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FÖRORD 
 

Det har varit en lärorikt och intressant arbetsgång där vi efter mycket om och men lärt oss hur 

man skriver en akademisk uppsats. CSR var i början ett okänt begrepp för oss och det har 

varit ett intressant ämne att forska kring och inse hur CSR-begreppet är etablerat i 

företagssamhället. Många företag arbetar idag med begreppet CSR men det är inte många 

företag som har valt att exponerat sitt arbete. Vi vill tacka grundaren till Facebook som gjorde 

det möjligt för oss att genomföra en smidig enkätundersökning på det nämnda communityt 

hos sammanlagt 100 respondenter. Vi vill tacka Helen Shaw, anställd på the University of 

Worcester i England, som gav oss tillgång till universitets bibliotek. Vi vill tacka responden-

terna som har gjort denna studie möjlig genom att svara på enkätundersökningen. 

Framförallt vill vi tacka Löfbergs Lila AB och deras VD Lars Appelqvist som ställde upp på 

intervjuerna och gav oss mycket relevanta och intressanta svar och synpunkter. 
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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens titel: CSR – en ny marknadsföringsstrategi? 

Problemformulering: Hur ser konsumenter på företag som arbetar med certifierade 

produkter och hur kan företag använda detta synsätt för att nå ut med sitt CSR-arbete till 

konsumenterna? 

Syfte: Kartlägga hur teorin kring begreppet CSR ser ut i nuläget. Ta reda på hur konsumenter 

ser på företags miljö- och samhällsarbete – CSR. Ta reda på hur ett företags CSR-arbete kan 

kopplas till deras marknadsföring för att nå ut till konsumenter för sedan jämföra detta med 

den tidigare insamlade teorin. 

Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats då den bygger på en teoretisk referensram som 

jämförs med en kvalitativ intervju samt en kvantitativ enkätundersökning.  

Slutsatser: Resultatet av uppsatsen visar att det finns en marknad som är öppen för CSR-

aktiviteter och det behövs läggas tyngd på att sprida information om CSR och certifierade 

produkter ut till konsumenterna. Konsumenterna är beredda att ändra sitt köpbeteende om de 

får mer kunskap kring ämnet certifieringar. Företag ska inrikta sig på att förklara CSR, detta 

kan resultera i att konsumenten enklare kan få förståelse kring certifieringar och deras 

kopplingar till CSR. 

ABSTRACT 

 

Title: CSR – a new marketing strategy? 

 

Problem Statement: What is the consumers’ view of companies who works with certified 

products and how can companies use this view to reach out to consumers with their work with 

CSR? 

 

Purpose of the study: Present how theories about CSR in the present looks like. Find out 

consumer view of companies environmental and social work – CSR. Find out how 

companies’ work with CSR can be used in their marketing to reach consumers and compare 

this with the theory. 

 

Methodology: The essay has a theoretical framework that is compared with a qualitative 

interview and a quantitative survey. 

Conclusions: The results of this essay show that there is an open-minded market for CSR-

activities and first of all companies need to spread out more information about CSR and 

certified products to consumers. Consumers are prepared to change their buying patterns if 

they receive more information and knowledge about certified products. Companies should 

concentrate on explaining CSR, which could result in the consumers getting an understanding 

about certified products and their connection to CSR.
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1 INTRODUKTION 

I det här kapitlet ges en överblick av forskningsområdet samt en bakgrund till ämnesvalet. 

Här återfinns problemdiskussion, problemformulering, syftet med uppsatsen, avgränsningar 

och definitioner samt organisationsbeskrivningar som ska ge läsaren en introduktion till 

uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 
Den pågående förändringen av jordens klimat är ett ämne som starkt engagerar människor 

världen över (Hawkins, 2006). Oavsett hur diskussionen tar sitt slut är det människan som står 

till svars för huruvida något ska göras i, till exempel, ett försök att hindra den globala 

uppvärmningen eller inte. Den första förändringen måste, enligt Hawkins (2006), ske på en 

konsumentnivå. Detta genom att konsumenter ställer krav på produkter och företag för att 

etik- och miljötänkandet ska utvecklas in i företagssamhällena. Kraven kan till exempel 

handla om att företagen ska arbeta för att värna om miljön och den ekologiska balansen i 

naturen (Hawkins, 2006). Enligt Statiska centralbyrån, SCB, säljs idag krav- och ekomärkta 

kläder och matprodukter i allt större utsträckning i Sverige och detta tyder på att företagen 

börjar ta mer ansvar för sin verksamhet samt produkter [4]. I undersökningsmaterial från 

Löfbergs Lila och KOBBS (2009) ökade försäljningen av Rättvisemärkta produkter med 165 

% år 2007. I en artikel skriven av Annbäck (2009) rapporteras det om hur Västra Götalands-

regionen nu ingår i ett projekt där målet är att öka miljömedvetenheten hos butiksinnehavare 

samt skapa ett ökat utbud av ekologiska varor. Ett annat exempel på det förändrade utbudet 

och ett ökat företagsansvar är att konsumenten idag kan åka tåg istället för flyg till charter-

orten. CSR, Corporate Social Responsibility, innebär att företag tar ett samhällsansvar ur ett 

socialt-, etiskt- och ett miljöperspektiv. Detta ansvar täcker bland annat företagets egna och 

leverantörers anställda, företagets sätt att göra affärer, produkters miljöpåverkan och 

företagets samhällsengagemang [1].  

På grund av den ökande medvetenhet om samhällets utveckling kan CSR vara en passande 

strategi för det moderna samhället, och denna strategi borde på sikt kunna skapa ett gott 

företagsrenommé för dem som är verksamma inom området.  Då konsumenter blir allt mer 

miljö- och etikmedvetna borde resultatet av CSR kunna ta tillvaras på genom att använda det 

som en del av ett företags marknadsföring.  Därför kommer uppsatsen visa om och hur företag 

på den svenska marknaden kan använda CSR som ett komplement till deras marknadsföring 

och hur konsumenterna är mottagliga för detta. 

1.2 Problemdiskussion 
Idag har effekten av annonsmarknadsföring minskat på grund av stigande kostnader för att 

utforma reklam och annonser, den ökande mängden av konkurrerande reklam, samt att nya 

lagar hindrar företagen att tänja på gränser i sina annonser och på så sätt få konsumenternas 

uppmärksamhet (Kotler & Armstrong, 2008). Ett ytterligare bidrag till den minskade effekten 
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beror på det ökade mediebruset reklamen måste tränga igenom. Målet med företags 

reklamkampanjer är att tränga igenom detta mediebrus och nå fram till konsumenten. För att 

lyckas med detta krävs nya marknadsföringskanaler som fångar konsumentens uppmärksam-

het. Samtidigt som företagen försöker tränga sig igenom detta mediebrus ökar konsumentens 

krav på företagen att dessa bland annat ska vara miljö- och etiktänkande.  En konsument kan 

enkelt få information om ett företag och deras produkter och tjänster via Internet, vilket gör 

dem mer kritiska i sitt beslut av varumärke samtidigt som varumärkesutbudet kraftigt ökar 

[8]. Parallellt med att etik- och miljötänkandet ökar i samhället är det allt fler företag som 

använder sig av en uttalad CSR-strategi. Företag som aktivt arbetar med CSR borde använda 

nyttan och resultat av detta som en del av deras marknadsföring. CSR är ett relativt nytt be-

grepp för konsumenten och är därför fortfarande öppen för denna påverkan. CSR borde därför 

kunna vara ett potentiellt sätt att marknadsföra sig på genom att tränga igenom mediebruset 

och nå fram till konsumenter, om företaget nyttjar det på rätt sätt. I början av uppsatsskrivan-

det visste vi inga företag som aktivt visar att de är aktiva inom CSR-arbete, bara inom 

miljöarbete.  

1.3 Problemformulering 
Hur ser konsumenter på företag som arbetar med certifierade produkter och hur kan företag 

använda detta synsätt för att nå ut med sitt CSR-arbete till konsumenterna? 

1.4 Syfte 
 Kartlägga hur teorin kring begreppet CSR ser ut i nuläget 

 Ta reda på hur konsumenter ser på företags miljö- och samhällsarbete - CSR 

 Ta reda på hur företags CSR-arbete kan kopplas till deras marknadsföring för att nå ut 

till konsumenter för sedan jämföra detta med teorin. 

1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Svenska marknaden 
En avgränsning är gjord till den svenska marknaden då miljö- och etiktänkande är växande 

faktorer på den svenska marknaden [4], därför gjordes de empiriska undersökningarna bland 

svenska konsumenter och intervjuer hos ett svenskt företag. Varför fler länder inte valdes 

beror på skillnader i köpmönster och kultur bland olika länder [24]. Vi ville även lägga fokus 

på en marknad vi själva har kännedom kring och valet av den svenska marknaden underlättar 

kommunikationen under arbetets gång vilket maximerar resultatet.  

1.5.2 Kaffe  
Anledningen till avgränsningen mot kaffe beror på att kaffe är en produkt som har möjlighet 

att bära certifieringar. Kaffe är en dryck som majoriteten av svenska folket dricker och har 

kännedom kring, enligt Svensk kaffeinformation dricker medelsvensken 3,4 koppar kaffe per 

dag [25].  
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1.6 Definitioner 

1.6.1 CSR 
 EU:s definition: 

Corporate Social Responsibility, ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund 

integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 

intressenter utöver vad lagen kräver [5]. 

   

 CSR Swedens definition: 

Corporate Social Responsibility – CSR – innebär att företag på eget initiativ aktivt 

engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets 

relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och stärker också tillväxten och 

lönsamheten [9]. 

 

 Definition av Lozano, M. P., Albareda, L., Ysa, T., Roscher, H. & Marcuccio. M., 

(2008):  

CSR - ett koncept som innebär att organisationer frivilligt interagerar med en social- 

och miljömässig hänsyn i deras verksamhet och i deras interaktion med intressenterna 

(Lozano et al., 2008). 

Det finns många definitioner på CSR och över 15 stycken granskades till denna uppsats. 

Många av definitionerna var snarlika och de tre ovannämnda definitionerna valdes på grund 

av att de täcker olika områden då det förekommer en internationell definition, en svensk 

definition samt en definition ur en nyskriven bok (2008). Även dessa tre definitioner är 

snarlika och i denna uppsats har vi utgått från definition av Lozano et al. (2008). Detta på 

grund av att den är kort och koncis och har inslag av både EU:s och CSR Swedens definition, 

därför täcker den de flesta perspektiv och passar bäst för denna studie. 

1.6.2 Marknadsföringsstrategi 
 Definition av Kotler och Armstrong (2008): 

De marknadsaktiviteter som en organisation utför för att uppnå sina marknadsmål.  

Vi valde Kotler och Armstrongs (2008) definition för att den är relevant till uppsatsämnet då 

definitionen kommer från en ny upplaga av en traditionell och populär marknadsföringsbok. 

1.7 Organisationsbeskrivningar 

1.7.1 ECI 
ECI är ett företag som genomför kvantitativa marknadsundersökningar baserade på 

telefonintervjuer och utskickade enkäter. Företagets mål är att tillhandahålla lättförstålig 

information som kunderna tryggt kan basera sina beslut på [13]. 



 

 

 

9 

  

1.7.2 GlobeScan 
GlobeScan är ett kanadensiskt företag som genomför marknadsundersökningar och samlar 

information om allmänna åsikter samt genomför intressentundersökningar för företags-

klienter. GlobeScan har runt 50 företagsklienter runt i hela världen och har kontor i London, 

Toronto samt Washington [14]. 

1.7.3 Rättvisemärket 
Rättvisemärket är en oberoende produktmärkning och en garanti för att produkten uppfyller 

internationella Fairtrade-kriterier, utvecklade av Fairtrade Labelling Organizations Internati-

onal (FLO). Genom Rättvisemärket får odlare och övriga anställda i u-länder tillgång till en 

internationell marknad och på så sätt en möjlighet till ökad försäljning. Kriterierna för 

Rättvisemärket/Fairtrade ställer bland annat krav på lön, samt minimipriser på produkterna, 

men även krav på långsiktiga handelsrelationer och avtal mellan producent och köpare. 

Kriterierna reglerar även arbetsvillkor som är inriktade på säkerhet och hälsa, barnarbete och 

utveckling av samhället [16].  

1.7.4 KRAV 
”KRAV-märkningen står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar” [15]. 

KRAV:s regler siktar mot en hållbar produktion, därför får kemiska bekämpningsmedel, 

konstgödsel eller genmodifierade organismer inte användas. Så mycket som möjligt av 

djurens foder ska produceras på den egna gården så näringen går runt i ett kretslopp på 

gården. Det är även viktigt att djuren ska leva så naturligt som möjligt och kunna vistas 

utomhus. Även människornas hälsa är viktigt och är en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande [15]. 

1.7.5 International Coffee Partners (ICP) 
ICP är ett icke vinstdrivande aktiebolag som stödjer små enskilda kaffeodlare. Aktiebolaget 

drivs och ägs av Luigi Lavazza S.p.A., Löfbergs Lila AB, Neumann Gruppe GmbH, Gustav 

Paulig Ltd. och Tchibo GmbH. ICP grundades 2001 och deras mål är att på ett hållbart sätt 

förbättra levnadsvillkor hos småskaliga kaffeodlare genom att stärka deras konkurrenskraft 

[17]. 

1.7.6 International Coffee Organizations (ICO)  
ICO grundades i London 1963 och har idag 77 medlemmar. Företaget tillhandahåller informa-

tion om kaffemarknaden, förbättrar kvalitén och ökar konsumtionen av kaffe samt tillhanda-

håller statistik kring kaffemarknaden, konsumtion samt pris [18]. 

1.7.7 European Coffee Federation (ECF) 
ECF grundades 1981 och arbetar för en enhetlig miljövänlig policy för de europeiska rosteri-

erna och har många dotterbolag i kaffeproducerade samt konsumerande länder. De har även 

samarbeten med organisationer så som ICO. ECT publicerar årligen statistik om den europé-

iska kaffemarknaden [19].  
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1.7.8 Svensk Kaffeinformation (SKI)  
SKI är en branschförening som är till för att främja konsumenternas intresse och föra deras 

frågor vidare till myndigheter. SKI:s syfte är även att öka kunskaperna om kaffe med informa-

tion, utbildningsmaterial samt aktiviteter. De följer även utvecklingen av medicinska, sociala 

och miljömässiga aspekter på konsumtion och produktion av kaffe. Medlemmar i SKI är 

svenska kafferosterier och kaffeimportörer [20]. 

1.7.9 UTZ CERTIFIED  
UTZ CERTIFIED står för socialt ansvarstagande gällande kaffeframställning. Denna märk-

ning har ett antal regler kallandes ”Code of Conduct”. Ståndpunkten i dessa regler är att 

kemiska bekämpningsmedel ska hanteras på ett säkert sätt samt att produkterna ska vara säkra 

för konsumenten. Märkningen innefattar även sociala rättigheter, anställningsvillkor och 

miljöfrågor. UTZ CERTIFIED är ett certifikat som visar att kaffet är professionellt framställt 

och att kaffeodlarna tar hand om sitt samhälle och miljön då UTZ CERTIFIED tillhandahåller 

kunskap kring dessa ämnen [21]. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen redovisar insamlat material som ska skapa förståelse hos 

läsaren för forskningsområdet. Grundläggande teori har valts ut och presenteras kortfattat 

men tillräckligt utförligt för att skapa insikt i ämnet.  

 

2.1 Inledning 
Begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, har belysts allt mer de senaste decennierna 

och hade sin början i USA år 1960. Redan år 1970 skev Milton Friedman (1970) en artikel i 

The New York Times Magazine om hur företagets vinstmaximering på lång sikt skulle inver-

ka på samhällsnyttan [7]. Senare, för cirka 20 år sedan, kom organisationer i Europa att 

använda sig av, samt utveckla begreppet CSR ytterligare, och idag ses London som centrat för 

CSR (Perrini, Pogutz & Tencati, 2006). 

2.2 CSR 
De nedanstående avsnitten gynnar uppsatsen på grund av att det är viktigt för läsaren att 

förstå betydelsen och alla olika delar av CSR. Samt ges en insikt i hur företag kan arbeta med 

CSR och vad arbetet innebär. 

2.2.1 CSR:s betydelse 
I Perrini et al. (2006) beskrivs det att CSR är en typ av modell som bygger på volontärarbete 

kring ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Detta ansvarstagande ska 

genomsyra en organisations hela värdekedja, relationerna med intressenterna samt intressen-

ternas nätverk. 

Enligt Perrini et al. (2006) innefattar CSR-strategier och CSR-policys hur organisationer 

tillfredsställer intressenternas etik- och moralaspekter.  Här följer exempel på hur ett företag 

kan arbeta med CSR (Perrini et al., 2006): 

 I produktionsprocessen skära ned på miljöfarliga ämnen, öka hälsa och säkerhet hos 

anställda, öka kvalitén och säkerheten hos företagets produkter och tjänster. 

 Genom att via marknadsföring anstränga sig för att skapa tillförlitlighet hos konsum-

enter. 

 I den interna organisationen erbjuda support av de anställdas arbetsinsats till företaget, 

erbjuda karriärutveckling och vidareutbildning som har inslag av CSR.  

 Genom att utnyttja följderna av CSR-aktiviteter kan företaget positivt influera effekt-

iviteten och reducera eventuella finansiella risker (Perrini et al., 2006). 

Perrini et al. (2006) vill med ovanstående exempel förklara att CSR blir ett samlat tillväga-

gångssätt för organisationer att minska risker, så som felaktiga beslut, felaktig information 

och långsam utveckling. Det är även ett tillvägagångssätt för att skapa en innovativ källa för 

att bygga upp konkurrensfördelar. CSR-aktiviteter ställer intressenterna i fokus och företag 

blir genom detta tvingade till ett konstant nytänkande och förbättring. Desto mer en organisa-
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tion tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter, desto mer långsiktigt 

kommer samarbetet att bli med intressenterna i respektive miljö (Perrini et al., 2006).  

2.2.2 CSR ur ett miljöperspektiv 
Miljön påverkar allt och alla runt omkring oss och borde därför bli beaktad ur varje perspektiv 

(Hawkins, 2006). En förändring i miljön kan få förödande följder både lokalt och globalt, till 

exempel är klimathotet ett omdiskuterat ämne som engagerar människor runt om i hela värl-

den. Diskussionen huruvida det är människan som står till orsak för den globala uppvärm-

ningen eller om det är en del av evolutionen är grundorsaken till att diskussionen inte verkar 

ha något slut (Hawkins, 2006). 

Hawkins (2006) anser att konsumenter borde ställa krav på företagen för att dessa ska arbeta 

för att värna om miljön och den ekologiska balansen i naturen. Företag ska även ha ett funger-

ande och effektivt system ur ett miljöperspektiv. Dock är det tydligt att detta är något som 

många pratar om och stödjer idag, men som i slutändan inte fungerar på en global nivå. Detta 

på grund av att den lokala kunskapen inte är tillräckligt bred och därför blir miljöaspekter 

bortprioriterade vilket leder till att några större förändringar inte sker i den utsträckning som 

det finns möjlighet till (Hawkins, 2006). Denna aspekt lyfts även fram i en artikel skriven av 

Annbäck (2009) där det framgår att intresset för miljövänliga produkter är stort, men att det 

saknas kunskap om ämnet.  

Miljöfrågor rörande föroreningar, energikonsumtion och överkonsumtion är några av de 

faktorer som företag idag måste ta hänsyn till och dessa miljöaspekter ska genomsyra företag-

ets verksamhet ända ner i grunden (Hawkins, 2006). Hawkins (2006) anser att företag ska 

förväntas anpassa sin organisation till olika affärstillämpningar, till exempel miljöföränd-

ringar, men ska samtidigt hålla en stabil och sund profil. Uppstår det ett problem i en organ-

isation ska företagen vara så pass ärliga att de kan rapportera detta till myndigheter. Detta är 

dock något som företag idag drar sig för, då medias och icke-statliga organisationers påtryck-

ningar kan ha negativ effekt för organisationen (Hawkins, 2006). 

2.2.3 CSR ur ett samhällsperspektiv 
En ständigt ökande import och export av varor och tjänster har idag lett till ett minskat glapp 

mellan kulturella uppdelningar världen över (Hawkins, 2006). Att flytta tillverkning och 

tjänstemöjligheter till samhällen med utvecklingsbehov leder till möjligheter för företag och 

samhällen. Ständigt växande behov och företagskulturers utbredande fördöms ständigt av dem 

som anser att området blir överexploaterat. I sådana samhällen är det extra viktigt att företa-

gen tar hänsyn till samhällets etik- och moralaspekter för att tillgodose samhällets behov och 

inte skapa missnöje (Hawkins, 2006). 

Hawkins (2006) anser att det inte går att bryta ned länken mellan företag och samhällets 

utveckling då utvecklingen av båda dessa parter är kopplade till varandra. För många personer 

betyder CSR att företag tar del av och stödjer olika samhällsprojekt. Roten i en hållbar hand-

lingsplan bottnar i hur företag arbetar med samhället för att förbättra den allmänna hälsan och 

balansera den kulturella mångfalden (Hawkins, 2006). 
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2.2.4 CSR ur ett etiskt perspektiv 
Enligt Hawkins (2006) har alla företag ett behov av att följa etiska riktlinjer. Det etiska grund-

behoven är att sköta organisationen inom de tillämpade lagarna och respektera andra männ-

iskor och verksamheter organisationen kommer i kontakt med under arbete. Hawkins (2006) 

påpekar vikten av att ett företag har långsiktigt tänkande i sina etiska principer då detta kan 

vara avgörande för uppbyggandet av relationer med intressenterna. Även Perrini et al. (2006) 

anser att ett företags CSR-strategier ska innefatta intressenternas etik- och moralaspekter och 

att företag ska ha en fast ståndpunkt i sina åsikter. Hawkins (2006) menar att ett företag som 

står för en etisk princip och handlar därefter kan även skada någon av intressenterna, eller om 

det går riktigt illa, den lokala befolkningen. En organisation måste vara tydlig till intressent-

erna angående organisationens etiska principer och vara beredda att försvara dessa principer 

(Hawkins, 2006).  

2.2.5 CSR som konkurrensverktyg 
Doyle och Stern (2006) diskuterar aspekterna kring konkurrensfördelar och lyfter då fram för-

delarna av innovation och differentiering. Många företag satsar idag på innovation som en av 

deras starkaste konkurrensfördelar genom att ständigt förnya och förbättra deras produkter.  

Differentiering är en annan strategi som handlar om att utmärka sig mot konkurrenterna; 

genom att erbjuda något speciellt till kunden som inte konkurrenterna gör. Denna konkurrens-

fördel ska vara unik, svår att kopiera för konkurrenterna och samtidigt måste den vara 

vinstdrivande (Doyle & Stern, 2006). Lozano et al. (2008) hävdar att CSR är en stor möjlighet 

för att utveckla innovation, differentiering och tillförlitlighet hos en organisation.   

Det finns många områden CSR kan bidra med positiva resultat i, menar Perrini et al. (2006):  

 CSR skapar en bättre, säkrare och motiverande arbetsmiljö som hjälper företag att 

följa och nå effektivitets- och lönsamhetsmål. CSR kan även bidra med att kvalificerad 

och motiverad arbetskraft stannar i företaget. 

 

 CSR-engagemanget ökar varumärkesvärdet genom utvecklingen av stabil och lång-

varig relation med konsumenter som byggts upp genom förtroende och lojalitet. 

 

 Företagets rykte stärks av CSR, vilket reducerar risken för dålig ryktesspridning och 

motstånd från olika organisationer i samhället. 

 

 CSR kan hjälpa företag att se hot, som till exempel klimathotet, som en möjlighet. Nya 

utvecklingsmöjligheter finns och nya behov och krav utvecklas hos kunden som då 

företaget kan ta till vara på och tillfredsställa, vilket på så sätt utökar företagets 

kundsegment (Perrini et al., 2006). 

2.2.6 Effekten av CSR 
Enligt Perrini et al. (2006) är det svåraste med CSR-arbete att mäta effekten av det. Dock har 

några positiva effekter av CSR kunnat fastställas (Perrini et al., 2006), här är två av dem: 
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 Kvalitén på de anställda har blivit en viktig källa till konkurrensfördelar. Ett företag 

med en uttalad CSR-strategi har möjlighet att attrahera bra och meriterade potentiella 

anställda då företaget kopplas till etik och moral. Om företaget lyckas med detta leder 

det till en stark konkurrenskraft då företaget besitter mycket kunskap genom sina 

anställdas tidigare kunskaper och erfarenheter. CSR bildar även en positiv stämning i 

företaget vilket minskar missnöjdhet, ineffektivitet och eventuella stölder eller 

skadegörelse (Perrini et al., 2006). I en undersökning bland 228 svenska studenter, 

gjord av Lium (2008), framgick det att 67 % av de tillfrågade inte kan tänka sig att 

jobba för ett företag som inte är starkt involverade i CSR-arbete. En liknande studie 

gjord bland 17 slumpmässigt utvalda entreprenörer under 25 år visar att samtliga 

deltagande redan arbetar med, eller skall arbeta med, någon form av CSR (Lium, 

2008). 

 

 CSR-aktiviteter och information om företaget har blivit kvalitetsindikationer som 

stärker företaget och dess varumärkespositionering. I detta sammanhang bidrar CSR-

aktiviteter med riktlinjer om företaget som sedan hjälper konsumenten i dess val av 

varumärke och produkt. CSR-aktiviteter stärker konsumentens vilja att anförtro sig till 

varumärket och kan därför även vara villig att betala lite mer för att få tag i den 

specifika produkten (Perrini et al., 2006). I en konsumentundersökning gjord av The 

Hartman Group år 2008 framkommer det att en tredjedel av deltagarna skulle kunna 

tänka sig att betala mer för miljövänliga produkter, om priset ligger inom rimliga 

gränser [12]. I en undersökning gjord av Lium (2008) visade det sig att 70 % av de 

tillfrågade kan tänka sig att köpa en produkt eller tjänst från en leverantör som arbetar 

med CSR, så länge som priset inte mycket högre än andra produkter (Lium, 2008). 

2.3 Konsumenter och trender 
Detta avsnitt ger läsaren en förståelse kring hur konsumenter ser på CSR och certifierade 

produkter. Teorin lyfter fram konsumenttrender som sedan ska jämföras med en empirisk 

undersökning och analyseras. Resultatet av detta presenteras senare i avsnitt 5 Analys. 

Idag väljer fler och fler konsumenter per automatik miljövänliga produkter i butikshyllan 

framför andra alternativ [12]. Detta styrks av en undersökning gjord av Statiska centralbyrån, 

SCB, som visar att KRAV- och ekomärkta kläder och matprodukter säljs i allt större ut-

sträckning [4]. Enligt en artikel skriven av Lium (2008) framgår det via en undersökning, 

gjord i Sverige, att 20 % av de tillfrågade personerna inte kunde nämna ett miljövänligt 

varumärke. I samma artikel skriven av Lium (2008) framgår det att majoriteten av 

konsumenterna i en undersökning gjord av Coop är villiga att göra något bra för miljön, som 

att källsortera och slänga mindre mat. Samma undersökning visar att 70 % av de tillfrågade 

vill köpa mer ekologisk mat. 

I en undersökning gjord av Lium (2008) bland 113 företag i Sverige sysslar 28 % av dessa 

med någon typ av CSR-aktivitet. Undersökningen visar även att det är fler större företag som 

arbetar med CSR jämförelsevis med mindre företag.  
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I en årlig undersökning gjord av ECI för Rättvisemärket (Rättvisemärket, ECI & GlobeScan, 

2009) kan 70 % av de tillfrågade tänka sig att betala några kronor mer för en vara som är 

Rättvisemärkt. 15 % kunde inte tänka sig att betala mer och 15 % visste inte om det skulle 

kunna tänka sig betala mer för en Rättvisemärktprodukt (Rättvisemärket, ECI & GlobeScan, 

2009). 
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3 METOD 

I metodkapitlet presenteras valet av tillvägagångssättet för uppsatsen samt konsekvenserna av 

de gjorda valen, argument för de använda källorna, val av undersökningsform och ut-

formande, samt validitet och kritik kring de valda källorna. 

3.1 Val av insamlingsmetod och ansats 
Datainsamlingsmetoden förklarar hur vi har valt att gå till väga för att kartlägga vårt problem. 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika ansatser för hur man kan forska och samla in 

information inom ett aktuellt ämne. Den ena är induktiv ansats där forskaren först samlar in 

empiri för att sedan jämföra denna med teori. Detta handlar om att samla in information och 

fakta med ett öppet sinne utan några förutfattade meningar om hur något ska vara. Den andra 

ansatsen är deduktiv ansats där forskaren först läser in sig på teori inom området för att sedan 

samla in det empiriska materialet. Till slut jämförs de två delarna med varandra för att se om 

förväntningar och antaganden som forskaren haft stämmer (Jacobsen, 2002). Vi har valt att 

arbeta efter den deduktiva ansatsen då vi studerat teori kring ämnet innan vi utfört våra 

empiriska undersökningar eftersom vi inte hade någon bredare kunskap i ämnet CSR när vi 

påbörjade studien.  

3.2 Referensval  

3.2.1 Litteratur 
Under större delen av uppsatsskrivandet befann vi oss i staden Worcester i England. Där hade 

vi tillgång till University of Worcesters bibliotek där merparten av litteraturen inhämtades. En 

sökning i bibliotekets databas gjordes för att få reda på vilka böcker i ämnet som fanns 

tillgängliga. Av dessa studerades cirka 20 böcker och vi var skeptiska till större delen av 

litteraturen då de inte innehöll de fakta vi behövde och hade en inriktning mot CSR kopplat 

till samhället och förändringar. Valet hamnade på tre stycken CSR-böcker skrivna av olika 

författare. Valet på de tre böckerna grundades på att det var relativt nyskrivna samt hade de 

den inriktning som krävdes för uppsatsen, alltså mot företag och konsumenter. Dessa böcker 

kompletterades sedan med tidigare använd kurslitteratur. I uppsatsen är litteraturen refererad 

enligt anvisningarna i ”Smått och Gott” skriven av Mattson och Örtenblad (2008).  

3.2.2 Internet 
Vi har använt oss av ett tjugotal olika Internet källor då vi anser att Internet är först med att 

publicera den senaste uppdaterade informationen kring begreppet CSR. Sökmotorn 

http://www.google.se användes och vi använde oss av följande sökord:  

 CSR 

 Corporate Social Responsibility 

 CSR +samhällsansvar/etikansvar/miljöansvar 

 CSR +Sverige 

 Statistiska Centralbyrån + handel 

http://www.google.se/
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Internetkällor i uppsatsen nämns med klamrar och ett referensnummer som hänvisas till 

referenslistan, [#]. 

3.2.3 Artiklar 
I uppsatsen behandlas tre artiklar kopplade till CSR. Dessa fann vi på Internet och var 

publicerade i olika nättidningar. Två av de tre artiklarna är relativt nypublicerade, medan en 

artikel av Milton Friedman är skriven på 1970-talet men är en klassiker. De två nyskrivna 

artiklarna är av hög validitet för vår uppsats då de ger de senaste aspekterna av CSR. 

3.3 Kvalitativ eller kvantitativ utformning 
Enligt Jacobsen (2002) innebär en kvalitativ undersökningsmetod att undersökaren går på 

djupet i ett problem och undersöker ett fåtal enheter, oftast via personliga intervjuer. Denna 

metod används då det vill fångas upp detaljer och uppfattningar hos de få respondenter som 

valts ut. Metoden kan inte uttala sig om en större population och resultatet kan därför inte 

generaliseras. Vid insamling av empiriskt material från företag valde vi att göra kvalitativ 

undersökning genom att skicka ut två frågeenkäter till ett företag, detta för att få en djupare 

förståelse och insikt i det aktuella ämnet och hur företaget arbetar med CSR.  

En kvantitativ undersökningsmetod går på bredden i ett problem och undersöker ett större 

antal enheter. Desto större och bredare undersökningen är desto större är möjligheten att gene-

ralisera materialet till ett större antal enheter. En kvantitativ undersökning kan till exempel 

göras via enkätundersökningar (Jacobsen, 2002). Vi har valt att använda oss av den kvant-

itativa undersökningen vid en konsumentundersökning där vi ville fånga konsumenters 

uppfattningar och köpbeteende. Valet grundas på argumentet att kunna ge resultatet en allmän 

tillämpning.  

3.4 Konsumentundersökning 

3.4.1 Utformning av enkätundersökning 
Det vanligaste i en enkätstudie är att använda sig av frågor med givna svarsalternativ och att 

dessa utökas med öppna frågor när det är motiverat (Wärneryd, 1990). Vår kvantitativa 

enkätundersökning består av 10 frågor där de flesta har angivna svarsalternativ, men frågan 

som innefattar respondentens ålder är en öppen fråga för att respondenterna inte ska känna att 

de blir placerade i ett fack. Det finns endast en fråga till med öppet svarsalternativ, i det fallet 

var det svårt att förutse respondenternas svar då det fanns många möjliga alternativ. Fyra av 

frågorna innehöll svarsalternativ utformade med fem skalsteg, vi satte ojämnt antal skalsteg 

för att respondenten skulle ha möjlighet att inta en neutral position (Wärneryd, 1990). Se 

bilaga 1 för enkätundersökning. 

3.4.2 Genomförandet av enkätundersökning 
Vi valde att sprida vår kvantitativa undersökning genom att skicka enkäten till personer i 

nätverket ”Sweden” på Facebook (http://www.facebook.com), ett community på Internet. Vi 

skickade ut enkäten till 300 personer där målet var att få in 100 respondenters åsikter. 

Undersökningen pågick mellan 4/5-09 och 6/5-09. Vi använde oss av hjälpredskapet 
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http://www.surveymonkey.com för att genomföra undersökningen. Ett hjälpredskap som man 

använder för att utforma enkäter och sammanställa svar.  

3.4.3 Bortfall 
Vårt externa bortfall bestod av de personer som inte ville svara på enkäten då de blev till-

frågade (Jacobsen, 2002). Det interna bortfallet uppgick i 12 % då vissa inte ville ange ålder 

samt hoppade över enstaka frågor i enkäten. Vi anser dock siffran vara relativt låg och att det 

inte påverkar resultatet i någon större utsträckning. Efter att undersökt det interna bortfallet, 

respondenter som valt att inte svara på vissa av frågorna (Jacobsen, 2002), via det öppna 

svarsalternativ som fanns, anser vi det bero på att några av respondenterna inte dricker kaffe 

regelbundet och då inte visste hur de skulle svara. Vi anser det bra att dessa personer hoppade 

över den aktuella frågan istället för att ange ett felaktigt svar. Detta stärker validiteten i 

undersökningen. 

3.4.4 Kritik mot urvalsmetod 
Enligt Jacobsen (2002) har vi använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval vilket är ett så 

kallat icke-sannolikhetsurval. Detta betyder att vi valt respondenter som vi funnit lätt-

tillgängliga. Faran med detta urval är att vi får ett systematiskt snett urval, vilket betyder att vi 

kan ha missat viktiga respondenter i undersökningen. I och med detta kan vi endast generali-

sera resultatet till en ung målgrupp i Sverige. En svaghet med metoden är att vi endast når de 

respondenter som använder sig av Facebook vilket kan ha styrt resultatet av undersökningen.  

3.5 Kvalitativ enkätundersökning 

3.5.1 Val av företag och intervjuperson 
Vi valde att samarbeta med Löfbergs Lila AB därför att dem sen många år tillbaka är aktiva 

inom CSR och är ett svenskt väletablerat företag med hög kännedom hos svenska folket [23]. 

Valet av respondent gjordes utifrån följande kriterier: kännedom kring ämnet CSR, insikt i 

företaget samt ett intresse i miljö- och samhällsfrågor. Lars Appelqvist är VD och 

koncernansvarig för Löfbergs Lila AB sen en kort tid tillbaka men har arbetat på företaget i 

10 år och därför har stor insyn i hela verksamheten och dess CSR-arbete samt påvisade han ett 

brinnande intresse för ämnesområdet. Det är Löfbergs Lila AB:s marknadsdirektör som har 

ansvaret för organisationens CSR-arbete, dock har Lars Appelqvist arbetet på flera nivåer i 

organisationen under en längre tid och därför anser vi han vara den mest kompetenta att 

använda oss av i studien. Det negativa med valet av respondent är att det finns en risk för att 

han lämnar socialt accepterbara svar, dock anser vi att svaren inte antyder på något sådant. 

Alternativet att göra undersökning på fler företag valdes bort då svaren från det första 

företaget (Löfbergs Lila AB) gav de resultaten som behövdes för uppsatsen.  

3.5.2 Utformning av intervjufrågor 
Vi valde att genomföra två djupgående enkätundersökningar med Lars Appelqvist, VD för 

Löfbergs Lila AB. Enkätundersökningarna genomfördes under mars månad år 2009. Den 

första enkätundersökningen syftade till att få en insyn i verksamheten och få en bakgrund till 

Löfbergs Lila AB:s CSR-arbete. Den andra enkätundersökningen gick djupare in på ämnet 

http://www.surveymonkey.com/
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CSR och Löfbergs Lila AB:s CSR-aktiviteter och vad CSR betyder för företaget. Enkät-

undersökningen gjordes via e-post då vi befann oss i England under större delen av 

författandet av uppsatsen. Svaren har kompletterats via telefon för att skapa en djupare 

kunskap om Löfbergs Lila AB:s CSR-arbete. Se bilaga 2 för enkätunderlaget. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel redovisas resultaten av de empiriska undersökningarna; intervjuer med vårt 

samarbetsföretag Löfbergs Lila AB samt resultaten av den gjorda enkätundersökningen. 

4.1 Löfbergs Lila 
Vi har undersökt och arbetat med Löfbergs Lila AB:s VD och koncernansvarig Lars 

Appelqvist. Undersökningsföretaget kommer hädanefter att benämnas som Löfbergs Lila och 

intervjupersonen som Appelqvist. Appelqvist har arbetat för Löfbergs Lila i cirka 10 år och är 

nu VD och koncernansvarig för samtliga bolag i Kaffegruppen, Löfbergs Lila samt varu-

märket KOBBS som ingår i Löfbergs Lila koncernen. Appelqvists huvudsakliga arbetsuppgift 

innebär att operativt driva och leda de olika koncernbolagen.  

Löfbergs Lila är ett familjeägt aktiebolag som etablerades år 1906 och är idag ett av Nordens 

största rosterier. Huvudkontoret i Karlstad har i nuläget runt 100 anställda och anställnings-

siffran i Sverige uppgår till 150 personer. Löfbergs Lila har dotterbolag i Norge och Danmark 

med sammanlagt runt 50 anställda. Kaffeverksamheten omsätter drygt 1 miljard svenska 

kronor per år och bolaget säljer sina produkter till både företag, detaljister och konsumenter 

(Appelqvist, 2009). 

Appelqvist (2009) berättar att Löfbergs Lila idag använder sig av marknadsföringskanaler så 

som TV, stortavlor och dagspress eftersom företaget anser att dessa ger en bra räckvidd 

4.2 Löfbergs Lila och CSR 

4.2.1 Bakgrund 
Löfbergs Lila har arbetat med aktiviteter kopplade till Corporate Social Responsibility, CSR, 

sedan bolaget grundades, men det aktiva CSR-arbetet har pågått i ungefär 20 år. CSR var ett 

begrepp som Löfbergs Lila kom i kontakt med på naturlig väg då kaffebönorna odlas i 3:e 

världen och i u-länder där levnadsstandarden är låg och CSR-arbetet viktigt för befolkningen. 

I huvudsak betyder CSR för Löfbergs Lila att ta ett socialt och etiskt ansvar i hela 

värdekedjan, från odlare till slutkonsument (Appelqvist, 2009). Appelqvist (2009) berättar 

vidare att det utökade syftet med Löfbergs Lilas CSR-arbete är att genom att ta ansvar i hela 

värdekedjan säkerställa försörjningen och kvalitén av råkaffe. Detta genom antagandet att om 

tillverkaren får bra betalt och stöd i sin produktion blir produkten, alltså kaffebönorna, bättre. 

Appelqvist (2009) säger att Löfbergs Lila endast syftar till att köpa högkvalitativt kaffe och 

det är därför viktigt att säkerställa tillgången av kaffebönor ut ett långsiktigt perspektiv.  

Hela organisationen Löfbergs Lila medverkar och är aktiva i verksamhetens CSR-arbete. Det 

är Löfbergs Lilas marknadsdirektör som har huvudansvaret för CSR-arbetet och till sin hjälp 

har denne i första hand en koordinator (Appelqvist, 2009).  
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4.2.2 Samarbetspartners 
Appelqvist (2009) berättar att Löfbergs Lila samarbetar kontinuerligt med en rad olika 

institutioner för att kunna bibehålla och utveckla deras CSR-arbete och engagemang. De har 

till exempel ett samarbete med Rättvisemärket som syftar till att kunna erbjuda konsum-

enterna en kaffeprodukt som är framställd på ett etiskt- och socialt godtagbart sätt. Till 

exempel med att motverka barnarbete, miljöförstöring och diskriminering, främjar 

organisationsrätten och demokratin samt ser till att odlarna av kaffebönorna och arbetare får 

bra betalt. Löfbergs Lila samarbetar även med KRAV och har som syfte att marknadsföra 

samt öka försäljningen av ett brett sortiment KRAV-märkta kaffeprodukter. International 

Coffee Partners (ICP) är ett icke vinstdrivande aktiebolag som stödjer små enskilda 

kaffeodlare. Aktiebolaget drivs och ägs av Löfbergs Lila samt fyra andra familjeägda 

kaffeföretag etablerade runtom i Europa. ICP:s affärsidé är att främja de sociala och 

miljömässiga livsvillkoren för de små kaffeodlarna i ursprungsländerna (Appelqvist, 2009). 

Löfbergs Lila stödjer även International Coffee Organizations (ICO) arbete med miljö och 

socialt ansvar i kaffeodlarnas länder, berättar Appelqvist (2009). Samt stödjer Löfbergs Lila 

European Coffee Federation (ECF) som arbetar för en enhetlig miljövänlig policy för de 

europeiska rosterierna. Löfbergs Lila har även ett samarbete med Svensk Kaffeinformation 

(SKI) som är en branschförening som är till för att främja konsumenterna intresse och föra 

deras frågor vidare till myndigheter. Ett ytterligare företag Löfbergs Lila samarbetar med är 

UTZ CERTIFIED som står för socialt ansvarstagande gällande kaffeframställning. Denna 

märkning har ett antal regler kallandes ”Code of Conduct”. Ståndpunkten i dessa regler är att 

kemiska bekämpningsmedel ska hanteras på ett säkert sätt samt att produkterna ska vara säkra 

för konsumenten. Märkningen innefattar även sociala rättigheter, anställningsvillkor och 

miljöfrågor (Appelqvist, 2009). 

4.2.3 CSR-aktiviteter 
Appelqvist (2009) berättar att Löfbergs Lila dagligen arbetar med olika CSR-aktiviteter och 

försöker på detta sätt ta ansvar i hela värdekedjan.  

Löfbergs Lilas inköpsarbete av råvaror ställer krav på deras leverantörer via den så kallade 

”Code of Conduct”. Denna innebär, som tidigare nämnts, att produkterna ska vara säkra för 

konsumenten och producenten och innefatta olika sociala rättigheter. Löfbergs Lila köper in 

stora mängder kaffe som är certifierade av olika organ, främst Rättvisemärket, KRAV-märket 

och UTZ CERTIFIED.  Genom att göra detta säkerställs det att kaffet är framställt enligt de 

miljö-, etiska- och sociala krav som dessa certifieringar ställer. Appelqvist (2009) berättar att 

olika personer från Löfbergs Lila själva besöker ursprungsländerna där kaffebönorna 

produceras för att se till att kraven efterföljs.  

En annan CSR-aktivitet som Löfbergs Lila arbetar aktivt med är bolaget International Coffee 

Partners (ICP) där Löfbergs Lila och fyra andra europeiska rosterier driver sociala projekt i 

utvecklingsländer. Appelqvist (2009) berättar att Löfbergs Lila deltar i ett branschprojekt som 

heter 4C, Common Code For Coffee Community, med ett syfte att höja standarden i 

odlingsländerna, både socialt, etiskt och miljömässigt. 
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Figur 1 

I Sverige deltar Löfbergs Lila i Rättvisemärkets årliga kampanjer som innebär att Löfbergs 

Lila exponerar sina produkter i butik och har olika typer av konsumenterbjudanden. 

Kampanjen innefattar även viss annonsering kring Löfbergs Lila och Rättvisemärket. Syftena 

med kampanjen är att öka konsumenternas kännedom och kunskap kring Rättvisemärket och 

att öka produktförsäljningen (Appelqvist, 2009). 

Idag väljer Löfbergs Lila främst att exponera sitt arbete kring CSR genom att deras produkter 

bär logotyperna för olika certifieringar (Appelqvist, 2009). De ger även ut informationsfoldrar 

i butiker, caféer, restauranger och arbetsplatser för att sprida information kring Löfbergs Lila 

och CSR-arbetet. Appelqvist (2009) berättar att Löfbergs Lila periodvis använder sig av 

annonsering i dagspress och stortavlor för att skapa uppmärksamhet kring produkten.  

År 2007 använde Löfbergs Lila sig av en reklamkampanj kopplad till CSR med budskap som 

”Utrota fattigdomen på kafferasten!” och ”Rädda miljön på fikapausen!”. Målet med 

kampanjen var att sprida kunskap och kännedom kring Rättvisemärket och Appelqvist (2009) 

påpekar att responsen på kampanjen var positiv. I reklamkampanjen låg fokus på att Löfbergs 

Lilas produkter är certifierade enligt Rättvisemärkets krav och att detta garanteras av 

Rättvisemärkets logga, CSR-arbetet lyfts således inte fram. 

Appelqvist (2009) berättar att Löfbergs Lila valt att inte marknadsföra sitt CSR-arbete som 

företagsbudskap till konsumenter och samhället. Orsakerna till detta är att Löfbergs Lila har 

valt att positionera sitt varumärke främst kring kvalité och specialisering. Appelqvist (2009) 

berättar att eftersom det finns en risk för att konsumenterna kan bli förvirrade om det 

förekommer för många huvudbudskap från samma varumärke har Löfbergs Lila därför valt att 

inte gå ut med sitt CSR-arbete i sin marknadsföring.  

4.3 Resultat av konsumentundersökning 

4.3.1 Respondentgruppen 
Av de 100 respondenterna som deltog i undersökningen var 52,5 % kvinnor och 47,5 % män, 

en person valde att inte svara på frågan om kön, kanske passade inte något av alternativen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 

  

9%

86%

0% 1% 4%

Ålder, procent:

< 20

21 - 30

40 >

Bortfall
Figur 2 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2 presenterar respondenternas ålder i ett cirkeldiagram för att ge en tydlig översikt över 

respondentgruppen. Figuren visar att majoriteten av respondenterna är i åldersintervallet 21-

30 år. Detta beror på att undersökningen skickades ut via Facebook och majoriteten av 21-30 

åringar är mer aktiva på communityt än de övriga åldersgrupperna. 

Av tredje frågan framgår det att 58 % av respondenterna köper kaffe i butik mindre än 1 gång 

per månad och 29 % köper kaffe 1-2 gånger per månad. 6 % av de tillfrågade köper kaffe 3 

eller 4 gånger i månaden medan stordrickarna uppgick till 8 % och köper kaffe mer än 4 

gånger per månad.  

4.3.2 Preferenser 
Enkätundersökningen visar att pris och kvalitet är det två främsta attributen de tillfrågade 

konsumenterna gick efter när de skulle välja kaffesort i butik, hela 52,7 % angav dessa 

svarsalternativ.  Endast 9 % av respondenterna ansåg att kaffet behövde vara Rättvisemärkt 

och samma antal ansåg förpackningen vara viktig vid val av kaffe. 10 % köper helst kaffe i 

butik som är KRAV-märkt medan 24,2 % valde svarsalternativet ”annat” och angav 

preferenser som smak och specifikt kaffemärke. I samma grupp var det många som angav att 

de inte dricker kaffe och kunde därför inte välja något av de övriga alternativen.  

4.3.3 Certifieringar 
Respondenten fick frågan huruvvida han/hon värderar miljö- och samhällscertifieringar på 

produkter och fick själv uppskatta sin värdering i en femgradig-skala där 1 var lika med 

”Värderar inte alls” och 5 var ”Värderar mycket”. 33,3 %, majoriteten av respondenterna, 

valde mittenalternativet 3 i skalan och 23,3 % valde en 4:a. Detta tyder på ett generellt 

intresse för miljö- och samhällscertifierade produtker men troligtvis saknas kunskap för ett 

mer utbrett intresse (Annbäck, 2009). Se figur 3 nedan. 
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Figur 4 
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Nästa fråga gick vidare i samma anda och handlade om huruvida respondenten köper 

produkter som har miljö- och samhällscertifieringar framför produkter som inte har det. 

Majorititen av de tillfrågade, hela 41,3 %, svarade att det inte bryr sig om produkten är 

certifierad eller inte. 37,5 % svarade att det ibland väljer att köpa certifierade produkter. Detta 

anser vi bero på att sådana produkter oftast är lite dyrare och det stämmer med vad 15 % av 

respondenterna svarade. 6,3 % anser sig alltid köpa produkter med ovannämnda certifieringar. 

12% av respondenterna valde även alternativet ”annat” och det framgår att den vanligaste 

orsaken till det är att de ej dricker kaffe. Se figur 4 nedan. 
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Figur 5 

Figur 6 

Medvetenhet av företags miljö- och samhällsengagemang:

 

 

I figur 5 ovan redovisas respondenternas medvetenhet om företags olika engagemang i sociala 

och miljömässiga frågor, till exempel att företag tar ansvar för miljöpåverkan, arbetsvillkor 

och sociala rättigheter. Majoriteten av respondenterna valde en 2:a, följt av en 1:a. Endast 4,5 

% svarade att de var väldigt medvetna om olika företags miljö- och samhällsengagemang. 

11,4 % av respondenterna valde en 4:a och 21,6 % valde mittenalternativet 3. Svaren på den 

här frågan styrker vad som sades i figur 3, där brist på kunskap för cerifieringar saknas. 

Certifikat och reklamkampanjer: 

 

Ovanstående figur visar svaren på frågan ”I vilken utsträckning anser du att företag använder 

sig av olika certifikat i deras reklamkampanjer?”. Hela 35,2 % av de tillfrågade svarade en 3:a 

i skalan och 20,5 % svarde en 4:a. 9,1 % ansåg att företag i stor utsträckning använder sig av 

sina cerifieringar i olika reklamkampanjer medans 17% angav en 2:a. 6,8 % angav att de anser 
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Figur 7 

2,3%

11,5%

31%

49,4%

5,7%

0

10

20

30

40

50

60

Respondenternas tillit till 
certifieringar

att företag inte alls använder sig av certifieringar i reklamer och 11,4 % hade ingen 

uppfattning ämnet. 

 

Tillit till certifieringar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående figur visar i vilken utsträckning respondenterna litar på olika miljö- och 

samhällscertifieringar. Till exempel att Rättvisemärket arbetar med att motverka barnarbete, 

miljöförstöring etc. Hela 49,4 % angav att det nästan fullt ut litar på att de olika 

certifieringarnas krav men endast 5,7 % litar helt på dem. Därefter svarade 31 % en 3:a och 

11,5 % svarade en 2:a, medan 2,3 % svarade att de inte alls litar på certifieringarna. Den stora 

tilliten till certifieringar finns även om större kunskap om certifieringarna saknas. 

 

Ökad kunskap och köpbeteende: 

Den sista frågan i enkätundersökningen handlade om respondenten skulle välja produkter som 

har certifieringar framför de som inte har någon, om han/hon haft ökad kunskap kring olika 

certifieringar och innebörden av dessa. 59,8 % svarade att de till en viss del skulle välja mer 

certifierade produkter medan 16.1% svarade att de absolut skulle ändra sitt köpbeteende om 

de haft mer kunskap om certifieringar. Av de tillfrågade var de 11,5 % som inte skulle ändra 

sitt köpbeteende, medan 2,3 % inte skulle bry sig om de hade mer kunskap kring ämnet eller 

inte. 10,3 % angav att det inte visste huruvida de skulle ändra sitt köpbeteende eller ej. Se 

figur 8 på nästa sida. 
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Figur 8 
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5 ANALYS 

I det här kapitlet analyseras och tolkas den bearbetade empirin. De teoretiska utgångs-

punkterna kommer knytas an till det empiriska materialet. 

5.1 CSR och Löfbergs Lila 
Enligt Perrini et al. (2006) innebär CSR att företag tar ansvar för organisationens hela värde-

kedja, relationerna med intressenterna samt intressenternas nätverk. Detta överrensstämmer 

med vad Appelqvist (2009) berättar om Löfbergs Lilas CSR-arbete: att Löfbergs Lila tar ett 

socialt och etiskt ansvar i sin produktionsprocess, från odlare till slutkonsument. Löfbergs 

Lilas utökade syfte med sitt CSR-arbete är att säkerhetsställa försörjningen och kvalitén av 

råkaffe genom att ta ett ansvar i hela värdekedjan. Enligt Perrini et al. (2006) leder sådana 

åtaganden till ett långsiktigt samarbete med intressenterna, och detta kan även kopplas till att 

Löfbergs Lila varit ett aktivt företag sedan 1906 och har ett stort nätverk av samarbets-

partners sedan många år tillbaka (Appelqvist, 2009). 

 

5.2 Informationsspridning 
Hawkins (2006) menar att det är konsumenten som ska ställa höga krav på företaget för att de 

ska värna om miljön och den ekologiska balansen i naturen. Hawkins (2006) och Annbäck 

(2009) menar även att intresset för miljövänliga produkter är stort men att det saknas lokal 

kunskap om ämnet för att det ska kunna implementeras i större skala. I en undersökning gjord 

av Lium (2008) framgick det att 20 % av de tillfrågade inte kunde nämna ett miljövänligt 

varumärke. Detta kan kopplas till resultatet i vår enkätundersökning som visar att om 

respondenterna haft större kunskap om olika certifieringar och innebörden av dessa hade en 

majoritet (75,9 %) valt att helt, eller till viss del, ändra sitt köpbeteende och köpa mer 

certifierade produkter. Samtidigt uppgav 13,8 % av respondenterna att de inte bryr sig om de 

hade mer kunskap och skulle således inte ändra sitt köpbeteende.  Även om 41,3 % angav att 

de idag inte bryr sig om certifierade produkter tyder resultatet av undersökningen att en 

majoritet är beredda att ändra sitt köpbeteende om de hade mer kunskap i ämnet certifieringar.  

Enligt Appelqvist (2009) försöker Löfbergs Lila öka kunskapen om företaget och deras CSR-

arbete genom att ge ut informationsfoldrar i butiker, caféer, restauranger och arbetsplatser. 

Dock benämns endast miljö- och samhällsarbetet i foldrarna utan att ta upp samlingsbegreppet 

CSR. Enligt Perrini et al. (2006) är arbetet med CSR-aktiviteter och spridningen av 

information om företaget två kvalitetsindikationer som stärker företaget och dess 

varumärkespositionering.  

5.3 CSR ur ett miljöperspektiv 
Perrini et al. (2006) beskriver en CSR-aktivitet som innebär att företag skär ner på 

miljöfarliga ämnen i produktionsprocessen för att öka säkerheten hos företagets anställda, 

produkter och tjänster. Löfbergs Lila har ett samarbete med UTZ CERTIFIED som innebär att 

Löfbergs Lilas produkter måste anpassa sig till vissa regler gällande kemiska bekämpnings-
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medel. Dessa bekämpningsmedel ska hanteras på ett sätt som ökar säkerheten hos odlarna 

samt gör produkterna säkrare för konsumenten (Appelqvist, 2009). 

5.4 CSR ur ett samhällsperspektiv 
Enligt Hawkins (2006) innebär en förflyttning av tillverkning och tjänstemöjligheter till 

utvecklingssamhällen en möjlighet för företag och samhällena att utvecklas. Företags utbred-

ande i utvecklingssamhällen kritiseras ibland av de som anser att området blir överexploaterat 

(Hawkins, 2006). Löfbergs Lilas produkter framställs i utvecklingsländer och därför har 

Löfbergs Lila lärt sig att ta hänsyn till exploateringseffekten. Appelqvist (2009) berättar att 

personal från Löfbergs Lila själva besöker produktionssamhällena för att på nära håll kunna 

följa utvecklingen och CSR-arbetet. Enligt Hawkins (2006) är det viktigt för företag som 

arbetar i utvecklingssamhällen att ta hänsyn till samhällets behov. För många personer innebär 

CSR att företag tar del av och stödjer samhällsprojekt för att förbättra den allmänna hälsan 

och balansen i den kulturella mångfalden (Hawkins, 2006). Detta gör Löfbergs Lila genom att 

driva sociala projekt tillsammans med ICP i u-länder med ett syfte att höja den sociala, etiska 

samt miljömässiga standarden (Appelqvist, 2009). Enligt vår enkätundersökning var majori-

teten av respondenterna, 62,5 %, inte medvetna, eller endast lite medvetna, om företags 

engagemang i sociala och miljömässiga frågor. Även detta tyder på informationsbrist hos 

konsumenterna och kan kopplas till att spridningen av information om certifieringar inte är 

tillräcklig. 

5.5 CSR ur ett etiskt perspektiv 
Löfbergs Lilas sociala projekt i u-länder samt deras samarbete med Rättvisemärket syftar till 

att framställa kaffeprodukter på ett etiskt- och socialt godtagbartsätt. Löfbergs Lila samarbetar 

med ICP som stödjer små enskilda kaffeodlare för att främja deras sociala och miljömässiga 

livsvillkor i ursprungslandet (Appelqvist, 2009). Hawkins (2006) och Perrini et al. (2006) 

menar att det är viktigt att företag har långsiktigt tänkande i sina etiska principer och 

respektera andra människor och verksamheter som organisationer kommer i kontakt med. 

Detta kan knytas till att det är viktigt att se till trender och göra kontinuerliga undersökningar 

hos intressenter för att tillgodose företaget med den senaste informationen och kunna anpassa 

sina företagsmål. Detta kan kopplas till vår enkätundersökning där resultatet visar att en 

majoritet av respondenterna skulle ändra sitt köpbeteende om de haft mer kunskap om ämnet. 

Detta resultat skulle nog vara annorlunda om undersökningen gjordes för 10 år sedan, då 

miljö- och samhällscertifieringar inte var lika utbredda begrepp [4]. 

5.6 CSR som konkurrensverktyg 
Enligt Perrini et al. (2006) är kvalitén på de anställda en viktig källa till att bygga upp 

konkurrensfördelar. Ett företag som arbetar med CSR kan attrahera bra och meriterade 

anställda genom att förtaget kopplas till etik och moral. Löfbergs Lila har ett CSR-arbete som 

engagerar hela organisationen vilket, enligt Perrini et al. (2006), minskar missnöjdhet, 

ineffektivitet och eventuella stölder och skadegörelse. Enligt en undersökning gjord bland 

ungdomar, av Lium (2008), framgick det att 67 % av respondenterna inte kan tänka sig att 
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jobba för ett företag som inte är engagerade i CSR. Den ökade kvalitén av de anställda genom 

företagets CSR-arbete ses även som en effekt av CSR enligt Perrini et al. (2006). 

5.7 Effekten av CSR 
Enligt Perrini et al. (2006) stärker CSR konsumenternas vilja att anförtro sig till varumärket 

och kan därför tänkas vara villiga att betala lite mer för att få tag i den specifika produkten. 

Detta styrks av en undersökning gjord av The Hartman Group som visade att en tredjedel av 

deltagarna kan tänka sig att betala mer för miljövänliga produkter [12]. Lium (2008) gjorde en 

undersökning som visade att 70 % av de tillfrågade kan tänka sig köpa en produkt från en 

leverantör som arbetar med CSR, så länge priset inte är mycket högre än normalt. 15 % kunde 

inte tänka sig att betala mer för en Rättvisemärkt produkt (Rättvisemärket, ECI & GlobeScan, 

2009). Enligt vår enkätundersökning framgick det att 15 % av respondenterna ansåg att miljö- 

och samhällscertifierade produkter är för dyrt och köper således inte sådana. Vi anser att 15 % 

är relativt lite och i gruppen är det mestadels studenter och yngre personer som ingår, då 

majoriteten av respondenterna ingick i åldersgruppen 21-30. Detta tror vi kan ha påverkat 

resultatet i den riktning det gjort. Samtidigt visade undersökningen att 43,8 % ibland, eller 

alltid, väljer att köpa certifierade produkter. Detta visar ändock att intresse för certifierade 

produkter finns, men för 52,7 % var priset en av de viktigaste faktorerna vid val av kaffe och 

trots detta var det endast 15 % som valde bort certifierat kaffe på grund av det är för dyrt. 

5.8 Konsumenter och trender 
Löfbergs Lila deltar i Rättvisemärkets årliga kampanjer som innebär att Löfbergs Lila 

exponerar sina produkter i butik och har olika typer av konsumenterbjudanden. Syftena med 

kampanjen är att öka konsumenternas kännedom och kunskap kring Rättvisemärket och att 

öka produktförsäljningen (Appelqvist, 2009). År 2007 använde sig Löfbergs Lila av en 

reklamkampanj kopplad till CSR med budskap som ”Utrota fattigdomen på kafferasten!” och 

”Rädda miljön på fikapausen!”, målet med kampanjen var att sprida kunskap och kännedom 

kring Rättvisemärket och Appelqvist (2009) påpekar att responsen på kampanjen var positiv. I 

reklamkampanjen låg fokus på att Löfbergs Lilas produkter är certifierade enligt Rättvise-

märkets krav och att detta garanteras av Rättvisemärkets logga, CSR-arbetet lyftes dock inte 

fram i reklamkampanjen (Appelqvist, 2009). Enligt vår enkätundersökning framgick det att 

64,8 % av respondenterna ansåg att företag till viss del, eller i stor utsträckning, använder sig 

av sina certifieringar i olika reklamkampanjer. Detta tyder på att konsumenterna uppmärk-

sammar certifieringar i reklamer och det därför finns ett intresse för området, annars hade inte 

registreringen skett. Enligt siffrorna finns det således en marknad för de konsumenter som 

redan har en form av uppfattning av certifierade produkter i reklamkampanjer, och påverka 

dessa mer. Det förekommer även en marknad för de konsumenter som inte har någon 

uppfattning om certifierade produkter i reklamer och en möjlighet att nå ut med information 

och påverka dessa från början. 

 

Perrini et al. (2006) menar att CSR även kan innefatta att företag via sin marknadsföring 

anstränger sig för att skapa tillförlitlighet gentemot konsumenterna. Enligt Doyle och Stern 

(2006) innebär differentiering att företaget i fråga kan erbjuda något speciellt till konsumenten 



 

 

 

31 

  

som inte konkurrenterna gör. Lozano et al. (2008) menar att CSR är en stor möjlighet att 

utveckla just differentiering. Appelqvist (2009) berättar att Löfbergs Lila valt att inte 

marknadsföra sitt CSR-arbete som företagsbudskap till konsumenter och samhället. Orsakerna 

till detta är att Löfbergs Lila har valt att positionera sitt varumärke främst kring kvalité och 

specialisering. Appelqvist (2009) berättar att anledningen är att det finns en risk för att 

konsumenterna kan bli förvirrade om det förekommer för många huvudbudskap från samma 

varumärke och Löfbergs Lila därför valt att inte gå ut med sitt CSR-arbete i sin 

marknadsföring. Enligt vår enkätundersökning var tilliten till olika certifieringar hög. 55,1 % 

av respondenterna svarade att de helt och till stor del litar på olika certifieringar och vad de 

arbetar för. 31 % svarade att de till viss del litar på certifieringar och 13,8 % ansåg att det inte 

alls eller till en liten del litar på certifieringar. Då tilliten är så pass hög finns en marknad för 

att påverka dessa konsumenter i högre grad än vad Löfbergs Lila gör idag. 

 

Enligt SCB säljs KRAV- och ekomärkta kläder och matprodukter i allt större utsträckning [4] 

och enligt en undersökning gjord av Coop kan 70 % av respondenterna tänka sig att köpa mer 

ekologisk mat (Lium, 2009). Vår enkätundersökning visar att en tredjedel av respondenterna 

(33,3 %) värderar certifieringar neutralt, och en tredjedel svarade att de värderar certifieringar 

i stor eller större utsträckning. Resten av respondenterna (33,3 %) värderar certifieringar 

mycket lite eller inte alls och detta tyder på att även här finns en grupp att påverka med 

reklambudskap. 
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6 SLUTSATSER 
 

I det här kapitlet återkopplas resultatet till frågan som besvaras i studien och syftena uppfylls, 

säcken knyts således ihop. 

6.1 Konsumenters synsätt på företags CSR-arbete 
Hur ser konsumenter på företag som arbetar med certifierade produkter och hur kan företag 

använda detta synsätt för att nå ut med sitt CSR-arbete till konsumenterna? I vår 

undersökning visade det sig att konsumenternas tillit till miljö- och samhällscertifieringar är 

hög och det innebär att förtroende för dessa certifieringar redan finns hos konsumenterna. 

Detta betyder att det finns en marknad som är öppen för certifierade produkter och den bör 

nyttjas.  I en undersökning gjord av Lium (2008) framgick det att 67 % av de tillfrågade inte 

kan tänka sig att jobba för ett företag som inte är starkt involverade i CSR-arbete. Detta 

stärker resonemanget att det finns en marknad som är öppen för CSR - både hos konsumenter 

och i samhället – som Löfbergs Lila borde ta i anspråk. 62,5 % av respondenterna i 

enkätundersökningen var helt omedvetna, eller endast lite medvetna, om olika företags 

engagemang i miljö- och samhällsarbete. Detta tyder på ytterligare informationsbrist och en 

marknad att bearbeta för Löfbergs Lila. 

I enkätundersökningen framgår det att intresset för certifieringar var relativt stort men 

respondenterna saknade information kring ämnet. Det styrks av Hawkins (2006) och Annbäck 

(2009) som påstår att det finns ett utbrett intresse för miljövänliga produkter men den lokala 

kunskapen är inte tillräckligt stor för att det ske några förändringar i större skala. Detta 

betyder att företag som arbetar med CSR först och främst måste sprida information ut till 

konsumenterna om begreppet CSR och vad det innebär. Undersökningen visade att 

majoriteten av respondenterna skulle ändra sitt köpbeteende och handla mer miljö- och 

samhällscertifierade produkter om det hade mer kunskap kring ämnet. Detta betyder att 

Löfbergs Lila borde lägga tyngd på att vara mer CSR-inriktade i deras informationsspridning 

ut till konsumenter. 

6.2 CSR-arbete kopplat till marknadsföring 
Idag väljer Löfbergs Lila att inte använda sig av sitt CSR-arbete i marknadsföringen men 

ovanstående resonemang tyder på att det finns en marknad för att gå ut med detta. Dessutom 

anser vi att ett uttalat CSR-arbete borde stärka deras nuvarande huvudbudskap (kvalité och 

specialisering) då spridning av information är en kvalitetsindikation som stärker konsumen-

ternas tillit gentemot företag (Perrini et al., 2006). Löfbergs Lila hade år 2007 en 

reklamkampanj där deras miljö- och samhällsarbete lyftes fram. Responsen på kampanjen var 

positiv (Appelqvist, 2009) och detta stärker således resonemanget att nyttja CSR i 

marknadsföringssammanhang. 64,8 % av respondenterna i enkätundersökningen angav att de 
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uppmärksammat certifieringar i olika reklamkampanjer. Detta innebär att det finns ett intresse 

för sådana produkter då konsumenter lägger märke till aktiviteterna i reklamsammanhang.  

Löfbergs Lila sprider idag viss information om deras arbete kring miljön och samhället och 

borde komplettera informationen med att lyfta fram kopplingen till CSR. Majoriteten av 

respondenterna i enkätundersökningen visste inte vad de olika certifieringarna innebar, men 

kände samtidigt ett högt förtroende för dem. Därför borde Löfbergs Lila, som arbetar aktivt 

med CSR, inrikta sig på att förklara CSR-begreppet och deras CSR-aktiviteter, till exempel 

som deras projekt i utvecklingssamhällena. Detta tror vi kan innebära att konsumenten får en 

bredare förståelse kring de olika certifieringarna och dess innebörd och kan sedan lättare 

koppla certifieringar (till exempel Rättvisemärket och KRAV-märket) till CSR och CSR-

aktiviteter. Det framgår i analysen att 15 % av respondenterna i enkätundersökningen inte 

köper certifierade produkter då dessa är för dyra. Detta är således inget problem då vi anser att 

15 % är relativt lågt, speciellt med tanke på respondenternas ålder och de övriga intresset för 

certifierade produkter. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har riktat in sig på den svenska marknaden hos produktföretag och svenska 

konsumenters uppfattning kring certifierade produkter. Det vore intressant att studera hur 

detta ser ut i andra länder och även i tjänstesektorn.  

Ett förslag är att i framtiden se hur ett företag som har lyckats implementera CSR i sin 

marknadsföring har kunnat nå ut till konsumenter med deras budskap och hur detta har  

påverkat företaget.  
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Bilaga 1, ENKÄTUNDERSÖKNING 

Kön: Kvinna Man Ålder: ____________ år 

1) Hur många gånger i månaden köper du kaffe?  

Färre än 1 ggr  1-2 ggr   3-4 ggr  Fler än 4 ggr 
 
2) Vilka aspekter tar du mest hänsyn till när du köper ditt kaffe? Välj endast två alternativ: 
 
Pris   Rättvisemärkt   Förpackning  Kvalité  KRAV-märke 
 
Annat: ___________________________________________________________________________ 

 
3) Hur mycket värderar du produkter som är miljömärkta, KRAV-märkta eller på andra sätt 
certifierade?  Kryssa i där som stämmer bäst på dig: 

Värderar inte alls 1------------------2------------------3------------------4------------------5 Värderar mycket 

 
4) Köper du kaffeprodukter som är miljömärkta, KRAV-märkta eller på andra sätt certifierade, 
framför kaffeprodukter som inte har någon certifiering? Kryssa i där som stämmer bäst på dig: 

Nej för dyrt Nej, bryr mig inte  Ja, ibland  Ja, alltid 

 
5) Hur medveten är du om företags olika engagemang i sociala och miljömässiga frågor? (T.ex. att 
företag tar ansvar för miljöpåverkan, arbetsvillkor, sociala rättigheter) Kryssa i där som stämmer 
bäst på dig: 
 
Icke medveten 1------------------2------------------3------------------4------------------5 Väldigt medveten 

 
6) I vilken utsträckning anser du att företag använder sig av olika certifikat (KRAV, Rättvisemärket, 
Fairtrade etc) i deras reklamkampanjer? Kryssa i där som stämmer bäst på dig: 

Ingen utsträckning      1------------------2------------------3------------------4------------------5   Stor utsträckning 

 
7) I vilken utsträckning litar du på de olika certifieringar (KRAV, Rättvisemärket, Fairtrade, etc.) 
produkter kan ha? Tex att Rättvisemärket arbetar med att motverka barnarbete, miljöförstöring, 
etc. Kryssa i där som stämmer bäst på dig: 

Litar helt på certifieringar 1------------------2------------------3------------------4------------------5   Litar inte alls 

 
8) Om du hade mer kunskap om olika certifieringar och innebörden av dessa, skulle du då välja 
produkter som har dessa certifieringar framför de som inte har någon? 

Ja, absolut Till viss del Jag skulle inte ändra mitt köpbeteende Nej, absolut inte           Vet ej 
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Bilaga 2, FRÅGEFORMULÄR 1, 2009-03-11 

Grundfrågor för att få en tydlig bild av företagets verksamhet och din position på företaget 

1. Hur många anställda finns det i dagsläget på Karlstadskontoret? Och i Sverige? 

2. Hur stor omsättning har Löfbergs Lila? 

3. Vilka är era kunder, företag, detaljister och/eller konsumenter? 

4. Vad är din position på företaget? 

5. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

6. Hur länge har du varit aktiv i CSR arbetet som pågår idag? 

 

Grundfrågor angående Löfbergs Lila och CSR 

 

7. Vad betyder CSR i huvudsak för Löfbergs Lila? 

8. Hur kom Löfbergs Lila i kontakt med begreppet CSR? 

9. Hur länge har Löfbergs Lila arbetat med CSR? 

10. Vad var syftet att påbörja Löfbergs Lila CSR arbete? 

11. a) Har detta syfte ändrats idag? 

11. b) I så fall, vad är detta syfte idag? 

11. Hur arbetar Löfbergs Lila med CSR? 

12. Är det någon uttalad person på Löfbergs Lila som har huvudansvaret för 

organisationens CSR arbete? 

13. Är hela organisationen aktiv i CSR arbetet? 

14. Vilka institutioner arbetar Löfbergs Lila med för att främja CSR verksamheten? 

14. a) Förekommer det något internationellt samarbete angående CSR? 

15. Är det någon period under året som CSR arbetet belyses extra mycket hos Löfbergs 

Lila? 

16. Medverkar, eller anordnar, Löfbergs Lila kampanjer och/eller events för att främja 

CSR arbeten? 

17. Hur länge har Löfbergs Lila varit medlemmar i CSR Sweden? (www.csrsweden.se)  

18. Hur mycket resurser satsar ni i dagsläget på Löfbergs Lilas CSR arbete? 
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Bilaga 2 fortsättning, FRÅGEFORMULÄR 2, 2009-03-31  

CSR och Marknadsföring 

1. I föregående frågeformulär svarade Ni att Löfbergs Lila deltar i Rättvisemärkets årliga 

kampanj.   

a. Vilka aktiviteter deltar Löfbergs Lila med?  

b. Riktar sig kampanjen till för konsumenter eller företag? 

c. Vad är huvudsyftet med att delta i kampanjen? 

2. Har Löfbergs Lila en uttalad strategi om att nå ut med sin miljö och socialt kopplade arbete 

till sina konsumenter? 

 a. I så fall, hur? Genom annonsmarknadsföring? Kampanjer? 

3. Som Ni tidigare nämnt så har inte Löfbergs Lila vågat gå ut med sitt CSR-arbete i sin 

marknadsföring. Hur kommer detta sig?  

4. För några år sedan gjorde ni en reklamkampanj som var kopplad till ert CSR-arbete genom 

slogans som "Utrota fattigdomen på kafferasten!" och "Rädda miljön på fikapausen!" 

  

a. Vad fick ni för respons på reklamkampanjen? Uppmärksammades den 

överhuvudtaget?  

b. Vad var målet med reklamkampanjen?  

c. Vem riktades främst reklamkampanjen till? 

d. Hur kommer det sig att Löfbergs Lila genomförde den här reklamkampanjen 

när ni tidigare inte vågat gå ut med ert CSR-arbete till den enskilda 

konsumenten? 

c. Betyder det nu att Löfbergs Lila kommer satsa mer på att framhäva ert CSR-

arbete i reklamkampanjer? 

5. Vilka marknadskanaler använder Löfbergs Lila sig av idag för att nå ut till konsumenter? 

 a. Varför har Löfbergs Lila valt dessa marknadskanaler? 

6. Har Löfbergs Lila några framtida stora reklamkampanjer på gång som framhäver ert CSR-

arbete? 

 

Övriga frågor och funderingar: 

 

Finns det några tidigare (sekundär data) undersökningar vi kan ta del av angående Löfbergs 

Lila miljö- och etik arbete? 

Finns det några tidigare (sekundär data) undersökningar vi kan ta del av angående era 

konsumenters attityder eller uppfattningar om Löfbergs Lilas miljö- och etik arbete?  


