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Abstract 
 
Abstract - Do consumers care about CSR? A study about the relation between corporate social 
responsibility and consumer value when purchasing clothes. 
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Research Question: What correlations can be found between CSR activities and consumer 
value? 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate what correlations can be found between 
CSR activities and consumer value while purchasing clothes. The CSR activities are divided into 
three dimensions; philantrophic, business-related and product-related CSR activities while the 
consumer value is divided into emotional, social and functional values. 
 
Method: The quantitative study was based on academic litterature such as scientific articles 
within the subject of CSR and consumer value. A survey was conducted, based on a 
convenience sample, in order to collect the primary data which resulted in 223 valid 
questionnaires. A correlation analysis was executed to evaluate the results. 
 
Conclusion: The study showed that there are correlations between the three dimensions of 
CSR activities and the consumers emotional and functional value, while no correlations were 
found between the CSR activities and the social consumer value. The results can not be 
generalized to the whole population since the research was based on a convenience sample. 
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Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka samband som finns mellan filantropiska, 
affärsrelaterade samt produktrelaterade CSR-aktiviteter och emotionella, sociala samt 
funktionella konsumentvärden inom klädkonsumtion. 

Metod: Studien var av kvantitativ karaktär och baserades på vetenskapliga artiklar inom 
området CSR och konsumenvärde. Insamling av primärdata genomfördes via en 
enkätundersökning med bekvämlighets- och snöbollsurval där 223 valida svar mottogs. 
Resultatet analyserades genom en korrelationsanalys. 

Slutsats: Studiens resultat påvisade att samtliga CSR-aktiviteter, det vill säga filantropiska, 
affärsrelaterade och produktrelaterade CSR-aktiviteter, har samband med både det 
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CSR-aktiviteterna och det sociala konsumentvärdet. Resultatet kan inte generaliseras till hela 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens problematisering, syfte och frågeställning. 

Corporate social responsibility (CSR) är ett begrepp som omfattar aktiviteter där företag och 
organisationer tar ett socialt och miljömässigt ansvar över deras inverkan på samhället genom 
diverse CSR-arbeten (EU kommissionen, 2016). CSR-konceptet har på senare år blivit ett allt 
mer intressant forskningsområde och har haft en stor påverkan på samhället i sin helhet 
(Wiese, Zielke & Toporowski, 2015). Samhällsproblem såsom miljöförstöring och oetiska 
arbetsförhållanden som vissa företag orsakar, har bidragit till att konsumenter idag är mer 
miljömedvetna och sätter högre krav på att företag ska agera hållbart (Vermier & Verbeke, 
2006). Engagemang som både forskare och miljöaktivister har gällande hållbarhet har också 
bidragit till konsumenternas ökade medvetenhet. Hållbarhetsfrågor involverar miljömässiga, 
sociala och ekonomiska frågor i samhället och innebär för företag att respektera mänskliga 
rättigheter, grundläggande miljöstandarder och grundläggande arbetsrättsprinciper oavsett 
var i världen de är verksamma. (Svenskt näringsliv, 2013) Konsumenter kräver inte bara att 
företagen ska erhålla en offentlig bild av hållbarhet, då de är medvetna om företagens 
ekonomiska intresse av att involvera CSR i sin marknadsföring. De vill att företag utför de 
ansvarsfulla handlingar som lovats för att ett förtroende ska kunna växa. (Vlachos, 2009) Det 
stöds av Martinez & Delbosque (2013) som påstår att CSR-aktiviteter som är relaterade till 
miljöfrågor förstärker konsumentens förtroende för företaget. 

Green & Peloza (2011) menar att konsumenten måste ha ett förtroende för företaget och 
dess olika CSR-insatser, för att ett värde ska kunna skapas. Värdet kallas ofta för 
konsumentvärde och är enligt Qi, J., Qu, Q. & Zhou, Y. (2014) även den nytta konsumenten 
upplever sig få av en produkt, vilket i sin tur kan leda till köpintention. Att skapa 
konsumentvärde är ett centralt begrepp inom marknadsföring och är en utav de främsta 
faktorerna som bidrar till framgång i form av lönsamhet och utveckling hos företag (Campbell, 
2007). Vidare påstår Campbell (2007) att CSR kan ha olika betydelser för olika människor. Det 
är därför av stor vikt att företag använder sig av rätt anpassade CSR-aktiviteter beroende på 
målgruppens attityd till de. Påståendet stöds även av Svenskt Näringsliv (2008) som beskriver 
vilka sociala frågor och miljöfrågor som konsumenter i olika länder bryr sig mest om. För att 
nämna några exempel är arbetsrättsprinciper prioriterade i USA, välgörenhetsdonationer 
föredras i Turkiet och miljöskydd är av högsta intresse i Australien. 

För att CSR-aktiviteter ska leda till ökad köpintention behöver företagen se över hur 
konsumenterna reagerar på dessa och därefter anpassa aktiviteterna till målgruppen. Med 
ökad kunskap kring hur konsumenterna uppfattar aktiviteterna kan företagen lättare göra 
genomtänkta investeringar i CSR, som kan leda till att företagets lönsamhet ökar. 
(Bhattacharya, 2009; Mohr & Webb, 2005). 
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1.1 Problematisering 

Forskning visar att konsumentvärde, som delas in i dimensionerna emotionellt, socialt och 
funktionellt konsumentvärde, kan skapas med hjälp av CSR (Green & Peloza, 2011). 
Emotionellt konsumentvärde skapas när en produkt väcker en specifik känsla hos 
konsumenten medan det sociala värdet skapas när konsumenten associerar en produkt med 
omgivningens normer. Funktionellt konsumentvärde skapas om konsumenten anser att 
produktens egenskap är funktionell eller praktisk, vilket kan påverkas av produktens pris och 
kvalitet. (Sheth, J. N., Newman, B. I., & Gross, B. L., 1991)    
 
I en studie gjord av Peloza & Shang (2011) identifierades 177 olika CSR-aktiviteter som 
grupperades i tre olika dimensioner; filantropiska, affärsrelaterade och produktrelaterade 
CSR-aktiviteter. Filantropiska CSR-aktiviteter är frivilliga handlingar som organisationer gör 
genom att exempelvis skänka pengar till välgörenhet (Carroll, 1991). Affärsrelaterade CSR-
aktiviteter innefattar frågor som rör företagets egna påverkan på miljön och sociala 
förhållanden såsom anställdas välmående (Peloza & Shang, 2011; Jamali & Mirshak; 2007). 
Den tredje dimensionen, produktrelaterade CSR-aktiviteter, påverkar bara själva produkten 
som företaget skapar när den exempelvis innehåller miljövänligt material (Peloza & Shang, 
2011).  Green & Peloza (2011) föreslår att framtida studier kan undersöka hur konsumenter 
prioriterar de tre dimensionerna när de väljer mellan olika produkter. Du et al. (2007) stödjer 
förslaget då de menar att konsumenter uppfattar CSR på olika sätt. Studierna kan bidra till att 
företag får mer kunskap om vilka CSR-aktiviteter de ska investera i beroende på deras 
målgrupp och produkterna de säljer, vilket kan leda till fler kunder och ökad lönsamhet. (ibid) 
Kessel, N., Semeijn, J., Schenkel, M., & Ghijsen, P. (2014) har gjort en kvantitativ undersökning 
gällande hur konsumenters uppfattade värde påverkas av de tre nämnda dimensionerna av 
CSR-aktiviteter vid köp av livsmedel i Holland. Studien visade att konsumenternas uppfattade 
värde av produkterna varierade beroende på vilken typ av CSR-aktivitet som användes. Kessel 
et al. (2014) rekommenderar att andra produktkategorier och marknader bör studeras 
gällande hur CSR-aktiviteter påverkar konsumentvärdet. Vidare påstår Tian, Wang & Yang 
(2011) att kinesiska konsumenter visar en hög grad av medvetenhet och förtroende för CSR-
aktiviteter men att responsen på dessa varierar beroende på produktkategori. Studien ger 
även kunskap om att företag inom olika branscher som är verksamma i Kina kan bli mer 
framgångsrika om de utnyttjar möjligheten att uppmuntra köp av produkter genom 
marknadsföring med hjälp av CSR-aktiviteter. Även dessa författare föreslår att vidare studier 
bör undersöka sambandet mellan olika CSR-aktiviteter och konsumentvärden inom olika 
produktkategorier. (ibid) 

Av ovan nämnda studier framgår att det finns en brist på kunskap inom området gällande 
CSR-aktiviteters samband och påverkan på konsumentvärdet. Dessutom visar tidigare studier 
att det handlar om ett komplext område eftersom konsumentens uppfattade värde varierar 
beroende på kultur och produktkategori. Denna uppsats ämnar undersöka vilka samband som 
finns mellan CSR-aktiviteter och konsumentvärdet med kläder som produktkategori i Sverige, 
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då volymen av klädkonsumtionen ökar och påverkar både miljön och sociala aspekter avsevärt 
(Ho, 2014; Goworek, Fisher, Cooper, Woodward & Hiller, 2012).  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka samband som finns mellan filantropiska, 
affärsrelaterade samt produktrelaterade CSR-aktiviteter och emotionella, sociala och 
funktionella konsumentvärden inom klädkonsumtion. 

1.3 Frågeställning 
Vilka samband finns mellan CSR-aktiviteter och konsumentvärde? 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer valda teorier, begrepp och sambanden mellan dessa att förklaras. 

2.1 CSR-aktiviteter 

Marrewijk (2003) menar att CSR kan beskrivas som företagets aktiviteter som påverkar miljön 
och samhällets sociala aspekter positivt. Aktiviteterna utförs inom företagets 
affärsverksamheter eller via interaktion med företagets intressenter, exempelvis genom att 
donera en viss summa pengar till välgörenhet när en kund väljer att köpa företagets produkt. 
Varje företag väljer de aktiviteter inom CSR som passar företagets strategi och intentioner 
(ibid.). Vidare menar Marrewijk (2003), att det finns ett flertal anledningar till varför företag 
väljer att integrera CSR som markandsföringsstrategi. Om det är tydligt att konsumenterna 
föredrar hållbara alternativ och är intresserade av sociala frågor, kan det motivera företaget 
till att integrera CSR i dess verksamhet. Företag kan även ha ett genuint intresse för miljön 
och sociala frågor då de anser att både verksamheten, dess anställda samt intressenterna har 
ett gemensamt ansvar för omvärlden. (ibid.) 

Peloza & Shang (2011) menar att det finns ett brett utbud av CSR-aktiviteter och att ett 
företags ansvar gällande miljö och samhälle kan uppfattas på olika sätt av dess intressenter. 
Författarna förklarar att det därför finns ett behov att precisera olika typer av CSR-aktiviteter 
och har därmed gjort en omfattande litteraturundersökning gällande ämnet. Undersökningen 
bidrog till att 177 olika typer av CSR-aktiviteter delades in i tre dimensioner som kallas för 
filantropiska (philantropy), affärsrelaterade (business related practices) och produktrelaterade 
(product related CSR) CSR-aktiviteter. Innebörden av dessa dimensioner presenteras nedan. 

2.1.1 Filantropiska CSR-aktiviteter 

Filantropiska CSR-aktiviteter är de handlingar som organisationer frivilligt gör och inte har 
någon skyldighet till att genomföra. Dessa handlingar innefattar bland annat att skänka 
finansiella resurser till aktiviteter inom konst, utbildning och samhälle. (Carroll, 1991) De kan 
anses vara kontroversiella då de strider mot företagets lönsamhet (Carroll, 1979). Dock menar 
Peloza & Shang (2011) att filantropi är den vanligaste formen av CSR-aktiviteter som 
företagen använder sig av inom marknadsföring. Filantropiska aktiviteter kan bland annat 
bygga företagets rykte och förstärka konsumentens förtroende för företaget (Green & Peloza, 
2011). Av alla listade filantropiska CSR-aktiviteter som Peloza & Shang (2011) nämner i sin 
litteraturundersökning, kommer denna studie använda sig av välgörenhet i form av 
donationer. Flera klädvarumärken, såsom Michael Kors och Anne Kleinhar, donerar pengar till 
cancerforskning där pengarna går till att sponsra läkemedel och vårdtjänster till kvinnor med 
bröstcancer (Lee, 2014). Författarna Hyllegard, Ogle, Yan & Attmann (2009) påstår att det än 
inte finns någon kännedom gällande hur välgörenhet i form av donationer kan påverka 
konsumenternas uppfattning av en produkt. Däremot har vissa forskare upptäckt att 
välgörenhet, bland annat, kan stärka konsumentens attityd för ett varumärke och öka 
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köpintentionen, vilket gör det intressant för denna studie att undersöka om donationer anses 
vara viktiga för konsumenten vid köp av kläder. 

2.1.2 Affärsrelaterade CSR-aktiviteter 
Genom affärsrelaterade CSR-aktiviteter agerar företag ansvarsfullt i samhället med hjälp av 
handlingar som förbättrar företagens egna miljöpraxis och påverkan på sociala förhållanden. 
(Peloza & Shang, 2011; Jamali & Mirshak; 2007). Frågor som rör miljöåtervinning och 
anställdas välmående hör till denna dimension. (Peloza & Shang, 2011). Exempel på 
affärsrelaterade CSR-aktiviteter som används inom klädindustrin är när företaget investerar i 
miljövänliga tillverkningsmetoder samt när rättvisa arbetsförhållanden skapas för de 
anställda. Rättvisa arbetsförhållanden kan vara att exempelvis erbjuda företagets anställda 
rättvisa löner, utvecklingsmöjligheter och trygga arbetsmiljöer (Ho, 2014). I denna studie, där 
klädkonsumtion används som kontext, har det sistnämna valts som exempel vid beskrivning 
av affärsrelaterade CSR-aktiviteter. Tidigare studier visar på att det finns en ökad 
medvetenhet hos konsumenter gällande företag som tar socialt ansvar. Stora 
modevarumärken och återförsäljare har fått mycket kritik av konsumenter på grund av att 
vissa av deras produkter tillverkas under orättvisa arbetsförhållanden. Klädföretagen har 
svarat på konsumenternas efterfrågan och tillverkar allt fler kläder som är gjorda av ekologisk 
bomull och är rättvisemärkta. Den snabba ökningen av hållbara produkter inom klädindustrin 
har visat att konsumenter bryr sig om hållbarhetsfrågor, samtidigt som deras handlingar kan 
visa på motsatsen. (Goworek et al., 2012) Av den anledningen anses det vara relevant att 
använda rättvisa arbetsförhållanden som exempel för en affärsrelaterad CSR-aktivitet, då 
klädkonsumtion används som kontext i studien.  

2.1.3 Produktrelaterade CSR-aktiviteter 

Produktrelaterade CSR-aktiviteter innefattar handlingar som har stort inflytande på 
produktens funktionella prestanda och påverkar, till skillnad från affärsrelaterade CSR-
aktiviteter, bara själva produkten som företaget tillverkar. Produkten kan innehålla 
miljövänligt material, bidra till mindre föroreningar eller vara biologiskt nedbrytbar. Exempel 
på sådana produkter är hybridbilar, TV-apparater med sparsam energiförbrukning och 
ekologisk yoghurt. (Peloza & Shang, 2011) Således påverkar produkterna miljön positivt om 
konsumenten väljer att köpa dem istället för produkter som innehåller miljöfarligt material. 
Enligt Ho (2014) efterfrågar allt fler konsumenter att kläderna ska tillverkas av giftfria och 
miljövänliga material. Vad som definierar ett hållbart plagg kan variera, då plagget exempelvis 
kan innehålla naturliga färgämnen, ekologiskt bomull och återvunnet material. Dock är 
användningen av ekologisk bomull den vanligaste formen av hållbart producerade plagg, 
samtidigt som den utgör endast 0,04% av den globala marknaden för bomull. Det innebär att 
konventionella bomullsodlingar är ansvariga för 11% av världens konsumtion av 
bekämpningsmedel, vilket påverkar miljön avsevärt. American Apparel är ett exempel på ett 
varumärke som säljer kläder tillverkade av ekologisk bomull. (Goworek et al., 2012). Med 
hänsyn till vad Ho (2014) och Goworek et at. (2012) påstår kommer studien använda sig av 
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miljövänliga material såsom ekologisk bomull, som exempel på produktrelaterade CSR-
aktiviteter. 

2.2 Konsumentvärde 
Då den globala konkurrensen bland företag ökar, skapas fler krav och önskemål av 
konsumenterna som företagen bör bemöta för att behålla sina kunder. Skapandet av 
konsumentvärde är en av faktorerna som leder till framgång för företag, då det bidrar till att 
konsumenten bland annat väljer att köpa företagets produkter, samt till ökad kundnöjdhet 
och kundlojalitet (Woodruff, 1997). Det bidrar till att ett företag blir konkurrenskraftigt på 
marknaden. (Wang, Lu, Chi & Yang, 2004) Det är svårt för företag att skapa konsumentvärde 
då det inte finns något standardbegrepp som förklarar exakt hur värdet skapas (Smith & 
Colgate, 2007).   

I Green & Pelozas (2011) studie undersöktes hur CSR-aktiviteter skapar konsumentvärde. 
Författarna använde sig av tre dimensioner. Dessa dimensioner är emotionella, sociala och 
funktionella konsumentvärden vilka ansågs vara mest relevanta för deras studie om hur CSR-
aktiviteter skapar konsumentvärde. Tidigare har Sheth et. al. (1991) gjort en studie om hur 
endast konsumentvärde skapas där de har kommit fram till att ovan nämnda dimensioner 
skapar ett värde hos konsumenten. De tre dimensionerna förklarar anledningen till varför 
konsumenter väljer eller inte väljer att köpa en specifik produkt samt varför en produkt 
föredras framför en annan. Samtliga dimensioner inom konsumentvärde kan leda till 
köpintention (ibid). Nedan beskrivs de emotionella, sociala och funktionella 
konsumentvärdena där hänvisningar till andra författare görs som också stödjer teorin. 

2.2.1 Emotionellt konsumentvärde 

Emotionellt konsumentvärde skapas när en produkt väcker en specifik känsla hos 
konsumenten och spelar stor roll vid de flesta tillfällen inför ett köpbeslut (Green & Peloza 
2011; Sheth et al., 1991). Varor och tjänster associeras ofta med känslor som kan vara både 
positiva och negativa. Exempelvis kan en middag med tända ljus väcka känslor av romantik 
medan känslor av rädsla kan upplevas under en skräckfilm. Även produkter som mat kan 
väcka känslor i form av tillfredsställelse om den exempelvis associeras med positiva 
barndomsminnen. Känslan kan både förstärkas och förminskas beroende på vilken nytta 
konsumenten anser att produkten bidrar till. (Sheth et al., 1991) Även Lin & Huang (2012) 
menar att konsumentens känslor inför produkten kan vara både positiva i form av förtroende 
och negativa i form av ilska, samt att emotionellt värde kan skapas för alla slags produkter. 
Exempel på när emotionellt värde skapas vid klädkonsumtion kan vara när konsumenten 
köper ett plagg oavsett vilken funktion det har eller vilka åsikter omgivningen har om det, då 
plagget i sig själv bidrar till en positiv känsla hos konsumenten. 

2.2.2 Socialt konsumentvärde 
Socialt värde skapas när konsumenten associerar en produkt med omgivningens normer. 
Produktassociationerna kan vara både positivt och negativt påverkade av demografiska, 
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sociala och kulturella grupper. Exempel på dessa kan vara där kulturella grupper kan påverka 
konsumentens produktassociationer vad gäller mat, sociala grupper kan påverka 
produktassociationer för något som används offentligt som exempelvis en bil, samt de 
demografiska grupperna som kan påverka konsumentens tycke om vad som anses vara ett 
trendigt plagg. Produkter som är synliga för konsumentens omgivning, såsom smycken och 
kläder, köps mer regelbundet då konsumenten uppfattar att de skapar ett socialt värde. 
(Sheth et al., 1991) Således påverkas personen av omgivningens åsikter vid ett köpbeslut. 
De produkter som skapar ett socialt värde kan även ha ett funktionellt värde för konsumenter. 
(Green & Peloza, 2011, Smith & Colgate, 2007, Sheth et.al., 1991) Exempelvis kan ett 
“trendigt” plagg ha ett socialt värde genom att det används för att få socialt godkännande 
från andra människor. Samtidigt kan plagget ha ett funktionellt värde genom att exempelvis 
hålla personen varm. Smyckets funktionella värde kan handla om att den anses komplettera 
konsumentens kläder. 

2.2.3 Funktionellt konsumentvärde 
En produkts funktionella värde skapas om konsumenten anser att produktens egenskap är 
funktionell eller praktisk. Egenskaperna kan påverkas av produktens pris och kvalitet som tros 
vara den primära drivkraften till konsumentens köpbeslut. (Smith & Colgate, 2007, Sheth 
et.al., 1991). En funktionell produkt definieras utifrån vad konsumenten själv anser vara 
funktionellt. Exempelvis kan en scarfs funktionalitet ha olika syften för olika personer. Vissa 
använder den bland annat runt halsen för att hålla värme, medan andra använder den för att 
täcka håret på grund av religiösa skäl. Sweeney & Soutar (2001) påstår att konsumenter 
uppfattar olika typer av funktionellt värde av en produkt beroende på vad den har för balans 
mellan kvalité och pris. Vissa konsumenter kan uppskatta relativt dyrare produkter som har 
högre kvalité jämfört med billigare produkter som har lägre kvalité då fler blir allt mer 
medvetna om att produkter med bra kvalitet är dyrare för företagen att tillverka som de 
behöver ta ett högre pris för (ibid.). Exempelvis kan en billig mobiltelefons huvudfunktion vara 
att den kan användas för att ringa samtal, medan en dyrare mobiltelefon kan ha fler 
funktioner såsom exempelvis en kamera och därmed upplevas ha högre kvalité. 
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2.3 Analysram 
.

 
Figur 1. Förutsättningar för CSR-aktiviteters påverkan på konsumentvärde enligt den 
teoretiska referensramen 
 

Figur 1 presenterar CSR-aktiviteters påverkan på konsumentvärde. Det finns tre dimensioner 
inom CSR-aktiviteter samt tre dimensioner inom konsumentvärde. Dimensionerna har 
förklarats med hjälp av vetenskapliga artiklar tidigare i detta kapitel. Pilarna redovisar 
påståenden skapade av  Green & Peloza (2011), Kessel et al. (2014) samt Peloza & Shang 
(2011) om CSR-aktiviteters påverkan på konsumentvärde. Samtliga pilar har sammanställts i 
modellen. Dimensioner som visar sig påverka varandra presenteras med en pil medan de 
dimensionerna som inte påverkar varandra visar ingen pil. De streckade pilarna betyder att 
det inte finns en överensstämmelse mellan författarna då den ena påstår att påverkan finns 
medan den andra menar motsatsen Som tidigare nämnt visar de förklarade pilarna vad 
studiens teori påstår, det vill säga, hur CSR-aktiviteter påverkar konsumentvärde. Det är dock 
viktigt att nämna att denna studie ämnar att undersöka endast vilka samband som finns 
mellan CSR-aktiviteter och konsumentvärde och undersöker därmed inte hur dimensionerna 
påverkar varandra.  
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2.3.1 Filantropiska CSR-aktiviteters påverkan på konsumentvärde 

Forskning visar att filantropi i form av välgörenhet, såsom donationer, skapar ett emotionellt 
och socialt konsumentvärde där det emotionella värdet har varit mest förekommande. (Green 
& Peloza, 2011) Filantropiska CSR-aktiviteter skapar inte något direkt funktionellt 
konsumentvärde. Det talas om att konsumenten upplever ett “warm glow” vid emotionellt 
värde som betyder att människor upplever ett inre välmående när man hjälper andra genom 
att exempelvis utföra filantropiska aktiviteter. Konsumenten upplever ett socialt godkännande 
vid det sociala värdet (Kessel et. al, 2014; Green & Peloza, 2011). När hjälp ges till andra i nöd 
skapas ett inre välmående för konsumenten, vilket även blir ett sätt att få social status av 
andra i sin omgivning när hen stödjer filantropiska CSR-aktiviteter (Peloza & Shang, 2011). 

Sammanfattning av den beskrivna teorin som visar följande påståenden: 

1. Filantropiska CSR-aktiviteter påverkar det emotionella konsumentvärdet. 

2. Filantropiska CSR-aktiviteter påverkar det sociala konsumentvärdet. 

3. Filantropiska CSR-aktiviteter påverkar inte det funktionella konsumentvärdet. 

 

2.3.2 Affärsrelaterade CSR-aktiviteters påverkan på konsumentvärde 

Som tidigare nämnt har affärsrelaterade CSR-aktiviteter som fokus att förbättra sociala 
förhållanden i samhället och förbättra hanteringen av miljöresurser. Affärsrelaterade CSR-
aktiviteter påverkar det sociala och det emotionella konsumentvärdet men inte det 
funktionella (Kessel et. al 2014). Många konsumenter har en positiv attityd till företag som 
använder sig av traditionella CSR-aktiviteter som exempelvis återvinning (Green & Peloza, 
2011).  Genom att stödja affärsrelaterade CSR-aktiviteter gällande exempelvis miljöfrågor är 
det möjligt för konsumenten att vilja uppfattas av andra som någon som är miljömedveten, 
tar ansvar och bryr sig om samhället. Det bidrar till att personen definierar sitt egna sociala 
värde i förhållande till andra personer i sin omgivning . Då sociala normer uppmuntrar stödet 
för affärsrelaterade CSR-aktiviteter, bidrar det till att människan vill fortsätta göra gott ifrån 
sig. (Lin & Huang, 2012) 

Vid affärsrelaterade CSR-aktiviteter gällande rättvisa arbetsförhållanden påstår Kessels et al. 
(2014), till skillnad från Green & Peloza (2011), att det finns ett samband med funktionellt 
konsumentvärde. Med det menar de att produkter som blivit tillverkade under rättvisa 
arbetsförhållanden vanligtvis har ett högre pris jämfört med produkter som inte har det. 
Konsumenter anser att rättvisemärkta produkter är ett bra köp och ser värdet i att de 
anställda får bättre arbetsförhållanden för ett högre pris. 
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Sammanfattning av den beskrivna teorin som visar följande påståenden: 

4. Affärsrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det emotionella konsumentvärdet. 
5. Affärsrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det sociala konsumentvärdet. 
6. A) Affärsrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det funktionella konsumentvärdet enligt 

Kessel et al. (2014) 
B) Affärsrelaterade CSR-aktiviteter påverkar inte det funktionella konsumentvärdet enligt 
Peloza & Shang (2011) samt Green & Peloza (2011). 

2.3.3 Produktrelaterade CSR-aktiviteters påverkan på konsumentvärde  
Kessel et al. (2014) nämner i sin studie att produktrelaterade CSR-aktiviteter påverkar sociala, 
emotionella och funktionella konsumentvärden samtidigt. Ett exempel på när dessa påverkas 
samtidigt är vid köp av en bil där valet drivs av bensinsparande som täcker det funktionella 
värdet, känsla av att köra bilen som täcker det emotionella värdet samt att bilen uppskattas 
av andra som täcker det sociala värdet (Smith & Colgate, 2007, Sheth et.al., 1991). Green & 
Pelozas (2011) studie visar att produktrelaterade CSR-aktiviteter har ett samband med 
funktionellt värde. De påstår att konsumenter är villiga att betala mer pengar för 
produktrelaterade CSR-aktiviteter på grund av deras funktionella värde. När konsumenten 
väljer att köpa en produkt som har ett högt pris brukar hen ifrågasätta andra faktorer än 
själva priset. Exempelvis kan hög kvalité förväntas i gengäld när konsumenten fått betala ett 
högt pris. Andra studier påstår att konsumenter har en ovilja att betala för hållbart 
producerade produkter som kan bero på olika faktorer. Ett exempel är vid val av ekologiskt 
eller icke-ekologiskt toapapper där den ekologiska produkten anses ha sämre kvalité än den 
icke-ekologiska. (Lin & Huang, 2012) 

Sammanfattning av den beskrivna teorin som visar följande påståenden: 

7 A) Produktrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det emotionella konsumentvärdet, 
enligt Kessel et al. (2014) 
B) Produktrelaterade CSR-aktiviteter påverkar inte det emotionella konsumentvärdet, 
enligt resterande författare. 

8 A)  Produktrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det sociala konsumentvärdet, enligt 
Kessel et al. (2014) 
B)  Produktrelaterade CSR-aktiviteter påverkar inte det sociala konsumentvärdet, 
enligt resterande författare 

9 Produktrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det funktionella konsumentvärdet (pris & 
kvalitet). 
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3. Metod 
Nedan presenteras studiens utformning, hur undersökningen gjordes, hur datan samlades in 
samt hur resultatet analyserades.  
 
En kvantitativ forskningsstrategi valdes för denna studie, då tyngden i denna strategi ligger i 
teoriprövning. Teorin fungerar som en formulerad intresseinriktning och utifrån den insamlas 
data (Bryman & Bell 2011). Undersökningen utgår från forskning gjord av Green & Peloza 
(2011), Peloza & Shang (2011) samt Kessel et al. (2014) gällande hur CSR-aktiviteter skapar 
konsumentvärde. Insamling av primärdata gjordes med hjälp av en enkät, i syfte att 
undersöka hur CSR-aktiviteter påverkar konsumentvärde med ovan nämnd teori som grund. 

3.1 Val av teorier  
Nyckelord som användes vid sökning av vetenskapliga artiklar om CSR och konsumentvärde 
var CSR, CSR-dimensions, consumer perceived value, value och consumer value. Utifrån Green 
och Pelozas (2011) modell, som undersökte hur CSR-aktiviteter skapar konsumentvärde, 
hittades Peloza & Shangs litteraturundersökning där ett stort antal CSR-aktiviteter hade 
förklarats och delats in i tre dimensioner. Vidare undersöktes de vetenskapliga artiklar som 
hade citerat Green & Pelozas (2011) studie för att upptäcka om andra kvantitativa studier 
hade gjorts med författarnas teoretiska referensram som grund. En kvantitativ studie hittades 
som hade gjorts av Kessel et al. (2014), där CSR-aktiviteters påverkan på konsumentvärde 
undersöktes med livsmedel som kontext. I artikeln föreslogs att vidare studier kunde göras 
med hänsyn till andra produkter, vilket var en anledning att undersöka fenomenet med 
klädkonsumtion som kontext. Dock är studiens syfte att endast undersöka om ett samband 
finns mellan CSR-aktiviteter och konsumentvärde och kommer därmed inte påvisa en påvekan 
mellan dessa som tidigare studier har gjort. Begreppen konsumentvärde och CSR-aktiviteter 
som används i Green & Pelozas (2011) teori, har förklarats med ett flertal vetenskapliga källor 
som stöd för att få en bredare förståelse för begreppen. 

3.2 Studiens utformning  
Ramen som valts för insamling och analys av data för denna studie utgörs av en 
tvärsnittsdesign, i form av en enkät. I enlighet med Bryman & Bell (2011) innebär en 
tvärsnittsdesign att data samlas in från mer än ett fall och vid en viss tidpunkt i syfte att 
komma fram till en uppsättning kvantifierbara data med koppling till två eller fler variabler. De 
granskas sedan för att sambandsmönster ska kunna upptäckas. I denna studie tillfrågades 
respondenterna med hjälp av en enkät både online via sociala medier, e-mail och i 
pappersform. Variablerna som mättes utgick från teorin då ett sambandsmönster i hur CSR-
aktiviteter påverkar konsumentvärden skulle hittas. Gällande val av referenssystem, har APA 
använts genomgående i studien. 
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3.3 Enkäten 
Studien gjordes med hjälp av en enkät, som delades ut både online och i ett köpcentrum i 
syfte att öka antalet svar. För att nå ett större antal respondenter under en begränsad tid, 
behövdes ett billigt och snabbt sätt att administrera enkäten. Den utformades via det 
kostnadsfria programmet Google Forms, vilket var tidsbesparande då programmet var 
användarvänligt. Webenkäten skickades ut via e-mail och sociala medier direkt via 
programmet, medan enkäten som delades ut i köpcentrum skrevs ut på papper från samma 
program. Björklund & Paulsson (2012) menar att enkäter bidrar till en relativt liten 
arbetsinsats för att få fram ett stort underlag av primärdata. Vidare är enkäter i jämförelse 
med strukturerade intervjuer, ett billigare och snabbare att administrera och kan lättare 
anpassas efter respondenternas behov då respondenten väljer att svara när hen har tid. 
Några av nackdelarna med enkäter, i jämförelse med strukturerade intervjuer, är att 
respondenten inte kan få hjälp med tolkning av frågorna, att de snabbare kan tröttna på att 
svara och att det finns ett större bortfall. (Bryman & Bell, 2011) För att motverka nackdelarna 
förtydligades frågorna med hjälp av en pilotundersökning, som förklaras vidare under 
rubriken Pilotundersökning. 
 
Enkäten bestod sammanlagt av 17 frågor i form av påståenden. En av dessa var en 
kontrollfråga för att säkerställa att respondenten tillhörde urvalsramen, vilken var om de hade 
köpt kläder det senaste året. Fyra frågor bestod av personliga faktafrågor för att få en 
kännedom om den demografiska spridningen av den empiriska datan och resterande 12 
frågor bidrog till att mäta attityden hos respondenterna gällande CSR och konsumentvärde. 
Kongruens är en av flera komponenter som bidrar till ökad tillförlitlighet och är relevant vid 
enkätundersökningar genom att ett flertal frågor ställs för att mäta samma företeelse (Trost, 
2007). Dimensionerna för både CSR-aktiviteter och konsumentvärde var sammanlagt sex 
stycken. Då varje dimension behövde mätas med hjälp av enkätfrågor, ställdes två frågor 
istället för bara en fråga per dimension för att på så sätt öka tillförlitligheten av resultatet. I 
enlighet med Bryman & Bell (2011) kan bortfall minskas genom “kortare” enkäter. I denna 
undersökning valdes två frågor för mätning av en dimension, samtidigt som tre frågor antas 
ha kunnat skapa ett större bortfall. Det har dock tagits hänsyn till att ett ytterligare antal 
frågor per dimension även hade kunnat öka tillförlitigheten av resultatet något mer. Varje 
dimension bildade ett konstrukt vars svar analyserades. Två konstrukt (fråga 6 & 12 samt 
fråga 11 & 17) hade en kontrollfråga var för att sortera bort svarstendenser som 
ogenomtänkta svar. Om respondenten kryssade i 2 på ena frågan förväntades hen att vara 
uppmärksam genom att kryssa i 4 på den andra frågan då dessa frågor ställer sig mot 
varandra. Detta förklaras mer utförligt under rubriken Analysmetod.  
 
Enkäten bestod endast av slutna frågor, vilket betyder att samtliga frågor hade färdiga 
svarsalternativ som respondenten kunde kryssa i. Då undersökningen ämnade att mäta vilka 
samband som finns mellan CSR och konsumentvärde med hjälp av ett flertal variabler, låg 
fokus på att svaren skulle vara lätta att bearbeta och jämföra; vilket i enlighet med Bryman & 
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Bell, (2011) är fördelen med slutna frågor. En femgradig Likert-skala användes som 
svarsalternativ för de 12 frågorna, där “Instämmer inte alls” var det lägsta svarsalternativet 
och “Instämmer helt” det högsta. Däremot uppfattar respondenterna avståndet mellan varje 
alternativ på olika sätt. En attityd kan lätt mätas med hjälp av en Likert-skala, vilket också 
bidrar till att svaren blir lätta att jämföra; femgradiga Likert-skala även är en ordinalskala 
(Bryman & Bell, 2011). 
 
En större variation av svarsalternativ erbjöds vid de personliga faktafrågorna där 
respondenten kunde ange “annat” i sysselsättning och “vill inte ange” vid kön. I enlighet med 
Bryman & Bell (2011) kan respondenterna känna irritation om de inte tycker att något 
alternativ passar in på dem. Vidare kan även  begrepp och ord uppfattas på olika sätt av 
respondenterna, vilket påverkar validiteten (ibid). För att motverka nackdelarna ytterligare, 
beskrevs samtliga påståenden på ett så vardagligt och tydligt språk som möjligt, vilket enligt 
Björklund & Paulsson, (2012) bidrar till en ökad validitet. Även Trost (2007) nämner att 
“krångliga ord” ska undvikas då de kan bidra till att fler respondenter missuppfattar frågan 
vilket leder till att reliabiliteten minskas. 

3.4 Pilotundersökning  
Enkäter skickades ut till sex personer i förväg för att ta reda på om brister fanns samt för att 
kontrollera om frågorna var korrekt utformade. Pilotstudier är speciellt viktiga när en 
enkätundersökning ska göras, eftersom det inte finns en intervjuare i närheten som kan 
hantera eventuella oklarheter gällande innehållet i enkäten (Bryman & Bell, 2011). 
Respondenterna hade synpunkter på följden av frågorna samt meningsuppbyggnader som 
rättades till för att göra enkäten tydligare och mer lättläst. Frågornas ordning i enkäten är 
viktig och vanligen ska frågor som hör samman innehållsmässigt vara i anslutning till varandra 
(Trost, 2007). Respondenterna ansåg dock att om varje fråga som mätte samma variabel kom 
efter varandra i enkäten, blev det för enkelt att kryssa i exakt samma svarsalternativ för båda 
frågorna. För att undvika det blandades frågorna i enkäten så att respondenten fick tänka till 
istället för att kryssa i ett slarvigt svar som kunde påverka resultatets validited negativt. 
Enkätsvaren från pilotundersökningen användes inte i studien då syftet med dessa var att 
rätta till vidare oklarheter. 

Den slutliga enkäten framgår av Bilaga 1. 

3.5 Operationalisering  
Nedan redovisas en presentation av samtliga frågor som finns med i enkäten. 
Fråga 1 är en kontrollfråga som ställs för att kontrollera att respondenten passar in i 
urvalsramen. Frågorna 2-5 är personliga faktafrågor som bidrar till att den demografiska 
spridningen i resultatet kan visas. Frågorna 6-17 avser att mäta samtliga dimensioner inom 
CSR-aktiviteter och konsumentvärde. De är kopplade till teorin, vilken beskrivs kort för varje 
dimension. 
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3.5.1 Kontrollfråga 

Fråga 1. Har du köpt kläder under det senaste året? 

Avser 
att 
mäta 

Fråga 1 kontrollerar att respondenten passar in i urvalsramen. Svarsalternativen är 
Ja/Nej. 

Teori 

             
       
  

Eftersom kläder anses vara en lågengagemangsprodukt genererar det mer 
frekventa köp. Shopping har blivit ett fenomen i vardagen och något konsumenten 
gärna ägnar ledig tid åt. (Dahlén & Lange, 2009) Därför antas det att om 
respondenten köpt kläder inom ett år, anses hens svar ha större relevans för denna 
studie. 

 

3.5.2 Personliga faktafrågor 

Frågor 2. Bor du i 
Stockholm?  
Svarsalternativen 
är Ja/Nej. 
 
 

3. Ålder:  
20 år och under 
21-30 år 
31-40 år 
41-50 år 51+ år 
 
 

4. Kön: 
Man 
Kvinna 
Vill inte ange 
 

5. Sysselsättning: 
Student 
Jobbar 
Pensionär Arbetslös 
Annat 
 

Avser att 
mäta 

Samtliga frågor bidrar till att den demografiska spridningen i resultatet kan 
visas. Fråga 2 ställs då insamling av primärdata görs via ett 
bekvämlighetsurval i Stockholm.  
 

 

3.5.3 Frågor gällande CSR-aktiviteter 
Nedanstående frågor avser att mäta konsumenternas attityd mot företaget som engagerar sig 
i CSR vad gäller filantropiska, affärsrelaterade och produktrelaterade CSR-aktiviteter. På så 
sätt undersöks om konsumenten visar sig ha en positiv, negativ eller neutral attityd mot 
aktiviteterna. Svarsalternativen för samtliga frågor består av en femgradig Likertskala, som 
tidigare nämnt även kallas för ordinalskala, där 1 står för “Instämmer inte alls” och 5 står för 
“Instämmer helt”. 
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Dimension Filantropiska CSR-aktiviteter 

Frågor 6. Det är avgörande för mig att företaget jag väljer att köpa kläder av donerar 
pengar till välgörenhet. 
12. Det är inte ett måste för mig att företaget som jag väljer att köpa kläder av 
donerar pengar till välgörenhet. 

Avser att 
mäta 

Frågorna ovan avser att mäta hur viktiga filantropiska CSR-aktiviteter är för 
konsumenten. Fråga 12 innehåller en negation för att möjliga svarstendenser 
ska upptäckas, som bidrar till bortfall. 

Teori 
                    
  

Peloza & Shang (2011) menar att filantropi är den vanligaste formen av CSR-
aktiviteter som företagen använder sig av inom marknadsföring. Med hjälp av 
de kan företagets rykte byggas och kundlojaliteten stärkas (Green & Peloza, 
2011).  Författarna Hyllegard, Ogle, Yan & Attmann (2009) påstår att det inte är 
klart hur välgörenhet i form av donationer kan påverka konsumenternas 
uppfattning av en produkt men vissa forskare har upptäckt att välgörenhet kan 
bland annat stärka konsumentens varumärkes-attityd och köpintention 

 

Dimension Affärsrelaterade CSR-aktiviteter 

Frågor 8. Det är avgörande för mig att företaget jag väljer att köpa kläder av ser till att 
dess anställda arbetar under rättvisa förhållanden. 
14. Det är ett måste för mig att de anställda på företaget jag väljer att köpa 
kläder av, tillverkar kläderna i en trygg arbetsmiljö. 

Avser att 
mäta 

Frågorna avser att mäta hur viktiga affärsrelaterade CSR-aktiviteter är för 
konsumenten. 

Teori Enligt tidigare forskning bidrar affärsrelaterade CSR-aktiviteter till att företag 
agerar ansvarsfullt i samhället genom deras egen miljöhantering och påverkan på 
sociala förhållanden. (Peloza & Shang, 2011; Jamali & Mirshak; 2007). Exempel 
på affärsrelaterade CSR-aktiviteter är skapandet av rättvisa arbetsförhållanden 
för företagens anställda (Ho, 2014). Det har gjorts ett flertal studier kring 
rättvisemärkta produkter i allmänhet, men forskning gällande sambandet mellan 
rättvisa arbetsförhållanden och kläder är relativt begränsad. (Goworek, et al., 
2012). 
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Dimension Produkteralerade CSR-aktiviteter 

Frågor 10. Det är avgörande för mig att företaget jag väljer att köpa kläder av säljer 
plagg som innehåller miljövänliga råvaror som t.ex. ekologisk bomull. 
16. Det är ett måste för mig att företaget jag väljer att köpa kläder av tillverkar 
plaggen av miljövänligt material. 

Avser att 
mäta 

Frågorna avser att mäta hur viktiga produktrelaterade CSR-aktiviteter är för 
konsumentens köpbeslut 

Teori Tidigare studier visar att produktrelaterade CSR-aktiviteter har stort inflytande 
på produkternas funktionella prestanda. Produkterna påverkar miljön och 
sociala aspekter positivt om konsumenten väljer att köpa dem istället för 
produkter som inte är miljövänliga (Peloza & Shang, 2011). Enligt Ho (2014) 
efterfrågar en del konsumenter att kläderna ska tillverkas av giftfria och 
miljövänliga material. 

 

3.5.4 Frågor gällande konsumentvärde 
Nedstående frågor avser att mäta konsumentvärdet som är uppdelat i emotionellt, socialt och 
funktionellt värde.  
 

Dimension Emotionellt konsumentvärde 

Frågor 7. Det är avgörande för mig att plaggen jag köper bidrar till mitt inre välmående. 
13. Mina klädinköp styrs av hur jag mår när jag bär kläderna ifråga. 

Avser att 
mäta 

Frågorna avser att mäta hur det emotionella konsumentvärdet påverkas vid köp 
av kläder. 

Teori Tidigare studier menar att emotionellt värde skapas när en produkt väcker en 
specifik känsla hos konsumenten. Konsumentens känslor inför produkten spelar 
stor roll vid nästan alla tillfällen då hen står inför ett köpbeslut (Green & Peloza 
2011; Sheth et. al., 1991). Lin & Huang (2012) menar att konsumentens känslor 
kan vara både positiva i form av förtroende men även negativa i form av rädsla 
eller ilska samt att emotionellt värde kan skapas för alla slags produkter. 
. 
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Dimension Socialt konsumentvärde 

Frågor 9. Det är avgörande för mina köp av kläder att de uppskattas av min omgivning. 
15. Jag brukar fråga andra om smakråd när jag köper kläder. 

Avser att 
mäta 

Frågorna avser att mäta hur det sociala konsumentvärdet påverkas vid köp av 
kläder. 

Teori Enligt tidigare studier skapas socialt konsumentvärde när konsumenten 
associerar en produkt med omgivningens normer. Produktassociationer kan 
påverkas både positivt och negativt av demografiska, sociala och kulturella 
grupper. (Smith & Colgate, 2007, Sheth et. al., 1991) 

 

Dimension Funktionellt konsumentvärde 

Frågor 11. För mig är kvalitet en avgörande faktor vid köp av kläder, även om plaggen 
är dyrare. 
17. För mig är priset en mer avgörande faktor vid köp av kläder, än plaggens 
kvalitet. 

Avser att 
mäta 

Frågorna avser att mäta hur det funktionella konsumentvärdet påverkas vid köp 
av kläder vad gäller pris och kvalitet. Då fråga 11 och 17 är lika, har dessa vänts 
för att mäta svarstendensen hos respondenterna, som kan bidra till bortfall 
(Bryman & Bell, 2011). 

Teori Enligt tidigare forskning skapas funktionellt värde om konsumenten anser att 
produktens egenskap är funktionell eller praktisk. Egenskaperna kan påverkas av 
produktens pris och kvalitet som tros vara den primära drivkraften till 
konsumenternas köpbeslut. (Smith & Colgate, 2007, Sheth et.al., 1991). 
Sweeney & Soutar (2001) påstår att olika konsumenter uppfattar olika typer av 
funktionellt värde på en produkt beroende på vad den har för balans mellan 
kvalité och pris. Vissa konsumenter kan uppskatta relativt dyrare produkter som 
har högre kvalité jämfört med billigare produkter som har lägre kvalité då fler 
blir allt mer medvetna om att produkter med bra kvalitet är dyrare för företagen 
att tillverka som de behöver ta ett högre pris för (ibid.) 
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3.6 Urval av respondenter  
Urvalsramen bestod av personer som köpt kläder det senaste året. Den demografiska 
spridningen av den empiriska datan bestod till största del av kvinnor (58,7%), 21-30 åringar 
(50,2%), studenter (46,6%) samt stockholmare (99%). Respondenternas demografiska 
spridning kommer inte att analyseras vidare i arbetet. Då studien gjordes under en kortare 
period och med mindre resurser, valdes samtliga respondenter genom bekvämlighetsurval 
som urvalstrategi. I enlighet med Bryman & Bell (2011) bidrar ett bekvämlighetsurval till att 
resultaten inte går att generalisera, då respondenterna består av de personer som råkar vara 
tillgängliga för forskaren. Samtidigt innebär ett sannolikhetsurval kostsamma och 
tidskrävande förberedelser, vilket studien inte hade möjlighet att administrera. 
Bekvämlighetsurvalet kompletterades med snöbollsurval, vilket betyder att respondenter som 
är relevanta för undersökningen används för att få kontakt med ytterligare antal personer 
som kan svara på enkäten. (ibid) Respondenterna som mottog webenkäten ombads att skicka 
den vidare till vänner och bekanta för att öka antalet svar ytterligare. I denna studie tas det 
hänsyn till att bekvämlighetsurvalet bidrar till att resultatet från enkätundersökningen inte 
kan generaliseras till den undersökta populationen då urvalet inte är representativt vilket 
Bryman & Bell (2011) stödjer. Sammanfattningvis finns det en skevhet i resultatet på grund av 
respondenternas demografiska spridning. 

3.7 Insamlingsmetod 
Webenkäterna skickades ut via sociala mediet Facebook samt via e-mail till familj och 
bekanta. Genom privata meddelanden samt inlägg på Facebook klistrades länken till 
formuläret in. Som tidigare nämnt, uppmanades respondenterna som kontaktades online, att 
vidarebefordra enkäten så att fler svar kunde samlas in. 112 enkätsvar samlades in online. 
Pappersenkäterna delades ut i köpcentrumet Mall of Scandinavia i Stockholm under två 
dagar. Dessa dagar var måndagen den 2/5 och tisdagen den 3/5, år 2016 mellan tiderna 10.00 
– 18.00. Ett bord hade ställts utanför entrén till centrumet där många passerar. På bordet var 
en skål med godis ställd för att fånga intresset hos förbipasserade personer samt att ge något 
i utbyte som tack för att de svarar på enkäten. 149 enkätsvar samlades in i pappersform som 
sedan matades in manuellt i Google forms. Då båda insamlingsmetoder skiljer sig åt kan det 
ha påverkat studiens resultat. När enkäterna delades ut på Mall of Scandinavia träffades 
respondenterna personligen. Några av dem kom fram för att be om förtydligande gällande 
vissa frågor; den här möjligheten hade inte de respondenterna som svarade på enkäten 
online. Det är också värt att nämna att de dagar som respondenterna träffades i 
köpcentrumet, måndag och tisdag, var dagar där flödet av människor i en galleria inte är stor i 
jämförelse med helgdagar vilket kan ha lett till att fler enkäter inte kunde delas ut. 
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3.8 Behandling av bortfall 
För att frågeställningen i denna studie skulle vara möjlig att besvara behövdes ett användbart 
resultat tas fram. Enkätstudien genererade sammanlagt 261 enkätsvar. Av de sållades 
sammanlagt 38 svar bort med hjälp av tre frågor.   

Med hjälp av Fråga 1; Har du köpt kläder under det senaste året?, sållades 10 enkätsvar bort 
då de svarade nej på frågan och därmed inte tillhörde urvalsramen. Det har tagits hänsyn till 
att respondenten kan ha uppfattat formuleringen ”det senaste året” på olika sätt då vissa kan 
ha antagit att det innebär ”sedan årskiftet” istället för “inom ett år”. Således kan det ha 
påverkat resultatet genom en eventuell felbedömning av bortfallet. Dock hade 
respondenterna från pilotundersökningen inte antytt på en misstolkning av Fråga 1 och är 
anledningen till att en eventuell missuppfattning av frågan upptäcktes i efterhand. Fråga 12; 
Det är inte ett måste för mig att företaget som jag väljer att köpa kläder av donerar pengar till 
välgörenhet och Fråga 17;  För mig är priset en mer avgörande faktor vid köp av kläder, än 
plaggens kvalitet bidrog till 16 respektive 12 bortfall. Vissa respondenter påverkas av 
svarstendens som bidrar till ogenomtänkta svar (Bryman & Bell, 2011). Därmed kan resultatet 
av deras enkätsvar bli snedvridet då de exempelvis svarat “instämmer helt” på alla 
svarsalternativ utan att läsa frågan noggrant. Fråga 12 och 17 bidrog till att sålla bort de svar 
där svarstendens påvisades. Under rubriken Analysmetod beskrivs hur det gjordes. 

3.9 Analysmetod 

Med hjälp av fråga 12 och 17 sorterades de enkätsvar bort som påvisade svarstendenser. Som 
tidigare nämnt påverkas vissa respondenter av svarstendenser som bidrar till ogenomtänkta 
svar (Bryman & Bell, 2011). Därmed kan resultatet av deras enkätsvar bli snedvridet då de 
exempelvis svarat “instämmer helt” på alla svarsalternativ utan att läsa frågan noggrant. 
Vidare bidrar kontrollfrågor till att tillförlitligheten ökar (Björklund & Paulsson, 2012). För att 
sålla bort snedvridna enkätsvar användes en negation i fråga 12. Därmed ändrades kodningen 
av svarsalternativen och blev motsatta till svarsalternativen för resterande frågor. Då fråga 6 
och fråga 12 mäter samma variabel, liknar de varandra. Det antogs därför, att om 
respondenten kryssade i svarsalternativ 4 eller 5 under fråga 6, ska hen även ha kryssat i 
svarsalternativ 1 eller 2 under fråga 12, och vice versa. Om detta inte var fallet, alltså om båda 
frågorna besvarades med svarsalternativ 1 eller 2 alternativt 4 eller 5, blev enkätsvaret 
bortsållat. Om det ikryssade svarsalternativet var neutralt (3) på båda eller någon av frågorna, 
behölls enkätsvaret. 

Fråga 11 och 17 mätte, som nämnt under rubriken Operationalisering, det funktionella 
konsumentvärdet genom att mäta pris och kvalitet i relation till varann. Då frågorna var 
motsatser till varandra, ändrades kodningen för fråga 17 genom att svaralternativen vändes, 
precis som för fråga 12. Därigenom hittades också de respondenter som hade kryssat i låga 
siffror på ena frågan och höga siffror på den andra, vilket påvisade på svarstendenser. 
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Analysverktyget SPSS användes för att analysera insamlad data med Spearmans rho-metoden 
(Bryman & Bell, 2011). Sammanlagt inkom 223 valida enkätsvar som analyserades med hjälp 
av en korrelationsmatris för samtliga variabler, bivariat analys för att undersöka 
konstruktreliabilitet samt en korrelationsmatris för samtliga konstrukt. (Hair et al., 2010) 
Detta har redovisats genom en deskriptiv analys.  

I korrelationsmatrisen redovisas korrelationen och dess signifikans mellan de olika variablerna 
i enkätundersökningen. Den statistiska signifikansnivån är den risken som kan accepteras då 
en slutsats dras om att det finns ett samband mellan två variabler i den population varifrån 
stickprovet har tagits (Bryman & Bell, 2011). Signifikansnivån påvisar inte hur starkt 
associerade variablerna är utan hur stor säkerhet det är att resultaten stämmer. Den högsta 
risknivån som brukar accepteras av samhällsvetenskapen är “p < 0,05”. (Pallant, 2010) Av den 
anledningen utgår även denna studie från att ett signifikansvärde som överstiger detta räknas 
som lågt. Då varje dimension mättes med två frågor, alltså två variabler per begrepp, bildade 
dimensionerna konstrukt. Den bivariata analysen visar om styrkan hos konstrukten skiljer sig 
åt i graden av reliabilitet (Hair et al., 2010). Om variablerna inom varje konstrukt har en 
signifikant korrelation som överstiger 0,3, bedöms att ett samband mellan dem finns (ibid).  

Korrelationsmatrisen för samtliga konstrukt redovisar konstruktens parvisa korrelationer. Med 
Spearmans rho-metoden undersökts styrkan hos sambandet mellan de två dimensionerna 
som mäts. Ett värde mellan 0,1-0,29 anses påvisa ett svagt samband, 0,3-0,49 påvisar ett 
medelstarkt samband medan 0,5-1,0 påvisar ett starkt samband. (Pallant, 2010) En vidare 
regressionsanalys gjordes inte då det inte fanns ett utrymme för det under studien. Denna 
studie kan därför bara påvisa om det finns eventuella korrelationer mellan konstrukten, utan 
en djupare analys. 
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4. Resultat och diskussion  

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet från undersökningen. Inledningsvis visas 
respondenternas demografiska spridning. Sedan presenteras en deskriptiv analys av tabeller 
och diagram för två frågor åt gången där båda täcker en dimension. En korrelationsmatris för 
samtliga dimensioner där konstrukten har ställts mot varandra visar om korrelationer kan 
påvisas. Slutligen presenteras resultatet från en bivariatsanalys som visar graden av reliabilitet 
hos konstrukten. 

Kön Procent 

Kvinnor 58,7 % 

Män 40,8 % 

Vill inte ange  0,5 % 

Ålder  

<20 år 11,2 % 

21 – 30 år 50,2 % 

31 – 45 år 25,6 % 

46 – 60 år 12,1 % 

>61år  0,9 % 

Sysselsättning  

Studerar 46,6 % 

Jobbar 44,4 % 

Arbetslös  1,8 % 

Pensionär  1,3 % 

Annat  5,9 % 

Geografiskt läge  

Stockholm  99 % 

Utanför Stockholm  1 % 

Tabell 1 presenterar den demografiska spridningen av den empiriska datan 
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Tabell 1 visar att den största delen av respondenterna är kvinnor (58,7%), följt av män (40,8 
%) medan bara (0,5 %) av de inte angav kön. Vad gäller respondenternas sysselsättning är det 
studenter som är flest (46,6%), följt av de som jobbar (44,4%) medan arbetslösa, pensionärer 
och svaralternativ “annat” sammanlagt står för 9 % av urvalet. Angående åldern utgör 
åldersgruppen 21-30 år majoriteten (50,2 %), följt av åldersgrupperna 31-45 år (25,6%), <20 
år (11,2%), 46-60 år (12,1%) och 61+år (0,9%). Tabell 1 kommer inte att analyseras eller 
diskuteras vidare i arbetet, utan finns med endast för att presentera den demografiska 
spridningen av den empiriska datan.  

4.1 Deskriptiv analys    

Nedanstående diagram visar respondenternas svar på enkätfrågorna 6-17 angivet i procent. 
Som tidigare nämnt består enkätens svarsalternativ av en femgradig Likert-skala där svar 1 
står för ”Instämmer inte alls” och svar 5 står för ”Instämmer helt”.  Resultatet presenteras i 
procent där svar 1-2 summeras till en gemensam procentsats för  “instämmer inte” och 4-5 
summeras till en gemensam procentsats för  “instämmer” för att redovisa vad majoriteten 
respektive minoriteten svarade. Det presenteras även en procentsats för de respondenter 
som ställde sig neutrala till frågan. Diagrammen nedan presenteras i ordning där frågorna 
grupperas för varje konstrukt inom dimensionerna ”CSR-aktiviteter” och ”Konsumentvärde”. 
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4.1.1 Deskriptiv analys av konstrukt  

4.1.1.1 Respondenters attityder gentemot CSR-aktiviteter 
Fråga 6 & 12: Respondenternas attityd gällande hur avgörande det är för företagen som de 
köper kläder av engagerar sig i filantropiska CSR-aktiviteter. 

     

Diagram 1   Diagram 2 
 
Fråga 6: Det är avgörande för mig att företaget jag väljer att köpa kläder av donerar pengar 
till välgörenhet. 
Diagram 1 visar att majoriteten av respondenterna (75%) inte instämmer med att det är 
avgörande att de företag dem köper kläder av donerar pengar till välgörenhet medan 8% 
anser att det är viktigt att företaget engagerar sig i filantropiska CSR-aktiviteter och 17% av 
respondenterna ställer sig neutrala till påståendet. 
 
Fråga 12: Det är inte ett måste för mig att företaget som jag väljer att köpa kläder av donerar 
pengar till välgörenhet. 
I frågan används, som tidigare nämnt, en negation och avser att vara en kontrollfråga där 
syftet är att se till att respondenten svarade noggrant på undersökningen. Diagram 2 visar att 
majoriteten av respondenterna (76%) inte instämde med att det är ett måste för dem att 
företaget de köper kläder av donerar pengar till välgörenhet medan minoriteten (9% ) 
instämmer med det. 15% av respondenterna ställer sig neutrala till påståendet. 
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Fråga 8 & 14: Respondenternas attityd gällande hur avgörande det är för de att företaget de 
köper kläder av engagerar sig i affärsrelaterade CSR-aktiviteter. 

 

 
 Diagram 3   Diagram 4 
 
Fråga 8: Det är avgörande för mig att företaget jag väljer att köpa kläder av ser till att dess 
anställda arbetar under rättvisa förhållanden. 
Diagram 3 visar att majoriteten av respondenterna (58%) instämmer med att det är 
avgörande för dem att företagen som de köper kläder av ser till att deras anställda jobbar 
under rättvisa arbetsförhållanden medan 20% inte instämmer med det. 22% av 
respondenterna ställer sig neutrala till påståendet. 
 

Fråga 14: Det är ett måste för mig att de anställda på företaget jag väljer att köpa kläder av 
tillverkar kläderna i en trygg arbetsmiljö. 
Diagram 4 visar att majoriteten av respondenterna (59%) instämmer med att det är ett måste 
för dem att företagen de köper kläder av ser till att sina anställda jobbar i en trygg arbetsmiljö 
medan 22% inte instämde med påståendet. 19% av respondenterna ställer sig neutrala till 
frågan. 
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Fråga 10 & 16: Respondenternas attityd gällande hur avgörande det är för de att företag som 
de köper kläder av engagerar sig i produktrelaterade CSR-aktiviteter. 

 

   

Diagram 5   Diagram 6 
 
Fråga 10: Det är avgörande för mig att företaget jag väljer att köpa kläder av säljer plagg som 
innehåller miljövänliga råvaror som t.ex. ekologisk bomull. 
Diagram 5 visar att majoriteten av respondenterna (42%)  inte instämmer med att det är 
avgörande för dem att företagen som de köper kläder av tillverkar plaggen av miljövänliga 
råvaror medan 29% inte instämmer med frågan. 29% av respondenterna ställer sig neutrala 
till påståendet. 
 
Fråga 16: Det är ett måste för mig att företaget jag väljer att köpa kläder av tillverkar plaggen 
av miljövänligt material. 
Diagram 6 visar att majoriteten av respondenterna (44%) inte instämmer med att det är ett 
måste för dem att företaget de köper kläder av tillverkar plaggen av miljövänligt material 
medan 28% av respondenterna instämmer med frågan. 28% ställer sig neutrala till 
påståendet. 
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4.1.1.2  Respondeternas attityd gentemot konsumentvärde 
 

Fråga 7 & 13: Respondenternas attityd gällande hur avgörande det är för dem att kläderna de 
köper bidrar till deras emotionella värde. 

  

Diagram 7   Diagram 8  
 
Fråga 7: Det är avgörande för mig att plaggen jag köper bidrar till mitt inre välmående. 
Diagram 7 visar att majoriteten (60%) av respondenterna instämmer med att det är 
avgörande att kläderna de köper bidrar till ett inre välmående medan 8% inte instämmer med 
påståendet.  32% stället sig neutrala till påståendet. 

Fråga 13: Mina klädinköp styrs av hur jag mår när jag bär kläderna ifråga. 
Diagram 8 visar att majoriteten (62%) av respondenterna instämmer med att klädinköpen 
styrs av hur respondenten mår när hen bär kläderna medan 11% inte instämmer med 
påståendet. 27% ställer sig neutrala till frågan. 
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Fråga 9 & 15: Respondenternas attityd gällande hur avgörande det är för dem att kläderna de 
köper bidrar till deras sociala värde. 

   

Diagram 9   Diagram 10 
 
Fråga 9: Det är avgörande för mina köp av kläder att de uppskattas av min omgivning. 
Diagram 9 visar att majoriteten (61%) av respondenterna instämmer med att det är 
avgörande att kläderna de köper uppskattas av respondentens omgivinng medan 15% inte 
instämmer med påståendet. 24% ställde sig neutrala till frågan. 
 
Fråga 15:  Jag brukar fråga andra om smakråd när jag köper kläder. 
Diagram 10 visar att majoriteten (42%) av respondenterna instämmer med att de brukar fråga 
andra om smakråd när de köper kläder medan 26% inte instämmer med påståendet. 32% 
ställer sig neutrala till frågan. 
 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Fråga 11 & 17: Respondenternas attityd gällande hur avgörande det är för dem att kläderna de 
köper bidrar till deras emotionella värde. 

  

Diagram 11    Diagram 12 
 
Fråga 11: För mig är kvalitet en avgörande faktor vid köp av kläder, även om plaggen är 
dyrare. 
Diagram 11 visar att majoriteten av respondenterna (58%) instämmer med att kvalitet är en 
avgörande faktor vid köp av kläder även om plaggen är dyrare medan 20% inte höll med och 
ansåg att pris är en mer avgörande faktor vid köp av kläder. 22% av respondenterna ställde sig 
neutrala till påståendet som kan innebära att båda faktorerna är lika avgörande. 
 
Fråga 17: För mig är priset en mer avgörande faktor vid köp av kläder, än plaggens kvalitet. 
Denna fråga är motsatsen till fråga 11 och avser att vara en kontrollfråga där syftet är att se 
till att respondenten svarade noggrant. Diagram 12 visar att majoriteten (51%) instämde inte 
med att pris är en avgörande faktor vid köp av kläder framför plaggens kvalitet. 28% av 
respondenterna ansåg att kvalitet är mer avgörande vid köp av kläder, jämfört med 
priset.  21% ställde sig neutrala till påståendet. 
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4.1.2 Deskriptiv analys av korrelationsmatris för konstrukt  

I Figur 2 presenteras en korrelationsmatris som visar möjliga korrelationer mellan samtliga 
konstrukt. Nedan beskrivs tabellens resultat för att tydliggöra det tabellen presenterar. 

 

Figur 2. Korrelationsmatris av konstrukt 
 

Sambandet mellan filantropiska CSR-aktiviteter och konsumentvärde 
Filantropiska CSR-aktiviteter visar sig ha en positiv, svag korrelation med emotionellt 
konsumentvärde (0,157*) med en signifikans på (0,019) som här tyder på att det är en 98,1% 
säkerhetsnivå på att variablerna har ett samband med varandra.  Resultaten visade dock att 
filantropiska CSR-aktiviteter inte har en korrelation med socialt konsumentvärde (-0,006) utan 
någon signifikans (0,928) och tyder på att dessa inte har ett samband med varandra. 
Filantropiska CSR-aktiviteter visar sig ha en positiv, svag korrelation med funktionellt 
konsumentvärde (0,257**) med en signifikans på (0,000) som tyder på att det är en 
säkerhetsnivå på i princip 100% att variablerna har ett samband med varandra.(Se figur 2) 

Sambandet mellan affärsrelaterade CSR-aktiviteter och konsumentvärde 

Affärsrelaterade CSR-aktiviteter visar sig ha en positiv, svag korrelation med emotionellt 
konsumentvärde (0,221**) med en signifikans på (0,001) som tyder på att det är en 99,9% 
säkerhetsnivå att variablerna har ett samband med varandra. Resultaten visade att 
affärsrelaterad CSR inte har en korrelation med socialt konsumentvärde (0,019) utan någon 
signifikans (0,773) och tyder på att dessa inte har ett samband med varandra. 
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Affärsrelaterade CSR-aktiviteter visar sig även ha en positiv, svag korrelation med funktionellt 
konsumentvärde (0,221**) med en signifikans på (0,000) och tyder på att det är 
ensäkerhetsnivå på i princip 100% att variablerna har ett samband med varandra (se Figur 2). 

Sambandet mellan produktrelaterade CSR-aktiviteter och konsumentvärde 
Produktrelaterade CSR-aktiviteter visar sig ha en positiv, svag korrelation med emotionellt 
konsumentvärde (0,236**) med en signifikans på (0,000) och tyder på att det är en 100% 
säkerhetsnivå att variablerna har ett samband med varandra. Resultaten visade att 
produktrelaterad CSR inte har en korrelation med socialt konsumentvärde (0,063) utan någon 
signifikans (0,346) och tyder på att dessa inte har ett samband med varandra. 
Produktrelaterade CSR-aktiviteter visar sig ha en positiv, medelstark korrelation med 
funktionellt konsumentvärde (0,302**) med en signifikans på (0,000) och tyder på att det är 
en säkerhetsnivå på i princip 100% att variablerna har ett samband med varandra (se Figur 2). 

4.1.3 Bivariatanalys 

Konstruktreliabilitet mäter styrkan hos konstrukten som skapats och påvisar om skillnader 
finns i graden av reliabilitet. Om konstruktet har en signifikant korrelation som överstiger 0,3 
anses det vara reliabelt (Hair et al., 2010) Med andra ord visar Tabell 2 hur stark relationen är 
mellan frågorna som ämnar att mäta samma dimension. 

Konstrukt Bivariat korrelation 

Filantropisk 0,851 

Affärsrelaterad 0,915 

Produktrelaterad 0,919 

Emotionellt 0,460 

Socialt 0,491 

Funktionellt 0,854 

    Tabell 2. Visar graden av konstruktreliabilitet för frågorna inom samtliga konstrukt. 
 
Samtliga värden i Tabell 2 översteg 0,3 och anses därmed vara reliabla. Dock varierade 
värdena sinsemellan konstrukten. Relationen mellan frågorna inom konstrukten som mätte 
filantropiska, affärsrelaterade, produktrelaterade CSR-aktiviteter samt funktionellt 
konsumentvärde översteg 0,8. Därmed anses styrkan mellan frågorna vara starkare för de 
nämnda konstrukten i jämförelse med frågorna som mätte emotionellt och socialt 
konsumentvärde. Värdet för de var under 0,5. 
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4.2 Diskussion  

Nedan presenteras en diskussion om de enskilda konstrukten, som följs av en diskussion 
gällande sambanden mellan samtliga CSR-aktiviteter och konsumentvärden. 

4.2.1 Diskussion av enskilda konstrukt 
Med hänsyn till filantropiska CSR-aktiviteter har majoriteten av respondenterna i den här 
studien svarat att de inte anser det vara viktigt att företag de köper kläder av donerar pengar 
till välgörenhet (se Diagram 1 och 2). Hyllegard et al. (2009) menar att det ännu inte finns 
någon kännedom gällande hur välgörenhet i form av donationer kan påverka konsumenternas 
uppfattning av en produkt samtidigt som de menar att det finns forskare som påstår 
donationer kan stärka bland annat konsumentens varumärkesattityd och köpintention. 
Resultatet från denna studie påvisar motsatsen, då majoriteten av respondenterna inte anser 
att välgörenhet i form av donationer är viktigt. Därmed kan det spekuleras i att studiens 
respondenter inte har en stärkt köpintention och varumärkesattityd till klädföretag som 
donerar pengar till välgörenhet.  

Gällande affärsrelaterade CSR-aktiviteter har majoriteten av respondenterna svarat att de 
anser det vara viktig att företagen de köper kläder av ser till att deras anställda jobbar under 
rättvisa arbetsförhållanden (se Diagram 3 och 4). Goworek, et al. (2012) menar att det finns 
en ökad medvetenhet hos konsumenter gällande företag som tar socialt ansvar och den 
snabba ökningen av hållbara produkter inom klädindustrin, har visat att konsumenter bryr sig 
om hållbarhetsfrågor samtidigt som deras handlingar kan visa på motsatsen. Då studiens 
resultat har visat att respondenterna bryr sig om sociala hållbarhetsfrågor kan anledningen till 
det bero på att medventenheten inom ämnet har ökat, som tidigare forskning stödjer.  

Med hänsyn till produktrelaterade CSR-aktiviteter visar resultatet av studien att majoriteten 
av respondenterna inte instämmer med att kläderna de köper ska vara tillverkade av 
miljövänligt material, exempelvis ekologisk bomull (se Diagram 5 och 6). Resultatet stämmer 
då inte överens med studiens teori där Ho (2014) menar att allt fler konsumenter efterfrågar 
att kläderna ska tillverkas av giftfria och miljövänliga material. En anledning kan vara att 
respondenterna bryr sig mer om andra hållbarhetsfrågor såsom rättvisa arbetsförhållanden 
vid köp av kläder. 

För emotionellt konsumentvärde har majoriteten av respondenterna svarat att de instämmer 
med att kläderna de köper ska bidra till deras inre välmående (se Diagram 7 och 8). Enligt 
Green & Peloza (2011) samt Sheth et. al., (1991) skapas emotionellt konsumentvärde när en 
produkt väcker en specifik känsla hos konsumenten och spelar stor roll vid de flesta 
köpbeslut. Det kan antas att majoriteten av respondenterna i denna studie upplever positiva 
känslor när de står inför ett köpbeslut gällande kläder.  

Gällande socialt konsumentvärde har majoriteten av respondenterna svarat att det är viktigt 
för dem att kläderna de köper uppskattas av andra i deras omgivning (se Diagram 9 och 10). 
Teorin påstår att socialt värde skapas när konsumenten associerar en produkt med 
omgivningens normer. Produktassociationerna kan vara både positivt och negativt påverkade 
av demografiska, sociala och kulturella grupper. (Sheth et al., 1991) Med hänsyn till de 
nämnda påståendena kan det antas att respondenterna blir påverkade av deras omgivning, 
exempelvis av familjemedlemmar, vänner, arbetskollegor eller klasskamrater. Således 
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påverkas de av omgivningens åsikter vid köp av kläder, då åsikterna antas ha en inverkan på 
respondenternas sociala värde. 

Med hänsyn till funktionellt konsumentvärde har majoriteten av respondenterna svarat att de 
lägger större vikt vid klädernas kvalitet än klädernas pris (se Diagram 11 och 12).Sweeney & 
Soutar (2001) påstår att konsumenter uppfattar olika typer av funktionellt värde av en 
produkt beroende på vad den har för balans mellan kvalité och pris. Vissa konsumenter kan 
uppskatta relativt dyrare produkter som har högre kvalité jämfört med billigare produkter 
som har lägre kvalité då fler blir allt mer medvetna om att produkter med bra kvalitet är 
dyrare för företagen att tillverka som de behöver ta ett högre pris för (ibid.). Det kan antas att 
respondenterna tar hänsyn till att kläder med bra kvalitet är kostsamma för företagen och kan 
därför tänka sig kompromissa med att betala ett högre pris i utbyte mot bra kvalitet på 
plagget. 

4.2.2. Diskussion gällande sambanden mellan konstrukten  
Diskussionen nedan är uppdelad i rubriker i form av teoretiska påståenden, som enligt 
analysramen i teorikapitlet visar hur CSR-aktiviteter påverkar konsumentvärde. Under varje 
rubrik jämförs denna studies resultat med påståendet. Som tidigare nämnt visar denna 
studies resultat endast vilka samband som finns mellan CSR-aktiviteter och konsumentvärden 
vid klädkonsumtion och kan därmed inte visa hur dimensionerna påverkar varandra. 
Respondenterna till enkätundersökningen valdes genom bekvämlighetsurval, därmed kan 
resultatet av studien inte generaliseras till populationen då urvalet inte är representativt 
(Bryman & Bell, 2011). Resultatet diskuteras utifrån den empiriska datan och inte utifrån den 
generella populationen. 

1. Filantropiska CSR-aktiviteter påverkar det emotionella konsumentvärdet. 
 

Studiens resultat visar följande:: 
Majoriteten av respondenterna inte instämmer med att det är avgörande att de företag de 
köper kläder av donerar pengar till välgörenhet. 
Majoriteten av respondenterna föredrar kvalitet framför pris. 
Det finns en svag korrelation mellan filantropiska CSR-aktiviteter och emotionellt 
konsumentvärde. 

 
Enligt tidigare forskning har det emotionella konsumentvärdet det starkaste sambandet med 
filantropiska CSR-aktiviteter i jämförelse med resterande dimensioner av  konsumentvärden 
(Green & Peloza, 2011). Påståendet stöds av Kessell et al. (2014) som nämner att 
konsumenter upplever ett inre välmående när de köper kläder från ett företag som utför CSR-
aktiviteter i form av donationer. Studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning. 
Korrelationen mellan dimensionerna kan betyda att respondenterna upplever ett inre 
välmående vid köp av kläder från företag som engagerar sig i välgörenhet. Det kan antas att 
respondenterna i denna studie upplever ett så kallat “warm-glow” vilket enligt teorin innebär 
att människor upplever ett inre välmående när de stödjer företag som engagerar sig i 
filantropiska CSR-aktiviteter (Green & Peloza, 2011 ; Kessell et al. 2014). Vidare menar Lin & 
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Huang (2012) att känslor som skapas av en produkt kan vara både positiva i form av 
förtroende men även negativa i form av rädsla eller ilska samtidigt som Green & Peloza (2011) 
påstår att filantropiska CSR-aktiviteter kan bygga företagets rykte och förstärka kundlojalitet. 
Det kan antas att respondenterna i denna studie kan känna förtroende för klädföretaget vid 
donation till välgörenhet som i sin tur kan förstärka kundlojalitet och företagets rykte..   
Viktigt att poängtera är att sambandet mellan dimensionerna filantropiska CSR-aktiviteter och 
emotionellt konsumentvärde är svagare jämfört med tidigare forsknings resultat (se Figur 2). 
Därmed tas det hänsyn till denna studiens bivariatanalys, som presenterar 
konstruktreliabiliteten för det emotionella konsumentvärdet (se Tabell 2). Analysen visade ett 
värde på 0,460 vilket var den lägsta graden av reliabilitet jämfört med resterande konstrukt. 
Eftersom värdet överstiger 0,3 kan det påstås vara reliabelt enligt Hair et al. (2010). Dock 
anses 0,460 vara lågt då det jämförs med värden inom resterande konstrukt som är betydligt 
högre (se Tabell 2). Den låga graden av konstruktreliabilitet kan bero på att frågorna som 
ämnade mäta det emotionella konsumentvärdet kan ha ställts på fel sätt, vilket kan ha 
påverkat resultatet. Med andra ord kan frågorna ha tolkats annorlunda av respondenterna. 
 

1. Filantropiska CSR-aktiviteter påverkar det sociala konsumentvärdet. 
 

Studiens resultat visar följande: 
Majoriteten av respondenterna  instämmer inte med att det är avgörande att de företag de 
köper kläder av donerar pengar till välgörenhet. 
Majoriteten av respondenterna instämmer även med att deras klädinköp eller att val av plagg 
påverkas av andra i deras omgivning. 
Studiens resultat visar ingen korrelation mellan filantropiska CSR-aktiviteter och socialt 
konsumentvärde. 

 
Enligt tidigare forskning har det sociala konsumentvärdet det näst starkaste sambandet med 
filantropiska CSR-aktiviteter i jämförelse med resterande konsumentvärden. Tidigare studier 
visar också att konsumenter som får möjligheten att hjälpa andra i nöd upplever en 
upphöjning av deras sociala status och känner sig uppskattade av andra (Peloza & Shang, 
2011). Till skillnad från tidigare forskning har denna studie visat att ett klädföretags 
välgörenhetsinsatser i form av donationer, inte påverkar det sociala konsumentvärdet. 
Resultatet från denna studie överenstämmer alltså inte med resultat från tidigare forskning. 
Anledningen till det kan bero på att respondenterna inte upplever en upphöjning av sin 
sociala status när de köper kläder från ett företag som skickar pengar till välgörenhet. Socialt 
värde skapas när konsumenten associerar en produkt med omgivningens normer. 
Produktassociationerna kan vara både positivt och negativt påverkade av demografiska, 
sociala och kulturella grupper; med andra ord påverkas personen av omgivningens åsikter vid 
ett köpbeslut. (Green & Peloza, 2011, Smith & Colgate, 2007, Sheth et al., 1991) En anledning 
till varför respondenterna inte upplever uppskattning av sin omgivning när de köper kläder 
från ett företag som donerar pengar till välgörenhet kan exempelvis vara att de inte 
associerar kläderna med omgivningens normer. Med andra ord innebär det att konsumenten 
är omgiven av människor som delar demografiska, sociala och kulturella egenskaper som 
möjligtvis inte har något inflytande på konsumenten. Anledningarna kan exempelvis vara 
antingen att dessa grupper inte har någon kunskap gällande innebörden av filantropiska CSR-
aktiviteter eller att dessa inte anser det vara viktigt att företaget engagerar sig i välgörenhet. 
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Därför kan det vara möjligt att de personer som omgiver respondenterna inte bidrar till att de 
inte vinner ett eget socialt värde. Argumentet stöds av författarna Lin & Huang, (2012) som 
påstår att människan vill uppfattas av andra som någon som tar ansvar för samhället och 
definierar sitt egna sociala värde utifrån det. Studien tar hänsyn till bivariatanalysen som 
presenterar konstruktreliabiliteten för det sociala konsumentvärdet (se Tabell 2). Analysen 
visade ett värde på 0,491 vilket var den näst lägsta graden av reliabilitet jämfört med 
resterande konstrukt. Eftersom värdet överstiger 0,3 kan det påstås vara reliabelt enligt Hair 
et al. (2010). Dock anses 0,491 vara lågt då det jämförs med värden inom resterande 
konstrukt som är betydligt högre (se Tabell 2). Den låga graden av konstruktreliabilitet kan 
bero på att frågorna som ämnade mäta det sociala konsumentvärdet kan ha ställts på fel sätt, 
vilket kan ha påverkat resultatet. Med andra ord kan frågorna ha tolkats annorlunda av 
respondenterna. 
 

2. Filantropiska CSR-aktiviteter påverkar inte det funktionella konsumentvärdet. 
 

Studiens resultat visar följande: 
Majoriteten av respondenterna  instämmer inte med att det är avgörande att de företag dem 
köper kläder av donerar pengar till välgörenhet. 
Majoriteten av respondenterna instämmer med att det är avgörande att kläderna de köper 
bidrar till ett inre välmående. 
Det finns en svag korrelation mellan filantropiska CSR-aktiviteter och funktionellt 
konsumentvärde. 

 
Enligt Green & Pelozas (2011) studie finns det inget direkt samband mellan filantropiska CSR-
aktiviteter och funktionellt konsumentvärde, vilket denna studies resultat inte instämmer 
med då den visar att välgörenhet i form av donationer påverkar konsumentens uppfattning av 
en produkts pris och kvalitet. I denna studie har det visats att majoriteten av respondenterna 
föredrar kvalitet framför pris inom det funktionella konsumentvärdet. Anledningen till varför 
korrelationen mellan dimensionerna finns kan bero på att respondenterna anser att kläderna 
de köper från ett företag som skickar pengar till välgörenhet, har bra kvalitet. 
Green & Peloza, (2011) samt Sweeney & Soutar (2001) påstår att olika konsumenter uppfattar 
olika typer av funktionellt värde på en produkt beroende på vad den har för balans mellan 
kvalité och pris. Vissa konsumenter kan uppskatta relativt dyrare produkter som har högre 
kvalité jämfört med relativt billigare produkter som har lägre kvalité. Carroll (1979) säger att 
filantropiska CSR-aktiviteter strider mot företagets lönsamhet; det vill säga att om företaget 
donerar pengar till välgörenhet kan företagets lönsamhet påverkas negativt. Med hänsyn till 
det här påståendet kan det vara möjligt att respondenterna är villiga att betala mer för de 
plaggen som är tillverkade av företag som donerar pengar till välgörenhet. En anledning till 
det kan exempelvis vara att klädföretagen som investerar pengar i marknadsföring i form av 
filantropiska CSR-aktiviteter, kan ha ett behov att höja sina priser för att täcka 
marknadsföringskostnaderna. På grund av det här kan det finnas en möjlighet att 
respondenterna uppfattar höga priser som bra kvalité. 
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3. Affärsrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det emotionella konsumentvärdet. 

 

Studiens resultat visar följande: 
Majoriteten av respondenterna anser att det är avgörande för dem att de anställda på 
företaget de handlar kläder från jobbar under rättvisa förhållanden och i en trygg arbetsmiljö. 
Majoriteten av respondenterna anser att det är avgörande för dem att kläderna de köper 
bidrar till ett inre välmående. 
Det påvisas en svag korrelation mellan affärsrelaterade CSR-aktiviteter och emotionellt 
konsumentvärde. 

 
Tidigare forskning säger att det finns ett samband mellan affärsrelaterade CSR-aktiviteter och 
emotionellt konsumentvärde samt att många konsumenter har en positiv attityd till företag 
som använder sig av traditionella former av affärsrelaterad CSR såsom exempelvis återvinning 
(Kessel et. al 2014; Green & Peloza, 2011). Resultaten från denna studie stämmer alltså in 
med tidigare studiers påstående, trots att den undersöker rättvisa arbetsförhållanden istället 
för återvinning. Med andra ord betyder det att respondenterna som köper kläder från företag 
som ser till att de anställda jobbar under rättvisa arbetsförhållande upplever ett inre 
välmående. Enligt Green & Peloza (2011) och Sheth et al. (1991) väcks känslor av välmående 
när en specifik nytta hos produkten upptäcks. Det kan bero på att människan generellt kan 
känna ett band till andra medmänniskor. Därför kan de se en nytta i en produkt i  form av ett 
inre välmående när de vid klädinköp handlar från ett företag som tar hand om sina anställda 
på ett rättvist sätt. En känsla kan förstärkas och försvagas beroende på vilken nytta 
konsumenterna ser att produkten bidrar till (Green & Peloza 2011; Sheth et al., 1991). Att 
studien visar detta resultat kan bero på att respondenten inte skulle kunna uppleva ett inre 
välmående om hen visste att företaget inte ser till att dess anställda jobbar i en trygg 
arbetsmiljö. Det som har nämts ovan har en koppling med vad Lin & Huang (2012) menar, det 
vill säga att konsumenten kan uppleva både positiva och negativa känslor i form av förtroende 
eller ilska. Det kan antas att respondenterna i denna studie  antingen kan känna ilska eller få 
ett minskat förtroende för företaget om plagget de köper inte blivit tillverkat under rättvisa 
arbetsförhållanden. 
 

4. Affärsrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det sociala konsumentvärdet. 
 

Studiens resultat visar följande: 
Majoriteten av respondenterna anser att det är avgörande för dem att de anställda på 
företaget de handlar kläder från jobbar under rättvisa förhållanden och i en trygg arbetsmiljö. 
Majoriteten av rspondenterna instämmer även med att deras klädinköp eller att val av plagg 
påverkas av andra i deras omgivning. 
Det finns ingen korrelation mellan affärsrelaterade CSR-aktiviteter och socialt 
konsumentvärde. 

 
Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan affärsrelaterade CSR-aktiviteter och 
det sociala konsumentvärdet. Genom att stödja affärsrelaterade CSR-aktiviteter vill 
konsumenten uppfattas som någon som tar ansvar i samhället inför andra, vilket bidrar till att 
personen definierar sitt egna sociala värde utifrån sociala normer (Lin & Huang, 2012). Att 
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denna studie inte påvisade något samband mellan dimensionerna, kan vara en anledning till 
varför resultatet inte instämmer med det teoretiska påståendet. Med andra ord kan det 
betyda att respondenterna inte upplever att plaggen de köper från företag som ser till att de 
anställda arbetar under rättvisa arbetsförhållanden, bidrar till socialt värde hos konsumenten. 
Socialt värde skapas när konsumenten associerar en produkt med omgivningens normer. 
Produktassociationerna kan vara både positivt och negativt påverkade av demografiska, 
sociala och kulturella grupper; med andra ord påverkas personen av omgivningens åsikter vid 
ett köpbeslut (Green & Peloza, 2011, Smith & Colgate, 2007; Sheth et.al., 1991). En anledning 
till varför det inte påvisades något samband mellan dimensionerna kan vara att 
respondenterna inte påverkas av deras omgivning som omfattar demografiska, sociala och 
kulturella grupper. Trots det visar resultatet att respondenterna anser det vara viktigt att bli 
uppskattade av sin omgivning. Det kan innebära att omgivningen inte är medveten om vad 
affärsrelaterade CSR-aktiviteter innebär och har därför inte haft något inflytande på 
respondenten. Möjliga anledningar till detta kan antas vara att grupperna inte är insatta i 
frågor om rättvisa arbetsförhållanden, eller har en negativ attityd mot frågan. Därför kan 
konsumenten anse att det rättvist tillverkade plagget inte är värt att köpas då det inte 
kommer att uppskattas av omgivningen. Resonemanget kan kopplas till Smith & Colgate 
(2007) samt Sheth et.al. (1991), som påstår att konsumenter påverkas av omgivningens 
åsikter vid ett köpbeslut. Till skillnad från Lin & Huang (2012) som använde miljöfrågor som 
kontext, har denna studie använt sig av rättvisa arbetsförhållanden vid affärsrelaterade CSR-
aktiviteter. Det kan vara en ytterligare anledning till varför resultatet inte visade ett samband 
mellan dimensionerna. Som tidigare nämnts under påstående “2” tas det hänsyn till 
bivariatanalysen som presenterar konstruktreliabiliteten för det sociala konsumentvärdet (se 
Tabell 2). 
 

5. A) Affärsrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det funktionella konsumentvärdet. 
B) Affärsrelaterade CSR-aktiviteter påverkar inte det funktionella konsumentvärdet. 

 

Studiens resultat visar följande: 
Majoriteten av respondenterna ansåg att det är avgörande för dem att anställda på företaget 
de handlar kläder från jobbar under rättvisa förhållanden och i en trygg arbetsmiljö. 
Majoriteten föredrar  kvalitet framför pris. 
Det finns en medelstark korrelation mellan affärsrelaterade CSR-aktiviteter och funktionellt 
konsumentvärde. 

 
Studien gjord av Kessel et al. (2014) visar på att det finns ett samband mellan affärsrelaterade 
CSR-aktiviteter och funktionellt konsumentvärde. Författarna påstår att konsumenter gärna 
betalar mer för produkter om det innebär att produkterna blivit tillverkade under rättvisa 
arbetsförhållanden. Samtidigt påstår Green & Peloza (2011) det motsatta, att det inte finns 
ett samband mellan dimensionerna. Denna studie bekräftar Kessels et al. (2014) resultat, som 
visar på att ett plagg som tillverkats av ett företag som tar hänsyn till rättvisa 
arbetsförhållanden påverkar respondenternas uppfattning av en produkts pris och kvalitet. I 
denna studie har det visats att majoriteten av respondenterna föredrar kvalitet framför pris 
inom det funktionella konsumentvärdet vid klädinköp. Konsumenten är villig att betala mer 
för produkten som får ett högre värde när den blir tillverkad på ett rättvist sätt (Kessel et al., 
2014). Green & Peloza, (2011) samt Sweeney & Soutar (2001) påstår att olika konsumenter 
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uppfattar olika typer av funktionellt värde på en produkt beroende på vad den har för balans 
mellan kvalité och pris. Sweeney & Soutar (2001) menar också att vissa konsumenter kan 
uppskatta relativt dyrare produkter som har högre kvalité jämfört med relativt billigare 
produkter som har lägre kvalité. Då ett samband påvisades mellan affärsrelaterade CSR-
aktiviteter och funktionellt värde kan det antas att när plagget är tillverkat under rättvisa 
arbetsförhållanden upplevs det ha hög kvalitet. Vid affärsrelaterade CSR-aktiviteter gällande 
rättvisa arbetsförhållanden säger Kessels et al. (2014)  att produkter som blivit tillverkade 
under rättvisa arbetsförhållanden vanligtvis har ett högre pris jämfört med produkter som 
inte har det. Författarna säger också att  konsumenter anser  att rättvisemärkta produkter är 
ett bra köp och ser värdet i att människor får bättre arbetsförhållanden med ett högre pris. 
Med hänsyn till dessa påståenden kan den här studiens respondenter också tänka att när 
företaget investerar resurser i affärsrelaterade CSR-aktiviteter, exempelvis genom att betala 
rättvisa löner till sin anställda, kan priset på kläderna bli dyrare. Därmed kan det finnas en 
möjlighet att konsumenten uppfattar höga priser som bra kvalité. Enligt Sheth et al. (1991) 
defineras en funktionell produkt utifrån vad konsumenten själv anser vara funktionellt. Med 
hänsyn till det här påståendet kan det antas att en ytterligare anledning till varför 
korrelationen mellan dimensionerna finns kan bero på att respondenterna anser att kläderna 
de köper från ett företag som tar hand om sina anställda har bra kvalitet. Anledningen kan 
vara att respondenterna anser att om kläderna är tillverkade av, exempelvis anställda som har 
fått utbildningsmöjligheter för egen yrkesutveckling, kommer plaggen att bli tillverkade på ett 
bättre sätt. 
 

6. A) Produktrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det emotionella konsumentvärdet 
B) Produktrelaterade CSR-aktiviteter påverkar inte det emotionella konsumentvärdet 

 

Studiens resultat visar följande: 
Majoriteten av respondenterna anser inte att det är avgörande för dem att kläderna de köper 
tillverkas av miljövänligt material. 
Majoriteten av respondenterna anser att det är avgörande för dem att kläderna de köper 
bidrar till ett inre välmående. 
En svag korrelation påvisas mellan affärsrelaterade CSR-aktiviteter och emotionellt 
konsumentvärde. 

 
Green & Peloza (2011) upptäckte ingen korrelation mellan produktrelaterade CSR-aktiviteter 
och emotionellt konsumentvärde. Dock menar Kessell et al. (2014), att CSR-aktiviteterna 
faktiskt påverkar alla tre dimensioner av konsumentvärden, inklusive det emotionella. Denna 
studie bekräftar återigen Kessels et al. (2014) studie vad gäller sambandet mellan 
produktrelaterade CSR-aktiviteter och emotionellt konsumentvärde. Med andra ord innebär 
resultatet att respondenterna anses uppleva ett inre välmående när de köper kläder som är 
tillverkat av miljövänlig material.  Enligt Ho (2014) finns det en efterfrågan av produkter som 
tillverkas av giftfria och miljövänligt material. Samtidigt påstår Lin & Huang (2012) att känslor 
som väcks av en produkt kan vara både positiva i form av förtroende och negativa i form av 
rädsla eller ilska. Green & Peloza (2011) samt  Sheth et al. (1991) stödjer påståendet då de 
menar att emotionellt värde skapas när en produkt väcker en specifik känsla hos 
konsumenten. Vad gäller resultaten för denna studie kan det antas att respondenterna kan 
uppleva en rädsla för giftiga ämnen när plaggen som köps inte är tillverkade av exempelvis 
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ekologiskt bomull utan att de är medvetna om det. Eftersom resultatn från studien visades en 
korrelation mellan dessa dimensioner där respondenterna inte ansåg det vara viktigt att 
kläderna de köper tillverkas av miljövänligt material samtidigt som att det är avgörande för 
dem att kläderna bidrar till ett inre välmående kan bero på att respondenterna kanske inte är 
medvetna om hur skadliga giftämnen i kläderna kan vara. Då Peloza & Shang (2011) påstår att 
miljövänliga produkter som konsumenter köper positiv bidrar till en hållbarhetsutveckling kan 
konsumenten uppleva att hen bidrar till att skydda miljön genom att handla miljövänliga 
produkter, som i sin tur kan leda till inre tillfredställelse. 
 

7. A) Produktrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det sociala konsumentvärdet 
B) Produktrelaterade CSR-aktiviteter påverkar inte det sociala konsumentvärdet 

 

Studiens resultat visar följande: 
Majoriteten av respondenterna anser inte att det är avgörande för dem att kläderna de köper 
tillverkas av miljövänligt material. 
Majoriteten av respondenterna instämmer med att deras klädinköp eller att val av plagg 
påverkas av andra i deras omgivning. 
Det finns ingen korrelation mellan produktrelaterade CSR-aktiviteter och socialt 
konsumentvärde. 

 
Enligt Green & Peloza (2011) finns det inte ett samband mellan produktrelaterade CSR-
aktiviteter och socialt konsumentvärde medan Kessel et al. (2014) påstår att sambandet finns. 
Studiens resultat instämmer inte med Kessels et al. (2014) påstående men kan instämma med 
Green & Pelozas (2011) påstående. Socialt värde skapas när konsumenten associerar en 
produkt med omgivningens normer. Produktassociationerna kan vara både positivt och 
negativt påverkade av demografiska, sociala och kulturella grupper; med andra ord påverkas 
personen av omgivningens åsikter vid ett köpbeslut (Green & Peloza, 2011, Smith & Colgate, 
2007; Sheth et.al., 1991). Detta resultat kan bero på att respondenterna inte påverkas av 
demografiska, sociala och kulturella grupper som Green & Peloza, (2011), Smith & Colgate, 
(2007) och Sheth et.al., (1991) nämner, även om de anser det vara viktigt att uppskattas av 
sin omgivning. Å andra sidan kan det antas att dessa grupper inte heller har kunskap i frågor 
gällande produktrelaterade CSR-aktiviteter, och som därmed inte kan ha ett inflytande på 
respondenten. Samtidigt kan det även vara så att de grupperna som omgiver respondenten 
har en negativ attityd mot produktrelaterade CSR-aktiviteter. Båda fall kan vara eventuella 
anledningar till att respondenten anser att ett plagg som tillverkas av miljövänligt material 
inte är värt att köpas då den inte kommer att ge tillräcklig uppsaktning av sin omgivningen. 
Detta kan kopplas till vad Smith & Colgate (2007) och Sheth et.al. (1991) påstår gällande att 
konsumenter påverkas av omgivningens åsikter vid ett köpbeslut. Påståendet stöds även av 
Lin & Huang, (2012) som säger att människan vill uppfattas av andra som någon som tar 
ansvar för samhället och definierar sitt egna sociala värde utifrån det. Som tidigare nämnts 
under påstående “2” tas det hänsyn till bivariatanalysen som presenterar 
konstruktreliabiliteten för det sociala konsumentvärdet (se Tabell 2). 
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8. Produktrelaterade CSR-aktiviteter påverkar det funktionella konsumentvärdet (pris & 
kvalitet) 

 

Studiens resultat visar följande: 
Majoriteten av respondenterna anser inte att det är avgörande för dem att kläderna de köper 
tillverkas av miljövänligt material. 
Majoriteten av respondenterna föredrar kvalitet framför pris. 
Det finns en medelstark korrelation mellan produktrelaterade CSR-aktiviteter och funktionellt 
konsumentvärde. 

 
Enligt både Kessel et al. (2014) samt Green & Pelozas (2011) studier har produktrelaterade 
CSR-aktiviteter ett samband med funktionellt värde, vilket stämmer överens med resultatet 
från denna studie. Det kan innebära att respondenterna upplever att plagg som är tillverkade 
av miljövänligt material har bra kvalité. Smith & Colgate, (2007) samt Sheth et al. (1991) 
påstår att konsumenten ifrågasätter andra faktorer än själva priset när produkten är dyr, som 
exempelvis kvalité. Lin & Huang (2012) motsäger påståendet och menar att konsumenter är 
ovilliga att betala för hållbart producerade produkter. Båda teorier stödjer studiens resultat 
gällande vad respondenterna har svarat för alla fyra frågor. Då majoriteten av respondenterna 
för båda frågorna svarade att de inte anser att det är avgörande för dem att kläderna de 
köper tillverkas av miljövänligt material men samtidigt föredrar kvalité framför pris, kan 
sambandet ha uppstått från att respondenten förmodligen inte är medveten om de fördelar 
som produktrelaterade CSR-aktivteter medför. Därmed kan det antas att de inte har en 
positiv attityd inför det. Kvalitén för ett plagg kan även bidra till ett inre välmående och social 
uppskattning som stöds av Kessel et al. (2014), som påstår att produktrelaterade CSR-
aktiviteter påverkar de sociala, emotionella och funktionella konsumentvärden. 
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Figur 3 presenterar studiens resultat, som visar vilka samband samt hur starka sambanden är 
mellan samtliga CSR-aktiviteter och konsumentvärden.  
 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat (se Figur 3) att filantropiska CSR-aktiviteter har ett 
samband med det emotionella konsumentvärdet där korrelationen visar ett värde på 0,157* 
samt ett samband med funktionellt konsumentvärde där korrelationen visar ett värde på 
0,257**. Vidare har affärsrelaterade CSR-aktiviteter ett samband med det emotionella 
konsumentvärdet där korrelationen visar ett värde på 0,221** samt ett samband med det 
funktionella konsumentvärdet där korrelationen visar ett värde på 0,371**. Slutligen har 
produktrelaterade CSR-aktiviteter ett samband med det emotionella konsumentvärdet där 
korrelationen visar ett värde på 0,236** samt ett samband med det funktionella 
konsumentvärdet vad gäller kvalitet där korrelationen visar ett värde på 0,302**. Resultatet 
påvisade inget samband mellan CSR-aktiviteter och det sociala konsumentvärdet. 
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5. Slutsats 
CSR-aktiviteter är idag ett vanligt verktyg för företag att använda sig utav för att ta ansvar för 
hållbarhetsfrågor i samhället som innebär att respektera mänskliga rättigheter, ta hänsyn till 
miljön och rättvisa arbetsförhållanden. Det krävs att företag anstränger sig för att utföra 
dessa aktiviteter på bästa sätt då konsumenten blir allt mer medveten om företagens 
användning av CSR för eget ekonomiskt intresse. Att förstärka konsumentens förtroende blir 
därför en utmaning då företag måste påverka konsumentvärdet vid utförandet av CSR-
aktiviteter för att på så sätt uppmuntra konsumentens köpintention. 
 
Tidigare studier har gjorts gällande hur konsumenters uppfattade värde påverkas av CSR-
aktiviteter vilka består av filantropiska, affärsrelaterade och produktrelaterade dimensioner. 
Dessutom visar tidigare studier att det handlar om ett komplext område då konsumentens 
uppfattade värde varierar beroende på kultur och produktkategori. Således var studiens syfte 
att undersöka om liknande samband mellan CSR-aktiviteter och konsumentvärde även finns 
inom klädkonsumtion. Studien ämnade svara på frågeställningen Vilka samband finns mellan 
CSR-aktiviteter och konsumentvärde?. Den insamlade primärdatan analyserades med hjälp av 
en korrelationsmatris för att ta reda på om det fanns samband mellan valda dimensioner.  
 
Gällande CSR-aktiviteter, visar denna studie att de flesta respondenter inte anser det vara 
viktigt att företag de köper kläder av engagerar sig i filantropiska CSR-aktiviteter, det vill säga, 
välgörenhet i form av donationer eller att plaggen är tillverkade av miljövänligt material. 
Samtidigt anser de vara viktigare att företagen ser till att deras anställda arbetar under 
rättvisa förhållanden. Med andra ord anser majoriteten av respondenterna att det är viktigt 
för de att klädföretagen engagerar sig i affärsrelaterade CSR-aktiviteter. Vad gäller 
konsumentvärde instämmer de flesta respondenter med att kläderna de köper ska bidra till 
inre välmående samtidigt som plaggen ska uppskattas av deras omgivning. Det kan därmed 
spekuleras i att klädinköp drivs av emotionella och sociala värden hos respondenterna. 
Gällande det funktionella konsumentvärdet, föredrar majoriteten av respondenterna kvalitet 
framför pris.  
 
Studiens analys påvisade att samtliga CSR-aktiviteter, det vill säga filantropiska, 
affärsrelaterade och produktrelaterade CSR-aktiviteter, har samband mellan det emotionella 
och funktionella konsumentvärdet. De aspekter som var mest utmärkande i studiens resultat 
var att det sociala konsumentvärdet inte hade något samband alls med någon av CSR-
aktiviteterna. Den genomförda bivariatsanalysen visade ett lågt värde för det sociala 
konsumentvärdet i jämförelse med resterande dimensioner. Anledningen till det kan vara att 
frågorna som ämnade att mäta det sociala konsumentvärdet inte förstods av konsumenten 
och kunde ha uppfattats på olika sätt. Även om värdet anses vara reliabelt finns det en 
möjlighet att studiens resultat kan ha påverkats av dimensionens låga värde. Att inga 
samband påvisades mellan det sociala konsumentvärdet och CSR-aktiviteterna kan möjligen 
bero på att respondenterna inte prioriterar samhällets normer och åsikter.  Det är även värt 
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att nämna att det emotionella konsumentvärdet och den filantropiska CSR-aktiviteten hade 
det svagaste sambandet. Bivariatsanalysen påvisade att konstruktreliabiliteten för det 
emotionella konsumentvärdet var lägst i jämförelse med samtliga konstrukt. Det låga värdet 
kan bero på att någon av frågorna inom konstruktet kan ha blivit misstolkat eller ställts fel, 
vilket kan ha haft en påverkan på det svaga sambandet mellan dimensionerna. En annan 
intressant aspekt var att affärsrelaterade och produktrelaterade CSR-aktiviteter hade de 
starkaste sambanden med det funktionella konsumentvärdet, i jämförelse med de övriga 
påvisade sambanden mellan dimensionerna. Det kan möjligen tyda på att respondenterna 
anser att när plaggen är tillverkade under rättvisa förhållanden samt när de är tillverkade av 
miljövänliga material upplevs de ha hög kvalitet.  
 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att samtliga CSR-aktiviteter påvisar samband 
mellan emotionella och funktionella konsumentvärden vid klädkonsumtion. Resultatet kan 
dock inte generaliseras till hela populationen då insamlandet av primärdata gjordes via ett 
bekvämlighetsurval. Eftersom att resultatet skiljer sig från Kessels et al. (2014) forskning där 
liknande samband inom livsmedelsindustrin undersöktes, kan det spekuleras i att sambanden 
mellan CSR och konsumentvärde förändras beroende på produktkategori. Som tidigare 
nämnt, kan inte studiens resultat generaliseras eftersom ett bekvämlighetsurval genomfördes 
vid insamlingen av primärdata. En regressionsanalys har heller inte utförts och studien kan 
därför inte visa hur eller varför konstruktuen påverkar varandra. Studien kan endast 
presentera vilka samband som fanns mellan CSR-aktiviteter och konsumentvärde vid 
klädkonsumtion, för studiens specifika respondenter. Resultatet av undersökningen har dock 
diskuterats med hjälp av teorin där vaga spekulationer om anledningen till sambanden har 
gjorts. 
 

5.1 Vidare studier 

Studiens resultat har bidragit till ett flertal förslag på vad framtida studier kan undersöka 
gällande vilka samband som finns mellan CSR-aktiviteter och konsumentvärde. Det är dock 
värt att nämnas att primärdatan i denna studie samlats in genom ett bekvämlighetsurval, 
vilket bidrar till att studiens resultat utgår ifrån urvalets svar som inte kan generaliseras till 
populationen. Det rekommenderas därmed att en större studie görs med samma 
frågeställning och kontext, för att samband som påvisas ska kunna generaliseras till en större 
population. Då denna studie inte utförde en regressionsanalys av korrelationerna som 
påvisades, anses det vara intressant att även undersöka sambanden något djupare, i vidare 
studier. 

Resultatet presenterade respondenternas demografiska spridning. Dock diskuterades inte hur 
olika demografiska grupper kan ha påverkat resultatet. Därmed föreslås att vidare studier 
även undersöker hur olika demografiska grupper, så som exempelvis personer i olika åldrar, 
uppfattar CSR-aktiviteternas påverkan på konsumentvärdet. Det skulle även vara intressant 
att ta hänsyn till repondenternas inkomst samt hur mycket pengar de spenderar på kläder för 
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att se om det kan ha en påverkan på sambanden mellan CSR-aktiviteter och konsumentvärde. 
I jämförelse med tidigare studier påverkar CSR-aktiviteter konsumentvärdet på olika sätt 
beroende på produktkategori. Därmed rekommenderas även, att vidare studier kan 
undersöka hur CSR-aktiviteter påverkar konsumentvärdet i inom andra produktkategorier än 
kläder. 
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2. Bivariatsanalys  
Correlations 

 Filantropisk1 Filantropisk2 

Spearman's rho Filantropisk1 Correlation Coefficient 1,000 ,851** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 223 223 

Filantropisk2 Correlation Coefficient ,851** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 223 223 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
                                                                       Correlations 

 
Affärsrelatera

d1 
Affärsrelatera

d2 

Spearman's rho Affärsrelaterad1 Correlation Coefficient 1,000 ,915** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 223 223 

Affärsrelaterad2 Correlation Coefficient ,915** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 223 223 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Correlations 

 
Produktrelater

ad1 
Produktrelater

ad2 

Spearman's rho Produktrelaterad1 Correlation Coefficient 1,000 ,919** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 223 223 

Produktrelaterad2 Correlation Coefficient ,919** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 223 223 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 Emotionellt1 Emotionellt2 

Spearman's rho Emotionellt1 Correlation Coefficient 
1,000 ,460** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 223 223 

Emotionellt2 Correlation Coefficient ,460** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 223 223 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

Correlations 

 Socialt1 Socialt2 

Spearman's rho Socialt1 Correlation Coefficient 1,000 ,491** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 223 223 

Socialt2 Correlation Coefficient ,491** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 223 223 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Correlations 

 Funktionellt1 Funktionellt2 

Spearman's rho Funktionellt1 Correlation Coefficient 1,000 ,854** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 223 223 

Funktionellt2 Correlation Coefficient ,854** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 223 223 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Korrelationsmatris för fråga mot fråga. 
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