengar/


120 

 

 

Freeman, R. E. (1984) Strategic management: A stakeholder approach. London: 

Pitman. 

 

Frostenson, M. (2011) Att förstå företagsetik. Liber. 

 

Grafström, M., Göthberg, P. & Windell, K., (2008) CSR: företagsansvar i förändring. 

Liber.  

 

Grafström, M., Göthberg, P., & Windell, K. (2010) Ansvar. Liber.  

 

Grankvist, P. (2012) CSR I PRAKTIKEN: Hur företag jobbar med CSR för att tjäna 

pengar. Liber. 

 

Hattrup, K., Mueller, K., Spiess, SO. & Lin-Hi, N. (2012)  The effects of corporate 

social responsibility on employees' affective commitment: a cross-cultural 

investigation. The Journal of Applied Psychology. 97 (6): 1186-200. 

 

Hassel, L., Larsson, L., Ljungdahl, F. & Tidström, G. (2008) CSR: från risk till värde. 

Studentlitteratur AB.  

 

Jacobsen, D. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämne. Studentlitteratur, Lund. 

 

Johansson, U. (1998) Om ansvar: ansvarsföreställningar och deras betydelse för den 

organisatoriska verkligheten. Lund Univ. Press. 

Jensen, T, & Sandström, J. (2012) Organisation och ansvar: om hur organisatoriska 

processer hindrar ansvarstagande. Liber. 

 

Jörgensen, P. S. & Rienecker, L. (2011) Att skriva en bra uppsats. Översättning Ann 

Lagerhammar. 2. uppl. Malmö, Liber.  

 

Löhman, O. & Steinholtz, D. (2003) Det ansvarsfulla företaget. Ekerlids förlag. 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lars%20G%20Hassel
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lars-Olle%20Larsson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lars%20G%20Hassel
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Fredrik%20Ljungdahl
http://www.bokus.com/bok/9789147097777/organisation-och-ansvar-om-hur-organisatoriska-processer-hindrar-ansvarstagande/
http://www.bokus.com/bok/9789147097777/organisation-och-ansvar-om-hur-organisatoriska-processer-hindrar-ansvarstagande/


121 

 

Kelabi, S.A & Nalband, N. A. (2014) Redesigning Carroll’s CSR pyramid model, 

Journal of Advanced Management Science. 2 (3).  

 

Magnusson, Å. (2003) Det globala ansvaret - Sjutton röster om internationellt 

företagande och etik. Ekerlids förlag.  

 

Magnusson, Å. & Norén, G. (2003) Etiska riktlinjer - Affärsförutsättningar i en 

global ekonomi, Ekerlids förlag. 

 

Michele, M. & Stolle, D. (2005) Swedish Political Consumers. Who They Are and 

Why They Use the Market as an Arena for Politics. I Boström, M., Föllesdal, A., 

Klintman, M. & Sörensen, M. Political Consumerism: Its Motivations, Power, and 

Conditions in the Nordic Countries and Elsewhere. TemaNord. 517:145-164. 

 

Mohr L. A., Webb, D. J. & Harris, K.E. (2001) Do Consumers Expect Companies To 

Be Socially Responsible? The Impact Of Corporate Social Responsibility On Buying 

Behavior. The journal of consumers affairs, 35 (1) 45-72. 

 

Nilsson, t., De Geer, H., Johansson, A.L., Widell, K. & Östlund, D. (2009) 125 år 

med Corporate Social Responsibility. Centrum för Näringslivshistoria.  

 

Porter, M.E. & Kramer, M.R. (2006) Strategy and society: The link between 

competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard business review. 

 

Wallén, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L. T. (1991) Att utreda, forska och rapportera. 

Liber Ekonomi. 

 

Elektroniska källor 

 

Blom, C. & Frisk, F. (2013) Det ansvarsfulla företaget 2013. Svensk Handels 

undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och 

konsumenter. Svensk Handel. 



122 

 

http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/2013/CSR-

unders%C3%B6kning%202013.pdf?epslanguage=sv (Hämtad 14-02-04).  

 

Engström, F., & Thumborg, M. (2006) Oetiskt handlande i skuggan av pengar – 

oetiska handlingars påverkan på aktiekursen. Handelshögskolan i Stockholm 

http://arc.hhs.se/download.aspx?MediumId=247 (Hämtad 14-12-19) 

 

CSR Sweden (a). Medlemsföretagen.  

http://www.csrsweden.se/medlemmar/ (Hämtad 141130) 

 

Fairtrade (a). Vad är Fairtrade? 

http://fairtrade.se/om-fairtrade/vad-ar-fairtrade/ (Hämtad 14-03-06) 

 

Fairtrade (b) FRÅGOR OCH SVAR OM FRIHANDEL OCH MARKNADSKRAFTER. 

http://fairtrade.se/om-fairtrade/fragor-och-svar-om-frihandel-marknadskrafter/ 

(Hämtad 14-05-25) 

 

Global reporting initiative. ABOUT GRI. 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx  (Hämtad 

14-02-10) 

 

KRAV. KRAV- märkningen.  

http://www.krav.se/krav-markningen (Hämtad 14-03-06)  

 

Lantmännen. Vårt ansvar från jord till bord 

http://lantmannen.se/vart-ansvar-fran-jord-till-bord/Om-vart-ansvar-fran-jord-till-

bord/ (Hämtad 14-11-22) 

 

Max Hamburgare. Socialt ansvar.  

http://www.max.se/sv/Ansvar/Socialt-ansvar/ (Hämtad 14-11-21) 

 

Ramlösa. Ramlösa vattenfond.   

http://ramlosa.se/ramlosa-vattenfond/ (Hämtad 14-02-06) 

 

http://fairtrade.se/om-fairtrade/vad-ar-fairtrade/
http://fairtrade.se/om-fairtrade/fragor-och-svar-om-frihandel-marknadskrafter/
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx
http://www.krav.se/krav-markningen
http://lantmannen.se/vart-ansvar-fran-jord-till-bord/Om-vart-ansvar-fran-jord-till-bord/
http://lantmannen.se/vart-ansvar-fran-jord-till-bord/Om-vart-ansvar-fran-jord-till-bord/
http://www.max.se/sv/Ansvar/Socialt-ansvar/
http://ramlosa.se/ramlosa-vattenfond/


123 

 

Sveriges riksdag (2014). Miljöbalk (1998:808). 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/ (Hämtad 

14-04-10) 

 

The Nielsen Company (2013) Consumers who care and say they’ll reward companies 

with their wallets. 

http://se.nielsen.com/site/NielsenGlobalReportConsumersWhoCareAugust2013.pdf.p

df (Hämtad 14-02-04) 

 

Intervjuer 

 

Eriksson, E. (2014) AB Anders Löfbergs (intervju genomfördes 14-11-14) 

 

Granefelt, M. (2014) Fairtrade (intervju genomfördes 14-11-25) 

 

Holm, N. (2014) Miljömärkning Sverige AB (mailsvar mottogs 14-04-27 och intervju 

genomfördes 14-11-10) 

 

Kindgren, E. (2014) KappAhl Sverige AB (intervjuer genomfördes 14-04-14 och 14-

11-12) 

 

Kronhöffer, E. (2014) SJ AB (intervju genomfördes 14-04-04) 

 

Lindgren, U. (2014) Lantmännen Cerealia (intervju genomfördes 14-10-30) 

 

Mattson, G. (2014) Pfizer (intervju genomfördes 14-10-27) 

 

Rosenqvist, K. (2014) Lidl (intervju genomfördes 14-11-18) 

 

Schön, C. (2014) Barnfonden, (intervjuer genomfördes 14-04-15 och 14-10-24) 

 

Stenbeck, G. (2014) Nordic Choice Hotels (intervju genomfördes 14-10-31) 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/
http://se.nielsen.com/site/NielsenGlobalReportConsumersWhoCareAugust2013.pdf.pdf
http://se.nielsen.com/site/NielsenGlobalReportConsumersWhoCareAugust2013.pdf.pdf


124 

 

Thomasfolk, M. (2014)Volkswagen Sweden AB (mailsvar mottogs 14-04-26) 

 

Wiesgickl, T. (2014) Cloetta AB (intervju genomfördes 14-11-20) 


