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Förord 
 
Vi har under studiens process dels befunnit oss i Sverige, men även i Brasilien. Närvarandet i 
de båda länderna gjorde det möjligt för oss att genomföra en jämförande studie mellan 
Sverige och Brasilien vilket har varit en spännande resa. Vi hoppas att studien bringar ny 
kunskap inom ämnet och även till nytta för dig som läsare.  
 
Vi vill tillägna ett stort tack till alla våra svenska och brasilianska respondenter som tog sig tid 
att besvara vårt frågeformulär. Utan er hade studien inte kunnat genomföras. Vi vill även rikta 
vår tacksamhet till vår handledare Thomas Helgesson för värdefull feedback och vägledning 
under studiens process. Ännu en viktig person att rikta ett stort tack till är vår brasilianska 
koordinator David Bilsland som gjorde det möjligt att distribuera vårt formulär till 
brasilianska kvinnor samt hjälpt oss med vissa språkbarriärer. Familj och vänner - ni är alltid 
vårt djupaste stöd.  
 
Tack!  
 
Halmstad, den 27 Maj 2015. 
 
 

Mimmi Radhammar  Sophie Runeke 
       Mimmi Radhammar           Sophie Runeke 



	  
	  

Sammanfattning 
 
Titel:  CSR´s påverkan på kvinnors köpbeteende i kosmetikabranschen - 

en jämförande studie mellan Sverige och Brasilien 
 
Författare:   Mimmi Radhammar och Sophie Runeke 
 
Nivå:   Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp, VT 2015 
 
Handledare:  Thomas Helgesson 
 
Examinator: Mikael Hilmersson 
 
Nyckelord:   Corporate Social Responsibility, köpbeteende, Sverige, Brasilien 

och kosmetikabranschen. 
 
Syfte:  Syftet med denna studie är att kartlägga vilka skillnader och 

likheter det finns i hur svenska och brasilianska kvinnors 
köpbeteende påverkas av CSR i kosmetikabranschen.  

 
Teoretisk referensram:  Avsnittet inleds med teorier om konceptet Corporate Social 

Responsibility. Därefter presenteras grundläggande teorier om 
köpbeteende samt olika konsumentgrupper relaterat till CSR köp. 
Vidare behandlas teorier om hur CSR kan påverka konsumenters 
köpbeteende. 

 
Metod:  Denna studie antar en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. 

Insamling av primärdata har skett genom ett nätbaserat 
frågeformulär bland kvinnor i Sverige och Brasilien. 

 
Empiri:  Resultatet av studiens primärdata presenteras i form av stapel- och 

cirkeldiagram samt en SPSS analys. Empirin består totalt av 556 
svenska och brasilianska kvinnors svar från studiens nätbaserade 
frågeformulär.  

 
Slutsats:  Svenska och brasilianska kvinnors köpbeteende påverkas av CSR i 

kosmetikabranschen. Studien har även funnit att det finns 
skillnader och likheter i kvinnornas köpbeteende och påverkan av 
kosmetikaföretags CSR. Kvinnorna har generellt begränsad 
medvetenhet och information om kosmetikaföretags CSR. Vidare 
indikerar resultatet av studien att kvinnorna straffar oansvariga 
företag och belönar ansvariga, genom deras handlingar. CSR 
prioriteras olika av de svenska respektive brasilianska kvinnorna, 
samt tillhör kvinnorna olika konsumentgrupper baserad på deras 
förhållande till CSR. 

  



	  
	  

Abstract 
 
Title: CSR´s impact on women's buying behavior in the cosmetics 

industry - a comparative study between Sweden and Brazil. 
 
Authors:   Mimmi Radhammar and Sophie Runeke 
 
Level:   Bachelor thesis in marketing, 15 ECTS, spring 2015. 
 
Supervisor:   Thomas Helgesson 
 
Examiner:   Mikael Hilmersson 
 
Keywords:  Corporate Social Responsibility, Buying behavior, Sweden, Brazil 

and Cosmetic industry. 
 
Purpose:  The purpose of this study is to identify the differences and 

similarities how Swedish and Brazilian women's buying behavior 
is influenced by CSR in the cosmetics industry. 

 
Frame of Reference:  The section begins with theories on the concept of Corporate 

Social Responsibility. Subsequently, basic theories of buying 
behavior and different groups of consumers related to CSR 
purchase are presented. Other theories contribute how CSR can 
influence consumers' buying behavior. 

 
Method:  This study adopts a quantitative method with a deductive 

approach. Primary Data Collection has been made through an 
online survey among women in Sweden and Brazil. 

 
Empirical Data:  The results of the study's primary data presents in the form of bar 

and pie charts as well as an SPSS analysis. The empirical data 
consists of a total of 556 Swedish and Brazilian women's answers 
from the online survey. 

 
Conclusion: Swedish and Brazilian women's buying behavior is affected by 

CSR in the cosmetics industry. The study also found that there are 
differences and similarities of women's buying behavior and 
impact of the cosmetics company's CSR. The women generally 
have limited awareness and information about the cosmetics 
company's CSR. Further results of the study indicate that women 
punish irresponsible companies and reward responsible, through 
their actions. CSR prioritized differently by the Swedish and 
Brazilian women. The women belong to different consumer groups 
based on their relation to CSR. 
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1.0 Introduktion 
 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden samt en problemdiskussion till studiens 
forskningsområde. Vidare presenteras även studiens syfte och dess problemställning samt 
förklaringar till viktiga centrala begrepp.    
 

1.1 Bakgrund 

Den globala konkurrensen ökar ständigt då varor och tjänster blir allt mer lättillgängliga för 
konsumenter. Det i sin tur betyder att företag behöver hitta nya innovativa och attraktiva 
tillvägagångssätt för att tillfredsställda sina intressenter och vara konkurrenskraftig 
(Nickerson, Planken & Sahu, 2013). Ett område som har vuxit och blivit allt mer attraktivt för 
företag att arbeta med för att möta samhällens krav och förväntningar är hållbarhet. Att arbeta 
med hållbarhet och socialt ansvarstagande kan implementeras i ett koncept som heter 
Corporate Social Responsibility (härefter CSR) som står för företags sociala ansvarstagande. 
Detta kan innebära att företag frivilligt bedriver sin verksamhet på tre ansvarsområden; 
ekonomiska, sociala och miljömässiga (Utrikesdepartementet, 2013). Under det senaste 
decenniet har företag runt om i världen insett sina skyldigheter till samhället genom att 
engagera sig i CSR, samtidigt som företag uppmuntras av olika regeringar och organisationer 
att arbeta med konceptet (Lantos, 2001). Enligt Utrikesdepartementet (2013) har företag som 
arbetar med hållbarhet och socialt ansvarstagande lättare att överleva på lång sikt och blir mer 
attraktiva både på den nationella och internationella marknaden. 
 
Sverige och Brasilien är två länder där ett stort antal företag aktivt arbetar med CSR (Barin-
Cruz & Boehe, 2010; Borglund & Frostenson, 2006). På senare tid i Brasilien har allt fler 
brasilianska entreprenörer och chefer åtagit sig affärsprojekt som innehåller en tydlig 
prioritering av CSR aktiviteter (Barin-Cruz & Boehe, 2010). Brasilien har även blivit en allt 
mer attraktiv referenspunkt för affärsvärlden då mer än hälften av alla brasilianska företag har 
antagit social policys som följer de riktlinjer som föreslagits av den brasilianska 
organisationen, Instituto Ethos. Denna organisation arbetar med insatser för att utveckla ett 
hållbart samhälle och skapa ett närmare samarbete med intressenter (Casanova & Dumas, 
2010). Vidare representerar Sverige en stark förespråkare i hela världen för frihandel och 
hållbar utveckling (Utrikesdepartementet, 2013). I Sverige finns det olika institut som arbetar 
med främjandet av CSR bland svenskt företagsamhet. Bland annat har den svenska regeringen 
tagit fram ett initiativ som de kallar Globalt Ansvar. Detta initiativ är grundat på de 
internationella riktlinjerna från FN:s initiativ Global Compact och OECD:s (organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling) riktlinjer för multinationella företag (Borglund & 
Frostenson, 2006).  
 
CSR skapar positiva och långsiktiga relationer med intressenter (Utrikesdepartementet, 2013; 
Brønn & Vrioni, 2001). Företagets primära intressenter inkluderar ägare, anställda, 
konsumenter, konkurrenter, samhället, staten och miljön (Ditlev-Simonsen & Wenstøp, 
2013). En viktig intressentgrupp som verkar vara särskilt mottaglig till företags CSR, är 
konsumenter (Bhattacharya & Sen, 2004). Då konsumenters intresse för CSR kraftigt ökar 
ställs företag inför större och svårare utmaningar för att kunna leva upp till kundernas 
förväntningar samt att leverera etiska och hållbara produkter och tjänster (Babiak & 
Trendafilova, 2011). Konsumenter förväntar sig idag att företag ska vara socialt 
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ansvarstagande och har därför en tendens att straffa oansvariga företag och belöna de som 
arbetar med socialt ansvar (Creyer & Ross, 1997). 

1.2 Problemdiskussion  

CSR har karakteriserats som ett brett, otydligt och komplext begrepp som har en hel del olika 
definitioner (Mohr, Webb & Harris, 2001; Geoffrey, 2001). Även Lantos (2001) hävdar att 
CSR är ett koncept utan klara gränser, vilket kan påverka konsumenter och företag i olika 
sammanhang. En av anledningarna, argumenterar Haslam (2004) är för att det finns skillnader 
i CSR´s livcykel runt om i världen. Den livscykel som finns i Europa och USA är inte den 
samma som finns i Latinamerika. De skillnader som främst skiljer sig åt mellan länderna och 
som formar CSR´s livscykel är frågor såsom ekonomi, socialt, politik och kultur. Detta 
medför skillnader i företags CSR aktiviteter och att konsumenter kommer att reagera och 
påverkas olika av konceptet. Carvalho, De Lima, De Oliveira Mota, och Sen (2010) hävdar att 
med tanke på att CSR idag är onekligen ett globalt fenomen finns det ett behov av att förstå 
olika konsumenters beteenden från skilda kulturer och länder, då konsumenters köpbeteende 
har konsekvenser för hela samhället (Mohr et al., 2001). 
 
Konsumenter har en central roll i marknadsföringen och därför måste företag särskilt 
uppmärksamma konsumenternas uppfattningar och åsikter om CSR. Företag måste helt förstå 
hur och under vilka omständigheter CSR påverkar konsumenternas beteenden genom att 
integrera både konsumenters och företagens syn på CSR i dess verksamhet (Öberseder, 
Schlegelmilch & Murphy, 2013). Trots att Sverige och Brasilien är två länder där företagen 
aktivt arbetar med CSR aktiviteter i sina verksamheter, finns det enligt Mohr et al. (2001) 
många företag som är osäkra i hur de ska använda CSR i sin verksamhet och hur det i sin tur 
kan påverka sina konsumenter. Detta gör att även konsumenter är osäkra på hur företag 
arbetar med CSR då deras kunskap och medvetenhet i vissa fall är begränsad (Carrigan & 
Attalla, 2001). Forskning hävdar att det finns stora skillnader i medvetenhet om företags CSR 
bland konsumenter (Bhattacharya & Sen, 2004). Om konsumenter inte är medvetna om 
(Bhattacharya & Sen, 2004) eller inte har tillräckligt med information om CSR kommer detta 
orsaka att konsumenten inte reagerar på företagens CSR aktiviteter, eller tar företagets sociala 
ansvar i beaktning när denne köper företagets produkter (Öberseder, Schlegelmilch & Gruber, 
2011). Med andra ord är det av stor betydelse att företag arbetar med att öka konsumenters 
medvetenhet om deras CSR då det kan ge positiva effekter till hela samhället (Bhattacharya & 
Sen, 2004). 
 
Tidigare forskning visar även att konsumenter främjar företagens CSR initiativ samtidigt som 
de själva anser sig vara motiverade och villiga att tänka över CSR vid köp. Men faktum är att 
detta uttalande inte motsvarar verkligheten, då endast några få konsumenter tar hänsyn till 
CSR vid konsumtion (Devinney, Auger, & Eckhardt, 2010; Mohr et al., 2001). Carrigan och 
Atalla (2001) argumenterar att även om konsumenter inte aktivt påverkas av företags CSR vid 
sitt köp är det av stor betydelse för verksamheten att ta socialt ansvar. Konsumenter kan 
skaffa sig mer information om CSR och bli mer etiska i sitt köpbeteende i framtiden. 
 
En bransch som alltid har spelat en viktig roll för människan, kulturen och samhället är 
branschen för kosmetika och skönhet (Sahota, 2014), där kvinnor anses vara branschens 
primära konsumenter (Jones, 2010). Enligt Kumar (2005) har kosmetikabranschen under de 
senaste decennierna expanderat snabbt i Europa, Mellanöstern, Asien och i Latinamerika, 
vilket har lett till en dramatisk tillväxt och aggressiv konsumtion. Vidare påstår Sahota (2014) 
att kosmetikabranschen på senare tid har fått en del kritik från intressenter baserat på 
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branschens oetiska aktiviteter och produkter som de tillhandahåller konsumenter i form av 
skadliga och oetiska ingredienser. Sahota (2014) fortsätter att poängtera att den globala 
miljökris blir allt tydligare vilket gör att konsumenter blir allt mer observanta och krävande 
gällande hållbara leverantörer, höga krav på ingredienser, att produkterna inte ska vara 
djurtestade samt grundas på ett etiskt arbetssätt. Kosmetikabranschen försöker att bemöta 
denna kritik från konsumenter och förbättra sin bild genom att anamma ekologiska, etiska och 
socialt ansvarstagande i deras verksamheter. Kosmetikaföretag kan konfrontera dessa 
utmaningar genom att ha CSR som en strategi för att möta samhällets krav.  
 
Forskning om kvinnors köpbeteende i kosmetikabranschen är idag nästintill obefintlig. Vidare 
har vi endast funnit ett begränsat antal studier som hade undersökt CSR och dess påverkan på 
kvinnliga konsumenters köpbeteende i kosmetikabranschen. Vi ansåg därför att det behövde 
frambringas mer kunskap i ämnet. Det hela utmynnande i följande syfte och frågeställningar:  
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga vilka skillnader och likheter det finns i hur svenska 
och brasilianska kvinnors köpbeteende påverkas av CSR i kosmetikabranschen. 

1.4 Problemställning 

v Hur kan kvinnliga konsumenters köpbeteende påverkas av CSR i 
kosmetikabranschen? 

 

1.5 Centrala begrepp 

För att läsaren ska bättre förstå studien och de begrepp som frekvent används i den 
presenteras nedan några aktuella centrala begrepp. 
 
Corporate Social Responsibility: 
Företagens ansvar för sina effekter på samhället (Europeiska kommissionen, 2011, sid. 1) och 
att företags hållbarhet och CSR hänvisar i allmänhet till företags aktiviteter - frivilligt per 
definition - där företag visar inkluderandet av social och miljömässig hänsyn i 
affärsverksamheten och i interaktion med sina intressenter (Dahlsrud, 2008, sid. 11). 
 
Kosmetikaprodukter: 
Kosmetikaprodukter är inte bara läppstift, foundations och mascara. Rengöringsprodukter 
som krävs för grundläggande hygien är också kosmetikaprodukter, såsom; tvål, duschkräm, 
schampo och tandkräm. Likaså är; fuktkrämer, deodoranter och raklödder 
kosmetikaprodukter. Produkter med specifika hälsosyften kategoriseras också som 
kosmetikaprodukter, exempelvis anti-inflammatoriska- och anti-akne krämer, anti-löss 
schampo och läkande salvor (Sahota, 2014, sid. 3).  
 
 
Globala kosmetika tillverkningsbranschen: 
Denna industri förbereder, blandar, sammansätter och paketerar personliga hygienprodukter 
och toalettartiklar, inklusive makeup, hårvård, parfymer och dofter, hudvårdsprodukter, 
munhygien och personlig hygien (IBIS World, 2014). 
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Köpbeteende: 
Inköpsbeslutsfattande mönster som är en komplex blandning av behov och önskemål, och det 
påverkas av faktorer som konsumentens (1) sociala roll (förälder, make, arbetare, etc.), 
(2)  social och kulturell miljö och normer, och (3) strävan och hämningar 
(Businessdictionary.com, 2015). 

2.0 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram som är kopplad till 
problemställningen och syftet. De huvudsakliga teorierna berör områden såsom CSR, 
kultur och köpbeteende. Ytterligare kommer information om CSR och kultur i Brasilien 
och Sverige att presenteras.  
 
 

2.1 Corporate Social Responsibility 
 

Corporate Social Responsibility, även kallat CSR, är företagens ansvar för sina effekter på 
samhället (Europeiska kommissionen, 2011). CSR uppmuntras överallt i företagsvärlden för 
att möta samhällets krav och förväntningar inom miljömässiga, ekonomiska och sociala 
ansvarsområden (Utrikesdepartementet, 2013). Med miljöansvar menas att företaget bedriver 
sin verksamhet på ett sätt som på långsikt inte påverkar jorden och dess naturresurser negativt. 
Det ekonomiska ansvaret innebär att företaget säkerställer bolagets ekonomiska ställning 
genom att bedriva sin verksamhet på ett sätt som genererar pengar och vinst. Slutligen innebär 
det sociala ansvaret att företag ska arbeta för att verka som en god samhällsmedborgare och ta 
hänsyn till omgivningens välbefinnande (Grankvist, 2009). Vidare skriver Dahlsrud (2008) att 
CSR är ett attraktivt koncept för företag idag att arbeta med då de förväntas av samhället att 
uppträda socialt ansvarsfullt och vara god samhällsmedborgare. Även Lantos (2001) påstår att 
allmänheten idag kräver att företag använder socialt ansvarstagande i sina 
verksamhetsstrategier och företag försöker därmed uppfylla kraven genom att investera i 
CSR. Trots att konceptet har funnits en längre tid och att allt fler företag väljer att 
implementera konceptet i sina verksamheter, är CSR ett oklart verktyg att använda sig av då 
det definieras på olika sätt (Welford & Frost, 2006; Lantos, 2001; Dahlsrud, 2008).  
 

The term [social responsibility] is a brilliant one; it means something, but not always the same thing, to 
everybody. To some it conveys the idea of legal responsibility or liability; to others, it means socially 
responsible behavior in an ethical sense; to still others, the meaning transmitted is that of “responsible 
for,” in a causal mode; many simply equate it with a charitable contribution; some take it to mean 
socially conscious; … (Carroll, 1999, s. 280) 
 

Masaka (2008) beskriver att CSRs komplexitet grundar sig i olika sociala problem som skiljer 
sig från samhälle till samhälle och därför har samhället olika förväntningar på hur 
verksamheter ska ta sitt sociala ansvar. Detta är även något som Borglund, De Geer och 
Frostenson (2009) styrker, då de påstår att företagens arbete med CSR beror i grund och 
botten på religioner, kulturer och andra faktorer som har en påverkan på samhället. 
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2.2  Carrolls Corporate Social Responsibility pyramid 

2.2.1 Corporate Social Responsibility 
CSR konceptet har i litteraturen en lång och varierad historia, där Bowen sägs vara fadern till 
CSR. Kort därefter försökte ett flertal författare att vidareutveckla konceptet genom att skapa 
egna definitioner av CSR. En av dem mest kända författarna, som ofta återkommer i 
litteraturen är Carroll (Dahlsrud, 2008). Carroll (1991) har konstruerat en CSR-pyramid som 
består av fyra olika uppsättningar av socialt ansvar. Dessa fyra kategorier utgörs av; 
ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska ansvarsområden. Ett företag kan behöva ta 
hänsyn till dessa kategorier för att upprätthålla sina skyldigheter till samhället. De fyra 
kategorierna beskrivs närmare: 
 

2.2.2 Ekonomiskt ansvar 
Från början skapades företag som ekonomiska enheter för att tillhandahålla tjänster och varor 
till samhället, där den främsta drivkraften för entreprenörer var vinstmotivet. Företag var 
ansvariga för att producera tjänster och varor till konsumenter för att uppfylla deras behov och 
efterfrågan, samtidigt som de skulle göra en acceptabel vinst. Företagets ekonomiska ansvar 
som är CSR-pyramidens första lager är grunden för att kunna tillhandahålla de övriga 
juridiska, etiska och filantropiska ansvarsområdena (Carroll, 1991). 
 

2.2.3 Juridiskt ansvar 
Det andra lagret i CSR-pyramiden är juridiskt ansvar. Företag förväntas, utöver att agera 
enligt vinstmotiv, att följa det rättsystem som statliga och lokala myndigheter har grundat för 
hur företag ska agera. Genom att företag fullföljer sina ekonomiska uppdrag inom lagens 
ramverk uppfyller de det “sociala kontrakt” som finns mellan företag och samhälle. Det 
juridiska ansvaret ses tillsammans med det ekonomiska ansvaret som grundläggande delar i 
företagsamheten (Carroll, 1991). 
 

2.2.4 Etiskt ansvar 
Det tredje lagret, etiskt ansvar, handlar om att företag involverar metoder och aktiviteter som 
förväntas eller förbjuds av samhället. Därmed respekterar samt skyddar företag intressenters 
moraliska rättigheter. Etiskt ansvar är inte lagstiftat och därmed frivilligt för företag att arbeta 
efter. Då samhällets värderingar och normer kontinuerligt förändras är etiskt ansvar ett mer 
krävande område att följa än juridiskt ansvar. Samhället förväntar och kräver hög standard på 
att företag ska agera på etisk nivå och inte endast på vad lagen framtvingar (Carroll, 1991).     
 

2.2.5 Filantropiskt ansvar 
Samhället förväntar även att företag ska vara goda samhällsmedborgare. Det fjärde steget i 
CSR-pyramiden, filantropiskt ansvar är de aktiviteter som företag kan engagera sig i för att 
möta samhällets förväntningar om att vara god samhällsmedborgare. Exempel på filantropiskt 
ansvar kan vara att företag engagerar sig i eller har utarbetade program som främjar 
människors välfärd eller goodwill. Mer konkret kan detta innehålla ekonomiska bidrag eller 
ledningstid från företag till samhället. Det som skiljer etiskt ansvar mot filantropiskt ansvar är 
att filantropi endast är önskat av samhället och därmed förväntas inte företag att agera 
moraliskt eller etiskt. Företag uppfattas då inte som oetiska om de inte möter samhällets 
önskningar om bidrag med pengar, faciliteter eller de anställdas tid till humanitära program. 
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Vissa företag anser att de är goda samhällsmedborgare genom att de bara tar socialt ansvar 
som karaktäriseras av det filantropiska ansvaret. Dock är de tre undre lagren i CSR-
pyramiden, ekonomiskt, juridiskt och etiskt minst lika viktiga för att uppnå ett fulländat 
socialt ansvarstagande (Carroll, 1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.2. Pyramiden av Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991). 

 

2.3 Vissers Corporate Social Responsibility pyramid 

Trots att CSR anses i modern uppfattning vara grundat av västerländsk kultur finns det många 
bevis för att företags sociala ansvar i utvecklingsländer har en djupt rotad kulturell tradition 
om affärsetik och filantropi som går tillbaka enda till antiken (Visser, 2008). Visser (2008) 
påstår att västerländska koncept och modeller av CSR inte kan appliceras på länder som inte 
är konstruerade som den västerländska kulturen. Vidare hävdar Visser (2008) att den mest 
populära modellen, Carrolls (1991) CSR pyramid inte kan representera hur utvecklingsländer 
beskriver CSR då kultur skiljer sig åt och har en viktig påverkan på hur CSR prioriteras. 
Ordningen i CSR pyramiden får därför ett annat innehåll för länder som inte är västerländska. 
Det ekonomiska ansvaret är fortfarande det viktigaste lagret för ett företag att uppfylla. Dock 
är filantropi det område som ges näst högst prioritet följt av juridiska och därefter etiskt 
ansvar. 

2.3.1 Ekonomiskt ansvar 
Många utvecklingsländer är drabbade med fattigdom och hög arbetslöshet samtidigt som de 
erhåller begränsat med utländska direktinvesteringar. Att ekonomiska bidrag från företag i 
utvecklingsländer är högt värderat av samhället och staten är därmed mycket realistiskt. CSR i 
utvecklingsländer framhäver vikten av företags ekonomiska aktiviteter. Detta kan exempelvis 
innebära att företag genererar intäkter och investeringar samt skapar goda arbetsförhållanden 
(Nelson, 2003).  
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2.3.2 Filantropiskt ansvar 
Filantropiskt ansvar är det andra lagret i Vissers (2008) CSR pyramid efter ekonomiskt 
ansvar. Anledningen till varför filantropiskt ansvar är näst högst prioriterat i utvecklingsländer 
efter ekonomiskt ansvar är många. Några exempel är att utvecklingsländer har starka religiösa 
och inhemska traditioner om filantropi. Filantropi är en förväntad norm av företag då de 
socioekonomiska behoven i länderna är omfattande. Många företag inser att de inte kan göra 
succé i ett misslyckat samhälle, därför implementeras det filantropi i verksamheter för att 
förbättra samhället (Hollender & Visser, 2011). 

2.3.3 Juridiskt ansvar 
Det juridiska ansvaret har i allmänhet en lägre prioritet i utvecklingsländer. Den främsta 
anledningen till detta grundar sig på att den juridiska infrastrukturen är dåligt utvecklad. Det 
är därför inte lika viktigt för företagen att visa gott uppförande, men det betyder dock inte att 
de får bryta mot lagen (Visser, 2008). Visser (2008) hävdar dock att detta inte gäller alla 
utvecklingsländer. Det finns de länder som har implementerat lagar för att stärka landets 
sociala och miljömässiga frågor. 

2.3.4 Etiskt ansvar 
Det etiska ansvaret är den del i pyramiden som har den minsta påverkan för företags arbete 
med CSR. Trots att det finns framsteg för bolagsstyrelsen att implementera etik i sin 
verksamhet, är detta enbart en uppmuntran för företag istället för lag. Bakomliggande orsaker 
bygger på att företag i utvecklingsländer fortfarande drabbas mycket av korruption i sina 
verksamheter och att det därför är svårt för företag att ta etiskt ansvar (Hollender & Visser, 
2011). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.3. CSR pyramid för utvecklingsländer (Visser, 2008).
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2.4 CSR i Brasilien och Sverige 
Både Sverige och Brasilien är länder som arbetar mycket med CSR aktiviteter inom olika 
företag (Casanova & Dumas, 2010; Frostenson & Borglund, 2006). I Brasilien känner 
företaget ett behov av att engagera sig i samhället. Detta behov grundar sig främst på 
historiska och religiösa värderingar, då både offentliga och privata företag alltid har haft en 
vision om filantropi, det vill säga att skänka sociala bidrag till samhället (Casanova & Dumas, 
2010). Även svenska företag vill agera som goda samhällsmedborgare. De frågor som Sverige 
aktivt arbetar med i sina CSR aktiviteter är frågor gällande arbetsrätt, mänskliga rättigheter, 
anti-korruption och miljöskydd (Frostenson & Borglund, 2006; Gjølberg, 2010). Young 
(2004) nämner att även Brasilien arbetar med frågor rörande social orättvisa och det sägs att 
filantropin är en av de främsta anledningarna till att samhället idag har kommit från den 
orättvisa som präglat landet. Även Formigoni, Galego-Alvarez, och Thereza Pompa Antunes 
(2014) hävdar att de sociala orättvisorna är en av de bidragande faktorerna till att många 
brasilianska företag valt att arbeta med CSR och konceptet blir därför en allt mer vanlig 
företagsstrategi i landet. Många företag försöker även se bortom kortsiktiga sociala handlingar 
och istället implementera långsiktiga CSR program. Även i Sverige arbetar företagen mer och 
mer med CSR aktiviteter och det blir mer vanligt att företagen själva implementerar CSR i sin 
verksamhet istället för externa aktörer, såsom arbetsgivare, fackföreningar och staten 
(Borglund & Frostenson, 2006; Sahlin-Andersson, 2006).  

2.5 CSR och kultur 

Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) hävdar att trots att länder genomgår ekonomiska och 
sociala förändringar i samhällen anses kulturella och traditionella värden förbli ihållande och 
stabila. Hofstede et al. (2011) har identifierat ett antal dimensioner som beskriver kulturella 
värderingar som är unikt för ett land. Individualism och kollektivism är en av Hofstedes et al.s 
(2011) dimensioner som har använts i tvärkulturella studier för att undersöka 
konsumentbeteenden (ex., Coyle, Gould & Kim, 2009; Hagger, Koch & Rentzelas, 2014). 
 
Enligt Itim International (u.å.) har Brasilien 38 poäng på det individualistiska indexet, vilket 
innebär att brasilianare föds in i ett kollektivistiskt samhälle där de integreras i starka, 
sammanhållna grupper med familjen som den främsta gruppen. För kollektivister är det 
viktigt med gruppmedlemskap, sociala normer och harmoni. Till skillnad från Sverige med ett 
resultat på 71 poäng på indexet (Itim International, u.å.), karaktäriseras Sverige som ett 
individualistiskt samhälle. Individualister ser sig själva som självständiga, målmedvetna och 
konkurrenskraftiga. Svenskar i allmänhet förväntas enbart ta hand om sig själva och sin 
närmaste familj. 
 
Srnka (2004) samt Katz, Nelson och Swanson (2001) hävdar att kulturella faktorer kan ha en 
inverkan på nationella förväntningar av samhällsmedborgarskap då kultur främst grundas på 
värderingar, trosföreställningar och sociala seder. Sirmon och Lane (2004) förespråkar att ett 
lands kultur formar ett nationellt värdesystem som påverkar individers attityder. Dessa 
attityder påverkar i sin tur individers uppfattning av och handlingar till CSR. Likaså hävdar 
Maignan (2001) att konsumentens uppfattning av CSR kan komma att påverkas av politiska 
och juridiska regelverk, sociala frågor och ekonomiska system, men hävdar även att kulturella 
värderingar och nationella ideologier kan vara en viktig faktor för CSRs påverkan på 
konsumenters beteende.  
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2.6 Köpbeteende 

En konsument gör många olika köpbeslut varje dag. Det är därför viktigt för företag att förstå 
vad konsumenter köper, hur de köper och hur mycket de köper, var de köper, varför de köper 
och när de köper. Detta kan dock bli problematiskt för företaget då konsumenterna, i många 
fall, inte själva vet varför de köper. Det som däremot påverkar konsumenterna i deras 
köpbeslut är starkt kopplat till kultur, personliga, sociala och psykologiska faktorer (Kotler & 
Armstrong, 2012). 

2.6.1 Kulturella faktorer 
I konsumenters köpbeteende har kulturen den starkaste påverkan, då det grundar sig i 
uppfattningar, beteende, värderingar och preferenser som härstammar från viktiga institut 
eller från familjen. Kulturen kan variera från land till land och kan även delas upp i 
subkulturer och samhällen, vilket i sin tur leder till att köpbeteendet kan variera mycket 
mellan olika kulturer, subkulturer och samhällen (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.6.2 Personliga faktorer 
Det som också påverkar en konsuments köpbeteende grundar sig i olika personliga 
egenskaper. Vart i livet en människa befinner sig och åldern är exempel på personliga 
egenskaper som påverkar ens köpbeteende. Vidare spelar även ekonomiska faktorer en viktig 
del och även vilket yrke en människa har. Även livsstil är en egenskap som påverkar 
köpbeteendet då människor utgår från olika mönster som speglar människans stil och klass. 
Viktigt att nämna är att konsumenter köper inte bara produkten, de köper även värderingar 
och de livsstilar som presenteras med produkten (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.6.3 Sociala faktorer 
En annan viktig påverkan på konsumenters köpbeteende är olika sociala faktorer. Den 
viktigaste sociala faktorn som påverkar en människas köpbeteende är familjen. Vidare har 
människans roller och status i samhället även en viktig påverkan, då de olika rollerna och 
statusar reflekterar i olika känslor. Varje människa ingår i olika sociala grupper. En av 
grupperna är medlemsgrupper. Denna grupp inkluderar familj och vänner och här ingår även 
personen. Denna grupp har en direkt påverkan på ett köpbeteende. Vidare finns även 
referensgrupper, där personen inte behöver ingå, men som indirekt påverkar konsumenten då 
den vill ”passa in” i dessa grupper (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.6.4 Psykologiska faktorer 
En konsuments köpbeteende påverkas även av olika psykologiska faktorer. Människan har 
hela tiden många behov av varierande karaktär och motivationens mål är att tillfredsställa 
människan på bästa sätt. Människans köpbeteende påverkas därmed av olika föreställningar 
och attityder. En föreställning beskriver en persons tankar kring olika saker och ting. 
Marknadsförare är intresserade av dessa föreställningar då det är dessa som speglar 
konsumenters tankar om produkter och tjänster som i sin tur påverkar köpbeteende. Attityder 
är svåra att förändra då de innehåller mönster som är svåra att justera. En människas attityder 
består av olika tendenser, utvärderingar och känslor (Kotler & Armstrong, 2012). 
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Figur 2.6. Egenkonstruerad figur baserad på Kotler och Armstrongs (2012) köpbeteendeteori.  
 

2.7 CSR och köpbeteende 

2.7.1 Medvetenhet och information 
Bhattacharya och Sen (2004) hävdar att det finns stora skillnader i medvetenhet om företags 
CSR bland konsumenter. Vidare menar Pomering och Dolnicar (2009) att konsumenters 
medvetenhet om CSR begränsad. En förutsättning för att en konsument ska skapa sig en 
positiv uppfattning av ett företag är att denna är medveten om företagets CSR aktiviteter 
(Bhattacharya & Sen, 2004). Enligt Pomering och Dolnicar (2009) blir konsumenters 
köpbeteende, gentemot företag, starkare och mer positiva då de är medvetna om företagets 
sociala ansvarstagande. Om konsumenter inte är medvetna om CSR kan detta orsaka att de 
inte reagerar på företagens CSR aktiviteter och därmed påverka konsumentens köpbeteende 
negativt (Bhattacharya & Sen, 2004). Carrigan och Attalla (2001) hävdar dock att 
konsumenter inte aktivt söker efter, eller är villiga att ägna tid åt att undersöka om ett företag 
arbetar med CSR, utan de väntar på att bli tilldelad information om ett företags sociala ansvar. 
Öberseder, Schlegelmilch och Gruber (2011) tillägger att om en konsument inte har 
tillräckligt med information om CSR kommer detta att leda till att konsumenten inte tar 
företagets sociala ansvar i beaktning när konsumenten köper företagets produkter. Pomering 
och Dolnicar (2009) argumenterar att ett företag därför bör kommunicera sina CSR aktiviteter 
mer till allmänheten för att öka konsumenters medvetenhet och information om företagets 
sociala ansvar, då detta kan leda till fördelar för verksamheten. Mohr, Webb och Harris 
(2001) påstår att tidigare forskning visar att konsumenter främjar företagens CSR initiativ 
samtidigt som de själva anser sig vara motiverade och villiga att tänka över CSR vid köp. 
Men faktum är att detta uttalande inte motsvarar verkligheten, då endast några få konsumenter 
tar hänsyn till CSR vid konsumtion. 

2.7.2 Straffa eller belöna 
Konsumenter förväntar sig att företag är socialt ansvarstagande och har därmed en tendens att 
straffa oansvariga företag och belöna de ansvariga genom deras köpbeteende och inköp 
(Creyer & Ross, 1997). Enligt Creyer och Ross (1997), är konsumenternas köpbeteende delvis 
fastställt av deras positiva och negativa tankar om företagets sociala och etiska beteende. Det 
finns två metoder för att studera konsumenternas vilja att köpa från ett företag. Den ena 
metoden är viljan att straffa ett företag och den andra metoden är viljan att belöna ett företag. 
Bhattacharya och Sen (2001) anser att företag kommer bli straffade av konsumenter om de 
uppfattas som oärliga i sitt sociala engagemang. På samma sätt kommer de företag som 
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uppfattas som ärliga i sitt engagemang att bli belönade av konsumenterna. Vidare hävdar 
Creyer och Ross (1997) att det finns ett samband mellan det pris konsumenter är villiga att 
betala för ett föremål som återspeglas i huruvida de gillar eller ogillar ett företags handlingar. 
Konsumenter kan straffa oetiska företag genom att betala ett lägre pris för deras produkter. På 
samma sätt kan konsumenter belöna företag som arbetar med ett etiskt beteende, genom att 
välja de dyrare produkterna. Även Mohr och Webb (2005) och Carrigan och Attalla (2001) 
styrker detta då de hävdar att konsumenter är villiga att betala mer för en vara om företaget 
arbetar med CSR. De tillägger även att i situationer då en konsument väljer mellan två 
produkter, kommer konsumenten att välja den produkt från det företag som har en högre nivå 
av socialt ansvarstagande, jämfört med det företag som är mindre ansvarsfullt (Mohr & Webb, 
2005). 

2.7.3 CSR aktiviteter 
Det finns olika skäl till hur konsumenter påverkas av ett företags CSR aktiviteter. Det grundar 
sig delvis på vilken CSR aktivitet som utförs av företaget, varför den utförs samt hur väl den 
stämmer överens med verksamheten (Bhattacharya & Sen, 2004). Precis som Creyer och Ross 
(1997) nämner, kan konsumenter straffa eller belöna företag utefter deras sociala och etiska 
beteende. Becker-Olsen, Cudmore och Hill (2006) menar att om ett företags CSR aktivitet 
inte stämmer överens med verksamheten eller om konsumenten tror att aktiviteten är 
vinstdrivande snarare än socialt drivande kan detta påverka att konsumenten får en negativ 
samt oärlig bild av företaget som kan leda till att konsumenten avstår att köpa produkter från 
företaget. 
 
Öberseder et al. (2011) samt Carrigan och Attalla (2001) hävdar dock ett företags CSR 
aktiviteter inte den främsta anledningen till varför en konsument väljer deras produkter. De 
påstår att priset, värdet, kvaliteten och varumärke är faktorer som har större påverkan på en 
konsuments köpbeteende, än företags sociala handlingar. Vidare argumenterar Öberseder et 
al. (2011) för att konsumentens personliga ekonomi påverkar dennes intresse till CSR. De 
konsumenterna med god ekonomisk status ägnar mer uppmärksamhet åt CSR, än de 
konsumenterna med en lägre ekonomisk status. 

2.8 Mohrs fyra olika konsumentgrupper 

Enligt Mohr et al. (2001) är det ytterst få konsumenter som grundar sina köp på CSR. 
Författarna har identifierat fyra olika grupper av konsumenter baserat på en kvalitativ 
undersökning. Dessa grupper är, för-betraktare, betraktare, handelsorienterade konsumenter 
och bibehållande konsumenter. 

2.8.1 För-betraktare 
För-betraktare grundar inte sitt köpbeslut på CSR utan prioriterar traditionella kriterier som 
kvalitet, pris och bekvämlighet. Dessa konsumenter har aldrig tänkt på att belöna eller straffa 
företag på grund av deras sociala handlingar. För-betraktare karaktäriseras som egoistiska och 
kortsiktigt tänkande (Mohr et al. 2001).    

2.8.2 Betraktare 
Betraktare anser att CSR är bra och tänker ibland över företags sociala ansvar i sitt köpbeslut 
men använder sällan det som ett kriterium för att köpa en produkt. Betraktare anser att CSR 
har en minimal inverkan på att förbättra villkor för samhället. Därmed grundar inte dessa 
konsumenter sitt köpbeslut på CSR, på grund av att de inte anser att det är värdefullt. Vidare 
köper de inte produkter kontinuerligt, vilket gör att denna konsument inte anstränger sig om 
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han eller hon ska straffa eller belöna ett företag. En sista orsak till att betraktaren oftast inte 
väljer att ta hänsyn till CSR i sitt köpbeslut beror helt enkelt på att konsumenten har 
begränsad medvetenhet om företags sociala ansvarstagande (Mohr et al. 2001).   

2.8.3 Handelsorienterade konsumenter 
Merparten av de handelsorienterade konsumenterna anser att de har god kunskap och en stark 
tro till CSR. Men trots detta är CSR inte en avgörande faktor för de flesta konsumenters 
köpbeteende, men det händer att CSR påverkar konsumentens val av produkt och företag. Det 
visar sig dock att handelsorienterade konsumenter inte har tillräckligt med kunskap om 
specifika företag för att kunna bedöma om de ska straffa eller belöna företagets CSR 
aktiviteter. En bidragande orsak bygger på att konsumenterna påstår att det är svårt att skaffa 
sig lärdomar om de handlingar som företag gör bra (Mohr et al. 2001). 

2.8.4 Bibehållande konsumenter 
Bibehållande konsumenter är den grupp som grundar sina köp på företags sociala 
ansvarstagande. Konsumenterna i denna grupp besitter goda kunskaper i CSR och om 
specifika företags CSR aktiviteter. De bibehållande konsumenterna värderar företag som tar 
hänsyn till miljö- och hälsofrågor och de köper produkter som är av återvunnet material samt 
ekologiska livsmedel. Om det står mellan två likvärdiga produkter, har sociala frågor en 
påverkan på om konsumenten ska straffa eller belöna företaget. De menar att belöna och 
straffa företag är ett sätt för samhället att få en viss kontroll över företagen (Mohr et al. 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.8. Egenkonstruerad teorimodell baserat på Mohr, Webb och Harris (2001) 
identifikation av fyra olika grupper av konsumenter relaterat till CSR köp. Ju närmre kärnan 
en konsumentgrupp befinner sig desto mer grundar konsumenten sitt köp på CSR. 
Bibehållande konsumenter: De konsumenter som grundar sina köp på CSR. 
Handelsorienterade konsumenter: De konsumenter som har en stark tro till CSR. Konceptet 
kan påverka konsumentens köpbeteende. 
Betraktare: De konsumenter som tänker över CSR i sina köpbeslut men använder det sällan 
som ett kriterium för köp av produkt. 
För-betraktare: De konsumenter som inte grundar sina köp på CSR. 
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3.0 Metod 
 
I detta kapitel presenteras och diskuteras den metod som vi valt att använda för studien. Vi 
argumenterar både fördelar och nackdelar med vårt tillvägagångssätt samt visar att vi är 
medvetna om de konsekvenser som våra metodval kan ha medfört vid studien.   
  

3.1 Val av ämne och avgränsningar 

Vårt fokus i denna studie var att studera konsumenters köpbeteende och konceptet CSR. I 
affärsvärlden har CSR blivit ett attraktivt verktyg att arbeta med, både för att möta 
konsumenters efterfrågan om socialt ansvar samt att företagen själva vill vara socialt 
ansvarsfulla. Ytterligare ökar konsumenters intresse för socialt ansvarstagande samtidigt som 
de anses vara mycket mottagliga till företagens CSR (Babiak & Trendafilova, 2011; Sen & 
Bhattacharya, 2004), varpå vi valde att studera konsumenter. Val av ämnen grundar sig i att vi 
ville få djupare förståelse i ämnena samt förstå hur konsumenters köpbeteende kan påverkas 
av CSR, vilket tidigare experiment och undersökningar har bevisat att CSR gör (Mohr & 
Webb 2005; Sen & Bhattacharya 2001).  
 
Många teorier och studier har visat att CSR främst har studerats i utvecklade länder såsom 
USA, Australien och Västeuropa. Därmed finns det begränsad forskning om konceptet i andra 
delar av världen (Belal 2001). Haslam (2004) hävdar att CSR’s livscykel skiljer sig mellan 
Europa och USA jämfört med de latinamerikanska länderna. Detta var en utav anledningarna 
till varför vi valde att studera länderna Sverige och Brasilien. Ytterligare en anledning till 
varför att vi valde dessa länder grundar sig i att de har olika kulturella, politiska, sociala och 
ekonomiska skillnader som kan påverka både företag och konsumenter handlingar till CSR 
(Haslam, 2004). Vidare är Sverige ett land som förekommer i många studier inom CSR, 
medan Brasilien tillhör ett av de länder där forskning om CSR är begränsad. Till slut ansåg vi 
att ländernas olikheter kunde frambringa intressanta skillnader och likheter för att se hur 
kvinnans köpbeteende kan påverkas av CSR. Branschen vi valde att avgränsa oss till är 
kosmetikabranschen, då denna bransch är kritiserad för att inte uppfylla krav från samhället 
gällande socialt ansvarstagande. Idag är konsumenter mer observanta till kosmetikabranschen 
agerande och det är därför av intresse att undersöka hur kvinnans köpbeteende påverkas av 
CSR inom denna bransch. Anledningen till varför vi valde att fokusera på målgruppen 
kvinnor var dels på grund av att Jones (2010) skriver om att kvinnor är de primära 
konsumenterna inom kosmetika, samt att de har en stor påverkan på kosmetikabranschen.  
 

3.2 Deduktiv ansats 

När data ska samlas in finns det två olika strategier för forskaren att välja mellan, den 
induktiva eller deduktiva strategin (Lewis, Saunders & Thornhill, 2009). Den induktiva 
strategin går ut på att forskaren går från empiri till teori. Med denna ansats är forskaren inte 
begränsad till något, utan är mottaglig för all typ av information (Jacobsen, 2002). Den andra 
strategin, den deduktiva ansatsen är den strategi vi valt att basera vår studie på, framför den 
induktiva ansatsen, för att uppfylla vårt syfte och besvara vår problemställning. Lewis et al. 
(2009) förklarar denna ansats som en motsats till den induktiva och som innebär att forskaren 
går från teori till empiri. Jacobsen (2002) skriver att forskare i den deduktiva ansatsen letar 
först efter relevanta teorier, för att sedan undersöka om verkligheten stämmer överens med 
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forskarens förväntningar genom insamlad empiri. Vi ansåg att den deduktiva ansatsen 
lämpade sig bäst att använda oss av i denna studie då vi har en beskrivande problemställning 
samt begränsad förkunskap inom studiens ämnesområden. Vi behövde därmed samla in 
befintlig teori för att få en bättre kunskapsinsikt och förståelse för våra utvalda ämnen. Vidare 
skriver Jacobsen (2002) att den deduktiva ansatsen passar bäst när forskaren vill undersöka 
individers syn på redan fördefinierade förhållanden. Detta är ytterligare ett argument till 
varför vi ansåg att den deduktiva ansatsen lämpade sig bäst i vår studie då den empiriska 
undersökningen har baserats på ett standardiserat frågeformulär med fördefinierade 
förhållanden. Då vår studie representerar en deduktiv ansats, grundad på tidigare forskning 
om CSR och köpbeteende har vår empiriska undersökning bidragit med ökad kunskap inom 
dessa områden. Jacobsen (2002) menar att empiriska undersökningar kan åstadkomma ny 
kunskap genom att dels påbygga redan befintlig kunskap inom området eller skapa en helt ny 
kunskap. 

3.3 Metodstrategi 

Då vi har valt att göra en jämförande empirisk undersökning, där vi har studerat urval från två 
olika länder, med förhoppning att kunna generalisera vårt resultat till en större population 
valde vi utgå från en kvantitativ metod. Både Jacobsen (2002) samt Davidson och Patel 
(2011) hävdar att en kvantitativ metod ger möjlighet att få en mer noggrann generalisering av 
en population då ett urval studeras med hjälp av statistiska- och analytiska mätmetoder. Även 
Eliasson (2013) styrker att en kvantitativ metod lämpar sig bäst när forskaren vill kunna 
generalisera ett urval till en population. Den insamlande empiriska datan går att beteckna med 
siffror vilket gör att forskaren lättare kan analysera och behandla en större mängd 
respondenter. Davidson och Patel (2011) förklarar även att valet i att bedriva en kvantitativ 
eller en kvalitativ forskning bland annat grundar sig på problemformuleringens utformning. 
Då vår problemställning har undersökt hur kvinnliga konsumenter påverkas av CSR i 
kosmetikabranschen samt skillnader och likheter mellan två olika länder ansåg vi att de var av 
beskrivande karaktär istället för förklarande. Jacobsen (2002) beskriver att en förklarande 
problemställning har för avsikt att förklara ett fenomen genom orsak och verkan samband, 
vilket vi inte ansåg överensstämde med vår problemställning. Jacobsen (2002) nämner även 
att en beskrivande problemformulering används ofta i kvantitativa metoder då forskaren vill 
studera likheter och skillnader vid en given tidpunkt. Vi har därför beslutat att den 
kvantitativa metoden lämpade sig bäst att använda för att kunna besvara vår problemställning. 
Anledningen till varför vi valde att utesluta den kvalitativa metoden beror på att denna strategi 
går på djupet och enbart fokuserar på ett fåtal enheter. Då vi undersökte skillnader och 
likheter mellan två länder hade vi varken tid eller resurser för att kunna göra djupintervjuer 
med ett representativt urval och vi ansåg därför att den kvalitativa metoden inte var något 
alternativ för vår studie. 

3.4 Datainsamling 

Under arbetets gång har vi samlat in både primär- och sekundärdata. Jacobsen (2002) skriver 
att det är optimalt att använda olika typer av data i forskning då skilda datatyper kan 
kontrollera varandra samt stärka resultatet om de har liknande utfall, vilket bidrar till att 
trovärdigheten på undersökningen kan öka. Även Davidson & Patel (2011) argumenterar att 
olika datatyper behövs för att minska risken för att studien ska bli skev eller att det skapas en 
falsk bild av verkligheten. 
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3.4.1 Sekundärdata 
Då vår kunskap kring studiens valda ämnen var begränsad i början, blev vi tvungna att ta 
hjälp från sekundära källor såsom publicerade vetenskapliga artiklar, böcker, elektroniska 
böcker och andra skriftliga Internetkällor för att kunna få en bra teoretisk överblick. De 
böcker vi använt oss av är litteratur från högskolan i Halmstads bibliotek samt Halmstads 
stadsbibliotek. Merparten av de vetenskapliga artiklar vi har använt oss av har vi hittat i 
Högskolan i Halmstads databas, Summon (Högskolan i Halmstad, 2015). Vi har även använt 
oss av databasen Google Scholar (Google, 2015). Fördelen med dessa databaser är att de har 
gett oss tillgång till artiklar från olika tidskrifter, vilket har gjort att vi kunnat välja de artiklar 
som vi ansåg vara mest användbara för vår studie. Jacobsen (2002) nämner att sekundärkällor 
är framtagna och anpassade efter en annan problemställning och att forskaren därför måste 
vara kritisk till de valen av källor han eller hon använder sig av. Även Eliasson (2013) håller 
med om att en forskare bör vara kritisk till sekundärkällor. När vi har letat sekundärkällor har 
vi därför varit vaksamma och försökt att enbart fokusera på de källor som vi ansett varit 
skrivna av forskare med gott renommé och som är hämtade från trovärdiga databaser och 
tidskrifter. 
 
Backman (2008) skriver att ett antal centrala termer lokaliseras när forskaren har formulerat 
en problemställning. Dessa termer ska vara relevanta för det område forskaren avser att 
undersöka för att finna väsentlig litteratur. Vi har valt att utgå från ett antal nyckelord som har 
varit relevanta för vår problemställning. Detta gjorde vi för att underlätta vår sökningsprocess, 
då vi kunde utesluta och sålla bort irrelevanta artiklar och enbart fokusera på de som var 
aktuella för vår studie. De sökord vi har använt oss var: “CSR”, “Corporate Social 
Responsibility”, “Impact”, “Buying behavior”, “Sweden”, “Brazil”, “Consumer” och 
“Cosmetic industry”. Dessa ord har vi dels sökt enskilt på i databaserna men även i 
kombination med varandra för att finna de mest optimala sekundärkällorna för vår studie. 

3.4.2 Primärdata 
Jacobsen (2002) beskriver primärdata som att forskaren samlar in information för första 
gången samt att denna information är anpassad efter forskarens problemställning. Jacobsen 
(2002) skriver vidare att det går att samla in primärdata via observation, experiment, 
frågeformulär eller via intervjuer. Då vi har valt att göra en kvantitativ studie har vi valt att 
använt oss av ett nätbaserat frågeformulär för att inhämta vår primärdata. En anledning till 
varför vi valde att använda oss utav ett frågeformulär vid inhämtande av primärdata var för att 
vi ville på ett tidseffektivt samt kostnadsbesparande sätt kunna få in systematiserbar 
information från många enheter. 

3.5 Frågeformulär 

Jacobsen (2002) skriver att den typ som dominerar insamling av data i en kvantitativ metod är 
frågeformulär med givna svarsalternativ. Forskaren ställer då frågor i ett formulär som denne 
anser vara relevanta, där respondenterna sedan inte har utrymme att svara på andra alternativ 
än de frågor som forskaren har förutbestämt. Vidare skriver Lewis et al. (2009) att 
frågeformulär är det mest lämpligaste tillvägagångssättet att samla in data från respondenter i 
en kvantitativ metod, då standardiserade frågor gör att risken för feltolkning från 
respondenterna minskar. Som vi tidigare nämnt har vi undersökt ett större urval och därmed 
inte behandlat varje respondent på ett unikt sätt. Därför anser vi att det lämpade sig bäst att 
utforma ett frågeformulär, för att få de standardiserade svaren vi behövde för att kunna 
jämföra skillnader och likheter mellan våra valda länder. 
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3.5.1 Utformning av frågeformulär 
Lewis et al. (2009) skriver att utformningen och konstruktionen av ett frågeformulär kommer 
att påverka den insamlade datans validitet och reliabilitet. För att kunna bedöma validiteten, 
hävdar Bryman och Cramer (1999) att forskaren behöver ta hänsyn till 
operationaliseringsprocessen. Denna process innebär att forskaren gör om relevant teori till 
mätbara begrepp. Eliasson (2013) påstår att det är viktigt att forskaren definierar begreppen så 
tydligt som möjligt för att undvika eventuella missförstånd, som kan ge en negativ påverkan 
på undersökningen. Denna operationaliseringsprocess tog vi hänsyn till innan vi 
konkretiserade våra påståenden i frågeformuläret för att undvika missförstånd i vår 
undersökning. Vidare har vi tagit hänsyn till vad både Olsson och Sörensson (2011) samt 
Eliasson (2013) nämner angående att det finns viktiga minnesregler som forskaren bör ha i 
åtanke när han eller hon utformar sitt frågeformulär. Eliasson (2013) nämner bland annat att 
frågorna ska vara konkreta samt att de enbart ska behandla en fråga i taget. Vidare anser 
Olsson och Sörensson (2011) samt Wärneryd (1993) att forskaren bör undvika att ha ledande 
frågor i formuläret samt att placera känsliga frågor, bland annat om inkomst, i slutet av 
formuläret. Detta är regler som vi har tagit hänsyn till när vi har utformat vårt formulär. En 
sista sak, som vi ansåg vara viktigt med utformningen av frågeformuläret, som även 
Wärneryd (1993) tar upp, är att det ska finnas en mittkategori. Detta gör att våra respondenter 
inte tvingas ta ställning, utan kan välja att vara neutral i något av påståendena. Vi är dock 
medvetna om det faktum att när vi väljer att använda oss av den femgradiga skala med en 
mittkategori kan respondenterna välja mittalternativet och inte ta ställning till påståenden. Vi 
ansåg dock att det var viktigt att respondenterna hade valmöjligheten att lämna ett neutralt 
svar. 
 
Vårt frågeformulär byggde på påståenden som undersökte respondenternas köpbeteende 
gentemot CSR i kosmetikabranschen. Dessa påståenden baserades utifrån vår teoretiska 
referensram. Vidare var de respondenter som medverkade i vår undersökning anonyma. Med 
anonymitet menar Davidson och Patel (2011) att forskaren inte vet vem som svarat på 
formuläret. Vårt beslut om anonymitet grundas i vad Eliasson (2013) förklarar om att 
respondenters identiteter inte är av intresse i frågeformulär, utan endast deras åsikter. 
Davidson och Patel (2011) nämner även att det inledningsvis är viktigt att förklara syftet med 
undersökningen. Vi inledde därför vårt formulär med ett följebrev som delvis förklarade vårt 
syfte med studien samt en presentation av formulärets centrala begrepp; CSR, 
kosmetikaprodukter och kosmetika tillverkningsbranschen. Detta för att ta hänsyn till 
operationaliseringen för att undvika missförstånd och tydliggöra våra begrepp hur de bör 
tolkas av respondenterna i undersökningen. 
 
Majoriteten av de påståenden som ställdes i formuläret var baserade på en femgradig 
likertskala där respondenten hade möjlighet att betygsätta påståenden med en skala från 
exempelvis instämmer helt till instämmer inte alls eller mycket viktigt till mycket oviktigt. Då 
majoriteten av påståendena var konstruerade att respondenten sattes i olika situationer kunde 
vi göra en tolkning om åsikten var positiv eller negativ. De påståenden som inte var 
konstruerade enligt den femgradiga likertskalan bestod bland av personlig grunddata samt 
påståenden där den svarande skulle rangordna olika alternativ. Anledningen till varför vi 
valde att skapa ett frågeformulär med en femgradig likertskala var på grund av att Jacobsen 
(2002) anser att denna utformning är den mest vanliga designen då forskaren använder sig av 
frågor som är konstruerade enligt ordinalformat. Jacobsen (2002) menar att genom att 
använda sig av femgradig likertskala kan svaren användas till att gruppera enheter 
(nominalformat), säga något om likheter och skillnader mellan de olika kategorierna samt ge 
möjlighet att rangordna de olika kategorierna (ordinalformat). Med det faktum att vår studie 
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bygger på att mäta respondenters åsikter och deras påverkan av CSR blev ett ordinalformat av 
frågeformuläret det mest lämpligaste att använda oss av. Wärneryd (1993) nämner dock att 
den sjugradiga skalan, respektive den elvagradiga skalan ger bättre resultat än den femgradiga 
skalan. Vidare nämner Wärneryd (1993) dock att för många svarsalternativ kan försvåra för 
respondenten, då det ställs högre kvav på att han eller hon kan differentiera sig mellan de 
olika svarsalternativen. I slutet av formuläret hade vi en öppen fråga, där respondenten hade 
möjlighet att lämna egna synpunkter eller kommentarer rörande det aktuella ämnet. Eliasson 
(2013), Jacobsen (2002) och Wärneryd (1993) är eniga om att det finns fördelar med att ha 
öppna frågor i ett frågeformulär då respondenten själv får komma till tals och lämna 
information som denne anser vara relevant. 

3.5.2 Verktyg för frågeformulär 
Lewis et al. (2009) skriver att ett nätbaserat frågeformulär kan ge möjlighet till ett stort urval 
av respondenter då formuläret kan spridas utan geografiska begränsningar. På grund av 
geografiska skäl valde vi att utforma ett nätbaserat frågeformulär för att nå ett stort urval av 
respondenter. Lewis et al. (2009) skriver vidare att det finns olika typer av skriftliga 
frågeformulär. Vi har valt att använda oss av vad Lewis et al. (2009) kallar 
självadministrerade frågeformulär som innebär att respondenten själv fyller i formuläret. 
Dessa formulär kan exempelvis administreras elektroniskt via Internet. Vi valde att använda 
oss av verktyget Google formulär som är ett program som tillhandahåller utformning av 
nätbaserade frågeformulär. Med hjälp av detta program kunde vi själva utforma formuläret, 
administrera det till vårt urval med hjälp av en länk, samla in svar med hjälp av Google 
formulärs automatiserade datorprogram samt analysera dessa svar i programmet. Google 
formulär innehar ingen maxgräns hur många frågor eller svar som ett frågeformulär får 
innehålla vilket gjorde vår val av just Google formulär till ett självklart val då vi från början 
inte visste hur många svar vi skulle erhålla från vårt urval. 

3.5.3 Frågeformulärets respondenter 
Det beslutades att, på grund av vår geografiska tillgänglighet, att frågeformuläret skulle 
skickas ut till kvinnor inom campusområdet Universidade Regional de Blumenau (FURB) i 
Blumenau, Brasilien och högskolan i Halmstad, Sverige. Innan frågeformuläret distribuerades 
till våra respondenter skickade vi formuläret till vår handledare för att få synpunkter på de 
påståenden som vi konstruerat. Även en lärare på FURB kom med åsikter på formuläret innan 
det skickades ut till vårt brasilianska urval. 
 
Frågeformuläret skickades ut till vårt representativa urval via personlig inbjudan via mail. Till 
det svenska urvalet skickade vi själva ut frågeformuläret via personlig mail. Vårt svenska 
urvals mailadresser fann vi via högskolan i Halmstads hemsida samt via Facebook. Till det 
brasilianska urvalet fick vi hjälp att distribuera frågeformuläret genom en lärare på FURB. 
Anledningen till varför läraren på FURB distribuerade frågeformuläret åt oss, var för att 
denne hade tillgång till vårt brasilianska urvals mailadresser. Lewis et al. (2009) skriver att då 
forskare använder sig av ett nätbaserat frågeformulär som skickas ut via mail kan forskaren 
endast undersöka de individer som har tillgång till Internet och har en egen e-postadress. Vi 
ansåg att både användningen och tillgängligheten av Internet och egen e-postadress är stor i 
Sverige såsom i Brasilien vilket gjorde att vi inte uteslöt respondenter som kunde anses vara 
viktiga för vår studie. 
 
Frågeformuläret formulerades på två olika språk. Vårt svenska urval fick ett frågeformulär på 
svenska och vårt brasilianska urval fick ett formulär på portugisiska. Lewis et al. (2009) 
argumenterar att det är oerhört viktigt för internationell forskning att ett frågeformulär 
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anpassas till respektive respondent samt att det sker en korrekt översättning av de frågor som 
ingår i formuläret för att de ska ha samma betydelse för alla respondenter. Vi tog hjälp av en 
lärare på FURB för att översätta frågeformuläret till portugisiska då detta är dennes 
modersmål och därtill har mycket goda kunskaper i engelska vilket frågorna först översattes 
till från svenska innan de kunde översättas till portugisiska.    

3.6 Urval 

Enligt Jacobsen (2002) är det omöjligt att samla in data från alla de enheter forskaren önskar 
att undersöka. Även Trost (2012) styrker detta då han menar att det är för dyrt och för 
komplicerat att nå ut till hela populationen. Både Jacobsen (2002) och Trost (2012) är därför 
eniga om att forskaren måste göra ett urval. Ett urval är en representativ grupp som ska likna 
populationen. Undersökningens svar från urvalet är ett sätt att besvara problemställningen och 
troligtvis kan resultatet generaliseras till hela populationen. Till vårt empiriska urval har vi 
valt att enbart studera kvinnliga konsumenter, både i Brasilien och Sverige, i åldern 18-65 år. 
Då det är kvinnans köpbeteende vi har valt att fokusera på fanns det ingen speciell målgrupp i 
åtanke. Vi valde därför att använda oss av en bredare målgrupp för att lättare kunna 
generalisera till en större population. Liksom vi nämnde i tidigare kapitel 3.1 valde vi att 
endast fokusera på målgruppen kvinnor då Jones (2010) skriver om att kvinnor är de primära 
konsumenterna inom kosmetika, samt att de har en stor påverkan på kosmetikabranschen. 
Vidare grundar vi vårt val på att kvinnan anses ha starkare koppling till CSR jämfört med 
manliga konsumenter (Arlow, 1991; Roberts, 1993). Detta är ytterligare argument till varför 
vi enbart valde att studera kvinnor. Då respondenterna har blivit utvalda efter strategisk 
anledning och inte slumpmässigt kallas detta för ett bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2002). Vi 
anser att våra respondenter tillhör ett bekvämlighetsurval då de har blivit utvalda av oss enligt 
kriterier som ska representera kvinnor mellan åldrarna 18-65 år. Vi har av tidsskäl och 
kostnadsskäl valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval där vi kontaktade de respondenter 
som fanns inom vårt räckhåll för att undvika att studien skulle bli allt för kostsam, vilket 
Jacobsen (2002) påstår att studien blir om forskaren använder sig utav ett slumpmässigt urval. 
Vi är medvetna om de vetenskapliga konsekvenser som vår studie fått genom att vi använt oss 
av ett bekvämlighetsurval. Vi anser dock att vår studie är tillräckligt vetenskaplig tillförlitlig 
då våra viktigaste variabler är uppfyllda (kvinnor och ålder). 

3.7 Bortfall 

Jacobsen (2002) hävdar att det är svårt att analysera och få ett ordentligt resultat av ett urval 
som representerar mindre än 100 respondenter. Vidare skriver Jacobsen (2002) att ett urval 
bör bestå av 400-600 enheter för att kunna behandla information på ett bra sätt. Sammanlagt 
deltog 556 respondenter i studien vilket bidrog till en tillförlitlig analys. Till vårt brasilianska 
urval skickades 460 frågeformulär ut, varav 278 fulländade svar kom tillbaka. Detta gav en 
svarsandel på 60,4 %, vilket Jacobsen (2002) anser är ett bra svarsresultat. 520 frågeformulär 
skickades ut till det svenska urvalet, varav 278 kom tillbaka, fullt besvarade. Detta gav en 
svarsandel på 53,5 % vilket Jacobsen (2002) anser är ett tillfredsställande svarsresultat. Trots 
att Jacobsen (2002) anser att ett svarsresultat över 50 % är tillfredsställande, ansåg vi att 53,5 
% var ett relativt lågt svarsresultat, jämfört med det brasilianska resultatet. Dock ansåg vi att 
studiens reliabilitet och validitet skulle öka om undersökningen blev besvarad av lika många 
respondenter. Av den anledningen valde vi att avsluta den svenska undersökningen när vi 
hade fått in svar från 278 respondenter vilket motsvarar det antal respondenter som deltog i 
den brasilianska undersökningen.  



19	  
	  

 

3.8 Dataanalys  

Enligt Trost (2012) finns det olika tillvägagångssätt att analysera data. Ett alternativ är att 
forskaren använder sig utav tre steg som innebär att; samla in data, analysera data och tolka 
data. Vi tog Trost (2012) förslag om hur data kan bli analyserad i beaktning och genomförde 
ovanstående steg. Trost (2012) skriver vidare att kvantitativ data även ska analyseras i ett 
datasystem. För att kunna sammanställa och analysera vår kvantitativa data har vi tagit hjälp 
av Googles frågeformulär, Microsoft Excel 2010 samt det statistiska programmet SPSS. 
Bryman och Cramer (2003) hävdar att när forskaren väl lärt sig SPSS, kan han eller hon ha 
stor nytta av programmet när den kvantitativa datan ska analyseras. För att kunna använda sig 
av statistiska program, säger Jacobsen (2002) att den insamlade datan måste kodas för att 
kunna sammanställas in i det statistiska programmet. Genom kodning ges varje svarsalternativ 
en siffra. Med hjälp av kodning kunde vi föra in all vår primärdata i SPSS.  På de påståenden 
där vi använde oss av likertskalan, motsvarar siffran 1 det mest negativa svarsalternativet och 
siffran 5 motsvarar det mest positiva svarsalternativet. Svarsalternativen ”instämmer inte 
alls”, “mycket dålig”, “påverkar inte alls” samt “mycket oviktigt” kodades alltså om till 
siffran 1 och svarsalternativen “instämmer helt”, “mycket bra”, “påverkar mycket” samt 
“mycket viktigt” kodades om till siffran 5. Det fanns även påstående där som inte var gjorda 
enligt en likertskala. De svarsalternativen kodades om där 1 motsvarade det översta 
alternativet och vidare 2,3,4,5 osv ner till påståendets sista svarsalternativ.  
 
Den primärdata som presenterades i empirin var uppdelad i två delar. I den första delen 
presenterades datan med hjälp av stapeldiagram och cirkeldiagram. Vi valde att presentera 
båda ländernas respons i samma diagram för att tydliggöra likheter och skillnader mellan de 
olika ländernas respondenter. I cirkeldiagrammen var det dock endast möjligt att presentera 
ett land åt gången. För att tydliggöra diagrammen valde vi att använda oss av procent som ett 
statistiskt mått, där modalprocenten representerar den procent av det värde som förekom flest 
gånger (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) beskriver att för att få fram procenten divideras 
antalet respondenter för det aktuella svarsalternativet med totala antalet respondenter.  
 
Den andra delen av empirin bestod av olika tester från SPSS. De tester som genomfördes i 
SPSS var en frekvenstabell, en deskriptiv analys samt ett T-test, i form av ett One-sample T-
test. Tanken med en frekvenstabell är att enkelt och överskådligt redovisa den insamlade 
datan (Bryman & Cramer, 2003). Då vi hade ett relativt stort urval, valde vi att följa Bryman 
och Cramers (2003) råd för att överskådligt kunna se vad våra respondenter hade svarat på 
varje påstående. Vidare gjordes även en deskriptiv analys. Både frekvenstabellen och den 
deskriptiva anslysen visade bland annat medelvärde, median och typvärde, vilka Foster (2001) 
påstår är vanliga värden att använda sig av. Medelvärdet, eller aritmetiskt medelvärde, 
motsvarar urvalets genomsnittliga värde och erhålls genom att dividera summan av värdet 
med antal värden. Median är det tal som är i mitten av alla värden och som separerar den 
högre halvan från den lägre (Foster, 2001). Typvärdet är det värde som förekommer flest 
gånger (Foster, 2001; Jacobsen, 2002). Den deskriptiva analysen tar även upp 
standardavvikelse och standardfel. Standardavvikelsen motsvarar det mått på hur mycket 
värdet varierar i förhållande till medelvärdet. Standardfelet representerar det fel som 
uppkommer på grund av att vi valt att göra ett urval från populationen (Körner & Wahlgren, 
2012).  
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Vidare gjordes även ett T-test. Detta test är bra om forskaren vill undersöka om två 
medelvärden signifikant skiljer sig från varandra (Bryman & Cramer, 2003). Ett T-test är även 
användbart för att öka datans validitet och reliabilitet, då T-testet kan beräkna slumpmässiga 
avvikelser (Jacobsen, 2002; Foster, 2001; Bryman & Cramer, 2003). Jacobsen (2002) och 
Eliasson (2013) hävdar att ett T-test är användbart om forskaren vill generalisera stickprovet 
till hela populationen genom att undersöka om de skillnader som finns i urvalet även finns i 
populationen. För att kunna generalisera till hela populationen från ett urval kan forskaren 
beräkna ett konfidensintervall för ett medelvärde i populationen (Eliasson, 2013). 
Konfidensintervallet som vi har valt är 95 %, vilket Jacobsen (2002) påstår är ett av det 
vanligaste intervallet att använda sig av. Med ett konfidensintervall på 95 %, är vi 95 % säkra 
på att vårt medelvärde kommer ligga inom de “accepterade” värdena. Eliasson (2013) hävdar 
att ett One-sample T-test är det lättaste sättet för att ta fram ett konfidensintervall för ett 
medelvärde. Vi valde därför att göra ett One-sample T-test. Ytterligare en anledning till att vi 
valde detta test grundade sig på vår undersökning inte hade några tidigare testvärden att ta 
hänsyn till samt att den enbart skulle göras en gång.  
 

3.9 Metodkritik 

3.9.1 Kritik mot den deduktiva ansatsen 
Både Jacobsen (2002) och Lewis et al. (2009) hävdar att det finns både fördelar och nackdelar 
med den deduktiva ansatsen. Jacobsen (2002) argumenterar att det som talar för en deduktiv 
ansats är avståndet mellan forskare och respondent. På grund av den distans som uppkommer 
mellan dessa parter, påverkas inte respondenten i sina svar på samma sätt som om forskaren 
hade bedrivit sin undersökning på nära avstånd. Detta ansåg vi vara av stor vikt för vår 
undersökning då vi inte ville påverka kvinnornas respons. Å andra sidan är nackdelen med en 
deduktiv ansats att forskaren kommer, utifrån egenvald teori, samt utformning av frågor att 
styra forskningen i den riktning som denne önskar. Detta kan eventuellt leda till att forskaren 
går miste om viktig teori som kan påverka forskningen (Jacobsen, 2002). Även Lewis et al. 
(2009) skriver att den deduktiva ansatsen kan anses vara negativ av den anledning att 
metodiken är relativ stel som inte tillåter alternativa förklaringar till varför människor reagerar 
som de gör, vilket är styrkan i den induktiva ansatsen. Istället innebär den deduktiva ansatsen 
att forskaren utifrån egenvald teori studerar de variabler som forskaren har satt upp och 
därmed utformar studien efter dennes egna önskemål. Vi är medvetna om att vår studie har 
präglats av en relativt oflexibel metod att arbeta efter. Dock anser vi att vårt val av att ha en 
öppen fråga i frågeformuläret har givit studien en större flexibilitet då respondenterna gavs 
möjlighet att kunna uttrycka sina synpunkter och kommentarer i ämnet, vilket har kommit att 
påverka studiens resultat. Det kan även kritiseras att forskarna påverkar resultatet genom egna 
tolkningar och åsikter (Lewis et al., 2009). Denna kritik mot den deduktiva metoden är vi 
också medvetna om och har försökt att undvika genom att ta del av många vetenskapliga 
artiklar som vi ansåg vara relevanta för vårt syfte och problemställning samt försökt att göra 
vår studie så neutral som möjligt. Jacobsen (2002) hävdar dock att studier inte kan exkludera 
personliga känslor från forskarna, men att de måste i största möjliga utsträckning begränsas. 

3.9.2 Kritik mot den kvantitativa metoden 
Även den kvantitativa metoden medför både positiva och negativa aspekter till vår studie. Det 
som förespråkar en kvantitativ metod, och därmed vår studie, är att forskaren kan nå ut till ett 
större urval, vilket gör det lättare att generalisera till en större population (Jacobsen, 2002). 
Anledningen till att forskaren kan nå ut till ett större urval säger Jacobsen (2002) och Eliasson 
(2013) beror på att en kvantitativ metod är relativt billig och är inte lika tidskrävande som en 
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kvalitativ metod. Eliasson (2013) nämner att forskaren kan komma åt flera viktiga 
förhållanden då han eller hon kan behandla flera områden i ett och samma frågeformulär. 
Vidare hävdar både Jacobsen (2002) och Eliasson (2013) att efterarbetet är enkelt att utföra 
och går relativt snabbt, då forskaren i förväg dels kan förbereda upplägget för kodning av 
data, samt att de inkomna svaren lätt kan behandlas med hjälp av statistiska program. Det som 
däremot talar emot en kvantitativ metod och som vi är medvetna om, är att det stora avståndet 
mellan forskare och respondent kan medföra problem, som exempelvis bristande förståelse 
(Jacobsen, 2002). Likaså nämner Eliasson (2013) att risken för missförstånd ökar i en 
kvantitativ metod med ett frågeformulär, då det ställs krav att den som svarar på formuläret 
måste förstå formuleringen och innebörden av frågorna. Vi anser att vi har försökt reducera 
risken för missförstånd genom att dels ha presenterat undersökningens syfte och dess centrala 
begrepp i början av frågeformuläret. Genom att respondenterna tog del av dessa begrepp 
innan formuläret besvarades kan respondenternas kunskap inom ämnet ha tillfredsställts, och 
studien kan därmed erhålla ett mer trovärdigt resultat än om begreppen inte hade presenterats. 
Bryman och Bell (2013) berättar att forskaren inte vet om respondenterna erhåller den 
kunskap som krävs för att besvara formuläret, vilket i sin tur kan påverka resultatet med 
studien.  

3.10 Källkritik 

Jacobsen (2002) hävdar att det är av stor betydelse att forskare är kritiska till all data som han 
eller hon tar del av under sin forskningsprocess. Vi har främst tagit del av vetenskapliga 
artiklar som är publicerade under 2000-talet för att ta del av relativt ny fakta och forskning. Vi 
är dock medvetna om att även dessa artiklar kan vara inaktuella för dagens forskning. Vi är 
även införstådda med att begreppet CSR står inför ständig utveckling inom både Sverige och 
Brasilien och därmed kan den information vi använts oss av ha förändrats efter det att källan 
publicerades. Vi har trots allt beslutat oss för att sätta en åldersgräns för vårt val av artiklar för 
att i största möjliga utsträckning ta del av nyare forskning. Vi är vidare medvetna om att vår 
studie innehåller några äldre referenser i vår teoretiska referensram och metodkapitel. Dock är 
dessa särskilt utvalda och kritiskt granskade för att bland annat förstå grunderna till CSR och 
hur detta begrepp har utvecklats samt kvinnans köpbeteende. Anledningen till att vi valde 
dessa äldre artiklar grundar sig på att vi anser att de har tillfört relevant information för vår 
studie.  
 
Vi är även medvetna om att vi har gjort en egen tolkning av sekundärkällor då vi har använt 
oss av engelska vetenskapliga artiklar som vi översatt till svenska. Detta kan ha påverkat vår 
studie då engelska inte är vårt modersmål, vilket har haft en inverkan på vår översättning. 
Dock har vi försökt vara korrekta när vi har skrivit om teorierna. Det är emellertid inte bara 
språket som kan ha påverkat vår studie. En annan viktig kritik är att artiklarna är omskrivna 
med våra egna ord och tolkningar från originalet. Detta kan ha påverkat vår teoretiska 
referensram, som i sin tur påverkat vårt frågeformulär som tillslut även kan ha en påverkan på 
vårt resultat och slutsats. Vidare har språket i vårt frågeformulär blivit översatt från svenska 
till engelska och sedan vidare till portugisiska. Denna översättning kan också ha en viss 
påverkan på vår studie. Anledningen till att vi var tvungna att använda oss av alla dessa steg 
berodde på att vårt brasilianska urval, för det första, inte kan svenska. Vidare är majoriteten 
av det brasilianska urvalets engelska kunskaper mycket begränsad, vilket ledde till att vi först 
fick översätta vårt svenska frågeformulär till engelska, för att sedan ta hjälp av en lärare på 
internationella avdelningen på FURB med översättning av frågeformuläret från engelska till 
portugisiska. 
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Lewis et al. (2009) argumenterar att det är av stor betydelse för internationell forskning att 
forskaren har en förståelse för de länder och kulturer där forskningen genomförs. Om 
forskaren inte är införstådd i skilda länder och kulturer kan det uppstå misstag i forskningen 
som att exempelvis använda fel språk eller terminologi. I vårt svenska frågeformulär använde 
vi oss av begreppet CSR, vilket är det begrepp som svenskar är bekanta med när det talas om 
företags sociala ansvarstagande. I tillägg till det portugisiska frågeformuläret var det av 
betydelse att skriva ordet RSE, Responsabilidade Social nas Empresas, som är den 
portugisiska översättningen för CSR. Detta för att förtydliga för vårt brasilianska urval vad vi 
undersökte då RSE är det ord som brasilianare är mest bekanta med då de relaterar till 
företags sociala ansvarstagande. 
 
Ytterligare en aspekt som vi är medvetna om kan ha påverkat vår teoretiska referensram och 
resultatet av studie är våra val av centrala begrepp och vi valde därför ut de begrepp som vi 
ansåg vara lämpade för denna studie. Vi ansåg att våra utvalda begrepp av CSR gav en 
relevant och konkret förklaring till vad konceptet innebär och som båda urvalen enkelt kunde 
förstå och relatera till. Vidare valde vi att använda oss av ett brett begrepp av 
kosmetikaprodukter och branschen för att möjliggöra att alla kvinnor kunde svara på vårt 
frågeformulär. Vi är dock medvetna om att valet av ett brett begrepp kan ha medfört att 
kvinnor har svarat och refererat olika i formuläret på grund av att respondenter kan ha 
varierande inställning till de olika produkterna och områdena inom kosmetikabranschen, 
såsom smink, tvål, parfym etcetera. 

3.11 Validitet och reliabilitet 

3.11.1 Reliabilitet 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, behandlar frågan om undersökningens resultat. Det som är 
intressant för forskare är att ta reda på om resultatet blir densamma om undersökningen görs 
om, eller om undersökningen helt enkelt enbart beror på tillfälliga betingelser eller slumpen 
(Bryman & Bell, 2013). Jacobsen (2002) nämner även att undersökningen måste vara 
trovärdig och den får inte innehålla uppenbara mätfel. Även Davidson och Patel (2011) 
hävdar att en studie är tillförlitlig och replikerbar om en ny forskare kan göra om 
undersökningen med nya testpersoner och få fram samma resultat. Eliasson (2013) hävdar 
även att förutsättningarna för att få en hög validitet ökar ju högre tillförlitligheten är. För att 
öka reliabiliteten i vår undersökning har vi, först och främst, använt oss av ett förklarade 
följebrev. Detta följebrev har innehållit nödvändig information för att förklara för våra 
respondenter vilka vi var, vad vårt syfte var med undersökningen, att deras svar behandlas 
med anonymitet samt förklaringar på de begrepp som undersökningen innehöll. I vårt 
frågeformulär har vi även använt flera påståenden för att kunna mäta samma teorier, detta för 
att säkerställa att våra respondenter uppfattat påståendet rätt. Vidare, för att undvika mätfel, 
har vi noggrant sammanställt och analyserat den inkomna datan. Detta har lett till att 
eventuella kodningsfel har uteslutits och vi anser att vi har fått ett tillförlitligt resultat. 

3.11.2 Validitet 
Det kriteriet som anses vara det viktigaste inom forskning är validitet, även kallat giltighet. 
Validiteten mäter hur sammanhängande de slutsatser är som har framkommit från 
undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Eliasson (2013) nämner att validitet handlar om att 
det som mäts faktiskt var det som forskaren ansåg att mäta från första början. Jacobsen (2002) 
hävdar att validitet går att mäta på två sätt, genom intern giltighet och extern giltighet. 
Jacobsen (2002) skriver att intern giltighet handlar om att undersökningen ska vara utformad 
för att mäta det forskaren har för avsikt att mäta. Ett frågeformulär med givna svarsalternativ 
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ska därmed med uppställda frågor mäta det fenomen som forskaren avser att undersöka. Vi 
hade som avsikt att mäta hur kvinnors köpbeteende påverkas av CSR i kosmetikabranschen 
och har därför använt oss av orden CSR, köpbeteende och kosmetikaföretag/branschen i de 
flesta av våra påståenden för att tydliggöra för respondenten vad påståendena syftar till. Detta 
har ökat den interna giltigheten då våra påståenden i frågeformuläret har konkretiserats till de 
ämnen vi har önskat att undersöka. Vi är medvetna om att vissa av våra påståenden kan ha 
uppfattas som likvärdiga men vi anser att alla påståenden har bidragit med värdefull 
information till studien. Extern validitet är enligt Bryman och Bell (2013) den validitet som 
bestämmer hur väl forskaren kan generalisera sitt resultat från undersökningen. Jacobsen 
(2002) hävdar att då fler enheter undersöks, blir den kvantitativa studien lättare att 
generalisera, än den kvalitativa. Det är därför viktigt att forskaren är noggrann när han eller 
hon väljer sitt urval (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). För att få en hög extern giltighet 
har vi därför noggrant valt ut vårt urval. Detta har vi gjort genom att vi själva har skickat ut 
personliga mail till våra respondenter, för att säkerställa att vi har hållit oss inom vår 
målgrupp. Vi anser därför att vår studie har en hög extern giltighet och att den vidare går att 
generalisera utifrån vårt urval. 

4.0 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat som samlats in genom vårt 
nätbaserade frågeformulär. Vi presenterar empirin i den ordning som frågeformuläret var 
utformat. Ytterligare presenteras vart påstående för sig där de brasilianska samt svenska 
respondenternas resultat visas i samma stapeldiagram. Avslutningsvis presenteras 
respondenternas grunddata. 
 

 
1. Du anser att din medvetenhet om CSR i kosmetikabranschen är 

 
Majoriteten av de svenska respondenterna ansåg att de hade ”dålig” medvetenhet om CSR i 
kosmetikabranschen, vilket gav en modalprocent på 41 %. Detta svarsalternativ hade samma 
svarsfrekvens hos de brasilianska respondenterna. Majoriteten av de brasilianska 
respondenterna ansåg dock att de hade ”medel” medvetenhet om CSR i kosmetikabranschen, 
vilket gav en modalprocent på 44,6 %. Av de svenska respondenterna svarade 27,3 % att de 
hade ”medel” medvetenhet om CSR i branschen. Endast 6,5 % av de brasilianska 
respondenterna ansåg sig ha ”bra” medvetenhet om CSR i kosmetikabranschen jämfört med 
de svenska respondenternas, där 10,1 % ansåg sig ha bra medvetenhet.  
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2. Du är medveten om kosmetikaföretags CSR när du köper produkter 

 
På påståendet svarade merparten av de svenska respondenterna, med en modalprocent på 35, 
3 % att de ”instämmer delvis” att de är medvetna om kosmetikaföretags CSR när de köper 
produkter. Vidare var det jämt mellan svaren ”instämmer delvis inte” (23,7 %) och 
”instämmer inte alls” (23,7 %). De brasilianska respondenterna svarade med ytterst liten 
marginal att de ”varken-eller” är medvetna om kosmetikaföretags CSR när de köper 
produkter, vilket gav en modalprocent på 31,7 %. Tätt följt, med 30,9 %, svarade de 
brasilianska respondenterna att de ”instämmer delvis” till påståendet.  
 
3. Din medvetenhet om kosmetikaföretags CSR påverkar inte ditt köpbeteende 

 
Då respondenterna fick ta ställning till om sin medvetenhet om kosmetikaföretags CSR 
påverkar sitt köpbeteende svarade de brasilianska respondenterna, med en modalprocent på 36 
%, att de ”instämmer delvis”. På samma påstående svarade de svenska respondenterna, med 
en modalprocent på 38,8 %, att de ”instämmer delvis inte”. Vidare visade svarsalternativen 
”instämmer delvis” (19,4 %), ”varken-eller” (18,7 %) och ”instämmer inte alls” (18,7 %) 
ungefär samma svarsfrekvens för de svenska respondenterna. Det svarsalternativ som fick 
nästhögst svarsfrekvens av de brasilianska respondenterna, med en procent på 24,5 % var 
”instämmer delvis inte”.   
 
4. Du anser att din information om CSR i kosmetikabranschen är 
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När respondenterna fick ta ställning till sin information om CSR i kosmetikabranschen, blev 
”dålig” det svarsalternativ som flest svenskar svarade, med en modalprocent på 36 %. Detta 
jämfört med de brasilianska respondenterna, som svarade med 38,1 %, att deras information 
om CSR i kosmetikabranschen var ”dålig”. Det svarsalternativ som flest brasilianare svarade, 
med en modalprocent på 48,2 % var ”medel”. Svarsalternativet ”mycket dålig” fick även det 
en hög svarsfrekvens av de svenska respondenterna, då 35,3 % valde detta alternativ.  
 
5. Du söker information om CSR i kosmetikabranschen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med en modalprocent på 37,4 % av de brasilianska respondenterna och 30,9 % av de svenska 
respondenterna fick svarsalternativet ”instämmer inte alls” högst svarsfrekvens från båda 
länderna till påståendet att de söker information om CSR i kosmetikabranschen. 
Svarsalternativet ”instämmer delvis inte” var även det alternativ som fick nästhögst 
svarsfrekvens från de båda länderna, med ett liknande resultat på 28,8 %. Dock svarade 26,6 
% av de svenska respondenterna att de ”instämmer delvis” till att de söker information om 
CSR i kosmetikabranschen, jämfört med de brasilianska respondenterna vars procentsats 
uppgick till 12,9 % i samma svarsalternativ.  
 
6. Du anser att information om CSR i kosmetikabranschen påverkar ditt köpbeteende 

 
Till påståendet om de ansåg att information om CSR i kosmetikabranschen påverkade deras 
köpbeteende, visades en stor spridning bland både de svenska och brasilianska 
respondenterna. Trots spridningen var det ett alternativ som stack ut. ”Instämmer delvis”, med 
en modalprocent på 42,4 %, hade högst svarsfrekvens bland de svenska respondenterna. 
Likaså fick ”instämmer delvis” högst svarsfrekvens från de brasilianska respondenterna, med 
en modalprocent på 40,3 %. ”Instämmer helt” kom på andra plats hos de båda länderna, vilket 
resulterade i 18,7 % av de svenska respondenterna samt 26,6 % av de brasilianska 
respondenterna.  
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7. Du väljer att avstå att köpa produkter på grund av att kosmetikaföretaget inte 
arbetar med CSR 
 

 
Majoriteten av de brasilianska respondenterna svarade ”instämmer delvis” till påståendet om 
de väljer att avstå från att köpa produkter från företag som inte arbetar med CSR, vilket gav 
en modalprocent på 38,1 %. Samma svarsalternativ fick högst svarsfrekvens hos de svenska 
respondenterna, med en modalprocent på 36 %. ”Instämmer helt” var det svarsalternativ som 
fick nästhögst svarsfrekvens hos de brasilianska respondenterna, med ett resultat på 30,9 %. 
En del av de svenska respondenterna ”instämmer delvis inte” (19,4 %) och ”instämmer inte 
alls” (18 %) till påståendet.  
 
8. Du undviker att köpa produkter från kosmetikaföretag som inte arbetar med CSR 
 

 
I påståendet där de fick ta ställning till om de undvek att köpa produkter från 
kosmetikaföretag som inte arbetar med CSR, fick svarsalternativen ”instämmer helt” (15,8 %) 
och ”instämmer inte alls” (16,5 %) liknade svarsfrekvens bland de svenska respondenterna. 
Det svarsalternativ som både majoriteten av svenskarna och brasilianarna valde var 
”instämmer delvis”, vilket resulterade i en modalprocent på 36 % hos de svenska 
respondenterna. Hos de brasilianska respondenterna blev modalprocenten 37,4 %. Nästhögst 
svarsfrekvens med 27,3 % fick svarsalternativet ”varken-eller” av de brasilianska 
respondenterna.  
 
9. Du anser att det inte är viktigt att kosmetikaföretag arbetar med CSR 
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Majoriteten från de båda länderna ansåg att det är viktigt att kosmetikaföretag arbetar med 
CSR. Det svenska resultatet visade, med en modalprocent på 66,9 %, att de ”instämmer inte 
alls” till påståendet. Då samma svarsalternativ även var det alternativ med högst svarsfrekvens 
hos de brasilianska respondenterna, resulterade detta i en modalprocent på 64 %. 
 
10. Ditt köpbeteende påverkas av kosmetikaföretags CSR aktiviteter 
 

 
”Instämmer delvis” var det svarsalternativ som fick högst svarsfrekvens från de båda länderna 
i påstående om deras köpbeteende påverkas av kosmetikaföretags CSR aktiviteter. Det 
brasilianska resultatet gav en modalprocent på 38,1 % jämfört med det svenska resultatet som 
gav en modalprocent på 41,7 %. Det svarsalternativ som fick nästhögst svarsfrekvens från de 
båda länderna var ”Varken-eller”. Resultatet blev 23,7 % hos de svenska respondenterna, 
jämfört med 29,5 % hos de brasilianska respondenterna. 
 
11. Du väljer att köpa produkter på grund av att kosmetikaföretaget arbetar med CSR 
 

 
När respondenterna fick ta ställning till om de väjer att köpa produkter på grund av att 
kosmetikaföretaget arbetar med CSR, svarade majoriteten av de brasilianska respondenterna, 
med en modalprocent på 62,6 % att de ”instämmer helt”. De svenska respondenterna svarade 
med en modalprocent på 43,9 %, att de ”instämmer delvis” till påståendet.  
 
12. Du tar inte hänsyn till företagets CSR när du köper kosmetikaprodukter 
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På påståendet om de inte tar hänsyn till företagens CSR vid köp av kosmetikaprodukter 
svarade de svenska respondenterna, med en modalprocent på 30,9 %, att de ”instämmer delvis 
inte”. Samma svarsalternativ fick 27,3 % av de brasilianska respondenterna. Det 
svarsalternativ som fick högst svarsfrekvens hos de brasilianska respondenterna var 
”instämmer delvis”, vilket gav en modalprocent på 35,3 %. Samma svarsalternativ resulterade 
i 15,1 % hos de svenska respondenterna. Liksom resultatet skilde sig mellan respondenterna 
till svarsalternativet ”instämmer delvis”, var även så fallet för svarsalternativet ”instämmer 
inte alls”. 29,5 % uppgick den svenska procentsatsen till jämfört med den brasilianska 
procentsatsen på 10 %.  

 
13. Hur mycket påverkar nedanstående faktorer ditt köpbeteende vid val av 
kosmetikaprodukter 
 
Familj 

 
Resultatet visar att ”påverkar delvis” var det svarsalternativ hos både de svenska och 
brasilianska respondenterna som fick högst svarsfrekvens till påståendet. Modalprocenten 
uppgick till 46 % i svenska resultatet jämfört med det brasilianska resultatet där 
modalprocenten blev 27,3 %. Det svarsalternativ som fick näst högst svarsfrekvens hos de 
svenska respondenterna var ”påverkar inte alls” (20,1 %) jämfört med de brasilianska 
respondenternas svarsalternativ ”påverkar mycket” (24,5 %).  
 
Vänner 

 
Vänner visade sig även vara en faktor som ”påverkar delvis” de svenska och brasilianska 
respondenterna. Det svenska resultatet visade att modalprocenten var 56,8 % jämfört med det 
brasilianska resultatet som uppgick till 30,9 %. ”Påverkar mycket” (22,3 %) var det 
svarsalternativ som fick nästhögst svarsfrekvens hos de brasilianska respondenterna. 
Svarsalternativet ”påverkar inte alls” fick samma svarsfrekvens hos de svenska som 
brasilianska respondenterna, vilket resulterade i 7,3 %.  
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Samhället 

 
Majoriteten hos både de svenska (56,8 %) och brasilianska (41 %) respondenterna svarade att 
samhället ”påverkar delvis” deras köpbeteende vid val av kosmetikaprodukter. Vidare ansåg 
en del respondenter från båda länderna, med samma svarsfrekvens på 20,1 %, att samhället 
”varken-eller” var en påverkande faktor.  
 
Personliga värderingar 

 
Personliga värderingar var en faktor som både de svenska och brasilianska respondenterna 
ansåg ”påverkar mycket”, då modalprocenten för det svenska resultatet var 60,4 % jämfört 
med det brasilianska resultatet, där modalprocenten var 54,7 %. Svarsalternativet ”påverkar 
delvis” var det alternativ som fick näststörst svarsfrekvens i båda länderna, med ett resultat på 
31,7 % för de svenska respondenterna samt 24,5 % för de brasilianska respondenterna.  
 
Finansiell status 

 
Med en modalprocent på 56,8 %, svarade de svenska respondenterna att den finansiella 
statusen ”påverkar delvis” deras köpbeteende vid val av kosmetikaprodukter, jämfört med de 
brasilianska respondenterna, där resultatet blev 35,3 %. Det alternativ som fick högst 
svarsfrekvens hos de brasilianska respondenterna var ”påverkar mycket”, med en 
modalprocent på 44,6 %. På detta svarsalternativ blev det svenska resultatet 18,7 %.  
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14. Om du anser att ett kosmetikaföretags CSR aktivitet inte överensstämmer med 
verksamheten väljer du att köpa från företaget 
 

 
Till påståendet om respondenterna ansåg att de inte skulle köpa en kosmetikaprodukt om 
företagets CSR aktiviteter inte överensstämde med verksamheten, visade de svenska 
respondenterna att de var neutrala till påståendet, då det svarsalternativ som fick högst 
svarsfrekvens var “varken-eller”, med en modalprocent på 41 %. Resultatet visade även att 
svenska respondenter ”instämmer delvis inte” (27,3 %) till påståendet jämfört med 
brasilianska respondenter (25,9 %). ”Instämmer inte alls” var det svarsalternativ hos de 
brasilianska respondenterna som fick högst svarsfrekvens med en modalprocent på 35,3 % 
jämfört med de svenska respondenterna där resultatet blev 22,3 %.  
 
15. Om du har möjligheten att välja mellan två kosmetikaföretag, där det ena företaget 
arbetar med CSR, väljer du att köpa en produkt från företaget som arbetar med CSR 
 

 
Resultatet från de brasilianska respondenterna visade att majoriteten valde alternativet 
”instämmer helt” med en modalprocent på 69,8 %. Hos de svenska respondenterna var 
”instämmer delvis” det alternativ som fick högst svarsfrekvens, vilket gav en modalprocent på 
44,6 %, följt av alternativet ”instämmer helt” med en procent på 34,5 %. ”Instämmer delvis” 
var det svarsalternativ som fick nästhögst svarsfrekvens (21,6 %) av de brasilianska 
respondenterna.    
 
16. Hur viktigt anser du att nedanstående faktorer är när du köper kosmetika 
 
Kvalitet 
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Kvaliteten var en faktor som de svenska respondenterna ansåg vara ”mycket viktigt” när de 
köper kosmetika, vilket gav en modalprocent på 48,2 %. Tätt följt fick svarsalternativet 
”viktig” nästhögst svarsfrekvens av svenskarna med en procentsats på 47,5 %. Även hos de 
brasilianska respondenterna var kvalitet en viktig faktor vid köp av kosmetika där 
svarsalternativet ”mycket viktig” gav en modalprocent på 71,9 %. Vidare svarade de 
brasilianska respondenterna ”viktig” med 25,2 %.    
 
Pris 

 
De flesta av de brasilianska respondenterna, med en modalprocent på 52,5 %, svarade att 
faktorn pris var ”viktig”. Likaså svarade majoriteten av de svenska respondenterna med en 
modalprocent på 63,3 %. ”Mycket viktig” och ”varken-eller” fick samma svarsfrekvens av de 
svenska respondenterna med 14,4 %. De brasilianska respondenterna svarade med 30,9 % att 
faktorn pris var ”mycket viktig” och med 15,1 % ”varken-eller”.  
 
Varumärke 

 
Majoriteten av både de svenska (46 %) och brasilianska (39,6 %) respondenterna svarade att 
varumärke var en ”viktig” faktor när de köper kosmetika. Liknande resultat gav även 
svarsalternativet ”varken-eller”, då detta alternativ fick nästhögst svarsfrekvens från de båda 
länderna. Hos de svenska respondenterna blev resultatet 28,1% jämfört med de brasilianska 
respondenternas svar på 28,8 %. ”Oviktigt” fick ett resultat på 19,4 % av de brasilianska 
respondenterna jämfört med 10 % av de svenska respondenterna. 
 
Ingredienser 
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“Varken-eller” och “mycket viktigt” var svarsalternativ från de svenska respondenterna som 
fick samma svarsfrekvens vilket gav ett resultat på 27,3 %. ”Varken-eller” fick en 
svarsfrekvens på 25,9 % av de brasilianska respondenterna och ”mycket viktigt” fick ett 
resultat på 22,3 %. Det svarsalternativ som fick den högsta svarsfrekvensen från båda 
länderna var alternativet ”viktigt” med en modalprocent på 43,9 % från de svenska 
respondenterna samt 38,8 % från de brasilianska respondenterna. ”Oviktigt” fick ett resultat 
på 1,4 % av de svenska respondenterna jämfört med 11,5 % av de brasilianska 
respondenterna.  
 
Företagens CSR 

 
Med en modalprocent på 49,6 % från de svenska respondenterna och 40,3 % från de 
brasilianska respondenterna fick svarsalternativet ”viktig” högst svarsfrekvens till påståendet.  
Vidare svarade de brasilianska respondenterna med 31,7 % att företagens CSR ”varken-eller” 
är en viktig faktor när de köper kosmetika. De svenska respondenterna svarade på samma 
svarsalternativ 30,2 %. Svarsalternativet ”oviktig” fick ett resultat på 13,7 % av de 
brasilianska respondenterna jämfört med de svenska respondenternas resultat på 5 % på 
samma svarsalternativ. 
 
Inte är djurtestad 

 
Att kosmetikaprodukter inte är djurtestade ansåg de svenska respondenterna vara en “viktig” 
faktor med en modalprocent på 36,7 %. Tätt efter kom svarsalternativet ”mycket viktig” med 
ett resultat på procent 35,3 %. ”Mycket viktig” var det svarsalternativ som fick högst 
svarsfrekvens hos de brasilianska respondenterna med en modalprocent på 30,2 %. Vidare 
fick svarsalternativet ”viktig” ett resultat på 23,7 % av de brasilianska respondenterna. 
”Oviktigt” fick ett resultat på 13,7 % jämfört med de svenska respondenternas resultat på 1,4 
%. Det brasilianska resultatet till svarsalternativet ”mycket oviktigt” uppgick till 10 % jämfört 
med det svenska resultatet som visade 0 %.  
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17. Du kan tänka dig att betala mer för en produkt från ett kosmetikaföretag som 
arbetar med CSR 

 
Med en modalprocent på 51,8 % visade resultatet att majoriteten av de svenska 
respondenterna ”instämmer delvis” till påståendet att de kan tänka sig att betala mer för en 
produkt från ett kosmetikaföretag som arbetar med CSR. Även hos de brasilianska 
respondenterna fick svarsalternativet ”instämmer delvis” högst svarsfrekvens, vilket gav en 
modalprocent på 52,5 %. Vidare fick svarsalternativen ”instämmer helt” och ”varken-eller” 
hos de brasilianska respondenterna liknande svarsfrekvens där ”instämmer helt” fick ett 
resultat på 19,4 % och ”varken-eller” fick 17,3 %. Hos de svenska respondenterna svarade 
28,7 % att de ”instämmer helt” 28,7 % och 17,9 % svarade ”varken-eller”. 
 
18. Hur mycket mer kan du tänka dig att betala för en kosmetikaprodukt som 
innehåller CSR 
 

 
Resultatet visade att många av de svenska respondenterna kan tänka sig att betala mer för en 
kosmetikaprodukt. Svarsalternativet 11-20 %, med en modalprocent på 38,8%, fick högst 
svarsfrekvens av de svenska respondenterna. 34,5 % kunde även tänka sig att betala 1-10 % 
mer för en kosmetikaprodukt som innehåller CSR. Majoriteten av de brasilianska 
respondenterna svarade att de kan tänka sig att betala 1-10 % mer, vilket gav en modalprocent 
på 64,7 %. Vidare var det 26,6 % som kunde tänka sig att betala 11-20 % mer för en 
kosmetikaprodukt som innehöll CSR. 
 
19. Om du har möjligheten att välja mellan två kosmetikaföretag, där det ena företaget 
inte arbetar med CSR, väljer du att köpa en produkt från företaget som inte arbetar 
med CSR 
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På påståendet där respondenterna fick välja att köpa produkter från det företag som inte 
arbetar med CSR fick svarsalternativet ”instämmer inte alls” högst svarsfrekvens både hos de 
brasilianska och svenska respondenterna. Modalprocenten för de brasilianska respondenterna 
blev 43,5 % och 38,8 % för de svenska respondenterna. ”Instämmer delvis inte” fick 
nästhögst svarsfrekvens hos de båda länderna, vilket resulterade i en procent på 34,5 % hos de 
svenska respondenterna samt 19,4 % hos de brasilianska respondenterna.  
 
20. Du kan tänka dig att betala mindre för en produkt från ett kosmetikaföretag som 
inte arbetar med CSR 
 

 
Påstående där respondenterna fick ta ställning till om de kunde tänka sig att betala mindre för 
en produkt från ett kosmetikaföretag som inte arbetar med CSR, svarade majoriteten av de 
brasilianska respondenterna ”instämmer delvis inte”. Detta resulterade i en modalprocent på 
36 %. Därefter kom alternativet ”varken-eller”, med ett resultat på 28,8 %. Det svenska 
resultatet visade att det var jämnt mellan svarsalternativen ”instämmer delvis”, med en 
modalprocent på 25,9 %. och ”varken-eller” med ett resultat på 25,2 %.  
 
22. Om du anser att ett kosmetikaföretags CSR aktivitet överensstämmer med 
verksamheten väljer du att köpa från företaget 
 

 
När respondenterna fick ta ställning till påstående om de ansåg sig köpa produkter från 
kosmetikaföretag där dess CSR aktiviteter stämmer överens med företaget, var ”instämmer 
delvis” det mest populära svarsalternativet hos de svenska respondenterna. Detta gav en 
modalprocent på 41,7 %. Det alternativ som var det mest populära hos de brasilianska 
respondenterna var ”instämmer helt”, med en modalprocent på 48,2 %. ”Varken-eller” var det 
svarsalternativ som fick nästhögst svarsfrekvens hos de svenska respondenterna, med en 
svarsfrekvens på 32,4 %. Vidare, hos de brasilianska respondenterna var ”instämmer delvis”, 
det svarsalternativ näst flest hade valt, med en svarsfrekvens på 32,4 %. 
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23. Rangordna de listade CSR initiativen i kosmetikabranschen nedan, från 1-4 (där 1 
är det initiativ som du anser är minst viktigast och 4 det som är viktigast).  
 
Etisk produktion, såsom hänsyn till produktionens påverkan på miljö samt respekt för 
mänskliga rättigheter 

 
 
Tillhandahålla konsumenter lagliga produkter, såsom ej innehåller skadliga ingredienser  

 
 
Engagemang i lokala samhällen, såsom ekonomiska- och sociala bidrag 

 
 
Att tillhandahålla goda arbetsförhållanden, såsom arbetstillfälle och en säker arbetsplats 

 
När respondenterna fick rangordna fyra olika CSR initiativ utifrån vad de tyckte var viktigast 
svarade de brasilianska respondenterna med ordningsföljden (viktigast först): Tillhandahålla 
goda arbetsförhållanden (56,8 %), engagemang i lokala samhällen (41 %), tillhandahålla 
lagliga produkter (40,3 %) och sist etisk produktion (63,3 %). De svenska respondenterna 
rangordnade de listade CSR initiativen som följande (viktigast först): Tillhandahålla lagliga 
produkter (46,8 %), tillhandahålla goda arbetsförhållanden (30,2 %), etisk produktion (44,6 
%) och sist engagemang i lokala samhällen (76,3 %).  
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23. Välj det påstående som du anser stämmer bäst överens med ditt köpbeteende 
 

 
 

 
 
När respondenterna ställdes inför att välja det påstående som de ansåg bäst stämde överens 
med sitt köpbeteende fick påståendet ”CSR har en påverkan på mitt köpbeslut, men det är inte 
den mest avgörande faktorn vid köp” högst svarsfrekvens hos de svenska respondenterna. 
Resultatet av detta svarsalternativ gav en modalprocent på 46 %. Till skillnad från de 
brasilianska respondenterna fick påståendet ”jag tänker över CSR i mitt köpbeslut, men 
använder det sällan som ett kriterium vid köp” den högsta svarsfrekvensen, med en 
modalprocent på 49 %. Det påstående som fick lägst svarsfrekvens av de båda länderna med 
en procentsats på 5 % var ”jag grundar mitt köpbeslut på CSR”.  
 
 
 
 
 
 

Sverige 
Jag grundar mitt köpbeslut på CSR 

CSR har en påverkan på mitt 
köpbeslut, men det är inte den mest 
avgörande faktorn vid köp 

Jag tänker över CSR i mitt 
köpbeslut, men använder det sällan 
som ett kriterium vid köp 

Jag grundar inte mitt köpbeslut på 
CSR 

Brasilien 
Eu baseio minha decisão de compra 
na Responsabilidade Social 

Responsabilidade Social possui um 
impacto em minhas decisões de 
compra, mas não é o fator mais 
decisivo na compra 
Eu penso na Responsabilidade 
Social em minhas decisões de 
compra, mas raramente é usado 
como um critério na hora da escolha 
Eu não baseio minha decisão de 
compra na Responsabilidade Social 
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Brasilien 

Feminino 

Masculino 

Brasilien 
< 18 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

> 65 

Sverige 

Singel 

I förhållande 

Gift 

Skild 

Annat 

Brasilien 

Solteiro 

Namorando 

Casado 

Divorciado 

Outro 

24. Kön 

 
Alla respondenter i både den svenska och brasilianska undersökningen var kvinnor. 
Modalprocenten blev därför 100 % på både den svenska och brasilianska undersökningen.  
 
25. Ålder 

 
Både de svenska och brasilianska respondenterna var mellan 18-65 år. Mest frekvent var ålder 
18-25 från de båda länderna. Vidare var 17 % av de brasilianska respondenterna mellan åldern 
26-35 jämfört med de svenska respondenterna där procenten uppgick till 18 %. I Sverige blev 
resultatet 36-45 år 19 %, 46-55 år 22 % och 56-65 år 11 %. Jämfört med det brasilianska 
resultatet som blev 36-45 år 11 %, 46-55 år 7 % och 56-65 år 4 %.  
 
26. Civilstatus 

 
 
 
 
 
 
 
 

”Singel” var den civilstatus som var mest frekvent hos de brasilianska respondenterna med en 
modalprocent på 50 % jämfört med de svenska respondenterna där procentsatsen blev 25 %. 
Bland de svenska respondenterna var ”gift” det svarsalternativ som fick högst svarsfrekvens 

Sverige 

Kvinna 

Man 

Sverige 
< 18 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

> 65 
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Sverige 
Student 

Arbetande 

Både student 
och arbetande 
Arbetslös 

Pensionär 

Annat 

Sverige (SEK) 
Under 10 000 

10 001- 20 000 

20 001- 30 000 

30 001- 40 000 

40 001- 50 000 

Över 50 001  

med en modalprocent på 37 %. I samma svarsalternativ blev det brasilianska resultatet 12 %. 
”I förhållande” var det svarsalternativ som fick nästhögst svarsfrekvens från de båda länderna 
med en liknande procentsats på 32 %.  
 
27. Sysselsättning 

 
“Arbetande” var den mest frekventa sysselsättning hos de svenska respondenterna, vilket gav 
en modalprocent på 65 %. På samma svarsalternativ blev det brasilianska resultatet 22 %. 
“Både student och arbetande” var de brasilianska respondenternas mest frekventa 
sysselsättning, vilket gav en modalprocent på 50 %. Av de båda länderna fick “Student” ett 
resultat på 19 %.   
 
28. Personlig bruttoinkomst per månad 

 
Den personlig bruttoinkomst per månad som fick högst svarsfrekvens av de svenska 
respondenterna var “30 001- 40 000”, med en modalprocent på 30 %. Det svarsalternativ som 
fick högst svarsfrekvens (50 %) av de brasilianska respondenterna var “1 001 – 2 000”. Med 
22 % fick båda svarsalternativen “10 001 – 20 000” och “20 001 – 30 000” samma resultat av 
de svenska respondenterna. Det svarsalternativ som fick nästhögst svarsfrekvens hos de 
brasilianska respondenterna var “Under 1 000” med 21 %.  
 
 
 
 

Brasilien 
Estudante 

Empregado 

Estudante e 
Empregado 
Desempregado 

Aposentado 

Outro 

Brasilien (BRL) 

Abaixo de 1.000 

1.001 - 2.000 

2.001 - 3.000 

3.001 - 4.000 

4.001 - 5.000 

Acima de 5.001 
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Sverige 

CSR är ett "luddigt" begrepp 

Dålig kommunikation från 
kosmetikaföretag om deras CSR 
aktiviteter 
Olika faktorer kopplat till CSR 
påverkar köpbeteendet 

Pris och kvalitet är viktiga faktorer 
vid köp av kosmetikaprodukter 

Följer nyheter och sociala medier 
om kosmetikaföretags sociala 
ansvarstagande 

29. Om du vill, lämna gärna en kommentar om CSR i kosmetikabranschen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
98 svenska respondenter och 142 brasilianska respondenter valde att lämna kommenterar om 
CSR i kosmetikabranschen. De ovanstående kategorierna sammanfattar de kommentar som 
framkom flest gånger. Majoriteten av de svenska respondenterna kommenterade att CSR var 
ett luddigt begrepp (36 respondenter). Den kategorin som flest brasilianska respondenter 
kommenterade var att ekonomin påverkar val av kosmetikaprodukter (44 respondenter). 

Brasilien 
CSR är ett oklart begrepp 

Kosmetikaföretag är dåliga på att 
kommunicera deras CSR 
aktiviteter 
Det borde bli lag på att 
kosmetikaföretag ska agera socialt 
ansvarstagande 
Ekonomin påverkar val av 
kosmetikaprodukter 

Informationsbrist om företags CSR 
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4.1 Analys från SPSS 

För att analysera och utvärdera vår primärdata, förutom stapel- och cirkeldiagrammen ovan, 
har vi även valt att utföra tester i statistikprogrammet SPSS. De tester som vi valde till vår 
primärdata var: frekvenstabell, deskriptiv analys samt ett “One-sample T-test”. Då vårt syfte 
med denna studie var att redogöra hur kvinnliga konsumenters köpbeteende påverkas av CSR 
i kosmetikabranschen, samt att jämföra skillnader mellan Sverige och Brasilien har vi valt att 
utföra samma tester på vår primärdata från de båda länderna. Detta för att, i nästa kapitel, 
kunna analysera och jämföra vår insamlade primärdata med vår teoretiska referensram. 
Samtliga tester finns tillgängliga i studiens bilagor. Med hjälp av både frekvenstabell och den 
deskriptiva analysen visade vår primärdata bland annat hur många respondenter som deltog i 
undersökningen (N). Vidare visade datan de båda ländernas medelvärde (mean), median 
(median), typvärde (mode) samt standardavvikelsen. Ett medelvärde som låg runt 3 visade att 
respondenterna hade en neutral inställning till påståendena. Ett medelvärde som låg under 3 
visade en mer negativ inställning till påståendet och ett medelvärde över 3 visade en mer 
positiv inställning. Resultatet visade en stor spridning hos de båda länderna. Hos de svenska 
respondenterna varierade medelvärdet mellan 1 – 4,4 % och hos de brasilianska 
respondenterna varierade medelvärdet mellan 1- 4,6 %. Med hjälp av standardavvikelsen går 
det att utläsa hur mycket kvinnornas respons avviker från medelvärdet. Ju mindre 
standardavvikelsen är, desto mer eniga är urvalet till den aktuella frågan (Bryman & Cramer 
2003). Resultatet från vår analys i SPSS visade att de svenska respondenternas 
standardavvikelse låg mellan 0,38-1,38 och de brasilianska respondenternas standardavvikelse 
visade en spridning mellan 0,72-1,50. De båda länderna hade en relativt låg 
standardavvikelse, vilket indikerar på att de var ganska eniga i sina svar. Även med hjälp av 
typvärde och median går det att ta fram intressant fakta (Jacobsen, 2002). Det svenska 
resultatet visade att medianen och typvärdet skiljde sig åt på 11 påståenden, jämfört med det 
brasilianska resultatet, där medianen och typvärdet skiljde sig åt på 12 påståenden. På de 
påståenden där medianen och typvärdet skiljde sig åt, innebar det att fördelningens mittpunkt 
inte var samma som det värde som förekom flest gånger (Jacobsen, 2002). 

Vi valde även att göra ett One-sample T-test, som vi argumenterade för i föregående kapitel. 
Tanken med detta test var att beräkna konfidensintervallet för medelvärdet i populationen. För 
att kunna få fram konfidensintervallet behövde standardfelet räknas ut, eftersom 
konfidensintervallets bredd är beroende av standardfelet (Bryman & Cramer, 2003; Foster, 
2001). Vi valde att använda oss av ett konfidensintervall på 95 %. Med hjälp av 
konfidensintervallet fick vi fram det intervall där vårt medelvärde måste passa in för att vårt 
resultat ska kunna säkerställas till 95 %. Resultatet visade att ländernas samtliga påståendens 
medelvärden låg innanför det godkända intervallet inom konfidensintervallet. Detta i sin tur 
betyder att vårt resultat kan säkerställas till 95 %. Hade något av våra påståenden inte legat 
inom det godkända intervallet för vårt konfidensintervall på 95 % hade dessa påståenden inte 
varit tillförlitliga och vi hade då inte kunnat ha med dem i vår analys. 
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5.0 Analys 
 
I detta kapitel presenteras en analys av vårt empiriska material tillsammans med vår 
teoretiska referensram. Genomgående i analysen kommer likheter och skillnader mellan de 
svenska och brasilianska kvinnornas svar att redogöras.  
 
 

5.1 Medvetenhet 

När det handlar om konsumenters medvetenhet om företags CSR, hävdar Bhattacharya och 
Sen (2004), att det finns stora skillnader mellan människor. Empirin visade en skillnad mellan 
de svenska och brasilianska respondenterna, då majoriteten av de svenska kvinnorna ansåg sig 
ha dålig medvetenhet om CSR i kosmetikabranschen. De brasilianska respondenterna ansåg 
sig däremot ha medel medvetenhet om CSR i kosmetikabranschen, vilket gav Brasilien ett 
typvärde på 3 till skillnad från det svenska resultatet där typvärdet kunde fastställas till 2. 
Empirins svar kan därmed delvis stärka Pomering och Dolnicars (2009) teori om att 
konsumenter har begränsad medvetenhet om CSR. Vidare kan Bhattacharya och Sens (2004) 
teori delvis förkastas då empirins resultat visade att det inte fanns några större skillnader 
mellan de svenska och brasilianska kvinnornas medvetenhet om CSR i kosmetikabranschen. 
En anledning till konsumenters begränsade medvetenhet om CSR kan bero på att konceptet är 
komplext och oklart definierat (Welford & Frost, 2006; Lantos, 2001; Dahlsrud, 2008; 
Masaka, 2008). Att utläsa från den öppna frågan i formuläret var att ett flertal av både de 
svenska och brasilianska kvinnorna ansåg att CSR är ett “luddigt” begrepp samt att företag är 
dåliga på att kommunicera deras CSR aktiviteter till allmänheten. På grund av att 
respondenterna påstod att CSR var diffust samtidigt som de även hade begränsad medvetenhet 
om konceptet, kan det leda till en tolkning om att kvinnorna även är osäkra på hur företag 
arbetar med CSR. Empirin kan ge stöd åt Carrigan och Attallas (2001) teori om att 
konsumenter är osäkra på hur företag arbetar med CSR då deras kunskap och medvetenhet i 
vissa fall är begränsad. Likaså vet många företag inte hur de ska kommunicera sina CSR 
aktiviteter till samhället och hur det påverkar konsumenter (Barin-Cruz & Boehe, 2010; 
Borglund & Frostenson, 2006; Mohr et al., 2001). Detta kan också vara en bidragande orsak 
till varför endast ett fåtal av de brasilianska och svenska kvinnorna ansåg sig ha bra 
medvetenhet om CSR i kosmetikabranschen.  
 
Pomering och Dolnicar (2009) konstaterar att om konsumenter är medvetna om företags CSR, 
får konsumenterna en starkare och mer positiv inställning till företaget, vilket i sin tur 
påverkar deras köpbeteende. Även Bhattacharya och Sen (2004) förklarar att konsumenternas 
köpbeteende påverkas om de är medvetna om företagens CSR. Vidare hävdar författarna att 
om konsumenter har begränsad medvetenhet om CSR, kan detta leda till att de inte reagerar 
på företagens sociala aktiviteter. De svenska respondenterna ansåg att deras medvetenhet om 
kosmetikaföretags CSR hade en påverkan på deras köpbeteende, även om empirin visade att 
de hade begränsad medvetenhet om CSR i branschen. Resultatet kan tolkas som att de 
svenska kvinnorna kan reagera på kosmetikaföretagens CSR aktiviteter när de köper 
produkter och att CSR därför kan ha en påverkan på deras köpbeteende. De brasilianska 
kvinnorna var, till skillnad från de svenska kvinnorna, likgiltiga till om deras medvetenhet om 
kosmetikaföretags CSR påverkade deras köpbeteende i branschen. Dock visade det 
brasilianska resultatet att majoriteten av kvinnornas köpbeteende inte påverkades av 
kosmetikaföretags CSR (typvärde 4), i samma utsträckning som de svenska kvinnorna 
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(typvärde 2). Det svenska resultatet kan därmed delvis förkasta Bhattacharya och Sens (2004) 
ovanstående teori då de svenska kvinnorna hävdar att de har begränsad medvetenhet om CSR 
i kosmetikabranschen, samtidigt som de påstod att medvetenheten om kosmetikaföretags CSR 
påverkade deras köpbeteende. Däremot accepteras delar av Bhattacharya och Sens (2004) 
samt Pomering och Dolnicars (2009) teorier av de svenska kvinnorna, om att konsumenters 
medvetenhet om företags CSR påverkar konsumentens köpbeteende. Likaså kan delar av 
Bhattacharya och Sens (2004) teori styrkas baserat på det brasilianska resultatet. De 
brasilianska kvinnorna ansåg dels att de hade medel medvetenhet om CSR i 
kosmetikabranschen, samtidigt som resultatet visade att deras medvetenhet om 
kosmetikaföretags CSR inte påverkade deras köpbeteende. Vidare kan Pomering och Dolnicar 
(2009) teori ytterligare stärkas av ett antal svenska kvinnor som lämnade kommentarer i 
formulärets öppna fråga om att deras köp påverkas av att de är medvetna om olika företags 
hållbarhetsarbeten. Vidare kommenterade ett antal svenska respondenter att de är lojala till de 
kosmetikaföretag som arbetar med miljö och etiska frågor.  
 

5.2 Information 

Empirin visade ett likvärdigt utfall mellan de svenska och brasilianska respondenterna då 
majoriteten av dem ansåg sig ha begränsad information om CSR i kosmetikabranschen. 
Skillnaden var att de brasilianska kvinnornas medelvärde visade ett värde under 3 % jämfört 
med de svenska kvinnornas medelvärde som visade ett värde under 2 %. De båda värdena 
visade därmed att majoriteten av kvinnorna ansåg sig ha dålig information om CSR i 
kosmetikabranschen. Öberseder, et al. (2011) hävdar att konsumenters begränsade 
information om CSR kan påverka deras köpbeteende. De förklarar att med begränsad 
information om CSR, kan det orsaka att konsumenter inte tar hänsyn till företags sociala 
ansvar när de köper företagets produkter. Denna teori stärks då empirin visade att de båda 
ländernas respondenter instämde på ett eller annat sätt till att information om CSR i 
kosmetikabranschen påverkade deras köpbeteende. Resultatet visade likheter i kvinnornas 
svar, då de båda ländernas medelvärde var över 3 % samt att deras typvärde var 4, vilket 
visade att majoriteten av kvinnorna hade en positiv inställning till att information om CSR i 
kosmetikabranschen påverkar deras köpbeteende. Vidare fanns det ytterligare likheter mellan 
Sverige och Brasilien då ett antal respondenter från de båda länderna lämnade kommentarer i 
formulärets öppna fråga om att företag måste bli bättre på att informera kunder och om deras 
sociala ansvar för att kunden ska kunna ta hänsyn till detta vid olika köptillfällen. Majoriteten 
av de svenska och brasilianska respondenterna var även eniga om att de inte söker 
information om CSR i kosmetikabranschen. Detta stärker Carrigan och Attallas (2001) 
antaganden, då de argumenterar att konsumenter vill bli tilldelad information om hur företag 
arbetar med socialt ansvar. Konsumenter söker alltså inte själva efter, eller är villiga att ägna 
tid åt att söka information om företags CSR. Emellertid visade empirin en skillnad, då de 
svenska kvinnorna ägnade mer tid åt att söka information om CSR i kosmetikabranschen, 
jämfört med de brasilianska kvinnorna. I tillägg lämnade ett flertal svenska kvinnor 
kommentarer i formulärets öppna fråga att de följde nyhetsflöden, både på TV och på sociala 
medier om företags sociala ansvarstagande, vilket även kom att påverka deras köpbeteende. 
Med dessa kommentarer, gör att vi till viss del kan dementera Carrigan och Attallas (2001) 
ovanstående teori, då ett flertal svenska kvinnor, indikerade på att de själva sökte information 
om CSR i kosmetikabranschen.  
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5.3 Straffa och belöna 

Det empiriska resultatet visade ytterligare likheter och skillnader mellan Sverige och Brasilien 
när de kvinnliga respondenterna fick ta ställning till påståenden rörande straffa och belöna 
teorier (Creyer & Ross, 1997; Bhattacharya & Sen, 2001; Carrigan & Attalla, 2001; Mohr & 
Webb, 2005). Både de svenska och brasilianska kvinnorna var eniga om att de delvis valde att 
avstå att köpa produkter från kosmetikaföretag som inte arbetar med CSR. Värt att notera var 
att de brasilianska kvinnorna var mer tydliga än de svenska med att helt avstå från att köpa 
produkter av kosmetikaföretag som inte arbetar med CSR, jämfört med de svenska kvinnorna, 
som kunde tänka sig att köpa produkter från kosmetikaföretag trots att de inte arbetar med 
CSR. Detta resultat kan stärka Creyer och Ross (1997) teori om att konsumenter straffar eller 
belönar företag, beroende på om de arbetar med CSR eller inte. Författarnas teori handlar om 
att konsumenter förväntar sig att företag ska ägna sig åt socialt ansvarstagande och därmed 
grundar sitt köpbeteende på att straffa oansvariga företag och belöna de ansvariga. Även 
Bhattacharya och Sen (2001) hävdar att konsumenter kommer att straffa företag som inte 
agerar socialt ansvarstagande och belöna de företag som arbetar med det. Ovanstående teorier 
stärks ytterligare av empirin som visade en likhet i att majoriteten av kvinnorna från de båda 
länderna väljer att köpa produkter från kosmetikaföretag som arbetar med CSR. Dock var de 
brasilianska kvinnorna mer eniga och tydliga om att de köper produkter baserat på företagens 
CSR, till skillnad från de svenska kvinnorna där ett flertal svarade att dem inte väljer att köpa 
på grund av företags CSR. Resultatet kan antyda att de båda ländernas kvinnor är villiga att 
straffa oansvariga och belöna ansvariga kosmetikaföretag. Därmed argumenterar vi för att 
brasilianska och svenska kvinnors köpbeteende påverkas av CSR i kosmetikabranschen. 
 
Creyer och Ross (1997) påstår att huruvida en konsument gillar eller ogillar ett företags 
handlingar kan återspeglas genom det pris konsumenten är villig att betala för en produkt. 
Genom att betala ett lägre pris för en produkt straffar konsumenter oansvariga företag, på 
samma sätt belönar dem ansvarstagande företag genom att betala mer för en produkt. En 
övervägande del av de båda ländernas respondenter var eniga om att de kunde tänka sig att 
betala mer för en produkt från ett kosmetikaföretag som arbetar med CSR. Den enda 
skillnaden mellan länderna var hur mycket mer de var villiga att betala för en produkt som 
innehöll CSR. Flertalet av de svenska kvinnorna kunde tänka sig att betala 11-20 % mer för 
en kosmetikaprodukt som innehåller CSR, jämfört med de brasilianska kvinnorna som kunde 
tänka sig att betala 1-10 % mer för en kosmetikaprodukt. Det empiriska resultatet kan därmed 
även styrka Carrigan och Attallas (2001) samt Mohr och Webbs (2005) teorier om att 
konsumenter är beredda att betala mer för en vara om företaget arbetar med CSR. Å andra 
sidan visade empirin att majoriteten av de brasilianska kvinnorna inte kunde tänka sig att 
betala mindre för en produkt om ett kosmetikaföretag utesluter CSR aktiviteter i 
verksamheten. Till skillnad från de brasilianska kvinnorna svarade majoriteten av de svenska 
kvinnorna att de kunde tänka sig att betala mindre för en produkt som inte innehåller CSR. 
Detta kan tolkas som att det brasilianska resultatet förkastar Creyer och Ross (1997) teori då 
majoriteten av respondenterna svarade, med typvärde 2, att de inte kunde tänka sig att betala 
mindre för en produkt från oansvariga kosmetikaföretag. Till skillnad visade det svenska 
resultatet att respondenterna, med typvärdet 4, var villiga att betala mindre för en produkt från 
kosmetikaföretag som inte arbetar med CSR. Således kan vi se en koppling mellan de svenska 
respondenterna och Carrigan och Attalla (2001), Mohr och Webb (2005) samt Creyer och 
Ross (1997) resonemang. Empirin indikerade på att de svenska kvinnorna kunde tänka sig att 
betala mer för en produkt från ett kosmetikaföretag som arbetar med CSR samt betala mindre 
för produkter från kosmetikaföretag som inte arbetar med CSR. Resultatet kan därmed tyda på 
att svenska kvinnor kan tänka sig att straffa oansvariga kosmetikaföretag, samt belöna 
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ansvariga kosmetikaföretag. Vi ser dock en svårighet att dra paralleller mellan Carrigan och 
Attalla (2001), Mohr och Webb (2005) samt Creyer och Ross (1997) teorier och det 
brasilianska resultatet, då kvinnorna visade en oenighet till påståendena om att straffa och 
belöna kosmetikaföretag. De brasilianska kvinnorna kunde tänka sig att betala mer för en 
produkt, om kosmetikaföretaget arbetar med CSR. Vidare kunde majoriteten av kvinnorna 
inte tänka sig att betala mindre för en produkt om kosmetikaföretaget inte arbetar med CSR.  
 
De båda ländernas resultat visade en likhet, där kvinnorna var eniga om att de väljer det 
kosmetikaföretag som arbetar med CSR om dem har möjligheten välja mellan två 
kosmetikaföretag, där bara det ena företaget arbetar med CSR. Empirin visade ytterligare en 
likhet mellan länderna då majoriteten av respondenterna var eniga om att de inte väljer att 
köpa en produkt från ett företag som inte arbetar med CSR. Baserat på den empiriska datan, 
väljer vi att acceptera Mohr och Webbs (2005) resonemang om att när en konsument får välja 
mellan produkter från två olika företag, kommer konsumenten att välja den produkt från det 
företag som arbetar med socialt ansvarstagande. Vidare stärker responsen även Creyer och 
Ross (1997) teori om att konsumenter belönar ansvariga företag genom deras köpbeteende.  
 

5.4 CSR aktiviteter 

Ett företags CSR aktiviteter påverkar konsumenten olika, baserat på hur företaget utför sina 
aktiviteter samt hur väl de överensstämmer med verksamheten. Ytterligare en anledning till 
hur konsumenten påverkas av företagens CSR aktiviteter bygger på varför aktiviteten utförs 
(Bhattacharya & Sen, 2004). Vidare påstår Becker-Olsen et al. (2006) att konsumenten kan 
avstå att köpa en produkt om denne anser att företagens CSR aktiviteter inte stämmer överens 
med verksamheten. Empirin visade en likhet mellan de båda länderna, då majoriteten av 
kvinnorna var överens om att deras köpbeteende påverkas av kosmetikaföretags CSR 
aktiviteter. Av empirin gick det även att utläsa att de brasilianska kvinnorna valde att avstå att 
köpa från ett företag om deras CSR aktiviteter inte överensstämmer med verksamheten, precis 
som Becker-Olsen et al. (2006) hävdar. I tillägg var de brasilianska kvinnorna, liksom de 
svenska, positiva till att köpa från ett kosmetikaföretag om deras CSR aktiviteter 
överensstämmer med företaget. Vidare visade empirin en skillnad mellan ländernas resultat då 
majoriteten av de svenska kvinnorna var neutrala till att dem kunde tänka sig att avstå från att 
köpa produkter från ett företag där CSR aktiviteterna inte överensstämmer med verksamheter. 
Därmed kan vi inte ta ställning till om Becker-Olsen et al. (2006) teori kan förstärkas eller 
förkastas av det svenska resultatet. Dock indikerar det svenska medelvärdet till påståendet 
(2,4 %) att Becker-Olsen et al. (2006) teori mer kan stärkas än dementeras. 
Sammanfattningsvis kan likheterna samt olikheterna från empirin jämföras med vad 
Bhattacharya och Sen (2004) förklarar om hur ett företag kan påverka konsumenten olika 
grundat på hur företagets CSR aktiviteter överensstämmer med verksamheten.   
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5.5 Kotlers köpbeteende 

Det finns många faktorer som påverkar konsumenters köpbeteende. Det som påverkar 
konsumenterna i deras köpbeslut är kopplat till kultur, personliga, sociala och psykologiska 
faktorer (Kotler & Armstrong, 2012). 
 

5.5.1 Familj 
Empirin visade en likhet mellan de brasilianska och svenska respondenterna, då mer än 
hälften av de båda ländernas kvinnor ansåg att familjen var en faktor som hade en betydande 
påverkan på deras köpbeteende när de valde kosmetikaprodukter. Kotler & Armstrong (2012) 
menar att familjen är en av de faktorerna som har en stor påverkan på människans 
köpbeteende. Detta grundar författarna på att en människas beteende, preferenser, 
uppfattningar och värderingar bland annat härstammar från familjen. Även Itim Internatoinal 
(u.å.) nämner att familjen är en viktig del för både svenskar och brasilianare, då både ett 
individualistiskt och kollektivistiskt samhälle prioriterar familjen högt i olika sammanhang. 
Värt att nämna var att empirin visade att det var fler brasilianska kvinnor, jämfört med de 
svenska, som ansåg att familjen inte hade någon påverkan på deras köpbeteende vid val av 
kosmetikaprodukter. Å andra sidan visade merparten av ländernas kvinnor att familjen hade 
en påverkan på deras köpbeteende vid val av kosmetikaprodukter, vilket stärker både Kotler 
och Armstrongs (2012) samt Itim Internatoinal (u.å.) teorier om att familjen är en viktig faktor 
som påverkar konsumentens köpbeteende.  
 

5.5.2 Vänner 
Kotler och Armstrong (2012) förklarar att en människa ingår i olika sociala grupper och att 
den grupp där vänner tillhör har en direkt påverkan på konsumentens köpbeteende. Empirin 
styrker Kotler och Armstrongs (2012) teori då utfallet visade ett näst intill identiskt resultat 
från både de brasilianska och svenska kvinnorna, som svarade att vänner var en faktor som 
hade en påverkan på deras köpbeteende vid val av kosmetikaprodukter. Kotler och Armstrong 
(2012) förklarar vidare att en människa får anpassa sig för att passa in i de olika sociala 
grupperna. Det gör att konsumentens köpbeteende påverkas, då det inte enbart är produkter de 
köper, utan även den livsstil och de värderingar som produkten representerar. 
 

5.5.3 Samhället 
Vidare var de båda ländernas kvinnor även överens om att samhället hade en påverkan på 
deras köpbeteende vid val av kosmetikaprodukter. Empirin visade dock en liten skillnad, då 
de brasilianska kvinnorna var något mer likgiltiga i sina svar, jämfört med de svenska 
kvinnorna. Borglund et al. (2009) samt Sirmon och Lane (2004) hävdar att kulturen har en 
påverkan på samhället och konsumenters attityder, som i sin tur kan påverka konsumenters 
handlingar och uppfattningar till CSR. Resultatet kan tolkas som att samhället påverkar både 
de svenska och brasilianska kvinnornas köpbeteende vid val av kosmetikaprodukter, då 
samhället, utifrån kulturen, formar konsumenters attityder, uppfattningar samt handlingar till 
CSR.  
 

5.5.4 Personliga värderingar 
En annan faktor som påverkar en konsuments köpbeteende är personliga värderingar, som 
tillsammans med olika tendenser och känslor framhäver en människas attityder och 
föreställningar för saker och ting (Kotler & Armstrong, 2012). Det empiriska resultatet kan 
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tolkas som att personliga värderingar har en påverkan på konsumenters köpbeteende då 
majoriteten av både de svenska och brasilianska kvinnorna ansåg att personliga värderingar 
hade en stark påverkan på deras köpbeteende vid val av kosmetikaprodukter. Empirin visade 
även en likhet i att det enbart var ett fåtal av de båda ländernas kvinnor som inte ansåg att 
personliga värderingar hade någon påverkan på deras köpbeteende vid val av 
kosmetikaprodukter. Det i sin tur leder till att empirin accepterar Kotler och Armstrongs 
(2012) teori, baserat på de svenska och brasilianska kvinnornas svar.  
 

5.5.5 Finansiell status 
Kotler och Armstrong (2012) hävdar att även den ekonomiska faktorn har en påverkan på 
människans köpbeteende, vilket kan styrkas av empirin som visade att sammanlagt 78,1 % av 
samtliga respondenter ansåg att den ekonomiska faktorn påverkade konsumentens 
köpbeteende vid val av kosmetikaprodukter. Även Öberseder et al. (2011) argumenterar för 
att konsumentens personliga ekonomi har en påverkan på en konsuments köpbeteende och 
dess ställningstagande till CSR. De konsumenter som har lägre finansiell status ägnar inte lika 
mycket tid eller uppmärksamhet till CSR, jämfört med de som har god finansiell status. 
Responsen resulterade i att Öberseder et al. (2011) teori går att stryka med hjälp av empirin, 
då empirin visade att det var fler svenska kvinnor, jämfört med brasilianska, som söker 
information om CSR i kosmetikabranschen. Det som även går att styrka Öberseder et al. 
(2011) teori var att empirin visade att de svenska kvinnorna hade i genomsnitt en högre 
medelinkomst, jämfört med de brasilianska kvinnorna. Empirin har visat att de brasilianska 
kvinnorna har en positiv inställning till CSR där resultatet visade att de är villiga att betala en 
extra premie för kosmetikaprodukter som innehåller CSR. Trots denna positiva inställning 
visade den öppna frågan att den personliga ekonomin påverkar deras val av 
kosmetikaprodukter. Vi kan se ett mönster mellan ekonomins påverkan och det pris kvinnorna 
kunde tänka sig att betala extra för en kosmetikaprodukt som innehåller CSR. Majoriteten av 
de brasilianska kvinnorna kunde tänka sig att betala 1-10 % mer för denna produkt jämfört 
med de svenska kvinnorna, där majoriteten kunde tänka sig betala 11-20 % mer.  
 

5.6 Faktorer som påverkar människans köpbeteende 

5.6.1 Kvalité, Pris, Varumärke och Företags CSR 
Öberseder et al. (2011) samt Carrigan och Attalla (2001) argumenterar för att ett företags CSR 
aktiviteter inte är den mest avgörande faktorn när en konsument väljer vilka produkter den ska 
köpa. Det finns andra faktorer som också är viktiga, samt har en påverkan på konsumenternas 
köpbeteende, bland annat pris, varumärke och kvalitet. Resultatet visade att, precis som 
Öberseder et al. (2011) samt Carrigan och Attalla (2001) hävdar att företagets CSR inte var 
den enda viktiga faktorn när de brasilianska och svenska kvinnorna köpte kosmetika. Det 
fanns en likhet i empirins resultat då både de svenska och brasilianska kvinnorna tyckte att 
kvalitet och pris var faktorer som var viktigare än företagets CSR när det handlar om 
påverkan på deras köpbeteende. I tillägg ansåg kvinnorna att varumärke, jämfört med företags 
CSR, hade en mindre påverkan på deras köpbeteende. Öberseder et al.s (2011) samt Carrigan 
och Attallas (2001) teorier kan således accepteras, relaterat till faktorer som pris och kvalitet. 
Däremot kan författarnas teorier förkastas gällande faktorn, varumärke. Några av de svenska 
kvinnorna berättade, i empirins öppna fråga, att kvaliteten och priset på produkten var viktiga 
faktorer vid köp av kosmetikaprodukter. Ytterligare nämnde dem att de produkter från företag 
som tar sitt sociala ansvar ofta kostade lite mer, vilket påverkade deras val. Vidare, i empirins 
öppna fråga, berättade ett fåtal av de brasilianska kvinnorna att de ansåg att det skulle bli lag 
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på att företag skulle agera socialt ansvarsfullt, samt att människan, i tidig ålder, skulle få lära 
sig vad CSR var och dess innebörd för omgivningen.  
 

5.6.2 Ingredienser och inte djurtestat 
Majoriteten av de båda ländernas respondenter var eniga om att det var av stor vikt att 
kosmetikaprodukterna inte fick vara djurtestade samt att det var viktigt vad produkten 
innehöll för ingredienser. Sahota (2014) hävdar att kosmetikabranschen är en hårt kritiserad 
bransch, då den fått kritik för att ha tillhandahållit produkter med skadliga och oetiska 
ingredienser. Vidare påstår Sahota (2014) att konsumenter ställer högre krav på företagens 
sociala ansvarstagande, dels på grund av att miljökrisen blir allt mer framträdande. De krav 
som konsumenterna ställer är bland annat hållbara leverantörer, etiska arbetsförhållanden, 
naturliga och oskadliga ingredienser samt att produkterna inte får vara testade på djur. De 
brasilianska kvinnorna ansåg att det var viktigt att produkterna innehöll bra ingredienser, som 
inte hade någon negativ påverkan på miljön. Innehöll produkten skadliga ämnen, var det 
många brasilianska kvinnor som avstod från köp. Värt att notera var att 66 (23,7 %) 
brasilianska kvinnor ansåg att djurtestade produkter var en oviktig faktor vid köp av 
kosmetikaprodukter. Detta är en betydlig skillnad i jämförelse med de svenska respondenterna 
där enbart 4 (1,4 %) kvinnor ansåg att djurtestade produkter inte var av betydelse vid köp av 
kosmetikaprodukter. Således visade empirin att många svenska kvinnor höll med om att 
produkterna inte fick vara testade på djur. Produkterna fick heller inte innehålla ingredienser 
som kunde skada människan eller miljön. Detta kan tolkas som att Sahota (2014) teori kan 
accepteras av det svenska resultatet men att den inte fullt ut kan accepteras av det brasilianska 
resultatet. Vi kan dra paralleller i dessa resultat jämfört med vad kvinnorna svarade i 
nästkommande avsnitt, 5.7 Carroll & Visser.  
 
 
5.7 Carroll & Visser 
 
Enligt Carroll (1991) behöver ett företag ta hänsyn till olika kategorier för att upprätthålla sina 
skyldigheter till samhället. Carroll (1991) har konstruerat en pyramid som innefattar fyra olika 
kategorier för ett företags sociala ansvar. Dessa kategorier är ekonomiskt-, juridiskt-, etiskt- 
och filantropiskt ansvar. Pyramiden grundas med de ekonomiska och juridiska kategorierna 
följt av de etiska och filantropiska som representerar de övre skikten. Visser (2008) hävdar 
dock att Carrolls (1991) CSR pyramid endast kan appliceras på västerländska länder då 
grunden till pyramiden är skapad utifrån dessa länders egenskaper och kulturer. Visser (2008) 
argumenterar att CSRs påverkan och prioriteringar, och därmed pyramidens ordning ser olika 
ut beroende på vilken kultur som är aktuell. Visser (2008) har därmed konstruerat en CSR 
pyramid för icke-västerländska länder där han anser att det ekonomiska lagret har högst 
prioritet, liksom Carrolls (1991), men att filantropiskt ansvar ges näst högst prioritet följt av 
juridiska och därefter etiskt ansvar. Det svenska och brasilianska resultatet från empirin 
visade skillnader i ländernas prioriteringar gällande CSR kategorierna. De svenska 
respondenterna svarade mer likt Carrolls (1991) uppställning av pyramiden, till skillnad från 
de brasilianska respondenterna, vars svar var identiska med Vissers (2008) ordning av CSR 
kategorierna. Det som skiljde de svenska respondenternas CSR prioriteringar från Carrolls 
pyramid var att det juridiska skiktet prioriterades framför det ekonomiska. Dock ses det 
juridiska ansvaret tillsammans med det ekonomiska ansvaret som grundläggande delar i ett 
företags verksamhet (Carroll, 1991), vilket de svenska kvinnorna stärkte i sina svar. Det 
ansvarsområde som de svenska kvinnorna ansåg vara näst minst viktigast var det etiska 
ansvaret, följt av det filantropiska som dem ansåg vara minst viktigast för företag att arbeta 
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med. Respondenternas svar till de två övre skikten kan därför ge stöd åt Carrolls (1991) teori. 
Detta kan tolkas som att Sverige representerar en västerländsk kultur med västerländska 
prioriteringar av företags CSR. Vi kan se mönster i hur de svenska respondenterna har 
prioriterat CSR kategorierna, i förhållande till tidigare svar i empirin. Bland annat påstod de 
svenska kvinnorna att ingredienser och att produkter inte var djurtestade var av hög prioritet 
när de valde kosmetikaprodukter. Detta kan jämföras med att kvinnorna prioriterade de 
juridiska, ekonomiska och etiska kategorierna framför det filantropiska ansvaret. Den svenska 
empirin kan även ge stöd åt Frostenson och Borglund (2006) samt Gjølberg (2010) teori om 
att Sverige är ett land som aktivt arbetar med frågor gällande arbetsrätt, mänskliga rättigheter 
och miljöskydd i sina CSR aktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.7. Egenkonstruerad modell efter Carroll (1991) och Visser (2008) teorier om CSR. Modellen 

visar de svenska respondenternas rangordning av de olika kategorierna. 
 
De brasilianska kvinnorna stärker Vissers (2008) teori och ordning av pyramid. Det första 
lagret, ekonomiskt ansvar var det som fick högst prioritet av de brasilianska kvinnorna. 
Nelson (2003) påstår att CSR i icke-västerländska länder framhäver vikten av företags 
ekonomiska aktiviteter, vilket exempelvis kan innebära att skapa goda arbetsförhållanden. 
Vidare är filantropiskt ansvar det andra lagret i pyramiden, vilket var de brasilianska 
kvinnornas näst högsta prioritet. Detta kan jämföras med att Brasilien har starka religiösa och 
inhemska traditioner om filantropiskt ansvar, vilket har resulterat i att företag skänker sociala 
bidrag till samhället (Casanova & Dumas, 2010; Hollender & Visser, 2011). Det brasilianska 
resultatet visade även att det juridiska ansvaret var näst minst viktigast, följt av det etiska 
ansvaret som dem ansåg vara minst viktigast av kategorierna. Detta kan ytterligare stärka 
Visser (2008) teori, då det juridiska ansvaret generellt har en lägre prioritet i 
utvecklingsländer samt det etiska ansvaret, som länderna bryr sig minst om. Empirin kan 
tolkas som att Brasilien är en icke-västerländsk kultur där prioriteringar av företag CSR är 
olikt västerländska prioriteringar. Brasiliens respons kan därför styrka Vissers (2008) teori om 
att CSR prioriteringar kan se olika ut för olika kulturer.  
 
 
 
 
 
 
 
 



49	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.7. Egenkonstruerad modell efter Carroll (1991) och Visser (2008) teorier om CSR. 
Modellen visar de brasilianska respondenternas rangordning av de olika kategorierna.  
 
Sammanfattningsvis visade empirin att CSR prioriterades olika i Sverige och Brasilien, vilket 
kan bero på att länderna grundar sig i skilda kulturer. Detta kan jämföras med vad Maignan 
(2001) påstår om att frågor gällande politik, juridik, socialt och ekonomi kan påverka 
konsumentens uppfattning om CSR. Vidare hävdar Maignan (2001) att även kulturella 
värderingar är en viktig faktor för CSRs påverkan på konsumenters beteende. 
 

5.8 Mohr fyra typer av konsumenter 

Det finns likheter mellan de svenska och brasilianska kvinnorna när de får ta ställning till om 
dem anser att det är viktigt med CSR i kosmetikabranschen. 77 % av de svenska kvinnorna 
och 82 % av de brasilianska tycker att CSR är viktigt. Empirin överensstämmer med vad 
Babiak och Trendafilova (2011) samt Creyer och Ross (1997) argumenterar för att 
konsumenters intresse för CSR har ökat samt att konsumenterna förväntar sig att företag ska 
agera socialt ansvarsfullt.  
 
Mohr et al. (2001) har, genom en kvalitativ undersökning, identifierat fyra olika grupper av 
konsumenter baserat på hur mycket de grundar sina köp på CSR. Empirin visade en skillnad 
hos ländernas respondenter då dem representerade olika konsumentgrupper. Majoriteten av de 
svenska kvinnorna påstod att CSR har en påverkan på deras köpbeteende, men att CSR inte är 
den mest avgörande faktorn vid köp. Detta kan jämföras med vad Mohr et al. (2001) 
identifierar som en handelsorienterad konsument. En handelsorienterad konsument anser sig 
ha stark tro och goda kunskaper inom CSR och att konceptet kan ha en påverkan på 
konsumentens val av företag och dess produkter (Mohr et al., 2001). Tidigare empiri visade 
att CSR har en påverkan på svenska kvinnor när de väljer kosmetikaföretag och 
kosmetikaprodukter. Vidare har det dock visat sig att en handelsorienterad konsument har för 
bristfällig kunskap för att avgöra om dem ska straffa eller belöna ett företag (Mohr et al., 
2001). Majoriteten av det svenska resultatet dementerar denna del av Mohr et al.s (2001) teori 
då de svenska kvinnorna ansåg sig kunna avgöra om de ska straffa eller belöna företag. Till 
skillnad från de svenska kvinnorna, visade empirin att majoriteten av de brasilianska 
kvinnorna representerar Mohr et al.s (2001) konsumentgrupp betraktare. Dessa konsumenter 
använder sällan företags CSR som en anledning för att köpa produkter. Dock tycker 
betraktare att CSR är ett bra koncept, som de stundvis kan tänka över i sitt köpbeslut. Trots att 
majoriteten av de brasilianska kvinnorna ansåg att företagens CSR är en viktig faktor när de 
köper kosmetika, var det till skillnad från de svenska kvinnorna, ett antal brasilianska kvinnor 
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som ansåg att företagens CSR var oviktigt. Som vi nämnt tidigare visade empirin att de 
brasilianska kvinnorna, till skillnad från de svenska, tog mer avstånd från att straffa 
oansvariga företag. Brasilianarna kunde tänka sig att köpa en produkt även om företaget inte 
arbetar med CSR, samt att dem inte kunde tänka sig att betala mindre för en produkt från ett 
oansvarigt företag. Vidare visade empirin att de brasilianska kvinnorna överlag anser sig ha 
begränsad medvetenhet om CSR i kosmetikabranschen, vilket stärker Mohr et al.s (2001) 
teori om att konsumenten betraktare har begränsad medvetenhet om företags CSR.  
 
Mohr et al. (2001) menar att konsumenter vill gynna företag som arbetar med CSR. Vidare 
anser konsumenterna att de är villiga och motiverade att tänka över CSR vid köp. Trots deras 
positiva inställning till CSR stämmer det inte överens med verkligheten, då endast ett fåtal 
konsumenter tar hänsyn till CSR vid konsumtion. Mohr et al. (2001) teori kan både stärkas 
och dementeras av det svenska resultatet. Teorin dementeras av de svenska kvinnorna då 
empirin har visat att majoriteten av svenskarna tar hänsyn till kosmetikaföretags CSR vid köp 
av produkter. Däremot kan Mohr et al.s (2001) teori om att konsumenter tänker över CSR i 
deras köp samt vill gynna företag som arbetar med CSR stärkas av de båda ländernas kvinnor 
då detta har framkommit vid ett flertal påståenden i empirin. Trots respondenternas positiva 
inställning till CSR har det visat sig att endast ett fåtal svenska kvinnor grundade sitt köp på 
CSR. Det kan därför dras paralleller till att majoriteten av de svenska kvinnorna 
överensstämde med den handelsorienterade konsumenten. De brasilianska kvinnornas svar 
skiljde sig från de svenska. Resultatet visade att majoriteten av de brasilianska kvinnorna inte 
tar hänsyn till kosmetikaföretags CSR vid köp av produkter. Detta kan styrka de brasilianska 
respondenternas identifiering av konsumentgrupp, betraktare.  
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6.0 Slutsats  
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som vi har nått med studien med utgångspunkt i 
studiens syfte och problemställningar. Dessa slutsatser kommer slutligen att utmynna i 
förslag till framtida forskning inom ämnet. 
 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga vilka skillnader och likheter det finns i hur svenska 
och brasilianska kvinnors köpbeteende påverkas av CSR i kosmetikabranschen. Till hjälp har 
vi använt oss av problemställningen “Hur kan kvinnliga konsumenters köpbeteende påverkas 
av CSR i kosmetikabranschen?”. Resultatet har visat att de svenska och brasilianska 
kvinnornas köpbeteende påverkas av CSR i kosmetikabranschen. En anledning till varför 
deras köpbeteende påverkas av CSR kan grundas i den utvalda branschen, då 
kosmetikabranschen karaktäriseras av kritiskt bemötande och hårda krav från samhället. Vi 
hävdar därmed att kvinnor ställer sig kritiska till branschen och därmed värderar 
kosmetikaföretags CSR högt, då studiens resultat indikerar på att kosmetikaföretagens sociala 
ansvarstagande har en stor betydelse för kvinnors köpbeteende i branschen.  
 
Av studiens resultat går det att utläsa att de svenska, respektive brasilianska kvinnornas 
köpbeteende påverkas olika av CSR. Dock hade vi önskat att se fler skillnader och likheter 
mellan länderna, än de vi fått fram. Anledningen till detta, tror vi, kan bland annat bero på de 
språkbarriärer som uppstod vid översättning av frågeformulär för våra brasilianska 
respondenter. Ytterligare en anledning till varför kvinnornas köpbeteende påverkas olika av 
CSR, argumenterar vi för, är att det grundas på att CSR är ett diffust och komplext begrepp, 
som tolkas på olika sätt beroende vart i världen den kommuniceras. Vi anser att det kan bero 
på ländernas skillnader i frågor rörande ekonomi, socialt, politik och kultur. Dessa frågor 
resulterar i skilda CSR livscykler, vilket i sin tur påverkar konsumentens köpbeteende. Vidare 
bedömer vi att kulturen har en viktig inverkan på människors attityder och beteenden, vilket 
grundar sig på familj, vänner, samhället och personliga värderingar. Detta i sin tur, anser vi, 
formar och påverkar individers uppfattning och handlingar gentemot CSR. 
 
I enighet med de använda teorierna, finner vi likheter samt skillnader i studien. De likheter 
som studien frambringade var att både Sveriges och Brasiliens kvinnor hade begränsad 
medvetenhet och information om CSR i kosmetikabranschen. Detta kan sammankopplas 
med att konsumenter generellt inte aktivt söker information om CSR i kosmetikabranschen. 
Samtidigt finns det många kosmetikaföretag som inte kommunicerar sina CSR aktiviteter i 
den utsträckning som är nödvändigt för att fånga konsumenters uppmärksamhet. Vidare 
visade studien att kvinnornas köpbeteende påverkades av CSR, då båda länderna kunde tänka 
sig att straffa samt belöna kosmetikaföretag efter deras sociala och etiska beteende. Det 
framkom att kvinnorna kunde tänka sig att avstå köp från kosmetikaföretag som inte arbetade 
med CSR, samtidigt som kvinnorna var villiga att belöna kosmetikaföretag som arbetar med 
CSR genom att köpa deras produkter. Å andra sidan ställer vi oss kritiska till om kvinnorna 
straffar och belönar kosmetikaföretag medvetet, då majoriteten ansåg sig ha begränsad 
medvetenhet och information om CSR i branschen. Vi anser att en konsument behöver 
information och medvetenhet om kosmetikaföretags CSR för att kunna avgöra om denne ska 
straffa eller belöna företaget. Resultatet visade även att majoriteten av kvinnorna kunde tänka 
sig betala en premie till de kosmetikaföretag, vars produkter innehöll CSR. Skillnaden var att 
de svenska kvinnorna kunde tänka sig att betala en högre premie, än de brasilianska 
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kvinnorna. Vi tror att detta kan grundas i kvinnornas olika finansiella statusar. På grund av att 
majoriteten av kvinnorna ställde sig positiva till att straffa oansvariga kosmetikaföretag och 
belöna ansvariga, samt att kvinnorna var villiga att betala en premie för en produkt som 
innehöll CSR, hävdar vi att kvinnors köpbeteende påverkas av CSR i kosmetikabranschen.  
 
Trots att vi har kommit fram till att kvinnors köpbeteende påverkas av CSR i 
kosmetikabranschen, har vi funnit faktorer som kvinnorna anser vara viktigare än företagets 
CSR. Empirin visade att de båda ländernas kvinnor värderade pris och kvalitet som högre 
påverkande faktorer vid val av kosmetikaprodukter, jämfört med företagets CSR. Vi kan 
därmed dra en slutsats om att traditionella kriterier, såsom kvalitet och pris påverkar kvinnors 
köpbeteende i större utsträckning än företags sociala ansvarstagande. Vi tror att detta beror på 
att människor dels värderar kvalitet högt, samt att ekonomi är en viktig faktor för 
konsumenten. 
 
Intressanta och betydande skillnader som framkommit i studien var kvinnornas prioriteringar 
av CSR i kosmetikaföretag. Resultatet visade att Sveriges kvinnors prioriteringar till stor del 
stämde överens med Carrolls CSR-pyramid, vilket Visser (2008) påstår är grundat på 
Västerländskt ursprung. De brasilianska kvinnornas prioriteringar var identiska med Vissers 
CSR-pyramid. Vi anser, liksom många författare, att kultur, politik, ekonomi och sociala 
frågor har en viktig påverkan på hur CSR tolkas och prioriteras av konsumenter. Vi 
argumenterar för att dessa frågor har legat till grund för kvinnornas olika CSR prioriteringar, 
vilket har resulterat i att ordningen i pyramiden skiljer sig åt mellan länderna.  
 
Ytterligare en intressant avvikelse som styrker att det finns skillnader i svenska och 
brasilianska kvinnors köpbeteende grundar sig på Morh et. als (2001) teori om att det finns 
olika konsumentgrupper relaterat till CSR köp. Majoriteten av de svenska kvinnorna kunde 
identifieras som handelsorienterade konsumenter jämfört med de brasilianska kvinnorna som 
identifierades som betraktare. Resultatet visar att de svenska kvinnorna är med mottagliga för 
att grunda sina köp på CSR i jämfört med de brasilianska kvinnorna som sällan använder CSR 
som ett kriterium när de köper produkter. Vi hävdar därmed att kvinnors köpbeteende på 
något vis påverkas av CSR i kosmetikabranschen. Vidare anser vi att kvinnorna har en positiv 
inställning till konceptet samt tycker att det är viktigt att företag arbetar med CSR. Men trots 
den positiva inställning som kvinnor påstår sig ha till CSR, tror vi att det finns ett gap mellan 
kvinnornas inställning i förhållande till deras faktiska köpbeteende. Detta tror vi delvis kan 
grundas i att kvinnor saknar medvetenhet och information om CSR i kosmetikabranschen 
samt att traditionella kriterier som pris och kvalitet kan vara avgörande faktorer vid val av 
kosmetikaprodukter.  
 
Vår studie har sammanfattningsvis visat att kvinnliga konsumenters köpbeteende påverkas av 
CSR i kosmetikabranschen. Vi anser därmed att de kosmetikaföretag som ännu inte använder 
sig av CSR strategier bör ta denna forskning i beaktning och överväga valet att implementera 
socialt ansvar i sin verksamhet. Vidare hävdar vi att de kosmetikaföretag som arbetar med 
CSR strategier i verksamheten bör öka sin kommunikation om sina CSR aktiviteter till 
allmänheten då studien visar att kvinnor reagerar och agerar positivt gentemot företag som tar 
sitt sociala ansvar. Vidare argumenterar vi för att om kosmetikaföretag kommunicerar sina 
CSR aktiviteter till allmänheten kan detta bidra till fördelar för företaget då konsumenter är 
villiga att belöna de företag som arbetar med socialt ansvarstagande.  
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6.1 Förslag till framtida forskning 

Med denna studie vill vi uppmuntra till framtida forskning. En aspekt som vi anser kan vara 
intressant att undersöka är om kvinnors köpbeteende påverkas olika av CSR i olika branscher. 
Kosmetikabranschen är, som vi beskrivit i studien, en utsatt bransch med höga krav från 
allmänheten om kosmetikaföretagens sociala ansvarstagande. Vi anser därför att det hade 
varit intressant att jämföra kosmetikabranschen med en annan bransch, en bransch som inte är 
lika utsatt, för att undersöka om det finns några skillnader och likheter i kvinnans köpbeteende 
och dess påverkan av CSR.   
 
Vidare tycker vi det hade varit intressant om samma studie hade genomförts igen, med andra 
länder som har liknande förutsättningar som Sverige och Brasilien. Detta för att undersöka om 
vårt resultat grundas på slumpen, eller om det finns ett samband för hur kvinnors köpbeteende 
påverkas av CSR i kosmetikabranschen. Ett annat alternativ är att använda sig av både en 
kvantitativ och en kvalitativ undersökning för studien, för att öka reliabiliteten och validiteten, 
då de båda metoderna kan ge stöd åt varandra.  
 
Vidare kan forskare undersöka om det finns ett gap mellan kvinnors inställning till CSR i 
kosmetikabranschen i förhållande till deras köpbeteende, då det är av stor vikt att skapa en 
bättre förståelse för konsumenternas faktiska köpbeteende. Vi anser att en observation eller ett 
experiment hade kunnat tilläggas i studien, för att undersöka om kvinnans köpbeteende 
faktiskt påverkas av CSR i kosmetikabranschen. 
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Bilagor  
 
I detta kapitel presenteras studiens bilagor som innefattar de analyser som har genomförts i 
programmet SPSS samt studiens frågeformulär på svenska respektive portugisiska. 
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