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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vikten av Corporate Social Responsibility (CSR) inom 

livsmedelsbranschen. I studien har vi valt att fokusera på hur fem olika etiska märkningar kommuniceras 

mot studenter. Utgångspunkten för studien är studentens uppfattning samt tolkning av denna 

kommunikation. De märkningar som vi har valt ut är KRAV, Fairtrade, Svanen, Ekologiskt Jordbruk samt 

Rainforest Alliance. Den primära frågeställningen i studien är  

”Hur påverkas studenternas köpbeteende av etiska märkningar inom livsmedelsbranschen?”. 

I studien kommer CSR-produkter framställas som produkter som har en eller flera av de presenterade etiska 

märkningarna. Studien innehåller även en subfråga med syfte att ge huvudfrågan stöd samt ge studien en 

bredare bas. Nedan följer subfrågan. 

 

”I vilken utsträckning uppfattar studenterna kommunikationen av dessa etiska märkningar? ” 

 

De teorier som kommer ligga till grund för uppsatsen är ”Corporate Social Responsibility (CSR)”, 

”Varumärken”, ”Social Identity/Social identitet” samt ”Encoding/Decoding”. CSR är den huvudsakliga 

teorin som ligger till grund för uppsatsen. Anledningen till detta är att lika väl som det är en teori så är det 

även huvudämnet som vi undersöker i uppsatsen. Varumärkesteorin använder vi då vi vill se om 

kommunikationen från märkningarnas varumärken har någon påverkan på studenterna. Social Identity 

använder vi för att se om studenterna på Karlstads universitet väljer produkter med etiska märkningar på 

grund av trender och samhörighet med specifika grupper. Encoding/Decoding kommer att användas för att 

undersöka hur väl kommunikationen från märkningarna och studenterna fungerar. 

 

Under studiens gång har vi använt oss utav en webbenkät för att samla in empirisk data. Enkäten har varit 

tillgänglig för populationen under två veckor på Karlstad universitets läroplattform ”It’s learning” startsida.   

Resultatet från enkäten visar att de ansvarsområden som respondenterna anser vara viktigast att ta hänsyn 

till är miljö samt arbetsvillkor. KRAV, Svanen samt Fairtrade ställer krav på att producenterna måste ta 

hänsyn till att främja både miljön och arbetsvillkor, därför dras slutsatsen om att de två tidigare nämna 

områdena är av betydelse för studenterna. Vi ser även att KRAV, Svanen samt Fairtrade är de tre 

märkningar som syns mest i reklam samt inuti livsmedelsbutikerna. Undersökningen visade även att vänner 

tillsammans med sociala medier är de primära informationskanaler där respondenterna i högst utsträckning 

uppfattar kommunikationen gällande etiska värderingar. Vi ser även i resultatet att kvalité är den faktor som 

är viktigast för studenterna vid inköp av livsmedelsprodukter, något som de nämnda märkningarna också är 

förknippade med.   
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Vad resultatet tydligast visade var att respondenterna värderade märkningarna men att det nödvändigtvis 

inte behövde resultera i ett köpbeslut. Resultatet pekade även på att det finns olika slags hinder som gör att 

köpbesluten inte alltid tas. Kommunikationen från de etiska märkningarna når studenterna men är bristfällig 

och behöver utvecklas för att nå sin fulla potential.  

 

Nyckelord 
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Abstract 
The purpose with this essay is to explore the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) within 

the food industry. We have decided to focus on how five different ethical labels are communicated towards 

students and the standpoint of the study is the students understanding of the communication. The labels 

that we have chosen to examine in the study are KRAV, Fairtrade, Svanen, Ekologiskt Jordbruk and 

Rainforest Alliance. The primary research question in the study is  

 

” How are the students purchase behavior affected by ethical labels in the food industry?”.  

 

Throughout the study we will refer to CSR-products as products are stamped with one or several of the 

named ethical labels. The study also contains one sub-question that will help to support the main research 

question and provide the study with a broader base. You will find the sub-question below. 

 

”To what extend does the students understand the communication of the ethical labels?” 

 

The theories that we will use in this essay are ”Corporate Social Responsibility (CSR)”, ”Brands”, ”Social 

Identity” and ”Encoding/Decoding”. CSR will be used as the main theory for this essay. The reason for this 

is that not only is it a theory but also the main topic that we investigate in this essay. We use branding as a 

theory because we want to examine if the communication from the labels affects students.  Social Identity is 

used to explore if the students at Karlstad University chose products with ethical labels because of trends 

and a feeling of belonging with specific groups. Encoding/Decoding is used to analyze and understand the 

communication of the ethical labels between the ethical labels and the students.  

We have chosen to use a Webb survey in our study to gather empirical data. The survey has been available 

for the population on Karlstad universities study platform “It’ s Learnings” homepage during two weeks.  

The result of the survey displays that the area of concern that the respondents believe is the most important 

is the environment and labor conditions.  The link that we see here is that KRAV, Fairtrade and Svanen all 

have high demands on environmental and labor condition-initiatives if a product should be allowed to carry 

their label. This means that this two area of concern is most important for the students. We can also see 

from the result that KRAV, Fairtrade and Svanen are the labels that are most visible in commercials and 

food stores. The research displays that friends together with social media are the channels where the 

students understand the highest amount of communication from ethicals labels work. We can also see in the 

result that quality is the most valued feature regarding products in the food industry. Quality is also one of 

the most important features for the products that are approved by the ethical labels presented in this study.  

 

The most notable result is that the students valued the labels but the ethical values did not always lead to a 

direct purchase. The result also pointed out that the reason for not always leaded to a purchase is different 
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kinds of difficulties. The communication reaches the students but sees as deficient and has to develop to 

reach its full potential.  
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1. Introduktion	  
Inom livsmedelsbranschen återfinns olika märkningar som berättar för konsumenten huruvida en viss 

produkt stödjer ett främjande område eller inte. Olika märkningar stödjer olika områden, Rainforest Alliance 

stödjer till exempel miljöskydd, social rättvisa samt ekonomisk livskraftighet. En annan märkning, Svanen, 

visar att ett företag framställer produkter i en hållbar produktion samt kravet att framställa en kvalitativ 

produkt ur miljösynpunkt. För en noggrannare förklaring av dessa märkningar hänvisar vi till kapitel 2 där 

märkningarna kommer att beskrivas mer grundligt. Produkter med märkningarna är överlag dyrare än övrigt 

sortiment, samtidigt är märkningarna något som bidrar till bättre förutsättningar för miljön, 

arbetsförhållanden samt andra områden som anses behövas förbättras lokalt, nationellt alternativt 

internationellt.  

 

Föreställ er följande situation: En student gör entré i livsmedelsbutiken, hen vandrar fram mot 

mejeriprodukterna. Framför studenten står en produkt, det finns två alternativ, ekologiskt eller icke 

ekologiskt. Valet låter lätt, det är klart att djuren som produkterna kommer ifrån ska få bättre 

förutsättningar. Studenten tittar och jämför dessa två produkter, förutom denna ekologiska skillnad finns en 

till, priset. Studenten vars bidrag inte kommer förens om två veckor och som har varor kvar att handla 

funderar på om denna extra kostnad är befogad eller ej. Studenten står kvar och funderar, är det värt det? 

 

Har etiska märkningar inom livsmedelsbranschen någon effekt på dig när du handlar? Ingen lätt fråga att 

besvara, det krävs eftertanke och mer information om vad en etisk märkning är för att besvara ovanstående 

fråga så utförligt som möjligt. Via denna studie är förhoppningen att analysera samt skapa en förklaring om, 

och i så fall hur, etiska märkningar kommunicerar mot studenter. Studien är baserad på studenter på 

Karlstads universitets värderingar och uppfattningar om ämnet.  

 

Varför studenter? Den allmänna uppfattningen om studenter är att de har liten budget. Studenterna ses 

gärna som en målgrupp vars huvudrätt består av nudlar som är synonymt med billigt. Har en etisk märkning 

så pass stor påverkan att de väljer att köpa de ekologiska nudlarna, som blir några kronor dyrare, än de 

”vanliga”? Anser studenterna att de etiska märkningarna gör en skillnad, eller blir det bara ett ytligt 

varumärke som inte spelar roll? Dessa frågor får du svar på om du fortsätter att läsa studien. Anledningen till 

att vi valt just studenter är delvis för att hållbar utveckling har blivit ett allt vanligare ämne inom 

universitetsutbildningar (Corcoran & Wals, 2004). Genom utbildningarna får studenterna bra förutsättningar 

för att välja etiska märkningar. Det finns dock ingenting som säger att studenterna blir påverkade i ett 

köpbeslut bara för att förutsättningarna finns. Denna studie kommer att granska om informationen som når 

studenterna, om de etiska märkningarna, påverkar till ett köpbeslut. Från ett Medie och 
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kommunikationsvetenskapligt perspektiv (MKV-perspektiv) vill studien få fram hur pass mycket de tidigare 

nämnda märkningarnas kommunikation uppfattas av studenterna samt om kommunikationen påverkar dem 

till ett köpbeslut.  

 

Forskning av Stuart Hall (2009), som kommer diskuteras senare i uppsatsen, visar att ett brus kan uppstå i 

kommunikationen och störa budskapet. Märkningarna har olika betydelser för olika människor, därför blir 

även påverkan olika hos konsumenterna. Kommunicerar dessa etiska märkningar inom livsmedelsbranschen 

en klar och tydlig bild av vad märkningen stödjer samt vikten av att dessa märkningar är viktigare än övrigt 

sortiment. Genom forskning vill studien få fram hur väl etiska märkningar kommunicerar mot studenter och 

därigenom påverkar till ett köpbeteende.  

 

I denna studie kommer du som läsare att få ta del av märkningarna KRAV, Svanen, Fairtrade, Rainforest 

Alliance samt Ekologiskt Jordbruk. Dessa märkningar är vanligt förekommande inom livsmedelsbranschen 

och har därför valts att granskas utifrån studenternas perspektiv. Genom studien vill vi att du har följande 

frågeställning nära till hands: ”Hur påverkas studenternas köpbeteende av etiska märkningar inom 

livsmedelsbranschen?”. Genom att presentera tidigare forskning inom Corporate Social Responsibility (CSR) 

(Se begreppslista) och diskutera olika aspekter samt infallsvinklar av ämnet tillsammans med en kvantitativ 

undersökning kommer vi att svara på denna frågeställning. Vi har valt att använda oss utav en webbenkät för 

att undersöka studenterna vid Karlstads universitets attityder av etiska märkningar inom 

livsmedelsbranschen.  

 

Corporate Social Responsibility är inom tidigare forskning diskuterat från tre läger. Första lägret ser CSR 

som något positivt, där företagen tar ansvar i samhället och hjälper till att främja samtliga problemområden 

som samhället erbjuder. Andra lägret är överlag neutrala i åsikterna och tycker olika beroende på vad för 

slags organisation som ligger bakom ändamålet, lägret ses som mer pålästa och mindre påverkade. Tredje 

lägret beskrivs som motståndare och därmed tycker sig själva ”se igenom” det arbete som företagen gör med 

CSR. Detta läger påstår att CSR endast existerar för företagets varumärkes vinnings skull och endast för att 

öka företagets ekonomiska utveckling (Loussaïef, Cacho-Elizondo, Pettersen & Tobiassen, 2014). 

 

Med ovanstående information vill vi belysa den tidigare forskningen om att Corporate Social Responsibility 

är både hyllat och kritiserat. Detta faktum ligger till grund för att vi vill undersöka kommunikationen av CSR 

då studenternas uppfattning av kommunikationen kan vara avgörande vid inköp av livsmedelsprodukter. 

Kommer studenterna att ta åt sig märkningarnas budskap eller väljer dem att inte låta dem påverka deras 

köp? Upplever studenterna att märkningarna syns eller försvinner dem in bland det övriga sortimentet?  
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1.1 Frågeställningar  
Vår frågeställning kommer att vara följande:  

”Hur påverkas studenternas köpbeteende av etiska märkningar inom livsmedelsbranschen?” 

Vi har även utformat en subfråga som lyder: 

”I vilken utsträckning uppfattar studenterna kommunikationen av dessa etiska märkningar?” 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att lyfta fram om kommunikationen från de etiska märkningarna inom livsmedelsbranschen 

är så pass effektiv att den påverkar studenterna till ett köpbeslut. Denna studie kommer att undersöka 

studenternas attityder till de etiska märkningarna. Då hållbar utveckling är en stigande trend på 

universitetsutbildningar (Corcoran & Wals, 2004), ska studien forska i om detta kan kopplas till 

livsmedelsbranschen. För långsiktig hållbarhet är det viktigt att människor fortsätter att tänka ansvarsfullt 

(Biedenweg, Monroe & Oxarart, 2013). Den här studien vill uppmana till vidare läsning om ämnet samt 

uppmana till att tänka mer hållbart vid köp av livsmedelsprodukter. 

1.3 Avgränsning 
Denna studie kommer avgränsa sig till studenter vid Karlstad universitet och deras syn på Corporate Social 

Responsibility inom livsmedelsbranschen. Enligt Loussaïef, Cacho-Elizondo, Pettersen & Tobiassen, (2014) 

är yngre konsumenter mer pålästa och påverkade av CSR inom livsmedelsbranschen. I jämförelse med de 

äldre respondenterna i Frankrike och Norge, där studien genomfördes, kunde oftast de yngre 

respondenterna ge goda exempel på olika CSR-aktioner (Loussaief et al, 2014). Därför har vi valt att 

fokusera på studenterna som tillhör gruppen ”yngre konsumenter”.  

 

Då studien endast riktar sig mot studenters värderingar kring etiska märkningar, kan inte resultatet spegla 

övriga konsumenters uppfattning. På grund av studiens tidsram kommer studien avgränsa sig till studenter 

vid Karlstad universitet och deras attityd till Corporate Social Responsibility samt fem etiska märkningar 

inom livsmedelsbranschen. Enligt en tidigare studie av Wikström & Modig (2007) visar resultat att studenter 

själva upplever att de har ekonomiska begränsningar. En faktor som visar på att studenterna har en låg 

budget är de 78 % som någon gång avstått studentlitteratur på grund av höga kostnader. 66 % anser att den 

ekonomiska situationen som student är  en ganska eller mycket dålig situation (Wikström & Modig, 2007). 

Studenternas ekonomiska situation är intressant för studien då Wikström & Modigs rapport visar på att de 

har mindre budget att röra sig med. Även om studenterna anses som mer medvetna kring etiska märkningar 

har de svårigheter att prioritera höga kostnader. Valet av studenter är gjort på grund av studiens tidsram på 

cirka 10 veckor. Då undersökningar, analys samt resultat ska presenteras inom en kort tidsram anser vi att 

studenterna är en lagom stor målgrupp. Valet av studenter på Karlstads universitet beror främst på 

författarnas lokala koppling till universitetet. Studenter är även oftast hjälpsamma vid undersökningar då en 
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stor del sitter i samma sits med avslutande studier. Författarna av denna studie ser mer möjligheter än hinder 

vid användningen av studenter som population.  

 

De fem etiska märkningarna som vi kommer att undersöka i studien är KRAV, Fairtrade, Svanen, Rainforest 

Alliance och Ekologiskt Jordbruk. Dessa etiska märkningar är utvalda genom ett obundet slumpmässigt 

urval från konsumentverkets tabell över etiska märkningar inom miljö och hållbarhet (Johansson, 2010; 

Konsumentverket, 2015). Anledningen till fem märkningar är på grund av den tidigare nämnda tidsramen.  

1.4 Begreppslista 
I denna studie kommer nedanstående begrepp vara återkommande. För att du som läsare lättare ska kunna 

förstå innebörden av dem har vi skapat en förklaring. Dessa begrepp är baserade på tidigare forskning inom 

respektive ämne och det är viktigt att du får samma uppfattning som vi har om betydelsen för att studien 

skall uppfattas korrekt.   

 

Corporate Social Responsibility: ”Den gemensamma målsättningen för de regeringar som ansluter sig till 

riktlinjerna är att uppmuntra de multinationella företagen att på ett positivt sätt bidra till ekonomisk, 

miljömässig och social utveckling och att minimera de svårigheter som deras olika verksamheter kan ge 

upphov till.” (Organization for Economic Cooperationd and Development, 2010).   

 

Etiska Värderingar: Tankar och förhållningssätt som en person eller företag har i syfte att hjälpa andra (Ciulla, 

2011).  

 

Varumärke: Idéer, tankar och koncept med stark koppling till en specifik produkt eller tjänst som 

konsumenten kommer ihåg (Zarantonello, Schmitt & Jedidi, 2014). 

 

Social Identity/Social Identitet: Hur människor tillsammans med andra individer hittar en identitet med en eller 

flera gemensamma nämnare. (Champniss, Wilson & Macdonald, 2015). 

1.5 Märkningar 
I den här delen kommer vi att presentera de fem olika märkningarna som kommer vara återkommande 

genom hela studien. Syftet med den här delen är att du ska få en bakgrund till märkningarna och förstå vad 

dessa etiska märkningar innebär samt representerar. 
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1.5.1 Svanen 
Vid en märkning med Svanen får företagen ett bevis på att de framställer produkter i en hållbar produktion 

ur miljösynpunkt. Svanen trycker väldigt hårt på miljöfrågorna och enligt beskrivningar på hemsidan ska 

Svanen leda konsumenten till de absolut bästa miljöprodukterna på marknaden. Märkningen ska ha en 

märkbar röd tråd där produkten täcker samtliga miljöproblems-områden. Kvalitetsmärkningen Svanen 

förhåller sig inte till matvaror utan endast dagligvaror inom livsmedelsbranschen som innefattar, bland 

annat, diskmedel, tvättmedel, ljus, rengöringsmedel samt engångsartiklar för mat (Svanen, u.å.). 

1.5.2 Rainforest Alliance 
Denna märkning symboliserar tre områden, miljöskydd, social rättvisa samt ekonomisk livskraftighet. 

Rainforest Alliance är med och bidrar till goda arbetsförhållanden inom jordbruk i större delar av världen. 

Miljösparande samt att familjer med egna jordbruk får chansen att etablera sig och försörja sig är områden 

de trycker extra hårt på. Denna märkning beskriver sig själv som ett certifikat som hjälper odlarna att 

utvecklas inom dessa områden. Inom livsmedelsbranschen finns Rainforest Alliance-certifikat på produkter 

som bananer, kaffe, te samt kakao. Märkbart är att Rainforest Alliance är aktiva i cirka 100 länder, varav 

Sverige inte är en av nationerna, dock finns denna märkning på produkter i svenska livsmedelsbutiker 

(Rainforest Alliance, u.å.). 

1.5.3 Ekologiskt Jordbruk 
Ekologiskt jordbruk är en märkning framtagen utav Europeiska Kommissionen. Märkningen syftar till att 

utveckla och stötta ekologiska producenter inom EU. Den Europeiska kommissionen stöttar dessa 

producenter finansiellt för att hjälpa dem ta fram produkter som är fria från tillsatser och kemiska 

behandlingsmedel i syfte att kunna producera nyttigare och mer miljövänliga produkter. EU jobbar även 

med forskning inom ämnet för att utveckla och utbilda inom ekologisk produktion för en ökad medvetenhet 

hos producenter samt konsumenter (Europeiska Kommissionen, 2015). 

1.5.4 Fairtrade  
Fairtrade är en internationell märkning som har i syfte att öka odlare och arbetares levnadsstandard. 

Märkningen ställer krav på producenter att öka arbetarnas löner samt sätta ett minimipris på produkterna 

som överstiger produktionskostnaden. Detta för att ge arbetarna en stabilare inkomst. Fairtrade fördelar 

även en extra premie som skall gå till projekt i arbetarnas område för att bidra till samhällsutveckling. Syftet 

med denna märkning är även att förbättra avtal, miljön samt arbeta mot användandet av barn inom 

produktionen (Fairtrade Sverige, u.å.). 
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1.5.5 KRAV 
KRAV är en ekologisk märkning som står för att de märkta produkterna lever upp till höga krav gällande 

produktion och distribution. KRAV fokuserar inte endast på ekologisk odling utan även korrekt behandling 

av djur, socialt ansvarstagande samt klimatpåverkan. KRAV-märkningen visar att produkten inte innehåller 

några tillsatser eller behandlats med kemiska medel. Märkningen ställer även krav på att bönder samt alla 

andra aktörer i produktionskedjan arbetar under korrekta förhållanden och inte utsätts för giftiga ämnen. 

KRAV är en svensk märkning men finns på produkter från hela världen (KRAV, 2014).  

1.6 Disposition 
Inledning: Studien presenteras och frågeställningar, syfte, avgränsningar, begrepp samt etiska märkningar 

förklaras. 

Teorier: De teorier som kommer ligga till grund för studien presenteras.  

Tidigare forskning: Tidigare forskning som utförts inom ämnet presenteras samt kunskapsluckor.  

Metod: Val av metod presenteras tillsammans med urval, population, tillvägagångssätt, etiska frågor samt en 

förklaring av potentiella problem med studien.  

Resultat: Statistik från enkäten presenteras med hjälp av figurer samt text. 

Analys & Diskussion: Resultatet från enkäten analyseras med hjälp av teorier samt tidigare forskning. 

Slutsatser & Framtida forskning: Slutsatser presenteras utifrån studiens resultat samt en förklaring av potentiell 

framtida forskning. 

Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv: Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv presenteras. 
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2. Teorier  
I den här delen kommer vi presentera de fyra olika teorierna vi har valt ut för att genomföra vår studie. 

Teorierna som vi har valt är ”Corporate Social Responsibility (CSR)”, ”Social identity/Social identitet”, 

”Varumärke” samt ”Encoding/Decoding”. Då etiska märkningar är en del av CSR vill vi undersöka hur 

studenter uppfattar kommunikationen av etiska märkningar inom livsmedelsbranschen. Efter varje teori 

kommer kopplingen till studien förklaras. 

2.1 Corporate Social Repsonsibility 
Corporate Social Responsibility (CSR) är en teori som har sina rötter i femtiotalet. Konceptet bygger på att 

företag och organisationer tar ansvar för sina handlingar och negativa konsekvenser på samhället och miljön 

(Hack, Kenyon & Wood, 2014). CSR-aktioner kan utföras på olika sätt och varierar sig beroende på vilken 

bransch företaget är verksam inom samt vilka hjärtefrågor som företaget stöttar. Vanligt förekommande 

aktioner kan vara att företaget skänker en fast summa till hjälporganisationer, skänker en viss procent av 

vinsten från en produkt/tjänst eller startar kampanjer i samarbete med en organisation med målet att 

förbättra samhället (Rogers, 2015).  

 

Vissa företag väljer att fokusera på miljön och byter till en alternativ energikälla, väljer miljövänliga 

produktionstekniker och tar avstånd från miljöfarliga ämnen i sina produkter. Det sistnämnda förekommer 

ofta inom livsmedelsbranschen. En sista vanligt förekommande aktion är att företagen tar avstånd ifrån 

barnarbete och investerar i odlingar samt fabriker där producenten tar hänsyn till mänskliga rättigheter och 

lever upp till Förenta Nationernas minimalt accepterade krav gällande lön samt arbetsvillkor. En 

nyckelfaktor som präglar CSR-aktioner är att dessa skall utföras på frivillig basis och inte bidra till ökad vinst 

för företagen. Det räcker inte att företagen lever upp till lagar och reglers minimala krav utan dessa aktioner 

måste sträcka sig högre och bidra med mer än vad som förväntas av företagen (Dong, 2012). 

 

Företag lägger stor vikt vid att kommunicera de aktioner som de utför i syfte att sprida vetenskapen om dess 

ansvarstagande. Kommunikationen av CSR förekommer vanligtvis i formen av Public Relations-material 

eller marknadsföringsmaterial. Meningen är att skapa ett starkare samt mer accepterat varumärke. Att 

kommunicera CSR är en viktig del i arbetet att öka företagets goda rykte vilket kan bidra till ökad 

kundlojalitet och högre vinstmarginaler (Schultz, Castelló & Morsing, 2013). 

Corporate Social Responsibility är en relevant teori för denna uppsats då vi undersöker hur viktigt detta 

ämne är för studenter. Det är även viktigt ur ett Medie och kommunikationsperspektiv då kommunikationen 

av CSR används för att förbättra varumärken samt att öka kundlojaliteten. Denna teori behövs i studien då 

etiska märkningar undersöks och har sin grund i CSR.   
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2.2 Varumärken 
Genom ett varumärke kan produkten kommunicera pris, kvalité och funktion. Konsumenterna kan använda 

varumärken som en slags referens för att hitta de bästa, för dem, produkterna på marknaden. Beskrivningen 

varumärke underlättar för konsumenterna i orienteringen av produkterna, vilket för många, underlättar i 

konsumtionsmönstret (Melin, 1999).  

 

Varumärken påverkar konsumenter olika och betyder olika mycket beroende på dess sammanhang, ett bevis 

på detta är de olika strukturerna som kan delas upp i tre fack, short-term effects, medium-term effects samt long-term 

effects. Dessa termer beskriver att varumärken och dess reklam påverkar människor olika beroende på 

alternativa tidsgränser. Konsumenter blir mer och mer påverkade av varumärken och dess reklam då 

budgetar kring marknadsföring ökat drastiskt sedan 90-talet (Mela, Gupta & Lehmann, 1997).  

Det finns även andra saker som bidrar till att konsumenter dras till ett specifikt varumärke. Namnet, 

prisgruppen, produkternas kvalité, en viss typ av stil på produkten, garanti samt den allmänna servicen är 

bara några få av de saker som kan spela roll (Singh, Pattanayak, 2014). En annan anledning som kan vara 

avgörande för att en konsument dras mot ett speciellt varumärke kan vara känslan av lojalitet. Konsumenten 

känner härmed en hängivenhet mot varumärket och speglar på vad företagen kallar Brand Loyalty (Singh, 

Pattanayak, 2014). 

 

Inom livsmedelsbranschen kryllar det av olika varumärken och märkningar. Studier utomlands visar på att 

organiska varor påverkar konsumenters köpmönster från en rad av olika anledningar. Att det är 

hälsosammare, smakar bättre, har en skonsammare miljöpåverkan och djurpåverkan, kvalitén hos produkten 

samt att det eventuella överskottet som produkten skänker är få av de kategorier som spelar in hos 

konsumenterna (Hughner, McDonagh, Prothero, Schultz II, Stanton, 2007). Märkningar samt varumärken 

påverkar konsumenter och dess beteende vid köp, det är dock viktigt att ha i tanken att kommunikationen 

från varumärken samt dess rykte uppfattas olika beroende på människors personligheter. Denna teori hjälper 

oss att förstå hur studenterna uppfattar de etiska märkningarna. Den hjälper även studien att förklara 

sambandet mellan påverkan från etiska märkningar och studenternas köp av livsmedelsprodukter.  

2.3 Social Identity/Social Identitet  
Social Identitet är känslan av att tillhöra en grupp, samhörighet samt sammankoppling till andra människor 

eller grupper av samma ”kategori”. Identiteten kan kopplas mot attityder, uppförande, sociala aspekter, olika 

slags mål samt koppling till olika varumärken. Med tillräckligt lång tid, i samband med repetitioner, kan en 

människa skapa sig en uppfattning kring en Social Identitet. Det kan handla om en viss typ av upprepande 

reklam från ett företag, ett upprepande beteendemönster eller en viss typ av värderingar som skapar 

samhörighet med andra människor (Coleman & Williams, 2013).  
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Människor har olika identiteter i olika slags sammanhang. En människa som förknippar sig med 

kristendomen inom religionen känner samhörighet med andra människor i kyrkan, samma människa byter 

sin Sociala Identitet för tillfället under en basebollmatch, där besökare eventuellt identifierar sig med andra 

supportrar och bildar en annan identitet som föreningssupporter (Champniss, Wilson & Macdonald, 2015). 

 

Ovanstående text skulle kunna jämföras med konsumenter inom livsmedelsbranschen, där konsumenter 

väljer att identifiera sig inom en grupp där ekologist, närodlat eller annan dylik märkning spelar roll. 

Konsumenterna får en Social Identitet där märkningar som bidrar till att miljön, arbetsförhållandena samt 

kvalité gynnas bildar samhörighet. Social Identitet spelar en stor roll i studenternas sätt av avkoda budskapen 

som sänds från de etiska märkningarna. Uppfattningen kring kommunikationen från de etiska märkningarna 

blir här individuell beroende på vad för slags gemenskap personen är en del av. Ett eventuellt köpbeslut blir 

även det individuellt då teorin om Social Identitet speglar på en persons egna uppfattningar och handlingar.  

2.4 Encoding/Decoding 
Denna teori beskriver hur en kommunikativ enhet kommunicerar med en annan enhet. Teorin beskriver hur 

en part paketerar ett budskap med en tanke om ett tolkningsfritt budskap. Encoding/Decoding kan 

förklaras från tre olika sätt att tolka budskapet (Hall, 2009).  

• Dominant: I denna tolkning finns det utrymme till att helt förstå budskapet, här blir 

kommunikationen fullständig även fast det passerat passagen för misstolkning.   

• Förhandlande: I denna tolkning når budskapet mottagaren. Budskapet blir dock inte helt tydligt och 

känner sig inte helt klar med vad som menas. Det finns här utrymme för diskussion om att nå en 

mer tydlig kommunikation för att klargöra vad som saknats i budskapet. 

• Oppositionella: I denna tolkning skickar sändaren sitt budskap till mottagaren. Kommunikationen blir 

fullständig men mottagaren väljer att avstå budskapet. Med detta menas att mottagaren förstår 

budskapet men väljer att inte hålla med. Det kan handla om ett visst ställningstagande eller ojämn 

förståelse kring ett ämne. 

 

En förklaring som ger studien mer djup är den fas där mottagaren får chans till att tolka signalerna på sitt 

sätt. Beroende på vad för kunskaper mottagaren har kan budskapet misstolkas. Har en person, till exempel, 

inte tillräckligt med kunskap om budskapet som sänds blir det automatiskt svårt för mottagaren att förstå 

och klargöra signalerna (Hall, 2009). Ett exempel med återkoppling till studien är om de etiska märkningarna 

skickar ut ett budskap, men studenterna inte har tillräckligt med kunskap och kan missa budskapet. Teorin 

används inom masskommunikation. Här blir avsändaren de etiska märkningarna som försöker nå ut med 

sina budskap mot studenterna.  
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Encoding/Decoding diskuterar även kring hur vi människor kommunicerar med varandra. Ett exempel på 

detta är när kommunikationen misstolkas och behöver förklaras ytterligare för att en av personerna ska få 

tydlighet i vad kommunikationen egentligen betyder. Detta brus som kan uppstå kan bero på en mängd olika 

faktorer. Språkbarriärer är en vanlig faktor när två personer inte förstår varandra. På, till exempel, grund av 

att dem inte talar samma modersmål kan budskapet förvrängas och misstolkas (Hall, 2009). Ett annat mer 

tekniskt exempel kan vara under ett telefonsamtal där den ena parten har dålig teckning och därför har svårt 

att uppfatta vad den andra försöker säga.  

 

Teorin ger studien ett djup som förklarar hur det kan ske misstolkningar från de etiska märkningarna till 

studenterna. Misstolkning kan i detta fall vara huruvida en etisk märkning syns väl eller ej i en butik, det kan 

även handla om hur tydliga budskapen som sänds är samt hur pass mottagliga studenterna är för budskapen. 

För att kunna påverka studenter till en speciell uppfattning kring, i detta fall, en etisk märkning behöver 

kommunikationen vara så effektiv som möjligt. Uppfattar studenten den etiska märkningen på ett effektivt 

sätt finns det större chans att påverka tillräckligt för ett köpbeslut. Som tidigare sagts finns det ofta risk för 

misstolkning från den kommunikation som skickas mellan två parter.  

2.5 Sammanfattning av teorier 
Encoding/Decoding som i studien förklarar hur kommunikationen går från en part till en annan, med 

reservation för misstolkning, ger förståelsen hur den etiska märkningen kommunicerar mot studenten. 

Kommunikationen från varumärket är utformat som ett budskap men kan bli en annan förståelse när 

studenten avkodar signalerna på sitt sätt. Beroende på den Sociala Identiteten kan budskapet värderas olika 

beroende på de preferenser som återfinns inom gemenskapen. Dessa teorier ger vid en sammankoppling en 

djupare förståelse hur de etiska märkningarna kommunicerar mot studenterna och hur de kan tolka 

budskapen på helt olika sätt.  

 

Ovanstående teorier ger denna studie en ram som inkluderar samtliga områden för att utföra en så pass 

noggrann studie som möjligt. Med Corporate Social Responsibility (CSR) som grund, varumärken i 

analysdelen samt den Sociala Identiteten, som studenterna bildar, är förhoppningen att studien ska kunna ge 

bästa förutsättningarna för ett så noggrant resultat som möjligt. Encoding/Decoding ger studien en bättre 

förståelse i grunden av kommunikationen. Huruvida en person eller, i studiens fall, hur de etiska 

märkningarna kan kommunicera budskap effektivt mot studenterna. 

 

Ur ett MKV-perspektiv ger dessa teorier bra förutsättningar för att undersöka hur studenter uppfattar 

kommunikationen av märkningarna samt om den har någon effekt på studenters inköp. CSR återfinns inom 

kommunikation samt livsmedelsbranschen, där kan CSR beskrivas i olika former. Ett exempel på detta är 

livsmedelsbutiker som skänker en viss summa per betald kasse till välgörenhet. Varumärken ger studien 
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bättre förståelse i analysdelen, huruvida ett visst varumärke kan kommunicera till studenten och få dem att 

välja en viss produkt. Social Identitet är en teori där företag både kan kommunicera mot studenterna och 

bilda en social identitet, samt en teori där människor kan kommunicera med varandra och därigenom 

tillsammans bilda samhörighet. Encoding/Decoding kommer att hjälpa studien att analysera budskapet från 

de etiska märkningarna som, framförallt, beskrivs i enkäten. Denna teori kommer även hjälpa studien i 

resultatdelen då kommunikation genom varumärken, alternativt etiska märkningar, används vid analysering 

om budskap. Samtliga teorier är av största vikt och kommer hjälpa studien att nå ett resultat hur etiska 

märkningar kommunicerar och påverkar studenter till ett köpbeteende.  
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3. Litteraturöversikt 
I denna del kommer vi presentera tidigare forskning som har utförts inom Corporate Social Responsibility 

(CSR). Vi kommer även i slutet av denna del beskriva de luckor som finns i forskningen och var samt hur 

vår studie kommer bidra till att fylla delar av dessa kunskapsluckor. 

 

Corporate Social Responsibility har studerats inom olika slags områden tidigare. Den generella påverkan hos 

konsumenter, om en viss typ av människor påverkas annorlunda, om varumärken blir trovärdiga samt om en 

viss ålder spelar roll i ämnet. Tidigare forskning har gjorts inom olika områden av världen. Asien, Europa, 

Amerika, samt Norden är några av de områden som studerats (Dong, 2012; Loussaïef, Cacho-Elizondo, 

Pettersen & Tobiassen, 2014). 

 

Studierna har varierande resultat samt olika sorts slutsatser, mycket beroende på vart i världen studien är 

genomförd någonstans. Corporate Social Responsibility har diskuterats flitigt om det är ett spel för 

gallerierna, det vill säga om företagen gör det mest för ett ekonomiskt tillskott samt varumärkesutveckling 

eller om företagen faktiskt vill ta ansvar i alla de områden där dem är verksamma. (Vries, Terwel, Ellemers & 

daamen, 2013). Den generella uppfattningen och slutsatsen av föregående studier visar på att CSR har en 

påverkan på konsumenter överlag. Det ska understrykas att denna påverkan varierar beroende på vad för 

slags produkter/tjänster samt områden CSR-företagen rör sig inom. Vissa studier pekar på att konsumenter 

avböjer att gå ner i kvalité, nästan oavsett vilket område det ekonomiska överskottet skulle gå till 

(Bhattacharya & Sen, 2004).  

 

Andra studier pekar på att det inte direkt går att mäta en påverkan eller vart själva påverkan kommer ifrån 

(Hartmann, 2011). Tidigare forskning har varierat mellan olika branscher och områden. Dessa tidigare 

studier har bland annat handlat om den generella påverkan kring CSR och dess produkter, samt vilka CSR-

områden som påverkar konsumenterna mest. Miljö, arbetsförhållanden, donationer samt upprättningar i 

samhället är några av de många områden som återfinns inom CSR-studier (Ajith, 2014; Waller & Conaway, 

2011). 

3.1 Konsumenters syn på Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibilitys påverkan inom livsmedelsbranschen har studerats i, bland annat, Frankrike 

och Norge. Där har forskarna analyserat skillnaden på folkets attityder till livsmedelsbutiker i respektive land 

och dragit en slutsats om hur varumärkena påverkar konsumenterna (Loussaïef et al., 2014). 

Studien forskar främst i om konsumenterna ser CSR inom livsmedelsbranschen som positivt, eller om 

konsumenterna från dessa länder ser igenom den eventuella vinst som företagen försöker göra genom CSR-

strategier. Forskarna har även studerat om varumärken inom livsmedelsbranschen upprättar förtroendet hos 
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konsumenterna i respektive land, hur konsumenterna associerar dessa CSR-varumärken samt den eventuella 

skillnaden, i inställning och allmän attityd, konsumenterna i länderna kan visa sig att ha.  

Studien är gjord genom en kvalitativ metod med djupgående intervjuer och diskussioner för att få fram, för 

forskarna, bästa resultat. Studien består av två huvudsakliga ramverk, dels från konsumenternas synsätt, hur 

dem ser CSR-konceptet, men även från företagens perspektiv med användning av teorier som ”brand 

image”, ”brand associations” samt ”consumer-brand relationships” (Loussaïef et al., 2014). 

 

Forskarna har även valt att fokusera på kommunikationen från företagen till konsumenterna inom CSR, där 

kommunikationen ofta ses som bristfällig och utmanande (Loussaïef et al., 2014). Resultatet i studien visar 

på att både konsumenter i Frankrike och Norge hade svårt att ge konkreta exempel på CSR-aktioner inom 

livsmedelsbutiker. Studien visar att det även fanns respondenter som hade stora problem att referera till 

någon som helst generell koppling till CSR inom livsmedelsbutikerna. Under det kvalitativa utförandet stod 

det ganska klart att respondenterna rörde sig med tankarna om att CSR-aktioner inom livsmedelsbutikerna 

var för företagens egna ekonomiska vinning, att, som ovan förklarat, aktionerna är spel för gallerierna 

(Loussaïef et al., 2014). 

 

Trots respondenternas tveksamma inställning till att företagen och livsmedelsbutikerna använder sig av CSR 

såg dem en möjlighet till CSRs utveckling inom livsmedelsbranschen. Ett exempel av detta var att byta ut de 

befintliga plastpåsarna som återfinns i livsmedelsbutiker och ersätta dem med mer miljövänliga ämnen, som 

återvinningsbar textil. Detta var enligt studien ett större problemområde för de franska konsumenterna, en 

tes till detta skulle kunna vara Frankrikes engagemang i debatten kring användning av plastpåsar av 

konsumenter inom alla möjliga områden (Loussaïef et al., 2014). 

 

Förutom den miljöpåverkan som diskuterats via plastpåsar hade respondenterna svårt att refererar till andra 

CSR-områden inom livsmedelsbutikerna. Med hjälp av diskussion kunde de franska konsumenterna referera 

till områden som arbetsförhållanden, mindre företag, återvinning samt bättre förhållanden för familjer. 

Norska konsumenter nämnde Fairtrade samt ekologiska varor som sina främsta CSR-områden (Loussaïef et 

al., 2014). Oavsett om konsumenter från två olika länder hade olika områden inom CSR som de kände igen 

var de tydliga med att kommunikationen kring CSR och dess aktioner inom livsmedelsbutiker var bristfällig 

och behöver förtydligas. De norska konsumenterna påstod att de skulle uppskatta mer information kring, till 

exempel, Fairtrade för att övertygas om att köpa deras märkning (Loussaïef et al., 2014). 

 

Även om de olika ländernas åsikter är varierade om vart ifrån de får sin information kring CSR pekar 

forskningen på att samtliga konsumenter inte anstränger sig speciellt mycket för att hitta information kring 

märkningar eller andra CSR-aktioner inom livsmedelsbutikerna (Loussaïef et al., 2014). 
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Den lilla mängd information som nått samtliga konsumenter är via varumärkenas hemsida alternativt den 

information som finns att tillgå i befintliga livsmedelsbutiker. De problem som studien inte kommer ifrån är 

att vissa konsumenter, framför allt de franska, påstår att CSR inom livsmedelsbutiker ofta sätter ett högre 

pris på produkterna än andra liknande produkter, vilket leder till att CSR inte kommuniceras till alla 

konsumenter, utan endast de som har en god ekonomisk situation (Loussaïef et al., 2014). 

 

Tanken om att företag som sysslar med Corporate Social Responsibility endast tänker på image förblir även 

det ett problem. I studien beskrivs en skillnad kring yngre och äldre konsumenter, där de yngre ses som mer 

pålästa och påverkade av CSR inom livsmedelsbutiker. I studien kunde oftast de yngre respondenterna ge 

goda exempel på olika CSR-aktioner där ekologiskt, Fairtrade samt miljöaspekter var de områden som sågs 

som mest positiva (Loussaïef et al., 2014). 

3.2 Företags syn på Corporate Social Responsibility  
Enligt Bhattacharya och Sen (2004) är Corporate Social Responsibility inte längre något som endast gynnar 

den generella tillväxten i samhället, utan även företagen. Corporate Social Responsibility står inte bara idag 

för ”det enda rätta” utan även ”det rätta för företaget” (Bhattacharya & Sen, 2004).  

 

I en studie av Chernev och Blair kan företag skapa en god ekonomiskt tillväxt genom att röra sig inom 

Corporate Social Responsibility. Enligt deras nyligen publicerad studie, har företags CSR-kommunikation en 

effekt på amerikanska konsumenter (Chernev & Blair, 2015). Bhattacharya och Sen (2004) har tagit del av 

tidigare utförd forskning inom CSR och analyserat effekten av CSR-aktioner på amerikanska konsumenter. 

Genom den information författarna granskat har de gjort egna figurer som skulle hjälpa företag att förstå 

möjligheterna till en ökad effekt hos amerikanska konsumenter bättre. En av dessa figurer (A Contingent 

View of CSR) beskriver hur alla kan tjäna på att använda sig utav Corporate Social Responsiblity, allt från 

hur konsumenten, företaget samt den eventuella hjälporganisation som berörs tjänar på att röra sig inom 

området CSR (Bhattacharya & Sen, 2004). Den andra beskrivande figuren i studien (CSR Framework) är en 

mer avancerad figur som kräver en rejäl strategi för att uppnå dess syfte. I denna figur spelar områden som 

”Input”, ”Outcomes: Internal” samt ”Outcomes: External” huvudroller och ska även här leda företagen i 

hur dem kan påverka konsumenter utifrån vad som är bäst för varje enskilt företag (Bhattacharya & Sen, 

2004). I samma studie har forskarna noggrant analyserat den tillgängliga informationen och sedan beskrivit 

olika områden hos en konsument som ska spela in för största möjliga effekt. Studien refererar mycket till 

den själva personen istället för konsumenten. Attityder, medvetenhet, tillgivenhet, samt själva känslan att 

röra sig runt företaget är några av de faktorer som beskrivs (Bhattacharya & Sen, 2004). Det sistnämnda, att 

ha en bra känsla när konsumenter rör sig runt företaget, alternativt i en butik, beskrivs genom en analys av 

en fokusgrupp. Studien bevisar i samma stycke att det finns en generell påverkan av CSR på konsumenterna, 
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men att det samtidigt inte alltid leder till direkta köp, utan ett välmående av att det finns produkter och 

tjänster som gynnar samhället (Bhattacharya & Sen, 2004). 

 

Bhattacharya & Sens studie visar på att Corporate Social Responsibility har en effekt på amerikanska 

konsumenter, men, som ovan beskrivits, inte alltid leder till ett direkt köp. Forskarna tar läsaren igenom 

tidigare forskning som beskriver marknadsanalyser av amerikanska konsumenter. Enligt den 

undersökningen var det 79 % av konsumenterna som hade CSR-aktioner i tankarna vid ett köp, 36 % av 

dessa ansåg CSR-aktionerna som något mycket viktigt. Resultaten från tidigare studier visade även att hela 

84 % av de amerikanska konsumenterna som deltog kunde tänka sig att byta ut ett varumärke mot ett annat, 

om det gick till ett gott ändamål. Dock endast om priset sågs som jämförbart samt att produkten eller 

tjänsten inte tappade kvalitét (Bhattacharya & Sen, 2004). 

 

Det är viktigt att understryka att informationen ovan kommer från marknadsundersökningar, som i sin tur 

kan vara beordrade från företag. Ett problem med en marknadsundersökning är att människor kan vara 

oärliga eller rent av att strunta i att svara korrekt, bara för att få undersökningen gjord. Det ligger även ett 

etiskt problem i en sådan här undersökning, människor vill ofta framstå som goda och svarar efter hur de 

tror att andra människor uppfattar dem (Trost, 2012). Bhattacharya och Sens analys visar på att de resultat 

som marknadsundersökningarna visar inte är så korrekta som det påstås, dock visar resultatet i studien att 

det finns en effekt, bara att konsumenterna påverkas annorlunda (Bhattacharya & Sen, 2004). Medvetenhet, 

ett av de många områden som diskuteras i studien, kan vara en ganska avgörande faktor i hur konsumenten 

påverkas. I början av deras studie diskuteras att företagen är medvetna om det ekonomiska tillskott som kan 

uppnås genom CSR-aktioner. Detta är något som även diskuterats av forskarna Wen-Min, Wei-Kang och 

Hsiao-Lan, om konsumenten är för medvetna och genom detta blir genomskinligt, alltså att konsumenten 

ser företaget som en organisation som bara vill öka sin goodwill samt öka i varumärkeskännedom (Wen-

Min, Wei-Kang & Hsiao-Lan, 2013).   
 

Sammanfattningsvis så visar Bhattacharya och Sens studie på att företagen sällan gör ordentligt med research 

innan dem påbörjar sin CSR-strategi. Ett exempel på detta är PNC bank som började med olika storts CSR-

aktioner innan dem egentligen tagit reda på om dess befintliga kunder stödjer de områden som företaget gett 

sig in på (Bhattacharya & Sen, 2004). 

 

Forskarna kommer i denna studie fram till att företag eller organisationer kan sätta sin egen prägel på en 

CSR-strategi för bästa effekt hos konsumenter. Skillnaden mellan CSR-strategier nu och tidigare är att 

företag lägger ner mer kraft och pengar för att nå, för dem, den bästa effekten. Skapar företagen en 

välplanerad strategi har de som företag större chans att påverka den amerikanska konsumenten än ett 
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företag som egentligen bara sätter igång med ett CSR-område utan en saklig grund (Bhattacharya & Sen, 

2004). 

3.3 Tigerräkans syn på Corporate Social Responsibility  
Denna studie är gjord med inriktning på ett smalare område inom Corporate Social Responsibility. Studien 

rör sig inom livsmedelsbranschen. Studiens problemområde handlar om hur den välkända och kritiserade 

tigerräkan behandlas inom, främst, Axfood samt de andra större livsmedelsbutikerna runt om i Sverige. 

Forskarna studerar svårigheterna i att kombinera ett vinstsyfte samtidigt som företagen vill ta CSR-aktioner 

på allvar (Rotter & Mark-Herbert, 2013). 

 

Studien riktar läsaren mot att förstå svårigheterna för högt uppsatta personer inom ett företag, som ofta 

tjänar bonusar efter att ha uppnått vissa uppsatta mål. Dessa mål uppnås ofta genom att fatta svåra 

strategiska beslut inom området CSR. Forskarna analyserar även problemen i att uppnå produktions- och 

säljkrav samtidigt som de vill framstå som ett företag som gör det bästa för samhället (Rotter & Mark-

Herbert, 2013). 

 

Studien beskriver svårigheterna i att utföra CSR-aktioner i livsmedelsbranschen utan att riskera alldeles för 

lite intäkter samt att kunderna lämnar för konkurrenterna. Forskarna har genom en kvalitativ samtalsintervju 

och granskande av respondentens arbete tagit del av researchen, planerandet, diskussionerna samt det 

slutgiltiga beslutstagandet hos Axfoods CSR-ansvarige. Genom intervjun har de fått följa med i ansvariges 

egna tankar och reflektioner kring huruvida tigerräkan är relevant för Axfood eller ej. Informationen som 

forskarna har tagit del av består av tidigare forskning av tigerräkans försäljningsresultat i Sverige, vilket 

företag som anses störst inom livsmedelsbranschen och därigenom har störst inflytande på marknaden samt 

allmän information kring varför tigerräkan bör försvinna från den svenska marknaden. Forskarna har i 

studien granskat hur andra specifika företag gjort med tigerräkan och sedan jämfört detta utförande med 

åsikter från världsorganisationer samt Axfoods planering och utförande (Rotter & Mark-Herbert, 2013). 

 

Det ska understrykas att informationen angående hur andra företag gjort med tigerräkan kommer från 

Axfood vilket ger en viss risk i tillförlitligheten. Forskarna har även tagit del i hur Axfood jobbar mot 

konsumenter och andra intressenter i sociala medier, samt hur de kommunicerar detta och upprättar 

förtroende genom CSR-strategier. Axfood beskrivs i studien som ett ansvarstagande företag som tar 

ställning till en mängd olika områden, studien kommer dock ofta tillbaka till risken i att ta bort och granska 

produkter i överdrift, detta kan då riskera i ett minskat sortiment och förlust av kunder till konkurrenter 

(Rotter & Mark-Herbert, 2013). 
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Resultatet från studien handlar framförallt om svårigheter när företag använder sig av CSR inom 

livsmedelsbranschen. Anställda med fler ansvarsområden inom större företag får en rejäl utmaning när de 

vill framstå som ett CSR-företag samtidigt som de försöker upprätthålla goda relationer med aktieägare, 

leverera ett stort utbud mot kunder samt tjäna en stimulerande lön. Högre uppsatta i livsmedelsföretagen får 

ofta en bonus baserat på vad för resultat företaget gör, ju högre vinstmarginal i butikerna, desto mer bonus. 

Tigerräkan är just en sådan produkt som levererar goda vinstmarginaler och utesluts därför inte i alla 

livsmedelsbutiker i Sverige (Rotter & Mark-Herbert, 2013). 

 

Studien visar på att en överdrift inom jobbet av CSR-strategier skulle minska utbudet för kunderna i butiken. 

För att kunna konkurrera med övriga företag inom livsmedelsbranschen går det inte att vara helt anpassad 

efter CSR. I studien framgår det att företag som väljer att utesluta vissa varor har svårt att kommunicera 

detta till sina konsumenter. Axfood lägger ner hårt arbete inom sociala medier, vilket beskrivs som både för 

och nackdel i detta fall. Det positiva i ämnet är att de som länge längtat efter ett säljförbud av tigerräkan kan 

dela vidare och sprida Axfoods handling. Vänder vi på saken blir historien annorlunda, konsumenterna kan 

börja klaga och det blir lätt att folk byter butik för missnöjets skull (Rotter & Mark-Herbert, 2013). 

Sammanfattningsvis visar studien på att CSR inom livsmedelsbranschen påverkar konsumenterna. Ibland är 

det ett medvetet val av företagen att lägga till eller ta bort en vara ur sortimentet, andra varor kan läggas till 

efter att företagen lyssnat på sina konsumenters åsikter om utbudet. Forskarna beskriver CSR inom 

livsmedelsbranschen som utmanande, det gäller för butikerna att hitta sin röda tråd och att balansera sin 

CSR så att konsumenterna inte påverkas så mycket att de tillslut lämnar butiken på grund av bristande utbud 

(Rotter & Mark-Herbert, 2013). 

 

Det är bevisat i studien att det finns problem i privatägda butiker som är kopplade till något av de större 

livsmedelsföretagen, till exempel ICA eller Coop. Dessa företag har båda gjort en CSR-strategi om hur 

tigerräkorna kan hanteras bättre, Coop valde att endast sälja godkända tigerräkor av märkningen 

”Naturland” medan ICA valde att helt utesluta tigerräkan i alla centralägda butiker. Problemet är att ICAs 

CSR-strategi inte behöver följas upp utav privatägda butiker utan fungerar mest som ett alternativ. 

Corporate Social Responsibility har en påverkan på konsumenter inom livsmedelsbranschen, dock visar 

denna studie att CSR sällan kommer med endast goda resultat, utan något som kan göra det svårare för 

livsmedelsföretagen (Rotter & Mark-Herbert, 2013). 

3.4 Kunskapsluckor 
Ovanstående studier har granskat och analyserat vad Corporate Social Responsibility har för slags påverkan 

på konsumenter från Frankrike, Norge, USA samt Sverige. Det står klart att det finns kopplingar mellan en 

CSR-strategi och en effekt, även om det inte alltid leder till ett köp (Loussaïef et al., 2014). Studierna har 

undersökt varumärkenas koppling till CSR, om företag kan gynnas av att röra sig inom eller strukturera en 
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egen CSR-strategi. Resultaten pekar där både på att folk kan se varumärket som genomskinligt, att de endast 

är ute efter ekonomiskt tillskott samt att varumärkena har svårt att kommunicera ut detta till konsumenterna 

(Bhattacharya & Sen, 2004; Rotter & Mark-Herbert, 2013). 

 

Samtliga studier täcker området av CSR och dess påverkan mot konsumenter. I studien ”The case of Tiger 

Shrimp” nämns vissa märkningar som finns i svenska livsmedelsbutiker, det nämns även vidare att Coop 

använde sig av ”Naturland” som etisk märkning vid försäljning av tigerräkorna (Loussaïef et al., 2014). 

Påverkar denna etiska märkning konsumenterna något? Är en etisk märkning något som konsumenterna 

värderar i dagens breda livsmedelssortiment? Om de påverkas, vart kommer den påverkan och dess 

information ifrån? Vem utbildar konsumenterna i vilken etisk märkning som passar bäst för dem? Hur 

kommunicerar dessa etiska märkningar mot konsumenter och vad är det egentligen som gör att de sticker ut 

från det övriga sortimentet? Kan en etisk märkning skapa en relation med konsumenter och dess 

köpmönster? Kan en specifik etisk märkning få konsumenten att övergå till en ”grön” konsument? Enligt en 

rapport av Rudholm, Daunfeldt, Heldt, Thunström & Weiberth (2011) är den faktiska påverkan från etiska 

märkningar liten. I rapporten fick konsumenterna chansen att efter sitt köp välja om sina matkorgar eller 

byta ut mot korgar med mer hållbara produkter. Även om betygen kring att dessa produkter var bättre för 

hållbar utveckling valde majoriteten av konsumenterna sina egna valda produkter. Även om produkter med 

etiska märkningar verkar påverka dessa konsumenter i tanken leder det inte alltid till ett köp. Författarna av 

rapporten förklarar situationen enligt följande citat: 

 

“Då bes lutss i tuat ionen innebär at t  konsumenterna o f ta har br is t fä l l ig  

in formation om t i l l gängl iga produkter samtidigt  som man har många möj l iga val  

av produkter är det  intressant at t  konsumenter  som ges möj l ighet  at t  i  e f t erhand 

utvärdera s ina val  då fat tar samma bes lut  som man g jorde v id det  faktiska 

köpt i l l fä l l e t” (Rudholm, Daunfeldt, Heldt, Thunström & Weiberth, 2011, s.6). 

 

Då denna rapport riktar sig till konsumenter inom livsmedelsbranschen vill vi undersöka detta vidare. Vår 

studie kommer dock endast rikta in sig mot studenter och deras attityder till etiska märkningar. Studenter 

kan ses som konsumenter. Det som kan skilja målgrupperna är att studenter generellt sett har mindre budget 

att leva efter. Därför vill vi undersöka om denna studie kan dra liknande slutsatser. De etiska märkningarna 

kan påverka studenterna, men på grund av ekonomi eller rent av personliga preferenser väljer dem andra 

produkter (Wikström & Modig, 2007; Rudholm et al., 2011). 
 

Miljöpåverkan, sämre arbetsförhållanden, sjukdomar samt mindre lyckosamma samhällen är några av de 

problemområden som finns inom CSR. De etiska märkningarna som finns i svenska livsmedelsbutiker kan 
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skona samtliga områden. Med en hårdragen slutsats finns lösningen framför ögonen hos konsumenterna, 

samtidigt har vi vetenskapen av att CSR inte alltid leder till direkta köp.  

 

Studier inom CSR forskar gärna och ofta om generella konsumenter och dess koppling till olika strategier 

och områden. Det är bristfälligt med studier om studenter och dess koppling, speciellt inom 

livsmedelsbranschen. Etiska märkningar är generellt dyrare än övriga produkter vilket inte ses som ett 

problem av en människa med en stadig lön, det blir därför mer intressant med studenterna som redan har en 

låg budget att röra sig med (Rudholm et al., 2011; Wikström & Modig, 2007). Det som inte studerats är om 

dessa etiska märkningar utger sig för att göra så pass stor skillnad i samhället så att studenterna väljer att 

prioritera ett lite högre pris. Hur uppfattar studenterna kommunikationen från de etiska märkningarna? 

Påverkas dem endast i tankarna, att de ser märkningarna som något fint, men inte värt att lägga pengar på, 

eller har de en så pass tung position på marknaden att det blir ett köp? Föregående studier har visat på 

kopplingar mellan personliga relationer och varumärken, dock har det alltid handlat om konsumenterna i 

stort och inte studenter specifikt även om dessa är en del av konsumenterna i helhet. 

3.5 Vår studie 
Denna studie kommer att fokusera på studenter och deras koppling till CSR-produkter och dess etiska 

märkningar inom livsmedelsbranschen. Frågor som vart de får sin information ifrån, hur mycket etiska 

märkningar påverkar vid köp samt hur de uppfattar de olika märkningarna i livsmedelsbranschen kommer 

att vara bärande i denna studie.  

 

Då tidigare studier fokuserat på hur den generella konsumenten uppfattar områden inom CSR vill vi 

specificera oss inom livsmedelsbranschen och koppla den påstående effekten till studenterna samt dess 

köpmönster när dem handlar livsmedelsvaror. Författarna av denna studie kommer ge läsaren en bättre 

förståelse och inblick i hur etiska märkningar inom livsmedelsbranschen kommunicerar mot studenterna 

samt hur eller om studenterna svarar på den utsända informationen.  

 

Studien kommer att forska i den eventuella Sociala Identitet de etiska märkningarna skapar med studenterna. 

Etiska märkningar kan bidra till att skapa en speciell samhörighet och påverka studenten genom det. Ett 

exempel kan vara Ekologiskt Jordbruk vars huvudområde är ekologiskt och närproducerat, denna märkning 

skulle kunna skapa en Social Identitet med studenter som uppskattar skog & natur och därigenom få 

studenterna att prioritera den märkningen framför andra. Forskningen kommer gå djupare in på hur 

studenterna uppfattar dessa etiska märkningar och om det går att koppla ett speciellt mönster genom 

resultaten från forskningen. Det ska understrykas att tidigare forskning gjorts kring Social Identitet och 

konsumenter, denna forskning ska dock ta reda på studenternas uppfattning och påverkan. 
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Enligt tidigare studier har varumärken en påverkan på konsumenter, det kan ske genom identitetsskapande 

alternativt långtidseffekter via reklam eller andra medier. Kan ett varumärke, eller som det uttrycks i denna 

text: etisk märkning, påverka studenterna till ett köp? Finns det studenter som väljer en etisk märkning helt 

utan anledning, för att den märkningen är just den märkningen? Detta har inte studerats nog inom 

livsmedelsbranschen, därför väljer denna studie att forska även i detta område. Genom resultat från 

forskningen kommer studien förhoppningsvis kunna svara på om studenterna egentligen vet själva varför de 

väljer en viss märkning.  

 

Genom forskningen finns förhoppningar om att få reda på vilka märkningar som står sig bäst hos 

studenterna. Karlstads universitetsstudenter kommer att stå som målgrupp i vår studie, det är viktigt att ha i 

åtanke att de inte står för resultatet för resterande studenter i Sverige. Studenterna ses dock som en 

målgrupp och vissa slutsatser från studien kommer förhoppningsvis kunna spegla studenterna som en part. 

Studien kommer att få fram hur mycket studenterna egentligen påverkas av de etiska märkningar som 

beskrivs i studien, forskningen kommer även fokusera på vart de finner informationen samt om detta leder 

till ett köpbeslut. Tidigare studier visar på att livsmedelsföretag planerar en stor del av kommunikationen via 

sociala medier samt internet överlag (Rotter & Mark-Herbert, 2013). Studenter är överlag i en ung ålder, 

vilket är synonymt med den målgrupp som använder sig av sociala medier mest flitigt. Studien kommer att 

få ut om etiska märkningar jobbar på samma sätt som livsmedelsföretag och ifall studenterna uppfattar den 

kommunikationen som levereras.  
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4. Metod 
I denna del kommer vi presentera den metod vi har valt att använda för att genomföra vår studie. Vi 

kommer förklara hur vi gått tillväga med valet av population och urval. Vi kommer även beskriva 

operationaliseringen av frågorna och dela in dem i kategorier för att underlätta förståelsen av enkäten samt 

frågornas uppbyggnad. 

 

Den här studien har genomförts med en kvantitativ metod i form av en webbenkät. Då syftet med 

uppsatsen är att undersöka samt generalisera studenters attityder gällande kommunikationen av etiska 

varumärken krävs en kvantitativ metod (Trost, 2012). Att välja intervjuer istället för en enkät hade gett oss 

möjligheten att få fram mer djupgående information om hur studenterna uppfattar märkningarna samt 

varför de gör vissa köpbeslut framför andra. Problemet med att välja intervjuer framför enkät som metod i 

vår studie är att då inte kan generalisera populationen. Fokusgrupp hade varit ett alternativ som hade gett 

oss djupare svar då vi som utformare kan bidra med diskussion. Vi ser dock här att då frågorna gäller etiska 

märkningar kan respondenterna uppleva frågorna som känsliga och väljer då att hålla med övriga gruppen 

för att framstå som ”korrekt”. Även fast fokusgrupper hade potentiellt gett oss en större spridning på svaren 

så hade det inte varit tillräckligt för att generalisera som vi kan med hjälp av enkäter (Larsson, 2011). I de 

exempel som presenterats i litteraturöversikten så har det framgått att kvantitativa metoder är de som 

använts mest i undersökningar kopplade till Corporate Social Responsibility (CSR) (Bhattacharya & Sen, 

2004). Enkäten ger oss möjligheten att få en bredare studie med svar från studenter ur olika fakulteter och 

åldrar. Detta gör att vi får en mer överskådlig blick över studenternas syn på CSR inom 

livsmedelsbranschen.  

4.1 Population 
Den population som vi har undersökt genom enkäten är studenter vid Karlstads universitet. Antalet 

studenter som hade möjlighet att nå enkäten via plattformen ”It’s Learning” var cirka 16000 studenter 

(Karlstad universitet, 2015). Samtliga fakulteter fick chansen att vara med och svara på undersökningen. 

Anledningen till att vi valde studenter är delvis för att hållbar utveckling har blivit ett allt vanligare ämne 

inom universitetsutbildningar och kan därför påverka studenterna att tänka mer hållbart inom livsmedelsköp 

(Corcoran & Wals, 2004). En annan anledning till att studera studenter är den generella medvetenheten om 

lokalproducerade, ekologiska och miljövänliga produkter som blivit allt mer populär hos den yngre 

generationen. Studier visar på att det har skett en ökad efterfrågan av dessa typer av produkter inom 

näringslivet och de har blivit allt mer populära hos yngre konsumenter (Chiara, 2015). Studenter lever ofta 

på en lägre budget i jämförelse med en heltidsanställd. Detta gör studenter till en mer intressant population 

då produkter med etiska märkningar oftast är dyrare än det övriga sortimentet (Wikström & Modig, 2007; 

Rudholm et al., 2011).  
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4.2 Tillvägagångssätt 
Enkäten är utformad via programmet ”google sheets” och har laddats upp som en webbenkät på 

plattformen ”It’s learning”. Anledningen till användandet av webbenkät var dels att den är kostnadsfri men 

även förhoppningen av att nå urvalsgruppen, Karlstads universitetsstudenter, bättre. Detta tillvägagångsätt är 

även snabbare då vi inte behöver ta någon hänsyn till postgången. Vi som utformare trodde innan den 

utskickade enkäten att nackdelen här skulle bli att många inte kommer ta sig tid att titta på It’s learnings 

startsida tillräckligt länge för att se att enkäten är uppladdad. Fördelen gentemot att skicka ut den som ett 

mail är att potentiella respondenter inte riskerar att se enkäten som skräppost samt att den ligger kvar på 

startsidan vilket gör att dem kan bli påminda nästa gång dem besöker webbplatsen (Trost, 2012). Det visade 

sig i efterhand att det funkade väl att skicka ut enkäten via It’s learning då enkäten fick tillräckligt med 

respondenter för en fortsatt studie.  

 

Vi valde att göra en totalundersökning på Karlstads universitetsstudenter då vi löpte risken i att få en låg 

svarsfrekvens. Det angenäma problem som vi trodde kunde dyka upp var om vi skulle för många 

respondenter alternativt för många män respektive kvinnor samt ospecificerade kön. Lösningen här skulle då 

utformas via att göra ett kvoturval. Anledningen till detta var för att kompensera den eventuella 

fördelningen som kunde uppstå. Vi behövde dock aldrig göra något liknande eftersom svarsresultatet var i 

lagom mängd. När vi samlat in vårt resultat använde vi oss utav programmet ”SPSS”. Där matade vi in 

siffrorna och påbörjade därigenom en analys av svaren. Vi skapade olika sorts diagram som nu ligger till 

grund för resultatet samt diskussionen som kommer presenteras senare i studien. Syftet med resultatet av 

enkäten var att få en överblick av vad Karlstads universitets studenter har för attityder kring 

kommunikationen av etiska märkningar inom livsmedelsbranschen. 

4.3 Operationalisering 
För att underlätta för respondenterna valde vi att döpa om Corporate Social Responsibility (CSR) till etiska 

värderingar i introduktionen, detta för att skapa mindre osäkerheter kring innebörden av ämnet. Genom de 

variabler vi valt ska enkäten ta reda på hur studenterna tänker kring etiska värderingar samt om dessa 

värderingar kan påverka till ett köpbeslut. Enkäten delas in i sex olika kategorier, den första kategorin ska 

undersöka vilka svarsområden respondenterna anser vara viktigast inom livsmedelsbranschen. Kategori 

nummer två undersöker förkunskapen hos respondenterna gällande de märkningarna vi har valt ut. Vi vill 

även se hur viktiga märkningarna är för respondenterna. Kategori nummer tre undersöker hur väl 

märkningarna syns i reklam samt inuti livsmedelsbutiker. I kategori nummer fyra vill vi undersöka hur 

mycket respondenten läser på om etiska märkningar innan hen köper en livsmedelsprodukt. Vi vill även se 

om informationen har någon påverkan på respondentens köp. I denna kategori undersöker vi även vilka 

informationskanaler som respondenten använder sig utav för att hämta information om livsmedelsföretags 

etiska värderingar. I kategori fem undersöker vi vilka faktorer som är viktigast vid köp av produkter samt 
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respondentens kunskap om Corporate Social Responsibility. I den sista kategorin, nummer sex har vi tagit 

fram bakgrundsfrågor som ska hjälpa oss att få en bild av respondenterna som tagit del av studien. 

 

Kategori ett (fråga 1): Den första frågan i enkäten finns till för att undersöka vilka ansvarsområden som 

respondenten anser vara viktigast inom Corporate Social Responsibility. Syftet med detta är att skapa en 

grund som kan förklara varför respondenterna värderar vissa märkningar högre än andra då de utvalda 

märkningarna fokuserar på en eller flera av de nämna ansvarsområdena.   

   

Kategori två (fråga 2-3): Dessa frågor finns till för att skapa en förståelse om respondentens förkunskap och 

medvetenhet om de utvalda märkningarna.  Vi vill här se hur väl respondenten känner igen de olika 

märkningarna. Syftet med dessa frågor är även att se hur viktiga respondenterna anser att de olika 

märkningarna är när dem köper en livsmedelsprodukt.   

 

Kategori tre (fråga 4-5): Inom denna kategori vill vi undersöka respondenternas attityder gällande 

märkningarnas synlighet. Fråga 4 fokuserar på hur pass väl märkningarna syns i livsmedelsbutikerna. Fråga 5 

riktar sig mot hur märkningarna kommuniceras i reklam. Denna kategori är en av de viktigaste inom enkäten 

då den har starkast koppling till syftet med studien i helhet.  

 

Kategori fyra (fråga 6-8): Den första frågan i kategorin undersöker hur mycket respondenterna läser på om 

etiska märkningar innan de köper en livsmedelsprodukt. Denna fråga kopplas till tidigare nämnd fråga som 

undersöker hur väl märkningarna kommuniceras. Syftet med detta är att vi vill se om respondenterna tar del 

av den information som finns tillgänglig om märkningarna. Den andra frågan i kategorin finns till för att se 

om de etiska märkningarna har någon påverkan på respondenternas inköp. Vi vill här se om respondenterna 

faktiskt tar åt sig av kommunikationen och köper produkter med märkningarna istället för det övriga 

sortimentet. Syftet med den sista frågan i kategorin är att se vilka informationskanaler som respondenterna 

anser vara mest aktiva när det gäller kommunikationen av livsmedelsföretags etiska värderingar. 

Anledningen till detta är att vi vill se vilka kanaler som är effektivast att använda vid kommunikation av 

etiska värderingar. 

 

Kategori fem (fråga 9-10): Den första frågan i kategorin undersöker vilka faktorer som respondenterna anser 

vara viktigast vid ett inköp av livsmedelsprodukter. Då vissa av faktorerna är viktiga samt har en direkt 

koppling till de etiska märkningarna kan vi få en bild av vad som gör olika märkningar viktigare än andra. 

Den andra frågan fungerar som en kontrollfråga för att se om respondenten är medveten om begreppet 

”Corporate Social Responsibility” (CSR). Anledningen till att vi har placerat denna fråga mot slutet av 

enkäten är då vi inte vill skrämma bort respondenten med en kunskapsfråga i början. Vi vill se om 

respondenterna är medvetna om begreppet eller om dem bara känner till märkningarna. I vår pilotstudie 
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framgick det att respondenterna oftast var medvetna om märkningarna och innebörden av CSR men inte att 

det fanns en teori kopplat till det.    

       

Kategori sex (fråga 11-14): Den sista kategorin tar upp bakgrundsfrågor som undersöker vilka respondenterna 

är. Vi vill här få information som kan hjälpa oss att förstå populationen.  

 

Sammanfattningsvis så strävar vi efter att frågorna skall besvara vart får sin information gällande etiska 

märkningar, hur informationen påverkar respondenterna samt vilka etiska märkningar som anses vara mest 

kända. Syftet med enkäten är att se om livsmedelsföretagens kommunikation av märkningarna når 

konsumenterna och om de har någon påverkan på studenternas köp. Vi har utfört en pilotstudie med 20 

respondenter inför den riktiga enkätundersökningen i början av vår studie och diskuterade tillsammans med 

respondenterna syftet, val av frågor, oklarheter, missförstånd och otydligheter i utformningen av enkäten för 

att säkerställa att innehållet svarar på vår forskningsfråga. 

4.4 Potentiella problem med enkäten 
De frågor som vi använder oss utav i enkäten söker efter åsikter gällande etiska värderingar. Enligt Trost 

(2012) så finns risken att frågor som rör etik upplevs som känsliga. Detta gör att respondenterna kan känna 

ett obehag till att svara på frågan och svarar vad som anses vara socialt accepterat och inte det som personen 

egentligen tycker. Respondenterna kan även känna att dem hellre avbryter undersökningen istället för att 

svara på grund av de frågor som kan upplevas som påträngande. Som tidigare nämnt i tillvägagångssättet så 

löper webbenkäter risken att få en låg svarsfrekvens då populationen kan missa att hitta enkäten på 

läroplattformens startsida. Vi som utformare valde att inte ställa frågor rörande studenternas ekonomi. Även 

om studenterna erbjöds anonymitet var risken för internt bortfall tillräckligt hög för att utesluta frågan 

(Johansson, 2010). Studien har istället fått uppfattningen kring att studenter har låg ekonomi genom 

Wikström & Modigs (2007) rapport och hänvisar genom den populationens ekonomiska situation.  

4.4.1 Validitet 
De frågor som vi har valt att använda oss utav i enkäten anser vi ge studien en hög validitet. Anledningen till 

detta är att frågorna vi utformat har sin grund i vår frågeställning. Då vi vill undersöka hur kommunikation 

påverkar Karlstads universitets studenter vid köp av CSR-produkter har vi valt att frågorna ska röra antingen 

kommunikation, etiska märkningar, faktorer hos produkter eller Corporate Social Responsibility. De 

ansvarsområden som nämns i frågorna är framtagna ur teorin CSR och ger därför studien en högre validitet. 

Vissa av faktorerna som tas upp kan framstå som otydliga och därför sänka validiteten, ett exempel på en 

sådan faktor är då vi ber respondenten värdera hur viktigt priset på en produkt är. Om det är ett högt eller 

lågt pris framgår inte i frågan vilket kan gör det otydligt om studenten värderar ett lågt pris eller kan tänka 

sig att betala några extra kronor för en bättre produkt. Det faktum att vi har publicerat enkäten på Karlstads 
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universitets läroplattform gör att vi når den utvalda populationen och minimerar risken att någon 

utomstående svarar på enkäten. En faktor som sänker studiens validitet är att vi endast har valt att använda 

oss utav en kvantitativ metod och därför endast får tillgång till rå statistik. Detta gör att vi inte kan 

undersöka ämnet på djupet och få fram bakomliggande faktorer som förklarar varför respondenterna svarat 

som dem gjort. 

4.4.2 Reliabilitet  
En faktor som sänker reliabiliteten i vår studie är att vi inte använder oss utav de etiska märkningarnas 

logotyper i enkäten vilket kan leda till att respondenten inte känner igen märkningarna och därför inte 

uppfattar frågorna korrekt. Vi ställer inga frågor gällande studenternas ekonomiska situation vilket sänker 

reliabiliteten. Kompensationen blir dock genom Wikströms & Modigs (2007) rapport om studenters 

ekonomi. Genom rapporten får vi uppfattningen om hur den ekonomiska situationen ser ut och kan dra en 

slutsats om den generellt lägre budgeten bland studenter. Det faktum att vi endast fick 103 respondenter gör 

att studien inte kan spegla hela populationen utan endast ge oss en inblick i populationens attityder. 

Tekniska fel i programmet vi använde oss utav för att skapa enkäten ”google sheets” gjorde att respondenter 

av misstag inte svarade på olika frågor på grund av att programmet inte reagerade. Detta gjorde att det 

uppstod bortfall som inte säkert var kopplade till frågans utformning utan istället tekniska fel. De resultat 

som vi har tagit fram vid det här tillfället är inte säkert att det skulle se likadant ut vid ett nytt testtillfälle. 

Anledningen till detta är att vi undersökte studenternas attityder kring etiska värderingar och dessa skiljer sig 

från person till person. Vi anser dock att resultatet ser trovärdigt ut och vid en högre svarsfrekvens skulle 

kunna ge en verklig bild av populationen. 
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5. Resultat 
I denna del kommer vi att presentera de resultat som vår enkät har genererat. Vi kommer med hjälp av 

diagram förklara hur respondenterna har svarat. Vi kommer därefter presentera de statistiska slutsatser som 

vi kan göra utifrån enkätens resultat. Dessa kommer sedan diskuteras i nästa del (analys) med koppling till de 

tidigare utvalda och presenterade teorier. Vi kommer att presentera resultatet i samma ordningsföljd som 

frågorna i enkäten för att underlätta förståelsen av studien samt sambanden mellan resultaten. Enkäten var 

tillgänglig på läroplattformen ”It’s learning” startsida för populationen mellan den 29/4-12/5-2015.  Under 

dessa två veckor besvarades enkäten utav 103 personer. 

5.1 Statistik 
Figur: 1. I vilken utsträckning värderar du vikten av dessa ansvarsområden hos ett 
livsmedelsföretag?  

 
 

Resultatet visar att områden som Miljö samt Arbetsvillkor är mest betydande för studenterna. 

Antikorruption tillsammans med Ekonomisk välgörenhet blev de områden som studenterna värderade lägst. 

Miljö och Arbetsvillkor är jämna från enkäten och speglar att respondenterna värderar märkningar som 

stödjer dessa områden framför andra presenterade områden i enkäten. Noterbart är att det endast finns fyra 

områden för studenten att välja mellan och resultatet gäller under dessa förutsättningar. 
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Figur: 2. Hur väl känner du till dessa märkningar? 

 
Enligt resultatet är KRAV, Fairtrade samt Svanen de märkningarna studenterna har mest kännedom om 

inom livsmedelsbranschen. Dessa märkningar är jämna där KRAV åtnjuter högst kännedom. Ovanstående 

resultat speglar föregående enkätfråga, i vilken utsträckning studenterna värderar vikten av ansvarsområden, 

och följer utvecklingen av att Miljö samt Arbetsvillkor är av betydelse för studenterna. Då KRAV, Svanen 

och Fairtrade stödjer både Miljö samt Arbetsvillkor kan från resultatet dras ytterligare en slutsats av att dessa 

två ansvarsområden är något som påverkar studenterna. Ekologiskt Jordbruk samt Rainforest Alliance 

misslyckas med sin kommunikation mot studenter. Resultatet pekar på en relativt stor mängd studenter som 

”inte känner till” varken Ekologiskt Jordbruk eller Rainforest Alliance, detta är ett bevis på att dessa 

märkningar misslyckas i att synas. Notera att Rainforest Alliance samt Ekologiskt Jordbruk stödjer både 

områden som Miljö samt Arbetsvillkor men att studenterna ej har samma kännedom om dessa jämfört med 

KRAV, Fairtrade samt Svanen. 
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Figur: 3. Hur viktigt är det att varan du köper har följande märkningar? 

	  

Ekologiskt Jordbruk har nu fått en större roll inom livsmedelsbranschen. Rainforest Alliance är inte heller 

långt ifrån KRAV, Fairtrade eller Svanens resultat angående påverkan till köp. Det som gör större skillnader 

mellan märkningarna är att kolumnen ”känner inte till” har betydligt högre procent hos Ekologiskt Jordbruk 

samt Rainforest Alliance. Resultatet visar på att märkningar som Rainforest Alliance samt Ekologiskt 

Jordbruk har en viss betydelse för studenter ändå, även om tidigare resultat pekat på en annan trend. 

Nämnvärt är att samtliga märkningar har relativt hög procent på kolumnen ”Varken eller”. Resultatet pekar 

därmed på att studenterna verkar vara osäkra på hur mycket märkningarna egentligen betyder för dem vid 

ett köp. Även om resultatet visar på att samtliga märkningar är jämna i denna fråga står fortfarande KRAV, 

Svanen samt Fairtrade som de märkningarna som främst lyckas påverka studenterna.  
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Figur: 4. Hur väl tycker du att följande märkningar syns i livsmedelsbutiker? 

 
Resultatet från enkäten visar på att KRAV, Svanen samt Fairtrade är de märkningar som syns tydligast inom 

livsmedelsbranschen. KRAV, med 46.1 %, är den märkning som är mest synlig i livsmedelsbutikerna. Den 

trend som fortfarande är stabil är Ekologiskt Jordbruks samt Rainforest Alliances stapel om ”känner inte 

till”. Tittar vi mer noggrant på Ekologiskt Jordbruk samt Rainforest Alliance kan vi se att resultatet blir 

aningen förvirrat. Procenten i staplarna ”känner inte till” samt ”syns” skiljer sig inte speciellt mycket i varken 

Ekologiskt Jordbruks eller Rainforest Alliances fall. Detta resultat speglar samtliga ovanstående resultat där 

KRAV, Svanen samt Fairtrade är de märkningarna som främst påverkar studenterna-  
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Figur: 5. Hur väl tycker du att följande märkningars budskap kommuniceras i reklam? 

 
Ovanstående resultat visar på att studenterna är ovissa om märkningarnas budskap i reklam. KRAV, som 

tidigare benämnts som en av de tydligaste märkningarna, har nu fått blandade resultat om sitt budskap. 

Fairtrade samt KRAV är de enda märkningar som benämns som de märkningar som verkar få ut något slags 

budskap mot studenter. Då resultatet är från en enkät kan inte resultatet svara på exakt vad som får KRAV 

samt Fairtrade att utmärka sig. Ekologiskt Jordbruk samt Rainforest Alliance är fortfarande de märkningar 

som studenterna är mest oklara över. En sammanfattning från detta resultat är att studenterna verkar vara 

osäkra på om dem uppmärksammat någon reklam från några av märkningarna. Samtliga märkningar har 

högre procent i stapeln ”känner inte till” än tidigare frågor, vilket visar på att märkningarna inte verkar 

kommunicera speciellt väl mot studenterna. Staplarna ”inte alls” samt ”lite” är även de högre än tidigare 

frågor i enkäten. Den slutgiltiga slutsatsen från enkätens fråga om budskap är att studenterna inte verkar 

uppfatta vad märkningarnas huvudbudskap i reklam egentligen är.  
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Figur: 6. I vilken utsträckning läser du på om etiska märkningar innan du köper 
livsmedelsprodukter? 

 
 

Resultatet visar på att studenterna har hamnat i ett mellanläge om dem läser på om märkningarna innan ett 

köp. Procenten i staplarna visar att det är fler studenter som väljer att inte läsa på om de etiska märkningarna 

när dem besöker en livsmedelsbutik. Endast 10.6 % påstås söka information om etiska märkningar innan 

dem väljer att genomföra ett köpbeslut. 25 % har gjort sin röst hörd genom att säga att dem nästan aldrig 

läser på innan ett köp. Sammanfattningen kring denna fråga är, som tidigare benämnt, ett medianvärde. 

Resultatet beskrivs som att studenterna läser på ibland, alternativt att dem läser på om vissa etiska 

märkningar. Det som står klart är i alla fall att studenterna inte är helt pålästa innan ett köpbeslut inom 

livsmedelsbranschen.  
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Figur: 7. Hur stor påverkan har etiska märkningar på dina inköp?	  

	  

Som föregående fråga, om studenterna läser på innan ett köp, är resultatet likvärdigt. Det är medianvärdet i 

frågan som blir vinnaren. Resultatet visar att påverkan hos studenter är varierande, men att det ändå finns 

någon slags påverkan hos respondenterna. Det som skiljer sig från föregående fråga är att första kolumnen 

är mindre, vilket resulterar i att påverkan är något större än själva påläsningen om de etiska märkningarna. 

23.1 %, följt av 15.4 % i den positiva skalan av staplarna visar att de etiska märkningarna har en viss 

betydelse hos studenterna. Slutsatsen av denna fråga blir att märkningarna som återfinns i 

livsmedelsbutikerna har en roll i studenternas köp. Kommunikationen mellan märkningarna är inte alltid 

tydlig, men hur vi än vrider och vänder på samtliga ovanstående resultat så har dessa etiska märkningar en 

viss effekt hos studenterna. I analysen kommer det förklaras vidare hur det kommer sig att vissa studenter 

känner sig mer påverkade än andra.  
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Figur: 8. I vilken mängd får du information om företag inom livsmedelsbranschen etiska 
värderingar av följande källor? 

 
Frågan vill få fram vilka kanaler som studenterna får sin information ifrån. I resultatet står klart att Sociala 

Medier, Vänner samt TV framför allt är de källor som ger studenterna information. Det är viktigt att ha i 

åtanke att Vänner och Sociala Medier kan för vissa studenter ses som likvärdiga källor. Sociala Medier i detta 

fall behöver nödvändigtvis inte betyda märkningarnas egna konton, utan kan även vara konton som styrs av 

privatpersoner. Hur uppfattningen kring vad Sociala Medier är och vilket konto det kommer ifrån är endast 

egna reflektioner från studenterna. Sociala Medier hade högst procent, därefter kom Vänner. Skulle vi slå 

ihop dessa spalter skulle de ses som överlägsna. Frågan har fått stor spridning i svarsfrekvens där det är 

många informationskanaler som är med som alternativ. Onlinepress, Tryckt press samt Företagets hemsida 

var alla med och bidrog till ett givande resultat. 

 

Vänder vi på frågan, vilka informationskanaler som studenter inre använder sig av, är det Radio samt Övrigt 

som utmärker sig. En anledning till detta skulle kunna vara att radiokanaler som riktar sig mot unga och 

studenter inte får sända reklam på grund av public service.  
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Figur: 9. I vilken utsträckning värderar du dessa faktorer vid inköp av en 
livsmedelsprodukt?  

 
Kvalité, pris och ursprung är de tre viktigaste områdena vid ett köp av en livsmedelsprodukt när det 

kommer till de deltagande studenterna. Då studenter generellt har en lägre budget kring livsmedelsprodukter 

blev vikten av att värdera priset på en produkt inget oväntat resultat. Det som ska uppmärksammas från 

resultatet är kvalité samt ursprung. Även om priset framställs som en viktig faktor för studenter så är ändå 

kvalité den faktor som anses vara viktigast. Kvalité hos en student är subjektivt i studien, det finns inga 

kriterier efter vad som är kvalité eller ej. Innebörden av kvalité för en student skulle kunna vara helt 

annorlunda från person till person. Den faktor som spelar minst roll när studenterna handlar en produkt är 

varumärket. Det är många av märkningarna från resultatet som ligger jämnt i procent  

 

Figur: 10. Känner du till begreppet ”Corporate Social Responsibility” (CSR)? 

	  

Resultatet kring frågan om Corporate Social Responsibility är jämnt, ”endast” 54 % verkar ha en uppfattning 

om begreppet CSR. Det som ska påpekas i denna fråga är att frågan i sig inte ställer några krav på en 

djupgående kunskap, utan ”endast” om studenterna hört talas om begreppet CSR. 46 % har ej hört talas om 

eller har bristande kunskap om begreppet. Sammanfattningsvis kan det ha att göra med att CSR beskrivs 

annorlunda om man jämför med hur de etiska märkningarna beskrivs inom livsmedelsbranschen.  
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5.2 Sammanfattning 
Studiens resultat ger en bättre förståelse i hur studenterna påverkas utifrån de etiska märkningarnas 

perspektiv. Enkäten har berört områden som vart studenterna får sin information ifrån, vilka 

ansvarsområden som anses viktigast, vilka slags faktorer som spelar roll vid ett köp hur stor påverkan etiska 

märkningar har på studenters köp, hur etiska märkningars budskap kommuniceras i reklam, allmänna 

kunskapen kring etiska märkningar samt hur viktigt det är att en viss produkt bär en etisk märkning.  

 

Resultaten har varit blandade från fråga till fråga. Genom att dra en slutsats om vilka etiska märkningar som 

anses vara populärast bland respondenterna hittar vi KRAV, Svanen samt Fairtrade. Det är dessa 

märkningar som syns mest, som värderas högst på livsmedelsprodukter, som känns igen i 

livsmedelsbutikerna samt som kommunicerar mot studenterna på ett sätt som de andra etiska märkningarna 

inte lyckats med. Rainforest Alliance samt Ekologiskt Jordbruk får ses som de etiska märkningar som 

studenterna inte uppfattat i varken synlighet i livsmedelsbutikerna eller som en stor anledning att lägga extra 

pengar på. Det som vi inte får glömma kring de etiska märkningarna är att spalter som ”känner inte till” och 

”syns” kunde ha liknande procentsats vilket kan bero på osäkerhet från studenterna.  

 

Enligt ovanstående resultat har vi fått reda på att etiska märkningar har en viss påverkan hos studenter, samt 

att det faktiskt händer att respondenterna läser på om etiska märkningar innan dem väljer att fullfölja ett 

köp. Även om resultatet i detta ämne visade ett medianvärde på 3/5 så kan vi dra slutsatsen av att det finns, 

även om vi kallar det median, en viss påverkan hos studenter.  

 

Resultaten visar vilka informationskanaler som står i framkant hos de deltagande studenterna. Vänner, 

Sociala Medier samt TV anses som trovärdiga kanaler hos studenterna. Som tidigare nämnt kan Vänner och 

Sociala Medier vara något som kan blandas, studenter är vana att integrera sig över internet och därigenom 

gå med i grupper samt skaffa sig bättre uppfattningar genom att diskutera med andra människor. Radio samt 

Övrigt var de informationskanaler som hade minst effekt på de studenter som deltagit i enkäten. Som 

tidigare nämnts kan även detta bero på att public service är en stor del av svensk radio.  

 

Nästan 50 % av studenterna känner inte till begreppet Corporate Social Responsibility (CSR). En av 

faktorerna skulle kunna vara att CSR benämns annorlunda utifrån de etiska märkningar vi beskrivit i enkäten 

och därför inte uppfattats som något som bör likna varandra. 

  

Avslutningsvis berättar enkäten för oss att etiska märkningar inom livsmedelsbranschen har olika effekt på 

olika slags studenter. Mycket kan vara beroende på vad studenterna läser för inriktning eller kurs. En annan 

faktor är budgeten en student har. Vissa studenter väljer att ta lån under studietiden och kanske här värderar 

annorlunda medan det finns studenter som inte väljer att ta lån och därmed inte ha samma typ av budget. 
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Det ska även tilläggas att olika slags områden påverkar vissa studenter olika. Ett exempel på detta kan vara 

att Ekologiskt Jordbruk kanske betyder mer för en student vid köp av morötter, samma student kanske 

väljer att prioritera Fairtrade vid ett köp av choklad, för att förbättra förutsättningarna för odlare utomlands. 

Detta är dock spekulationer som görs av en snabb genomgång från resultatet av enkäten. Då enkäten endast 

fick 103 respondenter så kan resultatet inte spegla hela populationens attityder och värderingar gällande 

frågorna. Resultatet kan dock belysa vilka märkningar som anses vara mest effektiva i sin kommunikation 

samt beskriva vilka olika faktorer som värderas högst vid inköp av livsmedelsprodukter. Resultatet av 

enkäten bör ses som en inblick i populationens attityder och värderingar istället för en fullskalig spegling av 

populationen.   
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6. Analys & Diskussion 
I den här delen kommer vi att använda oss utav resultatet från enkäten vi skickade ut och belysa dessa med 

de teorier som har blivit presenterade tidigare i texten. Vi kommer att använda teorierna samt tidigare 

forskning för att undersöka resultatet ur ett teoretisk samt forskningsperspektiv. Detta för att få fram mer 

omfattande svar ur enkäten och diskutera potentiella bakomliggande faktorer. Syftet med denna del är att 

skapa en djupare förståelse av studien som sedan kommer ligga till grund för våra slutsatser. Vi kommer att 

gå igenom resultaten från de utvalda delarna av enkäten i samma ordning som tidigare för att underlätta 

förståelsen samt skapa ett mönster. 

6.1 I vilken utsträckning värderar du vikten av dessa ansvarsområden hos ett 
livsmedelsföretag? 
Genom vår studie kan vi se att Miljö samt Arbetsvillkor är två viktiga aspekter som har en viss påverkan hos 

studenterna. Vid beskrivning av påverkan behöver det nödvändigtvis inte betyda att studenterna påverkas till 

ett köp. Att en påverkan inte alltid leder till ett köp styrks av Chernev & Blairs (2015) studie om påverkan 

kring amerikanska konsumenter. Rapporten av Rudholm et al., (2011) visar även att etiska märkningar 

påverkar svenska konsumenter men att de inte alltid handlar därefter. Påverkan i denna frågas fall är endast 

hur man värderar vikten av ett ansvarsområde, genom frågan kan vi därför inte säga att det alltid leder till ett 

köp.  

 

Miljö samt Arbetsvillkor är även två mycket viktiga aspekter i studiens begrepp CSR. Då dessa två områden 

beskrivs som mer populära inom näringslivet (OECD, 2010) kan vi göra en koppling och se att detta 

stämmer överens med livsmedelsbranschen. De ansvarsområden som inte verkar spela lika stor roll hos 

studenterna är Ekonomisk Välgörenhet samt Antikorruption. Varför just dessa två ansvarsområden inte fått 

lika många röster som ovanstående ansvarsområden kan förklaras vidare genom Encoding/Decoding. Vissa 

ansvarsområden kanske kommunicerar en tydligare information och skapar därigenom bättre förutsättningar 

kring att påverka studenterna. Genom att ha en viss typ av förförståelse av Miljö och Arbetsvillkor kan det i 

detta fall vara lättare att uppfatta vad dem gör för skillnad för samhället (Hall, 2009).  

 

Känslan att tillhöra en grupp, oavsett om det gäller en grupp via Sociala Medier eller en grupp av Vänner, 

gör att människorna kopplas till varandra. Områden som Miljö samt Arbetsvillkor är sedan tidigare populära 

ämnen, inte minst när det kommer till diskussionerna om barnarbete eller forskningen om växthuseffekten 

och dess negativa effekter på världens klimat. Dessa populära diskussioner skulle kunna bidra till större 

sammankopplingar mellan människor. Coleman & Williams (2013) beskriver att människor påverkar 

varandra och bildar sig uppfattningar från den grupp man själv anser sig tillhöra. Att känna tillhörighet till en 

grupp styrks av Coleman & Williams (2013) och sammankopplas med hur studenterna kan bli påverkade av 

varandra och värdera där efter. 
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6.2 Hur väl känner du till dessa märkningar? 
Från resultatet kan vi se att KRAV, Fairtrade samt Svanen är de etiska märkningar som beskrivs som mest 

välkända bland studenterna. Vid en analys av resultatet från denna fråga kan varumärket och dess 

kommunikation mot studenterna spela roll. Melin (1999) beskriver att ett väl utformat varumärke kan sticka 

ut och underlätta orienteringen på marknaden. Studenterna kan se något hos de populära märkningarna som 

de andra saknar. Det skulle kunna handla om en viss färg, hur märkningarna kommunicerar information på 

förpackningarna eller funktionen av produkten. De populära märkningarna kommunicerar 

envägskommunikation till studenterna. Budskapen blir förklarade som dominanta genom 

Encoding/Decoding och skapar optimal förståelse (Hall, 2009).  

 

Med koppling till Rotter & Mark-Herberts (2013) studie om tigerräkan kan vi se att det inte alltid är 

problemfritt att kommunicera CSR och dess budskap mot konsumenterna. Samma koppling kan vi göra när 

det kommer till vår studie. Även om samtliga etiska märkningar har Miljö, Arbetsvillkor eller bägge 

områdena som huvudområden är det bara tre av dem som uppfattas bättre av studenterna. 

Kommunikationen från Ekologiskt Jordbruk samt Rainforest Alliance misstolkas och skapar en 

förhandlande fas genom Encoding/Decoding. Den ger dock ingen möjlighet till vidare diskussion vilket då 

leder till att studenterna inte blir helt övertygade och missar en del eller hela budskapet från den etiska 

märkningen (Hall, 2009). Det finns många faktorer som kan beskriva varför dessa etiska märkningar är 

mindre kända än KRAV, Fairtrade samt Svanen. Kommunikationen som misstolkas av studenterna skulle 

kunna ses som en av dessa faktorer (Hall, 2009).  

 

Vid fortsatt analys av varför just KRAV, Fairtrade samt Svanen är de etiska märkningar som anses som mest 

kända bland studenterna kan vi se att KRAV och Svanen är märkningar som kommer från Sverige. Genom 

reklam eller kampanjer från Sverige kan studenterna skapat sig en uppfattning om att dessa två märkningar 

är något som bidrar till hållbar utveckling. Svanen samt KRAV är märkningar som funnits i över 20 år och 

har därigenom haft god tid på sig att etablera sig på den svenska marknaden och skapa sig en kännedom. 

Mela, Gupta & Lehmann (1997) beskriver olika tidseffekter och kan förklara varför studenterna känner till 

vissa märkningar bättre än andra.  

6.3 Hur viktigt är det att varan du köper har följande märkningar? 
Svanen, KRAV samt Fairtrade är de etiska märkningarna som fått högst procent i ”viktigt” samt ”mycket 

viktigt”. Genom det resultatet kan vi fortfarande göra kopplingen att områdena, Miljö samt Arbetsvillkor, är 

de ansvarsområdena inom CSR som studenterna anser som viktigast inom livsmedelsbranschen. Detta visar 

även forskningen från OECD (2010). Det skulle kunna vara så att studenterna köpt någonting från 

Ekologiskt Jordbruk alternativt Rainforest Alliance men inte uppfattat logotypen (Melin, 1999). 

Encoding/Decoding förklarar detta som ett brus från förpackningarna till studenterna som gör det svårt för 
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Ekologiskt Jordbruk samt Rainforest Alliance att ta sig igenom, och därmed även försvårar att påverka 

studenten mot ett köp inom livsmedelsbranschen (Hall, 2009).  

 

Chernev & Blairs studie (2015) visar att konsumenter är villiga att byta en viss produkt alternativt varumärke 

om försäljningen av produkten går till en god sak. Det är viktigt här att understryka att dem kan tänka sig att 

byta ifall produkten eller varumärket står för ett liknande pris eller liknande kvalité. Detta stämmer överens 

med vår studie. Vi kan se att majoriteten av respondenterna som tog del av enkäten vill ha en speciell 

märkning på produkten. Priset från en etisk märkning är generellt sätt högre än övriga produkter men inte 

tillräckligt högt för att konsumenter avstår från dem helt (Rudholm, Daunfeldt, Heldt, Thunström & 

Weiberth, 2011). 

 

Kopplingen mellan Bhattacharya & Sens (2004) och vår studie blir här att produkter vars försäljning går till 

en god sak har en viss påverkan hos konsumenter och, i denna studies fall, studenter.  

Då detta är en fråga som direkt handlar om själva köpet inom livsmedelsbranschen kan vi utifrån enkätens 

resultat dra slutsatsen av att det är Miljö samt Arbetsvillkor som spelar in mest i ett köpbeslut hos de 

deltagande studenterna. Detta stämmer överens med de områden som påverkar konsumenterna mest inom 

näringslivet (OECD, 2010).  

 

Genom resultatet kan vi inte dra direkta slutsatser i hur pass mycket själva varumärket kring de etiska 

märkningarna påverkar studenterna för att köpa en produkt. Det finns dock aspekter vi kan koppla mellan 

köpbeslut och studenterna inom livsmedelsbranschen. Varumärken och dess olika tidseffekter kan ha 

påverkat studenterna, inte minst de svenska märkningarna som skulle kunna synas mer flitigt i olika sorts 

informationskanaler än internationella (Mela, Gupta & Lehmann, 1997). Vänner eller en grupp från Sociala 

Medier skulle även de kunna hjälpa till för att bilda en uppfattning och påverka studenterna mot ett 

köpbeslut. Det finns många faktorer inom kopplingen av att känna tillhörighet i en grupp och därmed bli 

påverkad, från ett slags ”grupptryck”, till ett köpbeslut. Detta är dock antaganden genom det resultat vi fått 

fram genom enkäten men de kan kopplas till den Sociala Identiteten (Coleman & Williams, 2013).  

6.4 Hur väl tycker du att följande märkningar syns i livsmedelsbutiker? 
Vi vill här understryka att frågan endast riktar sig mot hur studenterna uppfattar synligheten av de etiska 

märkningarna inom livsmedelsbutikens ramar, alltså ej inkluderat reklam eller annan marknadsföring utanför 

butikerna. Det finns här inga kriterier för de deltagande studenterna i hur pass stor livsmedelsbutiken är som 

de refererar till när de svarar på enkätens frågor. Vi vill att du som läsare har i åtanke att livsmedelsbutiker 

kan prioritera CSR på olika sätt och därefter skylta de etiska märkningarna olika (Rudholm et al,. 2011).   

 



Frysdisketiken  Oliwer Cedergren & Jonas Gille 

	  
40	  

Stuart Halls (2009) omtalade chans till misstolkning kan appliceras på hur en märkning syns eller inte syns. 

Svanen, KRAV samt Fairtrade är de märkningar som anses vara mest synliga inom livsmedelsbranschen. 

Dessa etiska märkningars varumärken kan skicka ut tydligare signaler inom butikerna till studenterna. En 

viss förpackning kan sticka ut bland mängden och därigenom skapa bättre synlighet än övrigt sortiment 

(Melin, 1999). Den dominanta kommunikationen enligt Encoding/Decoding (Hall, 2009) visar att studenten 

ser Svanen, KRAV samt Fairtrade som tydliga. Rainforest Alliance och Ekologiskt Jordbruks varumärken 

har enligt resultatet misslyckats i att kommunicera mot studenterna. Tillämpar vi den förhandlande 

kommunikationen enligt Encoding/Decoding (Hall, 2009) kan studenterna rent av sett märkningarna men 

inte uppmärksammat och kopplat sammanhanget. Det kan hända att studenterna sett de mindre populära 

märkningarna men inte uppfattat dem då varumärket kommunicerar bristfälligt. Studenterna har chansen att 

gå fram och titta vilken slags märkning som det handlar om, Rudholm et al., (2011) menar dock på att 

konsumenterna kan sakna den tid och kunskap som krävs för att utvärdera saken vidare.  

 

Ekologiskt Jordbruk samt Rainforest Alliance misslyckas härmed med att kommunicera synlighet mot 

studenterna. Vi kan även tillägga att vi som utformare gjort det mer till en utmaning genom att inte placera 

logotyper i enkäten. Då vi tidigare kritiserat oss själva i utformningen var det i denna fråga ett medvetet val 

att inte göra det lättare för studenten i att notera hur pass väl de olika märkningarna syns i 

livsmedelsbutikerna.  

 

Kommunikationen mellan de etiska märkningar och studenten uppfattas olika beroende på hur budskapet 

når studenterna. En av faktorerna kan vara de nämnda tidseffekter från reklam som redan kan påverkat 

studenten, oavsett om det gäller en positiv eller negativ påverkan (Mela, Gupta & Lehmann, 1997). Det kan 

finnas många anledningar till att studenter anser att vissa etiska märkningar syns bättre än andra. Det 

beskrivs av Rudholm et al., (2011) att butiker som skyltar med etiska produkter får större inflytande hos 

konsumenter, detta skulle kunna spela roll även bland studenterna. Som tidigare sagts kan vissa 

livsmedelsbutiker prioritera etiska märkningar mer än andra. Detta blir då avgörande i hur väl de etiska 

märkningarna syns.  

  

6.5 Hur väl tycker du att följande märkningars budskap kommuniceras i reklam? 
Denna fråga är även den av största vikt för studien. Förra frågan handlade mer om hur de etiska 

märkningarna kommunicerar utanför livsmedelsbutikernas ramar. Reklam i detta fall kan vara i 

livsmedelsbutikernas egna reklamblad, TV, Sociala Medier alternativt radio. Tittar vi på resultatet kan vi se 

att studenterna har börjat fundera kring de etiska märkningarnas budskap. Märkningar som KRAV, Svanen 

samt Fairtrade som vart populära samt de märkningar som verkat påverka mest har ökat i staplar som att 

dem syns ”lite”, ”inte alls” samt ”känner inte till”. Utifrån Halls teori (2009) kan vi här se att märkningarnas 
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budskap störts ut i någon form av brus och är förhandlingsbart. Det ska understrykas att märkningar som 

Ekologiskt Jordbruk samt Rainforest Alliance fortfarande står som tydliga minoriteter kring budskap och 

påverkan på studenterna så här långt. KRAV, Svanen samt Fairtrade är inte i samma brus som de två andra 

märkningarna, men, det har skett en misstolkning i kommunikationen och budskapet (Hall, 2009).  

 

Beskrivningen av Varumärken som ges i teoridelen, ger oss även förståelsen om kort, medel samt långvariga 

effekter från reklam. Detta betyder att studenterna kan vara olika påverkade kring varumärkenas reklam, från 

antingen korta, medel eller långvariga förhållanden (Mela, Gupta & Lehmann, 1997). Då de etiska 

märkningarna marknadsför sig på olika sätt finns det olika faktorer i kommunikationen som studenterna kan 

ha uppfattat. Beroende på vad studenterna prioriterar vid ett köp, till exempel pris eller kvalité, kan 

studenterna vara olika mottagliga för budskapen i reklamen. Några exempel som kan locka lite extra från 

reklamer kan vara erbjudanden, ett specifikt varumärkesnamn, en stämpel av status eller en viss stil (Melin, 

1999). Det ska tilläggas att det är budskapet från de etiska märkningarna frågan är ute efter, alltså inte hur 

pass välkända märkningarna är.  

 

Vid kopplingen av CSR kan vi fortfarande se att Miljö samt Arbetsvillkor är de områden som även är 

populära inom livsmedelsbranschen. Som tidigare nämnts är även Ekologiskt Jordbruk och Rainforest 

Alliance två märkningar som enligt konsumentverkets tabell främjar Miljö samt Arbetsvillkor 

(Konsumentverket, 2015). Dessa har dock misslyckats i att kommunicera ett dominant budskap mot de 

studenter som valt att svara på enkäten (Hall, 2009). Sammanfattningsvis kan vi från resultatet dra en slutsats 

om att samtliga etiska märkningar har haft mindre eller större bristningar i sin kommunikation om 

budskapen.  

6.6 Hur stor påverkan har etiska märkningar på dina inköp? 
I resultatet beskrivs studenternas påverkan av ett medianvärde på 3 av 5 staplar. Vid en närmare analys så är 

det fler studenter som är påverkade av etiska märkningar än som inte känner sig påverkade alls. Varför de 

känner sig påverkade av etiska märkningar kan ha med etik att göra, att studenterna känner att de bidrar till 

något som främjar ett specifikt område. Samtliga teorier som diskuteras i tidigare kapitel bidrar till att hjälpa 

studiens väg mot att förstå studenternas val av produkter med etiska märkningar och dess kommunikation 

inom livsmedelsbranschen. 

 

Stuart Halls Encoding/Decoding och dess brus är dock den teori som bidrar till störst förståelse om att det 

inte alltid är lätt att kommunicera CSR, även om budskapet från den etiska märkningen själv tycker att 

budskapet är glasklart (Hall, 2009). Budskapen från de etiska märkningarna måste uppnå en så effektiv 

kommunikation som möjligt för bästa påverkan hos studenterna. Samtidigt måste studenterna ha den 

förkunskap som krävs för att till fullo tolka budskapen rätt. Det är även möjligt att påverka studenter genom 
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varumärken. Att en förpackning har en viss utformning kan ge en viss effekt och därigenom påverka mot ett 

köp (Melin, 1999) Vid koppling till oppositionella kommunikationen (Hall, 2009) kan studenterna förstå 

budskapen de etiska märkningarna kommunicerar. Det betyder dock inte att studenterna tycker 

informationen är tilltalande och väljer därför att bortprioritera etiska märkningar. En annan anledning till att 

studenterna inte ser sig påverkade kan vara den förkunskap de besitter. Studenterna kan se sig ”se igenom” 

de etiska märkningarnas försök till ökad ekonomiska vinning och ser hela situationen som att det i slutändan 

inte leder till något positivt (Corcoran & Wals, 2004).  

 

Att det finns utmaningar i att kommunicera CSR beskrivs även i Rotter & Mark-Herberts studie (2013) där 

Axfood arbetat länge med att hitta rätt med företagets kommunikation. Vid koppling till Varumärken kan vi 

se att livsmedelsbranschens etiska märkningar på produkter har en effekt på studenternas köp, dock kan vi 

inte ge en vidare analysering i exakt hur många extra kronor som studenterna kan tänkas sig lägga på 

produkterna. För att helt svara på frågan behöver vi, som tidigare nämnt, en mer djupgående studie. Då den 

generella uppfattningen om studenters ekonomi är att de lever med en liten budget kan vi samtidigt ge en 

återkoppling till att dem har svårigheter i att prioritera dyrare varor (Wikström & Modig, 2007). 

 

Svaret på denna fråga visar på att det sker en slags kommunikation mellan studenterna och produkterna med 

etiska märkningar som återfinns inom livsmedelsbranschen. Vid ytterligare analys så är det främst KRAV, 

Svanen samt Fairtrade som är framträdande samt som påverkar studenterna vid deras köp inom 

livsmedelsbranschen. Då resultaten kommer från en enkät är det inte helt okomplicerat att svara på exakt 

hur mycket de etiska märkningarna påverkar studenterna. Som tidigare nämnts i studien finns det alltid 

svårigheter med att ställa etiska frågor i enkäter och riskerar därför att inte få helt trovärdiga svar (Trost, 

2012).  

6.7 I vilken mängd får du information om företag inom livsmedelsbranschen etiska 
värderingar av följande källor? 
I detta resultat kan vi se att Sociala Medier, Vänner samt TV är de informationskanaler som rankas högst av 

studenterna. Genom de tre ovanstående informationskanalerna bildar studenterna sina egna uppfattningar 

och kanske, bestämmer sig att handla därefter. Varför vi väljer att lägga till ett ”kanske” är för att enligt 

Rudholm et al., rapport vet vi aldrig helt hur människor påverkas av information som i slutändan lockar 

människor att välja ett specifikt företag (Rudholm et al,. 2011).  

Vid benämning av Sociala Medier, Vänner samt TV så är den sistnämnda informationskanalen den enda 

som det kostar att synas i om inte företagen aktivt väljer att betala för extra marknadsföring av inlägg med 

mera. Vi vet inte helt klart vilka företag som studenterna har sett via TV, det skulle kunna vara samtliga, 

alternativt endast några få som väljer att prioritera att synas i Tv-reklam. Av de tre största 

informationskanalerna står det klart att cirka 66 % är kanaler som det är gratis att kommunicera genom. 
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Vem som helst får öppna ett konto via Sociala Medier, det finns sedan inga kriterier om vad man får skriva, 

med undantag för stötande material. 

Känslan av att tillhöra en specifik grupp kan spela en roll i detta resultat. Samtliga redan nämnda 

informationskanaler kan kopplas till samhörighet. Att samlas framför Tv:n en kväll med familjen eller till 

och med andra i landet skapar en Social Identiet (Champniss, Wilson & Macdonald, 2015). Ett exempel kan 

vara ett populärt program som sänds under fredagskvällen, alla som då tittar på programmet kan se sig själva 

som en del av en stor grupp. Ur reklamens synpunkt blir denna samhörighet en målgrupp.  

Vid benämning av Vänner skapar två eller flera människor en krets. Vi skulle kunna kalla denna krets ett 

kompisgäng. Detta kompisgäng skapar en tillhörighet med varandra eller vad vi kan kalla en Social Identitet 

och individerna i kompisgänget skapar en koppling till varandra. Vid återkoppling mot företagen och dess 

informationskanal via Vänner så skapar dessa gemensamma nämnare uppfattningar av varandra och blir 

påverkade där igenom. Det finns här en stor chans att människorna i detta kompisgäng väljer samma typ av 

företag och vi kan se en likhet i de exempel av Champniss, Wilson & Macdonald (2015) där 

fotbollssupportrarna bildar en identitet tillsammans i arenan. 

6.8 I vilken utsträckning värderar du dessa faktorer vid inköp av en livsmedelsprodukt? 
Resultatet i denna fråga visar att kvalité följt av pris är de faktorer som studenterna värderar högst. I 

beskrivningen av Corporate Social Responsibility (CSR) är kvalité samt pris två faktorer konsumenter 

värderar högt (Bhattacharya & Sen, 2004). Kvalité ur CSRs synpunkt kan handla om att produkten ska 

uppfylla specifika krav som miljö, arbetsvillkor alternativt ekonomisk välgörenhet. Ett exempel på detta kan 

vara att de som producerar produkten får en skälig ersättning samt bättre förhållanden och därigenom 

skaffar sig, till exempel, livskvalité. Då studenterna anser att kvalité samt pris är två viktiga faktorer kan vi 

genom enkätens resultat samt stöd av tidigare forskning dra slutsatsen av att CSR har inflytande på 

livsmedelsbranschen.  

 

Resultaten från Bhattacharya & Sen (2004) visar att 84 % av de amerikanska konsumenterna, som deltog, 

kunde tänka sig att byta ut ett varumärke om det gick till ett gott ändamål. Dock endast om priset sågs som 

jämförbart samt att produkten inte tappade kvalitét (Bhattacharya & Sen, 2004). Detta stämmer överens med 

studenternas svar. Kvalité samt pris är två viktiga faktorer inom livsmedelsköp. Det som skiljer de tidigare 

nämnda konsumenterna och studenterna är uppfattningen kring studenters ekonomiska situation (Wikström 

& Modig, 2007). Studenterna må värdera kvalité vid ett köp, det finns dock en hög risk att denna faktor slås 

ut av pris då studenterna inte alltid kan prioritera en högre kostnad. Studenternas ekonomiska situation 

varierar, likaså besluten om vilka faktorer som är viktigast. Enligt Rudholm et al., (2011) gör varje 

konsument ett rationellt beslut inför varje köp vilket skulle kunna appliceras i denna studie. Liljenstolpe & 

Elofsson (2009) beskriver att en konsument som söker sig efter miljömärkta livsmedel kan värdera in andra 

faktorer vid ett köp. Att konsumenterna endast skulle drivas av allmänintresse och samhällets nytta beskrivs 
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som osannolikt (Liljenstolpe & Elofsson, 2009). Vi kan därför inte bland in andra faktorer vid sidan av de 

som finns som svarsalternativ. Den generella uppfattningen av frågans resultat blir dock att priset till slut slår 

ut kvalité med hjälp av studenters ekonomiska sits (Wikström & Modig, 2007).   

 

Vi vill tillägga att vi som utformare är kritiska mot oss själva i denna fråga eftersom det blir tydligt att vi inte 

kan analysera denna fråga till fullo. Bruset i Encoding/Decoding (Hall, 2009) ger en förståelse om att 

kommunikationen mellan oss som utformare och resultatet från svaret har lett till misstolkningar. Även om 

vi applicerar de olika teorierna samt tidigare forskning kan vi inte få ut exakt vilka faktorer som egentligen 

blir viktigast hos studenterna.  

6.9 Känner du till begreppet CSR? 
Den sista frågan i enkäten, bortsett från bakgrundsfrågorna, undersökte om respondenterna kände till 

begreppet Corporate Social Responsibility (CSR). Som tidigare presenterat i resultatdelen var det cirka 46 % 

som svarade nej samt 54 % som svarade ja. Syftet med frågan var att kontrollera om respondenten var 

medveten om begreppet CSR eller inte. Detta är intressant för vår studie då resultatet visar att en stor del av 

respondenterna inte är medvetna om CSR men ändå värderar innebörden av teorin högt. Detta kan jämföras 

med Rotter & Mark-Herberts studie (2013) som beskriver att Axfood finner problem i att kommunicera ut 

CSR. Vi tolkar detta resultatet som att en stor del av respondenterna egentligen är medvetna om CSR men 

inte har studerat det tillräckligt för att känna igen själva begreppet samt betydelsen utan endast små delar 

inom ämnet. I den tidigare presenterade forskningen av Corcoran & Wals (2004) som vi har tagit del av har 

en trend visat att hållbar utveckling och CSR fått mer utrymme på universitetsutbildningar. Denna trend 

trodde vi skulle innebära en högre procent som svarade ”ja” på frågan då vår population var studenter vid 

Karlstads universitet. Vi tror att om vi hade valt att skriva en kortare beskrivning av innebörden av CSR i 

början av enkäten så hade denna fråga fått ett annorlunda resultat med en betydligt högre frekvens på 

svarsalternativet ”ja”. Detta är endast ett antagande och ger inga garantier till att studenterna skulle svarat 

annorlunda i frågan. 
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7. Slutsatser & framtida forskning  
I den här delen kommer vi att presentera de olika slutsatser som vi kan dra utifrån de resultat som vi har 

diskuterat tidigare. Vi kommer förklara våra slutsatser utifrån de frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Under utförandet av denna studie har det utvecklats nya relaterade forskningsområden som kan 

komplettera de luckor som vi inte har kunnat täcka. Dessa kommer också att presenteras i syfte att öppna 

upp möjligheter för framtida studier och forskning. I denna del kommer vi även att förklara de brister som 

vår studie innehåller. Vi kommer att diskutera hur dessa har påverkat studien samt varför dessa har uppstått. 

7.1 Slutsatser 

7.1.1 ”I vilken utsträckning uppfattar studenterna kommunikationen av dessa etiska 
märkningar?” 
Studenterna uppfattar Miljö samt Arbetsvillkor som de ansvarsområden som sticker ut inom 

livsmedelsbranschen. Enligt resultatet är det dessa områden som kommuniceras i störst utsträckning mot 

studenterna. KRAV, Fairtrade samt Svanen är de etiska märkningar som i störst utsträckning kommunicerar 

mot studenterna. Dessa etiska märkningar har genom informationskanaler eller på annat sätt lyckats 

uppmärksamma studenterna till en medvetenhet. KRAV, Fairtrade samt Svanen är även de etiska 

märkningar som utmärker sig i störst utsträckning inom livsmedelsbutikerna. De tre största etiska 

märkningar kommunicerar i stor utsträckning till studenterna och utmärker sig i större utsträckning än 

Ekologiskt Jordbruk samt Rainforest Alliance. KRAV, Fairtrade samt Svanen är de etiska märkningarna som 

i större utsträckning lyckas kommunicera sina budskap mot studenterna.  

 

Sociala Medier, Vänner samt TV är de informationskanaler som studenterna i störst utsträckning får sin 

information ifrån. Genom ovanstående informationskanaler kan vi dra slutsatsen av att integration med 

Vänner och Sociala Medier ger bäst förutsättning i att uppfatta kommunikationen från de etiska 

märkningarna. Då 46 % av studenterna svarade nej gällande begreppet CSR kan vi dra slutsatsen av att de 

etiska märkningarna är bristfälliga i att kommunicera att de jobbar inom CSRs ramverk. Anledningen till att 

vi säger att kommunikationen är bristfällig är den uppfattningen kring att studenterna är mer medvetna om 

begreppets innebörd (Loussaïef, Cacho-Elizondo, Pettersen & Tobiassen, 2014). Det kommuniceras inte 

tillräckligt om CSR inom livsmedelsbranschen även om studenterna i viss utsträckning uppfattar att några av 

de etiska märkningarna finns på marknaden.  

• Kommunikationen om CSR inom livsmedelsbranschen är bristfällig. 

• KRAV, Svanen samt Fairtrade är de märkningar som i störst utsträckning uppfattas av studenterna. 

• Genom Sociala Medier, Vänner samt TV har de etiska märkningarna störst chans i att kommunicera 

till studenterna.  
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7.1.2 ”Hur påverkas studenternas köpbeteende av etiska märkningar inom 
livsmedelsbranschen?” 
Miljö samt Arbetsvillkor är enligt resultatet de ansvarsområden som har störst chans i att påverka 

studenterna till ett köp. Etiska märkningar som rör sig inom dessa ansvarsområden kan därigenom ses som 

viktiga hos studenters köpbeetende av livsmedelsprodukter. KRAV och Fairtrade är de märkningarna som 

har störst påverkan hos studenterna. Svanen, som tidigare sågs som en viktig märkning, Ekologiskt Jordbruk 

samt Rainforest Alliance varierar sig i hur pass högt studenterna värderar märkningarna. En anledning till 

detta är att livsmedelsbutiker kan prioritera CSR olika. Då studenterna inte nödvändigtvis rör sig i samma 

butik kan det finnas olika märkningar i olika butiker. Miljö samt Arbetsvillkor är två viktiga ansvarsområden 

hos studenterna vilket KRAV och Fairtrade är verksamma inom (Konsumentverket, 2015). Vi drar därför 

fortfarande slutsatsen av att dessa områden är två faktorer som påverkar studenterna mer till ett köp. 

 

KRAV, Svanen samt Fairtrade är de etiska märkningar som är mest välkända bland studenterna. Dessa 

märkningar har samma kännedom i hur pass mycket dem syns i livsmedelsbutikerna. Slutsatsen blir att 

KRAV, Svanen samt Fairtrade har störst chans i att påverka studenterna till ett köp. Studenterna kan 

uppfatta märkningarna i butikerna men väljer på grund av olika orsaker att inte köpa en produkt med en 

etisk märkning. Enligt den oppositionella avkodningen från Encoding/Decoding (Hall, 2009) leder inte 

alltid en förståelse till en överenskommelse. Som tidigare nämnt har studenter generellt en låg budget 

(Wikström & Modig, 2007). Rudholm et al., (2011) beskriver att produkter med etiska märkningar har ett 

högre pris och kan därför vara en anledning till att studenterna inte köper produkterna.  

 

Kvalité följt av pris är de faktorer studenterna värderar vid ett köp. Vid köp av en kvalitetsprodukt 

(produkter med etiska märkningar) blir priset generellt högre (Rudholm et al,. 2011). Som tidigare nämnt har 

studenterna en låg budget (Wikström & Modig, 2007). Slutsatsen blir därför att faktorn kvalité påverkar 

studenterna. Detta behöver nödvändigtvis inte alltid leda till ett köp på grund av studenternas bristande 

ekonomi (Wikström & Modig, 2007).   

 

Resultatet visar att det finns fler studenter som är påverkade av etiska märkningar än tvärtom. Vi vill dock 

understryka att medianvärdet i resultatet har högst procent vilket betyder att vi behöver analysera detta 

vidare för att dra en ordentlig slutsats. Det finns många anledningar till att studenterna inte ser sig själva som 

påverkade. Studenter har överlag en bättre kännedom om CSR och kan därför se sig själva som att de ”ser 

igenom” en etisk märknings försök till att göra en ekonomisk vinst (Loussaïef, Cacho-Elizondo, Pettersen & 

Tobiassen, 2014). Den oppositionella avkodningen från Encoding/Decoding (Hall, 2009) gör att 

studenterna förstår de etiska märkningars budskap men ser sig själva som opåverkade. Som redan nämnt har 

studenter en låg budget (Wikström & Modig, 2007). På grund av priset kan studenterna välja att prioritera ett 

lägre pris och därigenom väljer bort produkter med etiska märkningar. Rudholm et al., (2011) beskriver att 
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vissa livsmedelsbutiker prioriterar CSR olika. Studenterna handlar kanske i olika butiker och får därigenom 

inte samma chans att prioritera produkter med etiska märkningar.  

 

Även om det finns många hinder i de etiska märkningarnas sätt att nå studenterna och påverka dem till ett 

köp visar resultatet en positiv trend. Då det är en högre procent som påstår att etiska märkningar påverkar 

vid ett köp kan vi inte annat än dra slutsatsen att studenter blir påverkade av etiska märkningar.  

• Studenters köpbeteende påverkas av etiska märkningar. 

• Största hinder för ett köp: Ekonomi, butikernas olika prioriteringar, lägger ingen vikt samt ”ser 

igenom fasaden”.  

• Miljö samt Arbetsvillkor är de ansvarsområden som påverkar studenternas köpbeteende.  

• KRAV samt Fairtrade är de märkningar som påverkar studenternas köpbeteende.  

7.2 Framtida forskning 
Ett problemområde vi identifierat genom studien är hur man på bästa sätt kommunicerar Corporate Social 

Responsibility (CSR). Med detta menar vi inte endast inom livsmedelsbranschen utan även generellt för 

samtliga branscher inom näringslivet. CSR verkar inte vara helt problemfritt att kommunicera samtidigt som 

konsumenterna inte alltid noterar att kommunikationen handlar om CSR, därför bör detta undersökas 

närmare. Då många är kritiska till CSR och dess sett att se ut som ett PR-trick kan framtida forskning handla 

om hur företagen kan kommunicera en så tydlig kommunikation som möjligt.  

 

Vad är egentligen CSR? Vem bestämmer innebörden av begreppet? Den tidigare forskning som studien 

innehåller beskriver CSR som ett väldigt brett begrepp/teori som behöver förklaras bättre. En klarare 

definition av CSR hade ökat förståelsen för ej insatta vilket hade gjort det lättare för företag att 

kommunicera budskapen. Vi rekommenderar en framtida frågeställning som skulle förtydliga hur 

konsumenterna uppfattar CSR. Då denna studie riktar sig mot studenter samt använder sig av en kvantitativ 

metod skulle en studie som riktar sig generellt mot konsumenter samt användning av en kvalitativ metod 

komplettera forskning som redan existerar. Ämnen som skulle kunna diskuteras är konsumenters 

uppfattning av innebörden av CSR, då definitionen av begreppet ses som vag. Framtida forskning skulle 

även kunna innehålla projekt med syfte att utveckla tidigare utsatta ramverk, som till exempel Förenta 

Nationernas (FN) ”Global Compact” (United Nations, 2013). Dessa projekt skulle kunna bidra till ett mer 

strukturerat arbete gällande CSR samt tydligare riktlinjer hur arbetet kan se ut.  

 

Som en avslutning skulle framtida forskning även kunna innehålla hur man som företag kommunicerar CSR 

effektivare, så att konsumenterna uppfattar hela kommunikationen. En effektivare kommunikation skulle 

göra konsumenterna mer medvetna om produkterna samt problemområdena. Detta skulle även kunna lyfta 

själva varumärket som får chans att stärkas genom att arbeta för en hållbar utveckling. Detta skulle även 
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bidra till att arbetet inom de tidigare nämnda huvudområdena inom CSR skulle främjas och styrkas. Med 

detta menar vi att en effektivare kommunikation av CSR skulle belysa problemen och på så sätt bidra till en 

bättre miljö och en högre levnadsstandard.  

7.3 Brister i studien  
Den svagaste punkten i den här studien är enkätundersökningen som genomförts. Då vi hade en låg 

svarsfrekvens hade vi inte möjligheten att uttrycka oss om hela populationen i den utsträckningen som vi 

hade hoppats. Detta gör dock inte studien oduglig då den ger oss en inblick i populationen. Den skapar även 

en grund för framtida forskning inom området. Att använda en kvantitativ metod för att undersöka detta 

ämne skapar vissa problem. Ett huvudsakligt problem är som tidigare nämnt i uppsatsen att respondenterna 

inte svarar ärligt då dem tycker att frågorna gällande etik kan kännas känsliga. Denna oro kan göra att 

respondenterna känner att de vill framstå som mer moraliska än vad de egentligen är.  Detta problem är 

dock generellt när det gäller etiska frågor och skulle med största sannolikhet uppstå i en kvalitativ studie 

med.  

 

I vår pilotstudie framgick inte att det fanns några oklarheter gällande innebörden av märkningarna men efter 

att ha analyserat enkätundersökningen har vi insett att det hade underlättat för respondenterna om vi hade 

placerat märkningarnas logotyper i början av enkäten. Vi anser att det hade underlättat då vi tror att 

respondenterna egentligen vet vilka märkningarna är och hade känt igen dem ifall dem hade sett logotyperna 

och inte bara läst namnet. Det är dock viktigt att tillägga att vi inte ville ge någon djupare beskrivning av 

märkningarna då vi ville utesluta all sorts påverkning. Detta gör att respondenterna inte kan ses som 

påverkade av oss som utformare av enkäten.  

 

En kvalitativ studie hade stärkt uppsatsen då vi hade kunnat få fram bakomliggande faktorer till 

populationens tankar kring de etiska märkningarna. Vi hade då kunnat ställa följdfrågor för att få reda på vad 

dem anser om kommunikationen samt hur den kan förbättras. Det är även lättare genom en kvalitativ att 

studera beteenden samt påverkan bland studenterna, detta på grund av att vi får chansen att sitta och 

analysera under studiens gång. På grund av tidsbrist och med målet att generalisera populationen såg vi inte 

att detta var ett lämpligt alternativ. Resultatet från enkäten var svårtolkat då respondenterna valde att svara 

relativt spritt på enkätens frågor. Denna tolkning gjorde det till en utmaning att få en ordentlig slutsats.  
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8. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 
I den här delen kommer vi att diskutera resultatet av vår studie och förklara hur den kan bidra till samhället 

och yrkeslivet. Vi kommer förklara vilka luckor som denna studie fyller samt hur detta kan utveckla arbetet 

med ämnet samt begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) inom livsmedelsbranschen men även 

inom allmänna näringslivet.  

8.1 Samhället 
Att köpa produkter som bidrar till en hållbar framtid skulle egentligen inte vara något som går att välja 

mellan. Med dagens diskussioner om Miljö samt Arbetsvillkor bör vi som konsumenter främst söka efter 

produkter som talar för en bättre framtid. Då det finns andra faktorer som gör detta svårt, till exempel 

priser, tillgänglighet, kunskap samt vilja, så blir denna tanke inte alltid helt enkel. Diskussioner kring hur vi 

som konsumenter bör prioritera bättre samt kunskapen om hur vi ska göra det bör även det lyftas fram i en 

rad olika områden. Företagen ska även här känna ansvar och inte tillhandahålla sortiment som märkbart är 

skadligt för Miljön samt Arbetsvillkoren för alla inblandade. Det gäller att hitta ett samarbete mellan 

konsumenterna, företagen samt de etiska märkningarna om hur man ska kommunicera olika budskap och 

därigenom fortsätta bilda uppfattningar kring hur vi alla kan dra åt samma håll. I denna studie kan vi inte 

svara för vad konsumenter överlag har för åsikter om etiska märkningar samt CSR. Det går dock att se 

genom analysen och sedan dra slutsatsen av att etiska köp inte är lika populärt som vi hade hoppats på.  

 

Studien skulle kunna hjälpa till att få in ämnet CSR på universitetsprogram och därmed belysa problemen 

och integrera detta i utbildningen. Bland de studier vi har presenterat tidigare så kan vi se att det finns en 

positiv trend av integrering av CSR inom universitetsvärlden.  Genom att utbilda studenter inom CSR kan vi 

öka medvetenheten om de nämnda problemområdena och på så sätt få studenter att ta mer ansvar. En 

utbildning som innehåller studier gällande vikten av CSR kan förhoppningsvis bidra till att studenterna tar 

med sig dessa idéer till sina framtida arbetsgivare och fortsätter främja hållbar utveckling i näringslivet. 

Då Sociala Medier samt Vänner var de informationskanaler som studenterna fick sin uppfattning ifrån är det 

viktigt att dessa Vänner sprider en korrekt kunskap. Detta gäller även vid Sociala Medier, idag är det väldigt 

simpelt att dela vidare saker utan vidare eftertanke, det är här viktigt att de personer som delar vidare saker 

tänker sig för innan delning.  

8.2 Arbets-/Yrkeslivet 
Studien skulle kunna hjälpa företag att få en inblick i hur studenterna tycker om etiska märkningar inom 

livsmedelsbranschen, vilka områden som spelar roll, vilka kanaler som anses ledande samt själva påverkan 

etik har på köpbeslut. Företag skulle kunna utforma marknadsundersökningar och därefter bilda egna 

uppfattningar kring hur de etiska märkningarna påverkar konsumenterna. Som tidigare beskrivits är just 

livsmedelsbranschen en marknad som oftast riktar erbjudanden mot konsumenterna, i dessa erbjudanden 
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skulle förslagsvis de etiska märkningarna kunna få större utrymme. Denna studie får ses som en grund för 

företag som vill främja hållbar utveckling, speciellt inom livsmedelsbranschen. I frågan om hur de etiska 

märkningarna syns i butikerna kan vi se att många av märkningarna syns dåligt. Vi kan ej svara på om detta 

är för att studenterna inte uppmärksammat dem tillräckligt eller för att livsmedelsbutikerna inte prioriterar 

att visa produkterna framför annat sortiment. Att prioritera de etiska märkningarna i livsmedelsbutikerna 

skulle kunna ses som en CSR-aktion som skulle gynna både hållbar utveckling samt konsumenternas chans 

att uppmärksamma de etiska produkterna bättre.  

 

Denna studie visar att budskapen från de etiska märkningarna inom livsmedelsbranschen var överlag oklara. 

Här bör företagen och de etiska märkningarna gå samman och hitta lösningar hur man tillsammans tydligare 

kan kommunicera vikten av produkter inom CSR. Då studien visar att studenterna inte känner till begreppet 

CSR, samtidigt som etiska märkningar har en viss påverkan, bör företagen granska sin kommunikation om 

själva begreppet. Detta är även applicerbart på andra branscher inom näringslivet. Då studien undersöker 

om respondenterna är medvetna om innebörden av CSR, där 46 % var ovetandes, kan vi se att det finns en 

generell omedvetenhet kring begreppet. Detta gör att företag inom andra branscher som investerar i att 

kommunicera sin CSR måste tydliggöra begreppets innebörd. Oavsett vilken marknad vi applicerar här så är 

det 46 % som kan bli ett bortfall av kommunikationen företaget sänder ut. När vi menar kommunikation 

kan det innebära nyhetsbrev, reklam, marknadsföring samt kampanjer. Som Bhattacharya och Sen (2004) 

redan beskrivit bör företag skapa sina egna CSR-strategier för att skapa en så bra kommunikation som 

möjligt för att nå ut med sitt budskap. Denna studie har gett oss resultatet om att studenter påverkas olika 

beroende på faktorer, detta bör spela roll inom andra marknader lika väl som det gör om inom 

livsmedelsbranschen.  
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10. Bilagor 

10.1 Arbetsfördelning  
Arbetsfördelningen av uppsatsen är fördelad 50/50 av författarna. Författarna har skrivit samtliga delar 

tillsammans och har bidragit med lika stor arbetsinsats i samtliga delar.  

10.2 Enkät 
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