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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med uppsatsen är att studera känsligheten hos efterfrågan på plastkassar. För att 

undersöka känsligheten studeras hur en potentiell avgift påverkar efterfrågan och 

vilken effekt tillhandahållandet av papperskassar skulle ge. Vidare syftar studien till 

att undersöka om konsumenter är mer förändringsbenägna än företag till CSR-

åtgärden i form av en avgift på plastkassar i detaljhandeln. Bakgrunden till plastkassar 

är att den genomsnittliga europén använder ungefär 500 plastkassar per år varav 

flertalet förutspås sluta i världshaven. Två delstudier utfördes vid Marieberg Galleria i 

Örebro. Den första delstudien undersökte känsligheten hos efterfrågan på plastkassar 

genom att se hur en avgift på plastkassar och tillhandahållandet av papperskassar 

påverkade efterfrågan på plastkassar. Inför analysen antogs kassar vara en härledd 

nödvändighetsvara. En multinominell logit-analys genomfördes och resultatet visade 

att en avgift på plastkassar minskar efterfrågan på plastkassar. Dessutom beräknades 

pris- och korspriselasticiteten hos plastkassen i delstudien. Den andra delstudien 

undersökte företagens och konsumenternas inställning till en CSR-åtgärd i form av en 

avgift på kassar. I delstudie två tillämpades miljöorienteringsmodellen av Tjärnemo 

(2001) samt CSR-motiven som beskrivits av Den Hond et al. (2007). Resultatet av 

miljöorienteringsmodellen visar att få företag har externa motiv och därmed är de 

ovilliga att ändra åsikt efter konsumenters inställning.  

 

Slutsatserna från studien var att konsumenterna är mer förändringsbenägna än 

företagen gällande CSR-åtgärden som genom avgiften på plastkassar skulle minska 

användandet av plastkassar vid köpcentrumet. Den maximala effekten på plastkassar 

fanns enligt resultatet när en avgift implementeras i två steg där en avgift på 

plastkassar först införs på 1,5 kronor och sedan höjdes till 5 kronor medan 

papperskassen är gratis. Vidare ansågs att företags CSR-motiv som det stora hindret i 

minskandet av plastkassar genom avgift och tillhandahållandet av substitutvaror. 

Dessutom antydde resultatet att konsumenterna har ekonomiska motiv enligt 

konsumenters sociala inköpsbeteende (SRCB) och därför borde företagen vara 

negativa till att investera i CSR.  

 
Nyckelord: Mikroplast, härledd efterfrågan, contingent valuation, stated choice, 
multinominell logit, corporate social responsibility och miljöorientering. 
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1. INLEDNING  
 

Corporate Social Responsibility, CSR, är en policy för att förändra företags-

verksamhet och skapa välfärdsvinster, som exempelvis minskad miljöpåverkan. CSR 

är ett brett begrepp och kan innefatta kompetensutveckling, leverantörskrav, 

medarbetarriktlinjer, miljöinsatser, socialt ansvarstagande och välgörenhet. Enligt 

arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv finns det ett ökat tryck på svenska 

företag att implementera CSR. Bland företagen varierar åsikterna om CSR. Vissa 

företag menar att CSR-arbete är betydelsefullt medan andra är skeptiska och hellre 

vill rikta sina CSR-investeringar mot sina aktieägare (Svenskt Näringsliv 2003). Ett 

problem som en tidigare studie har visat är att företagsledningar ofta saknar visioner 

och därför inte vågar investera i CSR-åtgärder (Martin 2002). I denna studie 

undersöks om företag i detaljhandeln är beredda att införa en praktisk CSR-åtgärd, i 

form av en avgift på plastkassar. Vidare undersöks hur konsumenterna ställer sig till 

förändringen.  

 

Bakgrunden till studieområdet plastkassar är att den genomsnittliga europén använder 

500 plastkassar per år varav flertalet förutspås sluta i världshaven (Europeiska 

kommissionen 2011). I Östersjön uppskattas en fjärdedel av det marina avfallet bestå 

av plastkassar (Helcom 2007). Att många plastkassar hamnar i världshaven är 

resultatet av mänskligt agerande, dålig avfallshantering, otillräcklig infrastruktur och 

bristande kunskap om konsekvenser av nedskräpning (UNEP 2009). En minskad 

användning av plastkassar skulle på sikt minska trycket på miljön. Ett försök att 

minska konsumtionen av plastkassar genom frivilliga företagsåtaganden gjordes på 

köpcentrumet Strömpilen i Umeå år 2008. Ett tillfälligt förbud av plastkassar 

upprättades samtidigt som en avgift infördes på bland annat papperskassar (Werner 

2012).  

 

Enligt teorin Law of Demand skulle en avgift på plastkassar minska efterfrågan vilket 

kan leda till en minskad miljöpåverkan. Då kassar är en härledd nödvändighetsvara är 

det svårt att uppskatta hur stora effekter en avgift har på plastkassens efterfrågan. För 

företagen är plastkassar generellt ingen primärvara vilket kan påverka motivationen 

och intresset för CSR-åtgärden. I denna studie undersöks attityden till en avgift på 
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plastkassar som en frivillig CSR-åtgärd vilket skapar marknadsincitament för 

konsumenten att omvärdera sin efterfrågan på plastkassar.  

 

Syftet med uppsatsen är att studera känsligheten hos efterfrågan på plastkassar. För att 

undersöka känsligheten studeras hur en potentiell avgift påverkar efterfrågan och 

vilken effekt tillhandahållandet av papperskassar skulle ge. Vidare är det uppsatsens 

syfte att undersöka om konsumenter är mer förändringsbenägna än företag till CSR-

åtgärden i form av en avgift på plastkassar. För att undersöka detta skapas följande 

forskningsfrågor:  

 

 Hur påverkas efterfrågan på plastkassar av en avgift? 

 Är papperskassen ett substitut- eller en komplementvara? 

 Vilken CSR-information förmedlar företagen externt och internt? 

 Vilken inställning har aktörerna till en avgift på plastkassar?   

 

Den första delstudien undersökte vilken effekt avgifter hade på kassens efterfrågan. 

Delstudien analyserades genom en multinominell logit-modell. I analysen sågs hur 

egen- och korspriseffekter samt konsumenternas attityder påverkar valet mellan ingen 

kasse, pappers- och plastkassen. Vidare beräknades pris- och korspriselasticiteten för 

att se vilka avgifter som ger maximal effekt på plastkassens efterfrågan. I den andra 

delstudien undersöktes vilken aktör, företag eller konsumenter, som var mer beredd 

att minska användningen av plastkassar. CSR-åtgärdens framgång förväntades bero 

på båda aktörernas inställning. Företagens inställning förväntades bero på deras 

externa och interna kommunikation vilket antogs spegla deras motiv till CSR. 

Företagens åsikter kategoriserades utifrån miljöorienteringsmodellen1 som definierats 

av Tjärnemo (2001). Företagens miljöorientering kopplades till externa och interna 

CSR-motiv som beskrivits av Den Hond et al. (2007). Konsumenternas åsikter 

beskrevs i den andra delstudien deskriptivt utifrån konsumentenkäterna då kunderna 

förväntades agera utifrån nyttomaximering. Genom att båda aktörernas åsikter 

undersöktes kunde en jämförelse göras av förändringsbenägenheten, något som var 

intressant då samspelet mellan aktörerna är avgörande för CSR-åtgärden. 

 

                                                
1 Modellen kallades ursprungligen för eko-orienteringsmodell (Tjärnemo 2001) vilket kan vara missvisande därför 
kallas modellen för miljöorienteringsmodell i denna uppsats. 
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Studien avgränsades till konsumenter och företag vid Marieberg Galleria i Örebro och 

genomfördes i samarbete med köpcentrumets förvaltning Steen & Ström Sverige AB. 

Insamlingen av datamaterial skedde under mars och april 2012. Fyra enkäter 

användes, varav tre riktades till konsumenter och en till företag. I 

konsumentenkäterna ställdes frågor med påstådda val2 och åsikter till en avgift på 

plastkassar undersöktes. Företagsenkäten undersökte tillhandahållandet av kassar, om 

avgifter fanns och företagens inställning till den hypotetiska CSR-åtgärden. Vidare 

undersöktes vilken extern och intern CSR-kommunikation som förmedlas av 

företagen, något som antogs påverka inställningen till CSR-åtgärden.  

 

Resultatet från första delstudien visade att efterfrågan på plastkassar minskade när en 

hypotetisk avgift infördes och att papperskassen var en substitutvara. Eftersom 

kostnaden för plastkassar utgör en liten del av konsumentens totala utgift vid ett inköp 

förväntades priselasticiteten vara låg. Resultatet visade att maximal hypotetisk effekt 

av CSR-åtgärden uppnåddes genom två steg där först en avgift på 1,5 kronor infördes 

och sedan höjdes till 5 kronor. Om dessa två steg genomförs närmade sig 

priselasticiteten minus ett vilket var en överraskande stor priskänslighet. 

 

 Resultatet från andra delstudien visade att konsumenter i en högre utsträckning än 

företag var positiva till en avgift på plastkassar. Vidare visade 

miljöorienteringsmodellen att få företag hade en extern kommunikation om CSR och 

har därför inte möjlighet att uppfatta konsumenternas inställning till en avgift på 

plastkassar.  

 

Uppsatsens disposition är som följande: kapitel två presenterar bakgrundsinformation 

om plast i världshaven, tidigare CSR-åtgärder för minskad användning av plastkassar 

samt definitionen av CSR. Kapitel tre redogör för tidigare studier om CSR och 

konsumentagerande. Kapitel fyra presenterar teorier om härledd efterfrågan, 

elasticitet och CSR-motiv. Kapitel fem redogör for utformning och insamling av 

enkäterna. Kapitel sex beskriver delstudiernas metoder, variabler och metodkritik. I 

kapitel sju presenteras resultatet från delstudierna och kapitel åtta innehåller 

diskussion och slutsatser.  

                                                
2 Översättning av Stated Choice (Hultkrantz och Nilsson 2008). 
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2. BAKGRUND  
Bakgrundskapitlet ämnar ge läsaren vidare kunskap kring avgiften på plastkassar och varför 

åtgärden föreslås som en avgift. Detta görs för att skapa en förståelse för studieområdet. 

 

Marint avfall utgör ett allvarligt hot mot ekosystemet och består till mer än hälften av 

plastföremål (Cheshire et al. 2009). Det marina avfallet innebär höga kostnader för 

kustsamhällen exempelvis kostar den årliga kuststädningen i Bohuslän cirka 10 

miljoner kronor. I Bohuslän samlas varje år runt 5000 kubikmeter avfall varav en 

majoritet är plastavfall (Sveriges Radio 2010). Den stora mängden plastavfall kan 

delvis förklaras av det låga priset på återvunnen plast vilket gör att det inte är lönsamt 

att samla in och återvinna plasten (Clapp och Swanston 2009). Konsumtionen av plast 

har ökat årligen med enstaka undantag3 (PlasticsEurope 2010) och problemet med 

marint plastavfall förväntas öka även i framtiden (Thompson et al. 2009).  

 

Ett problem med att plast utgör en majoritet av det marina avfallet är dess långa 

sönderfallsprocess vilket påverkar ekosystemet. En tidigare studie visar att en klassisk 

plastkasse efter 10 månader i vatten enbart sönderfallit cirka två procent (O’Brine och 

Thompson 2010). För att minska miljöpåverkan av det marina avfallet har olika 

förslag diskuterats. Ett förslag är att fiskare ska få betalt för att samla upp plastavfall 

(Lövin 2012). Uppsamlingen av marint plastavfall kompliceras av att plast bryts ner 

till mikroplast4 och därför är svår att plocka upp utan omfattande bifångst av djur och 

växter. Plastens långsamma sönderfallsprocess, den ständiga tillförseln av ny plast 

och svårigheterna med att fiska upp mikroplast leder till ett exponentiellt ökande 

miljöproblem. 5  För att minska miljöpåverkan från marint plastavfall måste 

konsumtionen av plast minska. Flera länder har infört förbud eller skatter i försök att 

minska konsumtionen av plastkassar.6 

 

Den globala efterfrågan på plastkassar är mellan 500 miljarder och en biljon 

plastkassar per år (Spokas 2007). I Sverige använder många hushåll plastkassar från 

                                                
3 Undantag skedde exempelvis år 2009, vilket förväntas bero på den globala recessionen (PlasticsEurope 2010).  
4 Mikroplast är mikroskopiska plastartiklar som är mindre än 0,5 millimeter (Svensson 2011).  
5 Mängden mikroplast har fördubblats under det senaste decenniet (Adkins  2009).  
6 Exempelvis har lokala, regionala eller nationella åtgärder mot plastkassen genomförts i bland annat Etiopien 
Hong Kong, Israel, Kenya, Kina, Rwanda, Tanzania, Uganda (Clapp och Swanston 2009) Irland, Italien, 
Storbritannien, Sydafrika Södra Australien, Taiwan och USA (Spokas 2007). 
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livsmedelsbutiker som avfallskassar men det inkluderar generellt inte kassar från 

detaljhandeln. I denna studie bedöms att en CSR-åtgärd för att minska användandet av 

plastkassar i detaljhandeln är intressant att undersöka.  

 

Drury Research genomförde 1999 en undersökning på Irland som besvarades av 1003 

respondenter. En dubbelmoral noterades hos irländska konsumenter vid frågor om 

avfall. Samtidigt som konsumenterna var positiva till ett ökat miljöskydd fanns en 

ovilja att ta ansvar för eget agerande. Undersökningen visade att en majoritet inte var 

villig att betala mer än 0,07 €, cirka 0,6 kronor, för en plastkasse. För att påverka 

inköpsbeteendet togs resultatet i beaktning vid införandet av en plastskatt år 2002. För 

att ge maximal effekt infördes en plastskatt på 0,15 €, 1,25 kronor, per påse. 

Plastskatten minskade initialt användningen av plastkassar med 90 procent. 

Plastskatten medförde en välfärdskostnad genom ökad offentlig administration. 

(Convery et al. 2007)  

 

I denna studie undersöks känsligheten hos efterfrågan av plastkassar och hur den 

påverkas av en avgift. Fördelen med en avgift är att den inte skapar nya 

välfärdskostnader vilket orsakas vid både förbud och skatter (Andreoni 1990). Skatter 

påverkar konsumenters beteende kring plastkassen men effekten minskar över tid 

(Convery et al. 2007). En avgift ger en välfärdsvinst för lokala företag som kan stärka 

sitt varumärke. Den offentliga administrationen ökar inte till följd av en avgift. 

Avgifter kan vara lättare för konsumenter att acceptera då en majoritet har en negativ 

association till skatter (Andreoni 1990). Avgiften på plastkassar är en frivillig åtgärd 

vilket skapar marknadsincitament för konsumenten att omvärdera sin efterfrågan på 

plastkassar samtidigt som företagen i detaljhandeln kan presentera avgiften som CSR-

arbete. Definitionen av CSR som används i denna uppsats är ”ett företags 

engagemang för att minimera eller eliminera eventuella skadliga effekter och att 

maximera långsiktiga positiva effekter på samhället" 7 (Mohr et al. 2001 s. 47). CSR 

är en policy för att förändra företagsverksamheten till nytta för samhället (Sprinkle 

och Maines 2010). Motiven bakom CSR-investeringar påverkar företagens arbete. 

Motiv till CSR kan vara att nå aktieägare genom förvaltnings-åtgärder eller skapa 

ökad lojalitet hos konsumenter via marknadsföringsåtgärder. 
                                                
7 Egen översättning av ”a company’s commitment to minimizing or eliminating any harmful effects and 
maximizing its long-run beneficial impact on society” (Mohr et al. 2001 s. 47). 
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Inför försöket att minska konsumtionen av plastkassar genom frivilliga CSR-

åtaganden på köpcentrumet Strömpilen i Umeå genomfördes en 

konsumentundersökning under 2008. I undersökningen, där 181 konsumenter deltog, 

studerades attityder till minskat användande av plastkassar. En fråga som ställdes var 

hur konsumenten skulle agera om denne alltid behöver betala för en kasse. På frågan 

svarade 21 procent att de skulle köpa vid varje tillfälle, 17 procent att de skulle köpa 

färre antal kassar, 51 procent svarade att de skulle börja ta med egen väska och 6 

procent angav att de inte visste hur de skulle agera. Resultatet från 

konsumentundersökningen visade att 70 procent av konsumenterna ansåg att 

plastkassar inom detaljhandeln var ett miljöproblem och var positiva till en åtgärd för 

att minska användandet. Under hösten 2008 infördes ett temporärt förbud av 

plastkassar vid köpcentrumet Strömpilen. Motivet för att minska användandet av 

plastkassar gjordes mot bakgrund av problemet med marint avfall. Det var frivilligt 

för butikerna att delta i åtgärden. Deltagande butiker sålde en gemensam tygpåse och 

tre gemensamma papperskassar. En vinst på 10 öre per papperskasse behölls av 

företagen medan övrig vinst från försäljningen gick till välgörenhetskampanjer. CSR-

åtgärden ledde till en minskad miljöpåverkan, gav intäkter till företagen och skapade 

utrymme för välgörenhetsprojekt. Efter att det temporära förbudet fortsatte de flesta 

företag att använda papperskassar. (Werner 2012) 
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3. TEORI 
I detta kapitel presenteras ekonomisk teori för första delstudien om efterfrågan på plastkassar 

(3.1) och teori kring företagens motiv till CSR (3.2).  

 

3.1 Teori för efterfrågan 
 
3.1.1 Teori för härledd efterfrågan 

Efterfrågan på en vara minskar om priset stiger. Utöver egenpris förväntas priset av 

substitut- eller komplementvaran samt konsumentens budgetutrymme påverka 

efterfrågan på plastkassar. Då konsumenten nyttomaximerar givet sin 

budgetrestriktion kan priset på en vara påverka efterfrågan, enligt Law of Demand. 

Enligt denna teori uppstår två effekter, inkomst- och substitutionseffekten. 

Inkomsteffekten visar hur ett ökat pris leder till att färre varor köps. 

Substitutionseffekten visar hur konsumenten vid en prisökning byter till en 

substitutvara. Law of Demand appliceras i denna studie på kassar och 

substitutionseffekten väntas vara större än inkomsteffekten. Efterfrågan på kassar 

beror på övriga inköp och kassar är därför en härledd vara av exempelvis den mängd 

kläder som köps. (Sloman och Wride 2009) 

 
Figur 1. Härledd efterfrågan med och utan avgift  

 
D0 = Efterfrågan på kassar när de är gratis 

D1 = Efterfrågan på kassar vid en avgift 
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I denna uppsats skapas figur 1 ovan för att illustrera hur efterfrågan förväntas 

påverkas av införandet av en avgift genom ett skifte i efterfrågan från D0 till D1. När 

kassar är gratis beror efterfrågan på kassar av mängden kläder som köps qvi som i sin 

tur är en funktion av dess pris pv. Efterfrågan på kassar antas vid D0 utgå ifrån origo 

eftersom kassar ges även vid inköp av små primärvaror. När en avgift tas ut på kassar 

beror efterfrågan på plastkassar dessutom av egenpriset pk.  Konsumenten antas då 

reflektera över hur många kassar som krävs, vilket leder till en minskad efterfrågan på 

plastkassar. Eftersom konsumenten antas reflektera över antal kassar när en avgift 

existerar så utgår efterfrågan på kassar D1 inte från origo, då små primärvaror inte 

kräver ett inköp av kasse.  

 

Följande modell har skapats i denna studie för att illustrera potentiella effekter av en 

avgift på plastkassar och innefattar ekvation (1) till (5). I ekvation (1) beskrivs 

kvantiteten kläder qvi som en funktion av priset på kläderna pv, priset på kassen pk och 

lutningskoefficienten . Kvantiteten kassar qki som efterfrågas beskrivs utifrån 

lutningskoefficienten  och mängden kläder qvi, se ekvation (2).  

 

              (1) 

       (2) 

!!!
!"!

=  𝛽´ ∙ 𝑞! + 𝛽 ∙ 𝑞´!(𝛽 + 𝛽´ ∙ 𝑝!)                          (3)  

         

Ekvation (3) visar den direkta substitutionseffekten  𝛽´ ∙ 𝑞!  och outputeffekten 
𝛽 ∙ 𝑞´!(𝛽 + 𝛽´ ∙ 𝑝!). Outputeffekten styrs av två olika effekter. Dels den direkta 

effekten 𝛽 ∙ 𝑞!′( 𝛽), som beror på en merkostnad på primärvaran, dels den indirekta 

effekten 𝛽 ∙ 𝑞´!(𝛽´ ∙ 𝑝!), som minskar ökningen av totalkostnaden på primärvaran till 

följd av minskad användning av kassar. I ekvationerna (4) och (5) nedan har två olika 

värden för priset på kassar satts in i ekvation (3): 

 

𝑝! = 0 →   !!!
!"!

=  𝛽´ ∙ 𝑞! + 𝛽 ∙ 𝑞´!(𝛽 + 𝛽´ ∙ 0)                           (4) 

 

𝑝! = 1,5 → !!!
!"!

=  𝛽´ ∙ 𝑞! + 𝛽 ∙ 𝑞´!(𝛽 + 𝛽´ ∙ 1,5)                       (5) 

 

!

!

qvi = f (pv +! ! pk )

qki = !(pk ) !qvi (pv +!(pk ) ! (pk ))
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Införandet av en avgift på 1,5 kronor påverkar substitutionseffekten 𝛽´ ∙ 𝑞! genom 

primärvaran qvi och outputeffekten 𝛽 ∙ 𝑞´!(𝛽 + 𝛽´ ∙ 𝑝!)  genom en förändrad 

efterfrågan på både primärvaran qvi och på plastkassar qki, se ekvation (5). Som 

modellen visar beror efterfrågan av kassar på dess egenpris samt på den 

proportionella storleken mellan priset på kassen pk och priset på primärvaran pv. 

 

Modellen visar även att outputeffekterna av en avgift på plastkassar i teorin påverkar 

efterfrågan på primärvaran. Därför är det intressant att fråga konsumenterna om en 

avgift på plastkassar skulle påverka deras åsikter om köpcentrumet. Det är möjligt att 

vissa konsumenter påverkas negativt av den ändrade totalkostnaden på primärvaran. 

Köpcentrumets konkurrenskraft antas bli påverkad av åtgärden genom en negativ 

effekt från prisökningen samt en positiv effekt från genomförandet av CSR-åtgärden. 

Om den negativa effekten på konkurrenskraften är större än den positiva effekten av 

åtgärden förväntas konsumenterna förflytta sitt shoppande till andra områden. 

 

3.1.2 Elasticitet 

Efterfrågans priselasticitet, ε, anger hur den efterfrågade kvantiteten av kassar ändras 

till följd av en prisförändring. En hög priselasticitet innebär att en prisökning på en 

procent minskar efterfrågan med mer än en procent. En hög priselasticitet innebär att 

absolutvärdet är större än ett. Vid en låg priselasticitet innebär en prisökning med en 

procent att efterfrågan minskar med mindre än en procent. Elasticiteten är då -1 < 𝜀  

< 1. Plastkassens priskänslighet beräknas i denna studie utifrån bågelasticitet då en 

linjär efterfrågekurva förväntas, se ekvation (6). Priselasticiteten beräknar då 

förändringen i pris och kvantitet i förhållande till medelpris och medelkvantitet. 

(Sloman och Wride 2009)        

 

𝜀! =  
∆!/!
∆!/!

                                               (6) 

 

Om en avgift på plastkassar införs är det rimligt att anta, givet den härledda 

efterfrågan, att konsumenterna kommer ha fortsatt behov av att bära hem varor. 

Kassar kan därför ses som en nödvändighetsvara och förväntas ha låg elasticitet. 

Elasticiteten på den härledda varan påverkas av priset på kassen men även av den 

proportionella storleken mellan priset på kassen och priset på den primära varan. Om 
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priset på kassen är lågt i proportion till priset på primärvaror kan en låg elasticitet 

väntas. Detta kallas för the importance of being unimportant vilket är Marshalls tredje 

regel om härledd efterfrågan (Marshall 1890 och Pigou 1948 refererad i Maurice 

1975). Enligt Hicks (1932) gäller Marshalls tredje regel endast om elasticiteten hos 

efterfrågan på råvarorna överstiger elasticiteten mellan nuvarande faktorer eller alla 

övriga produktionsfaktorer sammanlagt (Hicks 1932). Om Marshalls tredje regel inte 

håller så kan elasticiteten på kassen vara hög även om priset är litet i proportion till 

priset på exempelvis kläder.  

 

På grund av att kassar inte är en primärvara för företagen finns få substitut tillgängliga 

i butikerna. Tillhandahållandet av en substitutvara bidrar till högre priselasticitet och 

påverkar efterfrågan på plastkassar. Genom att beräkna korspriselasticiteten 

identifieras substitutionseffekten. Korspriselasticiteten beskriver en procentuell 

förändring i den efterfrågade kvantiteten av en vara till följd av en procentuell 

prisförändring i en annan vara, se ekvation (7) (Sloman och Wride 2009). 

 

                                                      (7) 

3.2 Teori om företags motiv och inställning till CSR 
Företagens inställning till att genomföra CSR-motiverade åtgärder för att begränsa 

användningen av plastkassar kan antas vara komplex och påverkas av hur de 

genomför sin externa och interna CSR-kommunikation och av de bakomliggande 

motiven till att de har en CSR-policy. Motiven för CSR-policyn kan associeras till hur 

företagen väljer att kommunicera med sina konsumenter och personal.  

 

3.2.1 Externa och interna motiv till CSR 

Den Hond et al. (2007) beskriver CSR-motiv utifrån kategorierna externa och interna 

motiv. Dessa motivkategorier har skapats utifrån empirisk resultat av tidigare CSR-

studier8. Motiv till CSR enligt denna indelning återfinns i tabell 1 nedan. Externa 

motiv inkluderar viljan att ha en dialog med konsumenter och andra aktörer. Externa 

CSR-åtgärder kan användas för att möta konsumenternas krav, öka konsumenternas 

                                                
8 Indelningen baserades bland annat på de empiriska resultaten från Fombru et al. (2000) Bansal och Bogner 
(2002) eller Smith (2003).   

!X =
!Qi

!Pj
"
Pj,av
Qi,av
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lojalitet och förtroende samt används för att nå ut till nya målgrupper eller stärka 

företagets varumärke. Interna motiv fokuserar på personalens engagemang och 

motivation samt används för att rekrytera, bibehålla eller motivera personal. Enligt 

denna indelning är det enbart företag med externa motiv som är intresserade av 

konsumenternas åsikter.  
Tabell 1. Motiv till CSR 

Externa Interna 
 

 Nå konsumenternas krav 

 

 Planering av förvaltningsåtaganden 

 Öka konsumenternas lojalitet  Motivering av personal 

 Skapa varumärkesbild  Förvaltningsåtaganden 

 Utvärdering av åtgärder (externt)  Utvärdering av åtgärder (internt) 

Källa: Den Hond et al. (2007), utvalda punkter från tabell 5.1 s. 81. 

 

3.2.2 Miljöorienteringsmodellen 

För att kategorisera företagen efter dess externa och interna CSR-kommunikation 

används ekoorienteringsmodellen från Tjärnemo (2001). Då benämningen 

ekoorientering kan misstolkas kommer den hädanefter att beskrivas som 

miljöorientering. För att beskriva extern- och internorientering kommer fyra CSR-

frågor väljas och sedan summeras. Utifrån summeringen av extern marknadsföring 

och intern förvaltning kan fyra grupper av miljöorientering kategoriseras. Dessa fyra 

miljöorienteringskategorier är altruistisk, balanserad, cheap-talk och neutral, se figur 

2 nedan.   
Figur 2. Miljöorientering 

 
Källa: Tjärnemo (2001) 

 

Kategorierna av miljöorientering kopplas sedan till de externa och interna CSR-

motiven, se tabell 2 nedan. Företag av kategorin altruistiska fokuserar på förändring 
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av den interna verksamheten och antas ha interna CSR-motiv. Om företag lägger stort 

fokus på förvaltningsåtgärder och inte visar externt vilket miljöengagemang som 

existerar finns en ekonomisk börda av CSR som kan resultera i utebliven 

konkurrenskraft, exempelvis genom varumärkesbildningen.  

 

Kategorin cheap-talk har fokus på extern information men genomför få interna 

förändringar av företagets verksamhet. Företag som har marknadsföringsorientering 

kan på kort sikt attrahera nya målgrupper eftersom de externt kommunicerar miljöoro. 

Enligt Tjärnemo (2001) kan för stort fokus på marknadsföring skapa förvirring vilket 

ger negativa effekter på lång sikt. Cheap-talk företag har externa CSR-motiv och 

investerar för att ändra varumärkesbild samt försöker nå ut till fler målgrupper. 

 
Tabell 2. Gruppering av miljöorientering 

Kategori CSR-motiv* Miljöorientering* 
 

Altruistiska 

 

Interna 

 

Förvaltningsdimension/  internorientering 

Cheap-talk Externa Marknadsföringsdimension/ externorientering 

Balanserade Externa och interna Balans av extern- och internorientering 

Neutrala - - 

*Sammankopplingen mellan CSR-motiv och miljöorientering har gjorts i denna uppsats  

Källor: Tjärnemo (2001) samt Den Hond et al. (2007) 

 

Företagskategorin balanserad miljöorientering har både externa och interna motiv till 

CSR-investeringar. Dessa företag förväntas ha en plan för sitt CSR-agerande. 

Balanserade företag har en ambition att förändra förvaltning samt att externt signalera 

att de satsar på exempelvis konsument-, medarbetar- och välgörenhetsfrågor.   

 

Alla företag som anses sakna en miljöorientering, det vill säga företag med negativa 

värden inom både extern- och internorientering beskrivs i denna studie som neutrala. 

Om företaget saknar extern- och internorientering befinner sig företaget i ett reaktivt 

eller mottagligt stadie (Tjärnemo 2001). Företag i det mottagliga stadiet accepterar att 

vissa CSR-åtgärder krävs men saknas egna visioner. Utan visioner finns ingen tydlig 

bild av vilka bakomliggande motiv som driver företagens CSR-investeringar. 

Däremot kan dessa företag införa vissa element av miljöorientering för att andra 

företag omkring dem infört ändringar. 
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4. TIDIGARE STUDIER 
 

De tidigare studier som vi bedömt relevanta för denna studie fokuserar på 

utvecklingen inom CSR samt konsumenters inköpsintention och inköpsbeteende. 

Utvecklingen inom CSR är relevant för att visa vilka motiv som förväntas ligga 

bakom företagens agerande. Dessa tidigare CSR-studier kan ge en förståelse för 

vilken planering som krävs från företagen samt hur CSR-åtgärder kan påverka 

konsumenterna.  

 

Cochran (2007) genomförde en litteraturstudie med syfte att visa hur CSR-begreppet 

utvecklades under 1900-talet. Till följd av CSR så måste företag väga vilka sociala 

konsekvenser som deras verksamhet orsakar, enligt Cochran. Exempelvis bör 

företaget utreda hur dess produktion påverkar omgivande miljö. Studien konstaterade 

att företag genom välplanerade CSR-åtgärder kan skapa ett bättre rykte hos 

konsumenter, personal och media något som kan ge större avkastning till aktieägare. 

Cochran visade att välplanerade CSR-åtgärder kan skapa konkurrensfördelar för 

företagen, vilket borde ske även till följd av en CSR-åtgärd i form av en avgift på 

plastkassar.  

 

Sahlin-Andersson (2006) genomförde en litteraturstudie om utvecklingen av CSR-

begreppet inom tre olika trender: regelverk, mobilisering och marknadsförings-

strategi. I den första trenden sågs CSR som ett regelverk där vikten av extern 

uppföljning diskuterades för att kontrollera att företagen levde upp till de åtaganden 

som antagits. Den andra trenden av CSR uppstod till följd av mobiliserad kritik mot 

hur samhället påverkades av företagsverksamheten. Den sista trenden beskrevs som 

en marknadsföringsstrategi där CSR infördes för att företaget upplevde att de 

förväntades ha en CSR-policy. Studien visade att de skilda CSR-trenderna anammas 

efter företags motiv något som visade på begreppets svaghet. I denna studie om 

efterfrågan på plastkassar förväntas företagen befinna sig inom den tredje trenden som 

Sahlin-Andersson beskrev. En CSR-åtgärd är då möjlig om förväntan finns att 

företagen bör genomföra åtgärden.  
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Martin (2002) studerade hur avkastning av CSR-investeringar kan beräknas utifrån en 

moral-matris9. Slutsatsen av studien var att bristen på ekonomiska incitament var det 

största hindret för införandet av CSR-åtgärder och att få CSR-investeringar görs för 

att företagsledningar har bristande visioner. Enligt författaren leder dessa bristfälliga 

visioner till missade tillväxtmöjligheter som kan uppstå genom CSR. Martin noterade 

också att konsumenters åsikter kan hjälpa företagsledningar att omvärdera riskerna av 

CSR-investeringar. Denna effekt beror på vilken extern kommunikation som finns 

mellan företaget och dess konsumenter. Martin visade att det krävs ekonomiska 

incitament för att företagen ska vara positiva till CSR-åtgärder. Vidare poängterades 

att kommunikationen med konsumenterna påverkade vilka CSR-investeringar som 

genomförs. Detta kan kopplas till samspelet mellan aktörerna som lyfts fram i denna 

studie kring plastkassar. I denna studie förväntades företagens åsikter, kring 

införandet av en minimiavgift samt tillhandahållandet av papperskassar, påverkas av 

företagens dialog med konsumenterna.  

 

Sprinkle och Maines (2010) genomförde en litteraturanalys av tidigare CSR-studier. 

Forskarna fann att allt fler aktörer kräver att CSR-arbete utförs och det blir allt 

viktigare för företagen att identifiera effekterna av CSR-investeringar. Investeringar 

som inte analyseras utifrån kostnader och nytta är inte meriterande för företagen.  

Studien visade att företag bör genomföra konsumentundersökningar för att 

kontinuerligt värdera effekterna av CSR-investeringarna. I denna studie om 

plastkassar undersöktes vilka åsikter som företag och konsumenter hade till en 

hypotetisk förändring på köpcentrumet. Om CSR-åtgärden på sikt införs är det viktigt 

att en dialog med konsumenterna skapas och en tydlig utvärdering av åtgärden 

genomförs med jämna mellanrum.  

 

Kitzmueller och Shimshack (2012) genomförde en litteraturanalys av strategiska och 

sociala CSR-motiv. Syftet med artikeln var att visa hur företagens vinster påverkas av 

aktieägares och samhällsintressenters CSR-motiv. I studien antogs aktieägare och 

samhällsintressenter agerar utifrån sociala eller strategiska motiv vilket resulterade i 

ett klassificeringssystem med fyra scenarier. Studien finner inget systematiskt stöd för 

att CSR minskar kostnader, ceteris paribus, utan kostnaden läggs delvis över på 

                                                
9 Egen översättning av ”Virtue matrix” (Martin 2002). 
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konsumenterna. Vidare poängterades att samhällsintressenterna behöver ha sociala 

CSR-motiv för att företagens CSR-investeringar ska vara berättigade samt att 

företagen bör satsa på vinstmaximerande CSR-åtgärder. Att företagen ställde sig 

negativa till en minimiavgift på plastkassar för hela köpcentrumet var sannolikt om 

dessa inte uppfattat att konsumenterna agerar utifrån sociala CSR-motiv. Med sociala 

CSR-motiv menas att konsumenterna exempelvis är villiga att ändra inköpsbeteende 

på grund av miljöhänsyn.  

 

Mohr och Webb (2005) undersökte vilka effekter en trovärdig CSR-policy hade på 

konsumenters inköpsval av skor. Postenkäten skickades till ett nationellt urval av 

1997 respondenter i USA. Tio kluster skapades varav åtta fick tillgång till information 

om CSR. I studien undersöktes hur pris och trovärdig CSR-information påverkar 

konsumenternas sociala inköpsbeteende10 (SRBC). Skalorna testades via Cronbach 

Alfa och uppvisade ett resultat på 0,95. Enligt studien var inköpsintentionen större när 

konsumenter fått trovärdig information om företagets CSR-arbete. Vidare var effekten 

på inköpsintentionen från CSR större än effekten av ett lågt pris. Enligt resultatet 

borde företag fokusera på CSR-åtgärder istället för att annonsera om låga priser. Mohr 

och Webb resultat tolkas, i denna studie om plastkassar, som att konsumenterna kan 

förväntas handla utifrån sociala CSR-motiv. Denna studie kan fylla en roll att 

förmedla konsumenternas åsikter till företagen och visar att en nytta finns av CSR-

åtgärden både för företagen och samhället.  

 

De två följande studierna undersökte om konsumenters inköpsintention och 

inköpsbeteende. Dessa studier inkluderar inte CSR i analyserna men har nära 

koppling till det Mohr och Webb (2005) definierar som konsumenternas sociala 

inköpsbeteende (SRCB). Dessa studier ansågs relevanta både för att förstå 

känsligheten hos efterfrågan på plastkassar och för att de visade vad som styr 

konsumenternas inköpsintentioner.  

 

Kaiser et al. (1999) undersökte inköpsbeteende och inköpsintentioner genom 

enkätundersökningar. Enkäterna genomfördes i Schweiz under år 1993 och 1994 och 

besvarades av 2563 respondenter. Studien syftade till att mäta individers ekologiska 
                                                
10 Egen översättning av ”social responsible consumer behavior” (Mohr & Webb 2005). 
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inköpsbeteenden genom en sannolikhetsmodell som utgår från Ajzen (1985). 

Slutsatsen från studien var att konsumenternas intentioner för att köpa ekologiska 

varor inte ledde till ändrat inköpsbeteende. Glappet mellan inköpsintention och 

inköpsbeteende gav insikten att denna studie om plastkassar kan förväntas innehålla 

problem med hypotetiskt bias. Det är möjligt att konsumenterna överskattar sin 

efterfrågan på plastkassar vid givna avgifter.   

 

De Pelsmacker et al. (2005) undersökte i en enkätstudie konsumenternas 

betalningsvilja för rättvisemärkt kaffe genom en stated preferences enkät. Enkäten 

genomfördes i Belgien och besvarades av 808 respondenter. De fann att 

konsumenternas intention att köpa etiska produkter var större än deras faktiska 

betalningsvilja. Författarna noterade också att många respondenter baserade sitt inköp 

av kaffesort utifrån vana. Resultatet från De Pelsmacker et al. beaktades och det 

förväntades att en vana existerade kring användningen av kassar. 

 

Följande studie gjorde en koppling mellan CSR, inköpsintentioner och problemet med 

plastkassar. Rich et al. (2009) genomförde en litteraturanalys av tidigare studier om 

problemet med plastavfall samt av åtgärder för att minska användandet av plastkassar 

som genomförts i Storbritannien. I artikeln diskuterades konsumenternas inköpsglapp 

för plastkassar och hur detta kan minskas genom frivilliga åtaganden, 

marknadsincitament och lagstiftning. Artikeln visade att företag tidigare genomfört 

CSR-åtgärder för att minska användningen av plastkassar men Rich et al. för ingen 

diskussion kring CSR-åtgärder som en lösning utan håller sig till vagare termer som 

frivilliga åtgärder och marknadsincitament. Slutsatsen från studien var att enbart 

informationskampanjer om miljöproblemet med plastkassar inte räcker för att skapa 

ett skifte i inköpsbeteendet. Det krävs mer kraftfulla insatser för att genomdriva en 

förändring. I artikeln föreslogs att frivilliga åtgärder och marknadsincitament bör 

testas innan implementering av lagstiftning genomförs. Medan Rich et al. diskuterade 

problemet med plastkassar utifrån tidigare studier och tidigare åtgärder analyserade 

denna studie känsligheten hos efterfrågan på plastkassar empiriskt.  
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5. UTFORMNING OCH INSAMLING AV ENKÄTER 
 

Valet av enkätmetod beror på ett flertal faktorer såsom syfte, tidsram och 

urvalsgruppens sammansättning (Patel och Davidson 2011). Urvalet har i denna 

studie begränsats till konsumenter och företag vid köpcentrumet Marieberg Galleria. 

Insamling av datamaterial skedde med enkäter under mars och april månad 2012.  

 

Vid insamling av datamaterial togs två aspekter i beaktande. Dels frågornas 

utformning och inbördes ordning, vilket beskriver grad av standardisering. Dels 

beaktades i vilken utsträckning som frågorna kan tolkas olika, det vill säga grad av 

strukturering. (Patel och Davidson 2011) Enkäterna formulerades med neutrala frågor 

och ett enkelt språk som innehöll ömsesidigt uteslutande svarsalternativ för att 

underlätta och inte leda respondenten. På framsidan av varje enkät fanns en kort 

information om dess innehåll och syfte. (Dahmström 2005) För att uppnå hög 

reliabilitet och innehållsvaliditet skapades en fokusgrupp vid utformandet av 

konsumentenkäterna. En förundersökning genomfördes för att testa företagsenkäten 

samt användes för inhämtning av information.  

 

5.1 Konsumentenkäterna 
Tre konsumentenkäter med påstådda val skapades i denna studie (Hultkrantz och 

Nilsson 2008). Metoden bygger på att respondenterna ombeds göra hypotetiska val 

mellan olika alternativ. Påstådda val är en enkätbaserad metod som används för att 

uppskatta monetära värden på varor i hypotetiska scenarier (MacKerron et al. 2009). 

Enligt Hanley et al. (2007) är metoden en väl förankrad metodik inom ekonomi och 

visar på underliggande preferenser hos respondenterna. I den enklaste formen ges 

respondenten ett val mellan två alternativ med angivna anskaffningsvärden. Denna 

formulering av val underlättar för respondenterna och minimerar därför antalet 

respondenter som inte svarar på samtliga frågor (Bateman et al. 2002). Utformandet 

av enkäter med påstådda val kräver mycket utvecklingsarbete, exempelvis genom 

fokusgrupper (Mitchell och Carson 1995, Carson 1999). 

 

En artikel om hur en hög validiteten vid konsumentundersökningar kan uppnås 

(Arrow et al. 1993) samt en artikel om utformandet av påstådda val-formulär (Carson 
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1999) nyttjades vid utformandet av de tre konsumentenkäterna. Frågeformuläret som 

användes vid konsumentundersökningen vid Strömpilen år 2008 (Werner 2012) 

beaktades och uppmärksammade vikten av neutrala frågor. Påstådda val-metoden 

användes för att visa hur efterfrågan varierade vid olika avgifter. I alla tre 

enkätversioner ställdes respondenten inför fyra påstådda val mellan papperskasse, 

plastkasse och ingen kasse. Standardiseringsskillnader mellan konsumentenkäterna 

återfanns enbart vid fråga 5 där olika påstådda val ställdes, se bilaga 1.  

 

Nackdelar med besöksenkäter var den omfattande personalresurs som krävs vid 

insamling och risken för stort bortfall. Att besöksenkätmetoden, med påstådda val, 

valdes beror på att metoden ger en snabb insamling av datamaterial. All data fanns 

tillgänglig efter de två dagarna som undersökningen ägde rum till skillnad från om 

djupintervjuer genomförts. (Dahmström 2005) 

 

Under utformningsprocessen testades konsumentenkäterna på en fokusgrupp 

bestående av bekanta. Detta gjordes för att minska risken av olika mätfel såsom till 

exempel informationsbias och uteblivna svar (Seymour 1992). Innehållsvaliditet 

kontrollerades för att begränsa enkäternas innehåll så att risken för missförstånd 

minimerades och en hög svarsfrekvens kunde nås. Fokusgruppen fick besvara 

konsumentenkäterna online. De återkom sedan med åsikter kring hur frågorna tolkats, 

varvid omformuleringar gjordes.  

 

Datainsamlingen genomfördes den 24 och 25 mars 2012 när de flesta löntagare fått 

sin löneutbetalning och andra eventuella bidrag som exempelvis barnbidrag. Detta för 

att minimera risken för urvalsfel. De tre konsumentenkäterna distribuerades 

slumpmässigt till de konsumenter som passerade genom Marieberg Gallerians entréer. 

Enkäterna distribuerades genom personlig utlämning samt att enkäterna även fanns 

tillgänglig att hämta vid ståbord innanför entréerna. Respondenterna hade möjlighet 

att ställa frågor om enkäterna vid den personliga utlämningen. I samband med 

deltagandet kunde respondenterna vara med i en utlottning av presentkort. 

Utlottningen gav incitament för att besvara enkäten och minskade risken för problem 

med självselektion, det vill säga att respondenter exkluderar sig själv, då konsumenten 

ser att det pågick en undersökning.  
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Konsumentenkäterna besvarades av 549 respondenter som var mellan 18 och 83 år. 

Varje besvarad enkät fick ett id-nummer från 1 till 549 som kontrolluppgift inför 

kodningen.  30 enkäter exkluderades då respondenten inte angett svar på den 

beroende variabeln val av kasse. Därmed inkluderade den första studien 519 

respondenter. I påstådda val-frågan fick respondenten svara på en fråga rörande 

avgifter på kassar, se fråga 5 i bilaga 1. Alla respondenter hade fyra påstådda val att 

ta ställning till, dock svarade inte alla 519 respondenter på samtliga fyra fall. Enkät ett 

besvarades av 156 respondenter, enkät två av 158 respondenter och enkät tre av 205 

respondenter. 

 

5.1.1 Variabellista och kodning  
Innan insamlingen av konsumentenkäter genomfördes testades metoden för kodning 

och analys med ett fiktivt resultat från fem (fiktiva) respondenter. Det gav underlag 

för att diskutera hur kodning av enkäterna borde genomföras och att kontrollera att en 

sådan kodning fungerar i den valda analysmodellen. Enligt Newbold et al. (2007) är 

dummyvariabler ett värdefullt verktyg för att skatta situationer som involverar 

kategoriska variabler. Vossler et al. (2003) fastslår att svar som vet ej bör kodas som 

nej, eller likvärdigt, för att ge en korrekt uppskattning av betalningsviljan. Genom 

detta närmar sig svaren det faktiska inköpsbeteendet som skulle observeras på 

marknaden.  

 

I tabell 3 på nästa sida återfinns kodning och summeringslista för variabler från 

konsumentenkäterna med antal observationer, dess medelvärden och 

standardavvikelser. Observera att varje respondent skapar flera observationer. Tabell 

4 på sida 26 visar deskriptiv information från konsumentenkäterna. 
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Tabell 3. Kodning och summeringslista av variabler från konsumentenkäterna 

Variabel Kodning  Obs. Min.värde  Max.värde  Medelvärde (S.E) 
Val av kasse     
 1 = Ingen kasse  

2 = Papperskasse 
3 = Plastkasse 

2001 1 3 2,020 
(0,705) 

ID-nummer     
 1…549 2001 1 549 - 

Avgift för papperskassar     
 0    = 0 SEK 

1.5 = 1,5 SEK 
5    = 5 SEK 

2001 0 5 2,301 
(2,149) 

Avgift för plastkassar     
 0    = 0 SEK 

1.5 = 1,5 SEK 
5    = 5 SEK 
10  = 10 SEK 

2001 0 10 4,112 
(3,840) 

Initial preferens för papperskassar    
  

0 = Nej/ vet ej  
1 = Ja 

1953 
 

0 1 
 

0,320 
(0,467) 

Initial preferens för plastkassar   
  

0 = Nej/ vet ej  
1 = Ja 

1953 0 1 0,352 
(0,478) 

Inkomst      
 16999  = < 17000 

21000  = 17000 ≤ 25000 
25 001 =  > 25000 

1952 16999 25001 21284,91 
(3201,392) 

Kön      
 0 =  Man  

1 =  Kvinna 
1980 0 1 0,623 

(0,4848) 
Sysselsättning      
 1 =  Studerar 

2 =  Övrigt 
3 = Arbetar 

1960 1 3 2,548 
(0,711) 

Utbildning      
 1 = Högstadiet / övrigt 

2 = Gymnasiet 
3 = Högskola / 
universitet 

1984 1 3 2,229 
(0,698) 

Viljan att ta ut en avgift på plastkassar     
  

0 = Nej / vet ej 
1 = Ja 

1961 0 1 0,266 
(0,442) 

Viljan att ta ut en avgift på plastkassar     
  

0 = Nej / vet ej 
1 = Ja 

1961 0 1 0,389 
(0,488) 

Ålder      
 1929,…,1994  

 
1981 1929 1994 1969 

(16,014) 

Antal respondenter = 519 
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Tabell 4. Deskriptiv information från konsumentenkäterna 

Variabel Alternativ Procent 
Val av kasse Papperskasse 

Plastkasse 

Ingen kasse 

50 

26 

24 

Initial preferens 

för kasse 

Papperskasse 

Plastkasse 

Ingen kasse/ vet ej  

Ej svarat 

31 

35 

32 

2 

Kön Kvinna  

Man 

Ej svarat 

61 

38 

1 

Sysselsättning Arbetar 

Studerar 

Övrigt 

Ej svarat 

67 

12 

19 

2 

Utbildning Högstadiet/ övrigt 

Gymnasium 

Universitet/ högskola 

Ej svarat 

16 

45,5 

37,5 

1 

Viljan att ta ut 

en avgift på (3)  

Papperskasse 

Plastkasse 

Både pappers- & plastkasse 

1,5 

13,5  

25  

Inköp av kassar 

(6) 

Köpa kasse vid varje tillfälle 

Köpa färre kassar 

Börja ta med egen väska 

Vill inte betala för kassar 

Vet ej 

Ej svarat 

12 

28 

45 

8 

6 

1 

Shoppingvanor 

om en avgift 

införs (4) 

Handla lika ofta 

Handla mindre regelbundet 

Vet ej 

Ej svarat 

79 

7 

12 

2 

   Antal respondenter = 519 
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5.2 Företagsenkäten  
En företagsenkät utformades för inhämtning av information om företagens nuvarande 

tillhandahållning av kassar, deras CSR-arbete och företagens åsikter kring avgifter på 

plastkassar. 

 

En förstudie genomfördes den 31 januari 2012 på ett köpcentrum i centrala Örebro för 

att testa enkätfrågor och samla in bakgrundsinformation kring kassar. Urvalet var alla 

företag på första våningen. I förundersökning svarade tio av femton företag på den 

utvalda våningen. Från förstudien framkom att företagen var öppna för att införa 

gemensamma avgifter under en begränsad period. Dock var de negativa till införandet 

av en permanent avgift på kassar. Företagen vill ha samma kassar som sin egen 

företagskoncern och inte gemensamma för köpcentrumet.  

 

Av de företag som deltog i förstudien tillhandahöll fem företag plastkassar, två 

företag papperskassar samt tre företag hade både pappers- och plastkassar. Företagen 

som enbart hade papperskassar angav att det är av miljöskäl som dessa användes. En 

ägare kommenterade problematiken med plastkassar i naturen men ansåg sig inte ha 

tillräcklig kunskap om den. Då plastkassarna tagits bort från butikskedjan hade 

utbildningen från koncernen varit otillräcklig enligt ägaren. Detta kan tyda på en 

bristande intern CSR-kommunikation. De företag som enbart hade plastkassar angav 

att dessa både är tåligare och smidigare för både butik och kunder. Andra anledningar 

som angavs var att koncernen valde kassar samt att inköpspriset avgjorde. Av de 

företag som hade båda sorternas kassar svarade ett företag att de främst använde 

papperskassar men att de har plastkassar för stora inköp. Andra anledningar som 

angavs var att beloppet konsumenten handlat för avgjorde vilket typ av kasse som 

valdes. Företagen ansåg också att papperskassen tar mer förvaringsplats än 

plastkassen. Två av företagen svarade att de har kassar av återvunnet material. Endast 

ett företag tar betalt för kassar och det företaget har endast papperskassar. Det finns 

därmed ingen avgift på plastkassar vid företagen som deltog i förstudien.  

 

Företagsenkäten utformades som en webbenkät riktad till företagsrepresentanter i 

detaljhandeln. Kvantitativa undersökningar där enkäter används är mycket 

tidskrävande exempelvis under utformningsprocessen (Dahmström 2005). Ett 
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företagsurval skedde via ett slumpmässigt klusterurval med bransch som 

klustertillhörighet. På Marieberg Galleria finns elva branschgrupper. Tre branscher 

läggs ihop till en kategori övrigt då det var färre än fyra företag inom samma bransch. 

Urvalet gjordes i nio kluster med sinsemellan varierande storlek från fyra företag till 

18 företag utan återläggning. På Marieberg Galleri finns strax över 100 företag, 52 av 

dessa inkluderas i urvalet.  

 

Webbenkäter har flera fördelar som att företagsrepresentanten kunde svara när denne 

hade tid, att datamaterialet kan hämtas in snabbt och att kodning sker direkt vid 

inskickandet av enkäten (Dahmström 2005). Företagsenkäten skickades till 

butikschefer via e-post men kunde även besvaras av ägare eller medarbetare om 

företaget så valde det. I e-postmeddelandet fanns en introduktion om studien samt en 

länk till företagsenkäten. Utskicket skedde efter att köpcentrumets förvaltning 

meddelat företagen om att undersökningen skulle äga rum och att företagen kunde bli 

utvalda. Webbenkäten var öppen mellan den 15 mars och 15 april 2012 och två 

påminnelser om studien skickades via e-postmeddelande under denna period.  

 

När en webbenkät används bör risken för inkorrekta e-postadresser och tekniska 

problem minimeras (Dahmström 2005). För att minska bortfall på grund av dessa 

risker så användes en kontaktlista som förvaltningen av köpcentrumet ordnat. 

Företagen kontaktades efter första utskicket över telefon för att bekräfta att e-

postadresserna stämde. Under de två sista veckorna som webbenkäten var öppen fick 

företagen en utskriven enkät lämnad hos sig för att öka svarsfrekvensen. Enkäten till 

företagen på Marieberg Galleria besvarades av 20 av de 52 kontaktade företagen, en 

svarsfrekvens på cirka 38 procent.  

 

5.2.1 Variabler och kodning 

Rapporten av Frostenson et al. (2010) togs i beaktning vid utformningen av CSR-

frågor i företagsenkäten. Företagen fick i enkäten en fråga om avgifter på kassar fanns 

och bakgrunden till det beslutet. I enkäten fick företagen ange om de ansåg att en 

avgift på plastkassar var en viktig miljöåtgärd, se fråga 10 i bilaga 3. Därefter gavs 

information om miljöproblemet med plastkassar. Efter att information presenterats 

fick företagen ta ställning till införandet av en minimiavgift på 1,5 kronor för samtliga 

företag på Marieberg Galleria. Dessutom ställdes en fråga om företagen ansåg att alla 
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vid köpcentrumet av miljöskäl borde tillhandahålla papperskassar. Enkäten avslutas 

med demografiska fakta om bransch, titel, kön och geografiskt affärsområde. I tabell 

5 nedan återfinns kodning för variabler från företagsenkäten. Tabell 6 visar deskriptiv 

information från företagsenkäten. 

 
Tabell 5. Kodning av variabler 

Variabel Alternativ 
 

Miljöåtgärd 

 

1 = Nej absolut inte 

2 = Nej tror inte det 

3 = Likgiltig  

4 = Ja kanske 

5 = Ja absolut 

Minimiavgift 1 = Väldigt negativ 

2 = Negativ 

3 = Osäker 

4 = Positiv 

5 =Väldigt positiv 

Tillhandahållning 

av papperskassar 

1 = Väldigt negativ 

2 = Negativ 

3 = Osäker 

4 = Positiv 

5 =Väldigt positiv 
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Tabell 6. Deskriptiv information från företagsundersökningen 

Variabel Alternativ Antal 
 

Respondentens 

titel på företaget 

 

Butikschef 

Medarbetare 

Ägare 

 

14 

2 

4 

Respondentens 

kön 

Kvinna 

Man 

11 

9 

Geografiskt 

affärsområde 

Örebro 

Sverige 

Skandinavien 

1 

7 

12 

Bransch Accessoarer 

Hus & hem 

Hälsa & skönhet 

Mode 

Restaurang 

Skor 

Övrigt 

1 

5 

2 

6 

1 

1 

4 

Antal företagsrepresentanter = 20 

 
 

6. METOD 
Detta kapitel beskriver de metoder som har använts i de två empiriska studierna. 

Metodkapitlet redovisar metoden för delstudien om efterfrågan på plastkassar (6.1) och 

metoden för att identifiera företagens och konsumenternas åsikter till CSR-åtgärden (6.2).  

 

6.1 Metod för delstudien om efterfrågan på plastkassar 
Den första delstudien undersökte priskänsligheten hos efterfrågan på plastkassar vid 

införande av avgifter på pappers- och plastkassar. För att undersöka känsligheten hos 

efterfrågan på plastkassar användes data från konsumentenkäterna. För att avgöra 

vilka variabler som är relevant att inkludera i analysen beaktades tidigare studier om 

konsumenters inköpsval och förebyggande deltagande. Tilikidou och Delistravrou 

(2001) konstaterade att miljöarbete och förebyggande deltagande är positivt 

korrelerade med inkomst, utbildning, yrke och ålder. Welsh och Kuhling (2009) fann i 

sin analys att informationsnivå, inkomst och kostnad är signifikanta 

förklaringsvariabler av konsumtionsval som görs med miljön i åtanke. Yue et al. 
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(2010) genomförde en auktion med nedbrytbara blomkrukor för att mäta om 

miljöhänsyn påverkade betalningsviljan. Resultatet visade att kvinnliga deltagare har 

högre betalningsvilja än manliga deltagare. Utifrån resultaten av dessa tidigare studier 

har förklarandevariablerna avgift på plastkassar (egenpris), avgift på papperskassar 

(korspris), inkomst, kön, utbildning och ålder inkluderats i analysen av efterfrågan på 

plastkassar. I denna delstudie antogs val av kasse som beroende variabeln och antas 

förklaras av:  
 Avgift på papperskassar 

 Avgift på plastkassar 

 Initial preferens för papperskassen 

 Initial preferens för plastkassen 

 Inkomst 

 Kön 

 

 Sysselsättning 

 Utbildning 

 Viljan att ta ut en avgift på pappers-

kassen 

 Viljan att ta ut en avgift på plastkassen  

 Ålder

Variablerna avgift för papperskassar och avgift för plastkassar antogs enligt 

ekonomisk teori ha en effekt då konsumenterna förväntades undvika val som är 

kostsamma ceteris paribus för att nyttomaximera. Enligt Law of Demand var det 

sannolikt att efterfrågan på en gratis kasse var större än efterfrågan på en kasse med 

en avgift. I undersökningen som Drury Research (2001) genomförde på Irland hade 

endast 8 procent en betalningsvilja som var högre än 0,7 €, cirka 60 öre. I exemplet 

från Irland, som Convery et al. (2007) diskuterade, kunde en stark substitutionseffekt 

urskiljas, en sådan effekt borde också finnas i Sverige. Eftersom svenska konsumenter 

är vana att betala 1,5 kronor för plastkassar i livsmedelsbutiker förväntade vi att 

betalningsviljan skulle vara högre i Sverige än i Irland. Efterfrågan på plastkassar 

förväntades i denna studie gå mot noll vid en avgift på fem eller tio kronor. Införandet 

av en avgift på plastkassar förväntades leda till en minskad efterfrågan till följ av 

prisökningen och substituteffekten då konsumenten reflekterar över sitt behov av 

kassar på grund av avgiften.  

 

Frågorna kopplade till variablerna initial preferens för papperskasse och initial 

preferens för plastkasse ställdes innan information om miljöproblemet presenterats 

och förväntades visa på konsumentens ursprungliga preferens. Det förväntades att 

korspris och initial preferens för plastkassar skulle ha en positiv effekt på 

plastkassens efterfrågan. Egenpris och initial preferens för papperskassar förväntades 

påverka efterfrågan på plastkassar negativt. Kvinnor förväntades föredra substitut till 
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plastkassar, då tidigare studier visar att kvinnor i en högre utsträckning är 

miljömedvetna. En respondent med högre utbildningsnivå antogs vara informerad i en 

större utsträckning vilket förväntades påverka inköpsvalet av en plastkasse negativt. 

En högre ålder förväntades påverka efterfrågan på plastkassar negativt. 

Inkomstnivåerna valdes utifrån medelinkomsten i Örebro län som hämtats från 

Statistiska Centralbyråns databas. Inkomstnivån förväntades i denna studie inte 

påverka inköpsintentionen, detta på grund av Marshalls tredje regel om härledd 

efterfrågan (Marshall 1890 refererad i Maurice 1975). Då sysselsättningen kan vara 

en inkomstindikator bör denna variabel inte påverka inköpsbeteende. Viljan att ta ut 

en avgift på papperskassen och viljan att ta ut en avgift på plastkassen förväntades ha 

samma effekter på plastkassens efterfrågan som avgiftsvariablerna. Dessa variabler 

inkluderades för att se om antagandena var korrekta. 

 
6.1.2 Analysmodell 

Datamaterialet från konsumentenkäterna analyserades för att se om införandet av en 

avgift påverkar sannolikheten att en plastkasse väljs. Greene (2008) konstaterade att 

OLS inte är lämplig för skattning av sannolikheter. Skattningar av sannolikheter bör 

genomföras med en probit- eller logit-modell då dessa modeller visar på den 

maximala sannolikheten för en given situation. Innan modell valdes konstaterades att 

fyra beslutsträd är möjliga hypoteser för val av kasse, se beslutträd ett till fyra i bilaga 

2. Beroende på vilket beslutsträd som analysen utgår ifrån är olika statistiska modeller 

att föredra. Om det finns olika förklaringar till beslutsträdets uppbyggnad så ska man 

enligt the principle of parsimony (Blumer et al. 1987) välja det beslutsträd som 

innehåller minst antaganden och på så vis ger den enklaste förklaring till val av kasse. 

Denna studie utgick från beslutsträd 1 där kategorierna inte är ordnade då detta 

beslutsträd ansågs uppfylla enkelhetsprincipen som teorin the principle of parsimony 

beskriver. Då denna analys utgick från ett beslutsträd som inte är kategoriserad så 

valdes en multinominell logit-modell, MNL. MNL visar effekterna från olika 

förklaringsvariabler som egen- och korspris.  

 

I MNL-modellen beskrivs konsumentens nyttonivå som  där 

individ i väljer alternativ j som ger den högsta nyttan. Nyttonivåer, U, är inte 

observerade men antas som . My, , förtydligas i MNL som där 

Uij =max Uij,...UiN{ }

Uij = µij +!ij µij µij = xi
'! j
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är en K-dimensionell vektor av individens karaktäristik och  är en vektor av 

alternativspecifika koefficienter som exempelvis avgifter, se ekvation (8). (Verbeek 

2008, Greene 2008) 

 

              j=1,2…N                           (8) 

 
Genom MNL kan K-1 lutningskoefficienter samt ett intercept uppskattas för alla utom 

ett av alternativen, då övriga alternativ ställs emot det alternativet som är 

grundalternativet. I denna uppsats används papperskassen som grundalternativet och 

därmed visar MNL hur valet av plastkasse är i förhållande till valet av papperskasse. 

Genom att ställa pappers- och plastkassen i förhållande till varandra går det att avläsa 

om dessa är komplement eller substitut samt hur avgifterna på kassarna påverkar val 

av kasse.  

 

För att testa om MNL modellen beskriver val av kasse korrekt testas om antagandet 

om oberoende av irrelevanta alternativ uppfylls. Oberoende av irrelevanta alternativ, 

IIA, innebär att sannolikheterna för alternativen hålls oförändrade även om en 

förändring sker i en av egenskaperna för de olika alternativen. Om IIA uppfylls så 

förändras sannolikheten proportionellt mellan de olika alternativen (Greene 2008). 

IIA testades i denna studie genom ett Hausman McFadden test.   

 

(𝛽! − 𝛽!) 𝑉! − 𝑉!
!!(𝛽! − 𝛽!)  ≈ 𝜒!(𝐾)                                     (9) 

 
MNL-skattningarna av  och  testades genom ett Hausman McFadden-test, där 

 betecknar koefficienterna för den begränsade MNL-analysen där valet ingen kasse 

exkluderats och betecknar koefficienterna för hela datamaterialet, se ekvation (9). 

Resultatet erhålls i form av en chi-tvåfördelningen, 𝜒! med K frihetsgrader. Genom 

Hausman McFadden-testet så accepteras eller förkastas nollhypotesen. Nollhypotesen 

innebär att de två skattningarna  och  inte är statistiskt skilda från varandra och 

då håller IIA. Det bör noteras att både Hausman McFadden-testet och andra IIA-test 

som lilla Hsiao-testet innehåller en risk för fel (Freese och Long 2000). 

xi ! j
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Tabell 7. Resultat av Hausman McFadden test (IIA) 

 
Variabler 

Koefficienter 
Alla val (b) 

 
Reducerad modell (B) 

 
Skillnad (b-B) 

 
S.E2 

 

Avgift för papper 

 

0.3090  

 

0.3013 

 

0.0076 

 

. 

Avgift för plastkasse -0.3064 -0.2921       -0.01433                . 

Preferens för papper -0.7698  -0.7765  0.0067  . 

Preferens för plast 0.7702  0.7505  0.0196  . 

Vilja att ta betalt för  

papperskassar  

0.5036  0.4740  0.0295 . 

Vilja att ta betalt för  

plastkassar  

-0.5786  -0.5440  -0.0345  . 

Kön -0.0101  -0.0151  0.0050 . 

Inkomst -0.0000  -0.0000  0.0000                . 

Sysselsättning -0.0127  -0.0599  0.0471 . 

Utbildning 0.1849  0.2075 -0.0225 . 

Ålder 0.0018  -0.0005 0.002  . 

Konstant -3.9496  0.7524   -4.7020                . 

Chi-två (10) = -4.45 

 

Resultatet av IIA-testet blev negativt vid tio frihetsgrader, se tabell 7. Enligt Hausman 

och McFadden (1984) är ett negativt resultat bevis på att IIA inte kan förkastas och 

nollhypotesen håller.  Eftersom nollhypotesen inte kan förkastas finner vi att MNL-

modellen, där alternativen inte är kategoriserade, ger en korrekt beskrivning av valet 

av kassar.  

 

6.1.3 Kritik mot analysmodell, kodning och metod 

Vid inköpsval där en moralisk dimension kan existera förväntas respondenterna 

överskatta sin betalningsvilja för miljövänliga varor genom att likställa den med sin 

intention (Kaiser et al. 1999). I denna studie innebär detta att konsumenterna 

förväntades överskatta efterfrågan för substitut till plastkassar. Plastkassen skapar 

visserligen stora problem i världshaven men är i vissa situationer praktisk. Samtidigt 

är papperskassen resurskrävande och belastar miljön genom exempelvis 

transportutsläpp (Chaffee och Yaros 2007). På grund av att både pappers- och 

plastkassen är moraliskt omotiverad alternativ är den moraliska effekten för val av 

kassar tvetydigt. Någon moralisk aspekt kommer inte mätas i denna studie och därför 

kan resultatet delvis vara förskjutet.  
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Problemet med ett glapp mellan inköpsintention och inköpsbeteende gav insikten att 

problem med hypotetiskt bias och att konsumenterna kan överskatta sin efterfrågan på 

plastkassar kan existera.  Datamaterialet kan även innehålla fel på grund av response 

bias. Det var väntat att en del respondenter inte skulle ta undersökningen på allvar då 

efterfrågan på kassar inte är en primärvara utan en härledd vara. Hypotetisk bias 

förväntas existera då undersökning visar på konsumenternas inköpsintentioner och 

inte deras inköpsbeteende. Tidigare studier visar att intentionen är lätt att överskatta 

och inte överförs till inköpsbeteende (Kaiser et al. 1999, De Pelsmacker et al 2005). I 

studien försökte problemet med hypotetisk bias minimeras genom att i enkäterna 

presentera information kring problematiken att respondenter ofta svarar utifrån vad 

som är moraliskt riktigt och inte utifrån faktisk åsikt. Dessutom ombads respondenten 

ta sin budget i beaktning för att närma sig det faktiska beteendet och på så vis minska 

problemet med överskattning av efterfrågan (Hultkrantz och Svensson 2008). För att 

minska risken för response bias inkluderade enkäterna information om att båda 

pappers- och plastkassen är dåliga för miljön. Det är möjligt att inkludering av 

följdfrågor där konsumenten fått besvara hur säker denne var på sitt påstådda val 

hade minskat risken för response bias (Arrow et al. 1993). Genom att inkludera 

följdfrågor som bekräftar valen hade även problemet med hypotetiskt bias kunna 

minimeras. För att kunna utöka påstådda val-avsnittet hade däremot andra frågor 

behövts exkluderas för att inte överväldiga konsumenterna med för många frågor. För 

att minimera fel i datamaterialet till följd av att konsumenter inte förstått frågorna 

korrekt har fråga 1 från konsumentenkäterna exkluderats från analysen då den tolkats 

olika av respondenterna. 

 

Efterfrågan på plastkassar förväntades gå mot noll vid en avgift på plastkassen på 5 

eller 10 kronor. Datamaterialet visar att i 37 fall valdes en plastkasse till en avgift av 

10 kronor. De val som gjordes till en avgift på 10 kronor antogs som extremvärden till 

följd av hypotetisk bias. Tre avgränsningar av datamaterialet genomfördes för att 

minska fel i datamaterialet. I figur 3 visas efterfrågan på plastkassar givet hela 

datamaterialet och de avgränsade datamaterialen: besvarat alla valfrågor, har växlat 

mellan svarsalternativ och svar på fråga 2 är konsistent med svaren på valfrågorna. 
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Figur 3. Alternativa avgränsningar 

 
 
 
Den första avgränsningen av datamaterialet innehåller respondenter som har växlat 

mellan svarsalternativ på valfrågorna, se figur 3. Genom den första avgränsningen 

förloras de som inte är priskänsliga och som har en genomgående preferens för 

antingen en pappers- eller plastkasse. Den andra avgränsade datamaterialet 

innefattade respondenter vilkas svar på fråga 2 är konsistent med svaren på 

valfrågorna. I denna exkludering förloras respondenter som ändrat åsikt efter att 

information om miljöproblemet presenterats. Datamaterialet visar att en skillnad 

existerar mellan initial preferens, som ges av fråga 2, och de påstådda valen från 

fråga 5. Det är möjligt att vissa som angav ta med egen kasse egentligen har en annan 

preferens men tycker det låter moraliskt riktigt. Det är även möjligt att vissa 

respondenter som valde papperskassen efter att informationen om Östersjön 

presenterats svarade utifrån vad de tror är moraliskt riktigt. För att diskutera detta 

vidare borde en preferensfråga ha ställts igen efter information om miljöproblemet. 

Den tredje avgränsningen av datamaterialet innehåller respondenter som besvarat alla 

valfrågor. Denna avgränsning genomfördes så att respondenter som inte förstått att 

alla påstådda val skulle besvaras exkluderats. Genom att exkludera respondenter som 

angett svar på vissa påstådda val förloras deras åsikter som indikerade deras 

efterfrågan. Dessa svar antas korrekta och därför är det relevant att inkludera dessa i 

analysen. Den förväntade utplaningen av efterfrågan erhölls inte i något av de 
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avgränsade datamaterialen. Försöken att begränsa fel i datamaterialet, exempelvis 

överskattning av efterfrågan och hypotetisk bias, lyckades inte då de avgränsade 

datamaterialen inte tyder på ett mer robust material. Därmed kommer analysen 

genomföras på hela datamaterialet.  

 

6.2 Metod för delstudien om företagens och konsumenternas åsikter 

till CSR-åtgärden 
 
I delstudien om aktörernas åsikter till CSR-åtgärden analyseras företagens CSR-motiv 

utifrån miljöorienteringsmodellen medan konsumenternas åsikter presenteras utifrån 

kvantitativ data.  

 

6.2.1 Aktörernas åsikter 

Konsumenternas inställning till en avgift på plastkassar analyseras inte utan tolkas 

utifrån kvantitativ data. Konsumenternas åsikter baserades på kvantitativa svar från 

frågorna 3, 4 och 6 i konsumentenkäterna, se bilaga 1. Fråga 3 visade på 

konsumentens inställning till en avgift på plastkassar. Utöver denna fråga ansågs det 

relevant att veta om konsumenterna skulle ändra sina shoppingvanor till följd av 

CSR-åtgärden samt om de skulle köpa kassar vid varje tillfälle om en avgift fanns, 

vilket undersöktes med fråga 4 och 6. Dessa frågor är deskriptiva och tolkades direkt 

utifrån datamaterialet. I denna delstudie antogs konsumenternas åsikter förklaras av:  
 Viljan att ta ut en avgift på plastkassar (3) 

 Shoppingvanor om en avgift införs (4)  

 Inköp av kassar (6) 

 

Konsumenternas åsikter kring en avgift kommer i resultatet att jämföras med svaren 

från följande frågor från företagsenkäten: 
  Avgift på plastkassar en viktig miljöåtgärd (10) 

 Införandet av en minimiavgift för alla företag på köpcentrumet (11) 

 Tillhandahållning av papperskassar för alla företag på köpcentrumet (12) 

 

6.2.2 Företagens miljöorientering 
Detta metodavsnitt fokuserar på företagsenkäten. Företagens inställning till en avgift 

på plastkassar tolkades utifrån miljöorientering samt via kvantitativ data. 
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Miljöorienteringsmodellen visar på företagens externa och interna CSR-

kommunikation. Utifrån summeringen av extern marknadsföring och intern 

förvaltning kan fyra grupper av miljöorientering kategoriseras. Dessa fyra 

miljöorienteringskategorier är altruistisk, balanserad, cheap-talk och neutrala, se 

figur 2 i teoriavsnitt 3.2.2.  Företagens miljöorientering kategoriserades genom två 

summeringsvariabler, den externa och interna, utifrån frågorna 7 till 9 i bilaga 3. 

Summeringsvariablerna visade hur företaget i helhet svarat kring extern och intern 

CSR-kommunikation. I denna delstudie antogs företagens CSR-motiv förklaras av:  
 Miljöinsats (7A) 

 Miljö-/CSR-policy (7B) 

 Välgörenhet och miljö (7C) 

 Dialog (7D) 

 Miljöansvar (8A) 

 CSR (8B) 

 Välgörenhet (8C) 

 Miljöproblem (9) 

 

Frågorna 7 till 9 innehåller rangordningsalternativ som vid kodningen kan graderas 

med en poäng från -1 till 2 utifrån deras kvalitativa svar. Vet ej anses som neutralt och 

kodas som noll. (Dahmström 2005) Tabell 8 visar kodning av den externa och interna 

kommunikationen. Ett negativt värde på summeringsvariabeln innebär att företaget är 

i ett reaktivt eller mottagligt stadie (Tjärnemo 2001). De företagen som har negativa 

värden på båda summeringsvariablerna anses neutrala. De företag som har en positiv 

extern summeringsvariabel och en negativ intern summeringsvariabel ses som cheap-

talk. Om den externa summeringsvariabel är negativ och den interna 

summeringsvariabeln är positiv hamnar företaget i kategorin altruistisk. Om båda 

summeringsvariablerna är positiva ses företaget som balanserat. 

 
Tabell 8. Kodning av extern- och internkommunikation 

Kodning av extern kommunikation Kodning av intern kommunikation 
 

Fråga 7 

2 = Dagligen, En gång i månaden 

1 = Någon gång per år 

0 = Vet ej 

- 1 = Aldrig 

 

Fråga 8 

2 = > 1 gång per år 

1 = 1 gång per år 

0 = < 1 gång per år, vet ej 

- 1 = Aldrig 

 

Fråga 9 

2 = Alla utbildas 

1 = Ansvarig utbildas 

-1 = Ingen utbildas 

 

 

Tabell 9 visar variablerna som inkluderades i den externa och interna 

summeringsvariabeln samt dess medelvärde och standardavvikelse. Enligt medel-
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värdet har internorienteringen ett större medelvärde än externorienteringen vilket 

visar att företagen i en större utsträckning har en intern kommunikation i dessa frågor. 

Internorienteringen har dessutom en större varians vilket visar att skillnaderna mellan 

företagen är större än inom externorienteringen. 

 
Tabell 9. Variabellista för extern- och internkommunikation 

Variabel Obs. Medelvärde S.E 

 

Miljöinsats (7A) 

 

20 

 

0,05 

 

1,05 

Miljö-/CSR-policy (7B) 20 -0,3 0,7328 

Välgörenhet och miljö (7C) 20 -0,25 0,7163 

Dialog (7D) 20 -0,25 0,7163 

Extern, summeringsvariabel 20 -0,2 2,7067 

Miljöansvar (8A) 20 0,65 1,089 

CSR (8B) 20 0 1,0259 

Välgörenhet (8C) 20 0,55 1,2343 

Miljöproblem (9) 20 0,35 1,1367 

Intern, summeringsvariabel 

Intern, summeringsvariabel* 

20 

20 

1,65 

1,2 

3,5135 

2,9307 

Not: * visar på den andra interna summeringsvariabeln som skapads 

efter att Miljöproblem (9) exkluderas 

 

Summeringsvariablerna testades genom ett Cronbach Alfa-test för att bedöma 

kvaliteten och undersöka tillförligheten på skalorna (Cronbach 1951, Likert 1932). 

Cronbach Alfa är ett mått på hur väl en enskild variabel i en skala korrelerar med 

summan av de övriga. Testet visar om de två summeringsvariablerna i 

miljöorienteringen internt korrelerar. Detta gjorde även Tjärnemo (2001) i sin 

avhandling samt Mohr och Webb (2005) i sin analys av CSR.  

 

    (10) 

 
Cronbach alfa beräknades genom ekvation (10) där N är antal objekt,  är den 

genomsnittliga kovariansen mellan objekt och  är den genomsnittliga variansen. 

Ekvation (10) visar att alfa inte enbart är beroende på korrelationerna mellan poster 

! =
N !c

v + (N "1) !c

c

v
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utan även på antal objekt i skalan. Skalan kan göras mer homogen genom att 

fördubbla antal objekt, exempelvis genom att kombinera summeringsvariablerna. Att 

kombinera de två summeringsvariablerna till en lång skala kan ge ett högt alfa även 

om den sammanslagna skalan uttrycker två olika attribut. För att inte få missvisande 

korrelationsresultat testades summeringsvariablerna separat. Enligt George och 

Mallery (2003) är ett alfa över 0,7 godtagbart. I denna studie ansågs ett alfa på 0,8 

ange en rimlig nivågräns för att anta att summeringsvariablerna är godtagbara och 

därmed kan användas för att analysera företagens miljöorientering.                    

 
Tabell 10. Resultat av Cronbach alfa för den externa summeringsvariabeln 

 
Item* 

 
Obs. 

 
tecken 

Item-test 
korrelation 

Item-rest 
korrelation 

 
Alfa 

 

Miljöinsats (7A) 

 

20 

 

+ 

 

0.7866 

 

0.6508 

 

0.7989 

Miljö-/CSR-policy (7B) 20 + 0.7667 0.6215 0.8071 

Välgörenhet och miljö 

(7C) 

20 + 0.8527 0.7517 0.7699 

Dialog (7D) 20 + 0.8527 0.7517 0.7699 

 TEST SKALA 0.8359 
Not: * Item visar vilka enskilda enkätfrågor som inkluderas i summeringsvariabeln 

 

Kolumnen alfa visar hur resultatet skulle påverkas om enkätfrågan exkluderas från 

skalan. För den externa summeringsvariabeln skulle en exkludering innebära att 

summeringsvariabelns alfa minskar. Item-test-korrelationen visar hur hög korrelation 

som finns mellan varje enkätfråga och summeringsvariabeln. För en bra skala bör 

item-test korrelationen vara nästan det samma för alla enkätfrågor. Item-rest 

korrelationen visar hur en enkätfråga är korrelerad med en summeringsskala som 

skapas av de tre övriga enkätfrågorna. (Nunnally och Bernstien 1994) Både item-test 

korrelationen och item-rest korrelationen visar att enkätfrågorna i skalan för 

externorienteringen är nästan det samma och skalan är därmed godtagbar. 
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Tabell 11. Resultat av Cronbach alfa för den interna summeringsvariabeln 

 
Item* 

 
Obs. 

 
tecken 

Item-test 
korrelation 

Item-rest 
korrelation 

 
Alfa 

 

Miljöansvar (8A) 

 

20 

 

+ 

 

0.8664 

 

0.7411 

 

0.6912 

CSR (8B) 20 + 0.7924 0.6161 0.7542 

Välgörenhet (8C) 20 + 0.8506 0.7134 0.7056 

Miljöproblem (9) 20 + 0.6624 0.4204 0.8439 

                                                 TESTSKALA    0.8032 
            Not: * Item visar vilka enskilda enkätfrågor som inkluderas i summeringsvariabeln 

 
Resultatet av Cronbach Alfa för den interna summeringsvariabeln visar att en 

exkludering av miljöproblem (9) leder till en högre nivå av alfa. Även vid item-rest 

korrelationen syns att miljöproblem (9) är mycket lägre än övriga enkätfrågor och bör 

exkluderas. Item-test korrelationen och item-rest korrelationen visar att CSR (8B) inte 

fullt ut följer övriga enkätfrågor men då denna enkätfråga fokuserar på vilken 

information och utbildning som personal får om CSR behålls frågan i skalan. Tabell 

12 visar testet av den nya summeringsvariabeln utan enkätfråga 9. Även detta resultat 

visar att CSR (8B) inte har samma korrelationer som övriga enkätfrågor men anses för 

relevant för att exkluderas. 

 
Tabell 12. Resultat av Cronbach alfa för den nya interna summeringsvariabeln 

 
Item* 

 
Obs. 

 
tecken 

Item-test 
korrelation 

Item-rest 
korrelation 

 
Alfa 

 

Miljöansvar (8A) 

 

20 

 

+ 

 

0.9122 

 

0.714 

 

0.7015 

CSR (8B) 20 + 0.8219 0.6113 0.8744 

Välgörenhet (8C) 20 + 0.8848 0.7335 0.7594 

                                            TEST SKALA   0.8439 
                    Not: * Item visar vilka enskilda enkätfrågor som inkluderas i summeringsvariabeln 

 
Resultatet av Cronbach Alfa-testet visar att båda summeringsvariablerna får ett alfa på 

0,84, se tabell 10 och 12. Båda summeringsvariablerna för miljöorienteringen visar 

därmed på en korrelationsnivå som anses visa på en tillförlitlig kategorisering av 

företagen.  
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6.2.3 Förväntad inställning till CSR-åtgärden 

Om både företag och konsumenter är positiva till en avgift är en CSR-åtgärd 

genomförbar. Om konsumenterna är positiva till en avgift kan åtgärden genomföras 

om en dialog finns som gör att företagen uppfattar konsumenternas åsikter. För att 

CSR-åtgärden ska kunna införas vid köpcentrumet behöver en majoritet av företagen 

vara positiva till åtgärden. Ett förändringsutrymme förväntas finnas hos företag som 

hade en extern CSR-kommunikation då de vill nå konsumenternas krav. Om få 

företag har externa motiv är chansen liten att företagen vill införa en avgift på 

plastkassar vid köpcentrumet. 

 

Utifrån de CSR-motiv som beskrevs av Den Hond et al. (2007) och miljö-

orienteringsteorin (Tjärnemo 2001) gjordes i denna studie vissa antaganden om 

företagens inställningar. Utifrån teorin saknar företag inom kategorin altruistiska 

externa motiv för CSR-agerande och förväntades därför vara mindre intresserade av 

en avgift (Den Hond et al. 2007). Altruistiska företag har incitament till 

förvaltningsåtaganden och förväntades vara positiva till att tillhandahålla 

papperskassar. Företag i den balanserade kategorin har både externa och interna 

motiv och förväntades vara positiva till både en avgift på plastkassar och 

tillhandahållandet av papperskassar. Kategorin cheap-talk antogs sakna interna motiv 

för CSR-agerande och saknar därmed incitament till förvaltningsåtaganden och 

förväntades vara negativa till att tillhandahålla papperskassar. Om cheap-talk 

företagen tror att konsumenterna är positiva till en avgift kan de ställa sig positiva till 

CSR-åtgärden. Kategorin cheap-talk förväntades innehålla få företag eftersom denna 

strategi endast fungerar kortsiktigt (Tjärnemo 2001). Kategorin neutrala saknar motiv 

och förväntades vara negativ till både en avgift på plastkassar och att tillhandahålla 

papperskassar. Enligt Martin (2002) saknar många företag visioner för CSR och 

därför förväntades många företag i denna studie tillhöra kategorin neutrala.  

 

6.2.4 Kritik mot metod och kodning 

Miljöorienteringsmodellen som användes i denna studie är smal och har tidigare 

främst använts inom identifiering av ekologiskt CSR-beteende hos företag. Med en 

smal modell var det svårare att jämföra resultatet mot andra studier. CSR-motiven 

antogs i denna studie utifrån den externa och interna CSR-kommunikationen. Det är 

möjligt att vissa neutrala företag som saknar kommunikation ändå anser sig ha 
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externa eller interna motiv. För att kunna diskutera detta skulle en fråga om CSR-

motiv ha behövt ställas. I undersökningen avgränsades CSR-kommunikationen till 

vissa områden, det är möjligt att en annan avgränsning gett ett annat resultat.  

 

Då enkäterna skickades till butikschefer är det möjligt att de svarar på ett sätt som får 

företagets CSR-arbete att framstå som mer omfattande än det i verkligheten är. För att 

motverka detta skulle en extra enkät kunnat utformas mot personalen och sedan 

jämförts med butikschefens svar. Detta förslag kan riskera att färre är villiga att delta i 

undersökningen samt vara mer tidskrävande.  

 

Enkäten ställde frågor om inställningen till ett hypotetiskt scenario där alla företag vid 

köpcentrumet genomför CSR-åtgärden. En gemensam åtgärd skulle innebära en 

mindre konkurrensfördel för de individuella företagen än om åtgärden infördes på ett 

enskilt företag och detta kan påverkat företagens inställning till åtgärden. För att 

möjliggöra en mer ingående diskussion kring företagens CSR-motiv borde en fråga 

inkluderats om enskilda företag vill införa avgifter.  

   

De företag som valde att inte svara kom från olika kluster och inga mönster kunde 

identifieras som förklarar varför de valt att inte delta. I enkäten kunde företagen ange 

vilket företag som svarat om de ville slippa få påminnelser. Av företagen som angett 

namn jämfördes vald branschtillhörighet med dess urvalskluster. Flera företag har valt 

en annan branschtillhörighet i enkäten än det urvalskluster som de valdes från. Detta 

tolkas som att branschtillhörigheten är en förenkling av företagens verksamhet och att 

färre kluster kunnat användas och på så vis inte skulle ha begränsat urvalet på samma 

sätt.   
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7. RESULTAT 

 

7.1 Resultatet från delstudien om efterfrågan på plastkassar 
 

I denna delstudie undersöktes känsligheten hos efterfrågan på plastkassar utifrån 

datamaterialet från konsumentenkäterna. Inför studien förväntades efterfrågan gå mot 

noll vid höga avgifter såsom 5 eller 10 kronor något som enligt resultatet inte skedde. 

Däremot visar datamaterialet att efterfrågan på plastkassar minskar till följd av en 

avgift, se figur 4.  
Figur 4. Efterfrågan på plastkassar 

 

 

En multinominell logit-analys för val av kassar genomfördes i denna delstudie där 

valet plastkasse sätts i förhållande till papperskassen, se tabell 13 nedan. Införandet av 

en avgift på plastkassen gav enligt analysen en minskad efterfrågan. Korspriset från 

papperskassen gav en positiv effekt på plastkassens efterfrågan och innebär att 

papperskassen är en substitutvara. Dessa effekter är båda signifikanta vid ett 95 

procentigt konfidensintervall och var väntade utifrån ekonomisk teori. De två 

variablerna initial preferens för pappers- och plastkassen är signifikanta vid ett 95 

procentigt konfidensintervall. Dessa två variablers effekt på plastkassens efterfrågan 

var väntade. Både viljan att ta ut en avgift på pappers- och plastkassen är signifikanta 

vid ett 95 procentigt konfidensintervall. Resultatet visar att viljan att ta ut en avgift på 

plastkassen minskar efterfrågan på plastkassar och att viljan att ta ut en avgift på 

papperskassar ökar efterfrågan på plastkassar. Variabeln utbildning var signifikant 

vid ett 90 procentigt konfidensintervall. Enligt resultatet efterfrågar en högutbildad 
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konsument fler plastkassar vilket inte stämmer med antagandena eller tidigare studier. 

Förklaringsvariablernas korrelation har testats och inga starka korrelationer existerar 

se tabell 20 i bilaga 4.    
Tabell 13. Resultat av multinominella logit-modellen 

Variabel Koefficient  S.E Z-värde P-värde Min-värde Max-värde 

 

Val av kasse: Papper (grundalternativet) 

    

 

Val av kasse: Plastkasse 

      

Avgift på papperskassen 0,3090 0,0311 9,94 0,000 0,2481 0,3700 

Avgift på plastkassen -0,3065 0,0228 -13,44 0,000 -0,3512 -0,2618 

Vilja att ta ut en avgift  

på papperskassar 

0,5036 0,2145 2,35 0,019 0,0832 0,9239 

Vilja att ta ut en avgift  

på plastkassar 

-0,5786 0,1991 -2,91 0,004 -0,9688 -0,1884 

Initial preferens för  

papperskassar 

-0,7698 0,1753 -4,39 0,000 -1,1134 -0,4263 

Initial preferens för  

plastkassar 

0,7702 0,1633 4,72 0,000 0,4502 1,0902 

Utbildning 0,1849 0,1010 1,83 0,067 -0,0129 0,3829 

Konstant -3,9496 8,9721 -0,44 0,660 -21,5347 13,6355 

Obs. 1825           LR Chi-2 (22)= 628,9       Prob> Chi-2 = 0,0000        Psedu R2 = 0,1668 

Not: Den fullständiga utskriften där plastkasse och ingen kasse inkluderas återfinns i tabell 19, bilaga 4. 

 

Den multinominella logit-analysen visade att en inkomsteffekt existerar. Dock var 

effekten inte signifikant se tabell 20 i bilaga 4. Då förväntade förklaringsvariabler 

såsom inkomst, kön, sysselsättning och ålder inte erhöll signifikanta värden skattades 

MNL-modellen på nytt med följande interaktionsvariabler: 
 Inkomst*sysselsättning 

 Kön*inkomst 

 Kön*sysselsättning  

 Kön*utbildning 

 Utbildning*inkomst 

 Utbildning*sysselsättning 

 Ålder*inkomst 

 Ålder*sysselsättning 

 Ålder*utbildning 

 
Detta testades då det förväntades finnas indirekta effekter. Dock erhölls inga 
signifikanta värden för dessa interaktionsvariabler.  
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Den multinominella logit-analysen visade att det finns en signifikant effekt från både 

egenpriset och korspriset. För att pröva hur olika hypotetiska avgifter påverkade 

efterfrågan på plastkassar beräknades därför priselasticiteten. Genom priselasticiteten 

kunde den hypotetiskt maximala effekten identifieras. Resultatet visade att efterfrågan 

på plastkassar hade en negativ priselasticitet oavsett avgiftsnivå, se tabell 14. Enligt 

resultatet var efterfrågan på plastkassar oelastisk om en låg avgift införs men elastisk 

vid högre avgifter. Den maximala effekten som en avgift på plastkassar kan ge 

uppnåddes genom två steg, där först en avgift på 1,5 kronor infördes och som i ett 

andra steg höjdes till 5 kronor. Priselasticiteten närmade sig då minus ett och var 

nästan enhetselastisk, där en avgiftsökning ledde till en proportionell minskning av 

efterfrågan på plastkassar. Detta var ett oväntat resultat då plastkassar är både en 

härledd- och en nödvändighetsvara. Som en nödvändighetsvara förväntades 

plastkassen ha en låg elasticitet. Enligt teorin the importance of being unimportant 

förväntades plastkassen som en härledd vara ha en låg elasticitet. 

 
Tabell 14. Priselasticiteten för plastkassar 

Avgiftsökning på plastkassar Priselasticiteten 
 

0 till 1,5 SEK 

 

-0,16 

0 till 5 SEK -0,61 

0 till 10 SEK -0,74 

1,5 till 5 SEK -0,93 

1,5 till 10 SEK -0,89 

5 till 10 SEK -0,69 

 

För att undersöka hur stor substitutionseffekten var beräknades korspriselasticiteten 

utifrån det insamlade datamaterialet från konsumentenkäterna. Beräkningarna visade 

att införandet av en avgift på plastkassar, givet att papperskassar är en substitutvara, 

ledde till en ökning av efterfrågan på papperskassar.  

 

Enligt resultatet av priselasticiteten får en avgift på plastkassar en maximal effekt när 

avgiften införs i två steg. Eftersom papperskassen som substitut inte heller är bra för 

miljön undersöktes vilken korspriselasticitet som innebar minst ökning av efterfrågan 

på papperskassar givet den föreslagna tvåstegsavgiften på plastkassar (0-1,5 kronor, 

1,5-5 kronor). Enligt korspriselasticiteten på papperskassen blir ökningen av 
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efterfrågan på papperskassar minst om papperskassen hålls gratis, se tabell 15. I detta 

hypotetiska scenario var papperskassen enligt beräkningarna av korspriselasticiteten 

ett komplement till plastkassen och användningen av både pappers- och plastkassar 

minskade. Denna effekt fanns endast om papperskassen var gratis och var mycket 

oväntat. 
Tabell 15. Korspriselasticiteten på papperskassen 

Pris på papperskassen Avgiftsökning på plastkassen Korspriselasticitet 
 

0 SEK 

 

0 till 1,5 SEK 

 

0,12 

0 SEK 1,5 till 5 SEK -0,36 

1,5 SEK 0 till 1,5 SEK 0,37 

1,5 SEK 1,5 till 5 SEK 1,32 

5 SEK 0 till 1,5 SEK 0,40 

5 SEK 1,5 till 5 SEK 1,26 

 

7.2 Resultatet från delstudien om företagens och konsumenternas 

åsikter till CSR-åtgärden  
 

I denna delstudie undersöktes CSR-informationen som företagen förmedlar externt 

och internt. Vidare presenterades resultatet för företagens och konsumenters åsikter 

till CSR-åtgärden.  

 

I figur 5 nedan ses kategoriseringen av företagens miljöorientering. Resultatet visar 

att fem företag tillhör kategorin balanserad. Sex företag tillhör kategorin altruistiska 

med förvaltningsorientering. Ett företag tillhör kategorin cheap-talk med 

marknadsföringsorientering. Resterande åtta företag saknar miljöorientering och 

tillhör kategorin neutrala. Respektive företags extern- och internorientering återfinns i 

tabell 20 och 21, se bilaga 5. Fyra företag har svarat vet ej genomgående på en av 

summeringsvariablerna och dessa företag har markerats med en * i figur 5 samt i 

tabell 20 och 21 i bilaga 5. 
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Figur 5. Miljöorienteringen bland företag 

 
 

Fördelning av tillhandahållning av kassar som fanns vid undersökningstillfället 

återfinns i tabell 16 nedan. På frågan om företagens kassar var gjorda av återvunnet 

material svarade 50 procent att deras kassar var av återvunnet material. 10 procent av 

företagen har kassar som inte är av återvunnet material och 40 procent av företagen 

visste inte vilket material deras kassar bestod av. Av de som inte visste vilket material 

deras kassar bestod av besvarades i sju av åtta fall av en butikschef. 

 
Tabell 16. Aktuell tillhandahållning av kassar hos företagen 

 
Kategori 

CSR-
motiv 

 
Obs. 

 
Papperskassar 

 
Plastkassar 

Pappers- och 
Plastkassar 

Återvunna 
kassar 

 

Altruistiska 

 

Interna 

 

6 

 

- 

 

2 

 

4 

4 Ja  

2 Vet ej 

 

Balanserad 

Externa  

Interna 

 

5 

 

1 

 

3 

 

1 

4 Ja  

1 Vet ej 

Cheap-talk Externa 1 - 1 - - 

 

Neutrala 

 

- 

 

8 

 

- 

 

5 

 

3 

2 Ja  

5 Vet ej 

 

Endast tre företag tog vid undersökningstillfället betalt för sina kassar. Motiven som 

angavs var intäkter, miljöhänsyn samt att inköpskostnaden för kassarna behövdes 

täckas. Avgifterna för kassarna var på 1 till 5 kronor. För att se vilken 

miljöorientering som fanns hos företagen som tog ut en avgift, se tabell 17 nedan. 
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Tabell 17. Företag med positiv inställning  

 
Kategori 

 
CSR-motiv 

 
Obs. 

 
Miljöåtgärd 

 
Minimiavgift 

Tillhandahållning 
av papperskassar  

Har en 
avgift 

 

Altruistiska 

 

Interna 

 

6 

 

1 absolut viktigt 

1 kanske viktigt 

 

- 

 

1 positiv* 

 

- 

 

Balanserad 

Externa  

Interna 

 

5 

 

2 absolut viktigt 

 

2 positiva* 

 

4 positiva* 

 

1 

Cheap-talk Externa 1 - 1 positiv* - 1 

Neutrala - 8 2 absolut viktigt 

2 kanske viktigt 

3 positiva* - 1 

Not: *positiv innebär att företaget angett en 4 eller 5 på en skala mellan 1-5.   För att se vad respektive företag har svarat se tabell 

23 i bilaga 5. 

 
Enligt antagandena om underliggande CSR-motiv borde företagen som har en 

externorientering vara positiva till en avgift. Då sex företag hade en externorientering 

förväntades dessa vara positiva till införandet av en avgift på plastkassar (30 %). I 

tabell 23 i bilaga 5 framgår det att tre av dessa var positiva till en minimiavgift på 

köpcentrumet, varav två redan hade avgifter. Det fanns därmed ett företag med 

externa motiv som var villiga att införa en minimiavgift vid köpcentrumet. Det fanns 

dessutom tre företag utan externa motiv som var beredda att införa en minimiavgift på 

köpcentrumet. Dessa tre har i nuläget enbart plastkassar och är inte intresserade av att 

tillhandahålla papperskassar.  

 

Resultatet visade att fem företag ansåg att en avgift på plastkassar var en absolut 

viktig miljöåtgärd och tre företag ansåg att det kanske var en viktig miljöåtgärd. Av 

företagen som svarat absolut viktig miljöåtgärd var tre positiva till att samtliga företag 

vid Marieberg Galleria inför en minimiavgift (2 balanserade och 1 neutralt). Av 

företagen som svarat kanske viktig miljöåtgärd var ett företag positiv till en 

minimiavgift vid köpcentrumet (1 neutralt).  

 

Två altruistiska och ett neutralt företag ansåg att en avgift på plastkassar var en viktig 

miljöåtgärd men ville inte att samtliga företag vid köpcentrumet skulle införa en 

avgift. 
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Enligt studiens antaganden förväntades företag med interna CSR-motiv ställa sig 

positiva till tillhandahållandet av papperskassar. Om antagandet stämt skulle elva 

företag varit positiva till att tillhandahålla papperskassar. Resultatet visade att fem 

företag var positiva till att alla på köpcentrumet skulle tillhandahålla papperskassar. 

Av dessa var det två balanserade företag som inte hade papperskassar vid 

undersökningstillfället.  

 
Inför studien antogs det att ett förändringsutrymme fanns hos företag med extern 

CSR-kommunikation då dessa borde vara intresserade av konsumenternas åsikter i 

frågorna om avgifter på plastkassar är en miljöåtgärd, en minimiavgift bör införas vid 

köpcentrumet och papperskassar bör tillhandahållas. Tabell 18 nedan visar att inget 

företag med externorientering var osäker i frågan om en minimiavgift vid 

köpcentrumet. Cheap-talk företaget var enda företaget med externorientering som var 

osäker i frågan om att alla bör tillhandahålla papperskassar.  

 
Tabell 18. Företag med osäker inställning 

 
Kategori 

 
CSR-motiv 

 
Obs. 

 
Miljöåtgärd 

 
Minimiavgift 

Tillhanda-hållning av 
papperskassar  

 
Har avgift 

 

Altruistiska 

 

Interna 

 

6 

 

1 Likgiltig 

 

1 Osäker* 

 

2 Osäker* 

 

- 

 

Balanserad 

Externa   

Interna 

 

5 

 

1 Vet ej 

 

- 

 

- 

 

- 

Cheap-talk Externa 1 1 Vet ej - 1 Osäker* - 

Neutrala - 8 3 Vet ej - 2 Osäker* - 
Not: *osäker innebär att företaget angett en 3 på en skala mellan 1-5.    

 

För att kunna jämföra företagens och konsumenternas åsikter användes information 

som samlades in med konsumentenkäterna även som resultat för delstudie två, se 

frågorna 3,4 och 6 i tabell 4 i kapitel 5. Resultatet visade att 38,5 procent av 

konsumenterna var positiva till en avgift på plastkassar. På frågan om 

konsumenternas shoppingvanor svarade 7 procent att de skulle handla mindre 

regelbundet. Konsumenterna tillfrågades om hur deras inköp av kassar skulle 

påverkas av en avgift på plastkassar, på frågan svarade 12 procent att de skulle köpa 

kassar vid varje tillfälle.  
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Medan 40 procent av företagen ansåg att en avgift på plastkassar är en viktig 

miljöåtgärd svarade 30 procent av företagen att en minimiavgift bör införas av alla vid 

köpcentrumet. Resultatet i delstudie två visar att det finns fyra företag som vid 

undersökningstillfället inte hade en avgift på plastkassar som var positiva till 

införandet av en avgift på plastkassar vid köpcentrumet. Eftersom 38,5 procent av 

konsumenterna men endast 30 procent av företagen var positiva till införandet av en 

avgift för samtliga företag vid köpcentrumet visar resultatet att konsumenter är mer 

förändringsbenägna. 

 

7.3 Summering av resultat  
 

I delstudie ett utfördes en analys av efterfrågan på olika kassar med en multinominell 

logit-modell som skattades på datamaterial från tre konsumentenkäter där 

respondenten fick göra hypotetiska val. Analysen visade att val av kasse påverkades 

signifikant av 

 
 Avgift på papperskassar 

 Avgift på plastkassar 

 Viljan att ta ut en avgift på pappers-

kassen 

 Viljan att ta ut en avgift på plast-

kassen 

 Initial preferens för papperskassen 

 Initial preferens för plastkassen 

 Utbildningsnivå  

 

 

Införandet av en avgift på plastkassen skulle minska efterfrågan på plastkassar enligt 

resultatet. Både resultatet från den multinominella logit-analysen och beräkningarna 

av korspriselasticiteten visade att papperskassen är en substitutvara till plastkassen. 

Papperskassen är enligt resultatet dessutom mer populär hos konsumenterna än 

plastkassen.  

 

Den största förändringen av efterfrågan på plastkassar uppnåddes genom två steg, där 

först en avgift på 1,5 kronor införs och som i ett andra steg höjdes till 5 kronor. 

Priselasticiteten närmade sig då minus ett och var enhetselastisk. Om papperskassen 

samtidigt var gratis så var papperskassen istället ett komplement till plastkassen och 
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användningen av både pappers- och plastkassar minskade. Denna effekt fanns endast 

när papperskassen var gratis. 
 

I delstudie två kategoriserades de företag som deltog i undersökningen genom teorin 

om miljöorientering. Denna kategorisering visade på extern- och 

internkommunikation vilket förväntades påverka CSR-åtgärdens möjlighet att 

genomföras. Dessutom jämfördes företagens och konsumenternas åsikter kring en 

avgift på plastkassar. Av tillfrågade konsumenterna var 38 procent positiva till 

införandet av en avgift på plastkassar. 30 procent av företagen var positiva till en 

avgift på plastkassar för samtliga företag vid köpcentrumet och 25 procent var 

positiva till tanken att alla företag på köpcentrumet skulle tillhandahålla 

papperskassar. En majoritet av konsumenterna svarade att de inte skulle ändra sin 

vana att handla vid köpcentrumet till följd av en avgift på plastkassar.  

 

 

8. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
 

Tidigare studier har visat att planerade CSR-åtgärder kan skapa ett bättre rykte åt 

företagen hos konsumenter, media och personal, vilket kan resultera i högre 

avkastning till aktieägarna. Enligt Martin (2002) är de största hindren för CSR-

åtgärder att ekonomiska incitament ofta saknas och att företagsledningar har bristande 

visioner. I denna studie undersöktes hur en CSR-åtgärd i detaljhandeln tas emot av 

företag och konsumenter. I likhet med försöket på köpcentrumet Strömpilen, där en 

avgift togs ut på papperskassar, skapar en avgift på plastkassar en vinst per kasse och 

därmed finns ekonomiska incitament för CSR-åtgärden.  

 

Syftet med uppsatsen var att studera känsligheten hos efterfrågan på plastkassar. För 

att undersöka känsligheten studerades hur en potentiell avgift leder till ett skifte i 

efterfrågan och vilken effekt tillhandahållandet av papperskassar gav. Vidare var det 

uppsatsens syfte att undersöka om konsumenter är mer förändringsbenägna än företag 

till CSR-åtgärden i form av en avgift på plastkassar. Rich et al (2009) konstaterade att 

frivilliga åtgärder och marknadsincitament bör implementeras innan 

lagstiftningsåtgärder prövas i frågan om plastkassar. I denna uppsats undersöktes 
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därför hur avgifter på plastkassar och tillhandahållandet av papperskassar påverkar 

efterfrågan på plastkassar empiriskt.  

 

Enligt ekonomisk teori blir priselasticiteten på plastkassen större om substitutvaror 

finns tillgängliga i butikerna. Tillhandahållandet av papperskassar är därför i sig en 

relevant CSR-åtgärd för att minska användningen av plastkassar. Papperskassen är 

enligt resultatet dessutom mer populär hos konsumenterna än plastkassen. I studien 

valde hälften av konsumenterna en papperskasse och därför är det möjligt att 

konsumtionen av plastkassar skulle minska om fler företag tillhandahöll 

papperskassar ceteris paribus. Tidigare studier föreslog att egenpris, korspris, 

inkomst, kön, utbildning och ålder kan förklara val av substitutionsvaror (Tilikidou 

och Delistavrou 2001, Welsh och Kuhling 2009, Yue et al. 2010). Avgiften på 

plastkassar (egenpris) gav en negativ effekt medan avgift på papperskassar (korspris) 

gav en positiv effekt. Resultatet i denna studie visar att avgifter som egen- och 

korspris påverkar efterfrågan på plastkassar i enlighet med tidigare studier. 

Utbildningsnivån hade en oväntad positiv effekt på efterfrågan av plastkassar. Detta 

resultat var oväntat då tidigare studier visat att utbildningsnivån borde ökat 

sannolikheten att miljövänliga substitut väljs och att efterfrågan på plastkassar 

minskar. Kvinnor förväntades i denna studie ha en lägre efterfrågan på plastkassar 

vilket stämmer med resultatet. Dock är effekten inte signifikant. Modellen testades 

även med interaktionsvariabler för att visa om det fanns indirekta effekter, inga 

signifikanta värden erhölls från interaktionsvariablerna. Att övriga effekterna, som 

förväntades utifrån tidigare studier, uteblev kan delvis förklaras med att kassar inte är 

en primärvara och att informationen kring miljöproblemet är bristande.  

 

Vid undersökningstillfället tillhandahölls papperskassar av nio företag. Endast två av 

dessa företag var positiva till att samtliga ska tillhandahålla papperskassar. En möjlig 

anledning till att få företag, som redan har papperskassar, var positiva är att en 

strategisk plan finns för CSR. Företagens egna papperskassar kan anses lyxigare om 

få företag har papperskassar. En annan möjlig förklaring är att papperskassar kräver 

större förvaringsutrymmen vilket är en börda för företagen.  

 

Resultatet från företagsundersökningen visar att endast sex företag var positiva till en 

minimiavgift på plastkassar vid köpcentrumet. En förklaring till att företag ställer sig 
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negativt till CSR-åtgärden är den bristande informationen kring miljöproblemet och 

konsumenternas inställning till åtgärden. Förhoppningsvis kan denna studie bidra med 

kunskap om konsumenternas nuvarande åsikter och vilken avgift på plastkassar som 

leder till en maximal förändring på efterfrågan. 

 

Priselasticiteten på plastkassar visade att en avgift upp till 1,5 kronor minskar dess 

efterfrågan procentuellt mindre än vad avgiften ökar vilket stämmer med den 

ekonomiska teorin om nödvändighetsvaror. Priselasticiteten var överraskande hög vid 

de högre avgifterna på 5 och 10 kronor där en elasticitet nära minus ett erhölls. Då 

priselasticiteten närmar sig enhetselasticitet är det möjligt att Marshalls tredje regel 

om härledd efterfrågan inte håller, i likhet med Hicks (1932) antaganden. Enligt 

korspriselasticiteten fanns det ett hypotetiskt scenario där papperskassen är ett 

komplement till plastkassen. Detta resultat var mycket oväntat men om detta undantag 

är korrekt kan kunskapen användas för att planera CSR-åtgärder. Med en avgift på 

plastkassar som genomförs i två steg, samtidigt som papperskassen är gratis, minskar 

användningen av både pappers- och plastkassar. På så vis skulle CSR-åtgärden även 

minska miljöbelastningen från papperskassen. Det är en låg sannolikhet att en sådan 

effekt skulle uppstå då konsumenterna förväntas nyttomaximera och då väljer 

papperskassen som är gratis. Enligt tidigare studier om konsumenters sociala 

inköpsbeteenden, SRCB, agerar de utifrån ekonomiska och sociala motiv. I ett val av 

kassar skulle båda motiven innebära att en papperskasse väljs. Därmed är det 

sannolikt att papperskassen även i detta fall skulle vara en substitutvara. Att 

korspriselasticiteten visade ett oväntat resultat där papperskassen var en 

komplementvara kan vara resultat av problem med hypotetiskt bias eller 

övervärdering av betalningsviljan på plastkassen.  

  

Enligt antagandena om underliggande CSR-motiv borde endast företag med 

externorientering vara positiva till en avgift men resultatet visar att detta inte 

stämmer. Tre neutrala företag som saknar externorientering var positiva till en 

minimiavgift. Dessa tre har enbart plastkassar och är inte intresserade av att 

tillhandahålla papperskassar. Två neutrala företag ansåg sig först osäkra på om en 

avgift är en viktig miljöåtgärd men angav efter att information presenterats att de var 

positiva. Dessa företag förväntas vara i det mottagliga stadiet och kan enligt 

miljöorienteringsteorin på sikt införa CSR-åtgärder om de upplever att andra företag 
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är på väg eller har infört liknande åtgärder. Det är möjligt att inställningen hos det 

sista neutrala företaget är kopplad till andra CSR-motiv än miljöhänsyn, exempelvis 

nämndes intäkter och inköpskostnader som motiv för en avgift i företagsenkäten. 

 

Resultatet visar att det finns fyra företag som anser att en avgift på plastkassar är en 

viktig åtgärd men som inte anser att alla vid köpcentrumet bör införa den, vilket kan 

kopplas till tidigare studier. Om företagen har ett synsätt att CSR-åtgärder genomförs 

som marknadsföringsstrategi är företagen intresserade av att sticka ut från omgivande 

företag snarare än att skapa ett regelverk för företagen, något som kunde ses i studien 

av Sahlin-Andersson (2006). Dessa företag kan vara positiva till åtgärden enbart i 

situationer då det framhäver företaget och är därför inte positiva till gemensamma 

CSR-åtgärder. De företag som endast ser det som en viktig åtgärd om inte alla vid 

köpcentrumet inför åtgärden har troligtvis ekonomiska snarare än sociala motiv till 

sina CSR-investeringar. Enligt Kitzmueller och Shimshack (2012) bör företag 

investera i CSR endast när vinstmaximering kan uppnås. Om ekonomiska motiv 

ligger som grund för CSR-investeringar kan det strategiskt antas att större 

konkurrensfördel kan nås om inte alla företag genomför samma åtgärd. Det bör därför 

finnas ett utrymme för förvaltarna av köpcentrumet att föreslå gemensamma CSR-

åtgärder. Från förstudien framkom att företagen var öppna för att införa gemensamma 

avgifter under en begränsad period men var annars negativa. Det är möjligt att fler 

företag vid Marieberg Galleria skulle varit positiva till införandet av en minimiavgift 

om det sker under en begränsad tid. 

 

Mer än var tredje konsument angav att de var positiva till avgifter på plastkassar. Det 

är möjligt att fler skulle bli positiva till en avgift om miljöproblemet med plastkassar 

vore mer uppmärksammat. Bristen på information och intresse för dessa CSR-frågor 

är tydligt då åtta av företagen saknar kunskap om deras kassar är gjorda av återvunnet 

material, trots att enkäten i sju av dessa fall besvarades av en butikschef. Detta 

indikerar att företagens CSR-arbete inte är välplanerat. Sprinkle och Maines (2010) 

konstaterar att CSR-investeringar som inte analyseras utifrån kostnader och nytta inte 

är meriterande för företagen. Dessa investeringar bör inte leda till några långvariga 

konkurrensfördelar då planering är en viktig komponent enligt Cochran (2007). 

Företag utan planer genomför ansvarslösa investeringar vilket troligtvis beror på de 
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bristande visionerna som nämnt av Martin (2002) Det är sannolikt att dessa CSR-

investeringar genererar mindre vinster än välplanerade motsvarigheter. 

 

En avgift på plastkassar skulle påverka konsumenternas inköpsintention och på så vis 

minska efterfrågan på plastkassar. Exempelvis svarade endast 12,5 procent av 

konsumenterna att de skulle köpa kassar vid varje tillfälle, vilket visar att avgiften får 

konsumenten att omvärdera sin efterfrågan. Kaiser et al. (1999) och De Pelsmacker et 

al. (2005) visar att ett glapp mellan intention och beteende finns och därför kan 

andelen konsumenter som fortsätter att köpa kassar vid varje tillfälle förväntas vara 

större i verkligheten. Tidigare studier visar att trots goda inköpsintentioner så styrs 

konsumenterna i någon grad av vana. Eftersom kassar är en nödvändighetsvara och 

konsumenterna har en vana att använda kassar så är det väntat att de kommer ha ett 

fortsatt behov av kassar. Att konsumenter agerar efter vana syns även i resultatet från 

de påstådda valen där flera respondenter är beredda att betala höga avgifter såsom 5 

och 10 kronor för en plastkasse. En liknande effekt av att vanan påverkar efterfrågan 

erhölls av De Pelsmacker et al. (2005). Innan studien genomfördes förväntades 

efterfrågan på plastkassar gå mot noll vid höga avgifter och att substitutionseffekten 

förväntades vara liten vid låga avgifter. Resultatet visade på en överraskande stark 

substitutionseffekt vid höga avgifter.  

 

Som diskuterats ovan påverkas konsumenten av vanan. En annan möjlig förklaring är 

att företagen inte frågar konsumenterna om vilken kasse som föredras. Företagens val 

av kassar kan enligt studien baseras på vad kunden köpt och vilket pris som fanns på 

primärvaran. Utifrån miljöorienteringsmodellen syns att företagen i en större 

utsträckning har en intern kommunikation i dessa frågor och att sex företag saknar 

miljöorientering vid köpcentrumet. Därmed riskerar konsumenternas åsikt få lite 

utrymme vid utformandet av CSR-åtgärder. En CSR-åtgärd i form av en avgift på 

plastkassar kan inte förväntas införas så länge företagens åsikter bibehålls. Det 

förväntas att företagen med externorientering i framtiden kan bli positivt inställda till 

åtgärden om konsumenterna ställer krav. Tre företag finns inom detta 

förändringsutrymme då de inte är positiva vid undersökningstillfället men kan ändra 

uppfattning om åtgärden ses som ett krav av många konsumenter. När kassar är gratis 

förväntas konsumenten inte reflektera över val av kassar. Därför är det låg sannolikhet 
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att konsumenterna ställer krav på företagen angående minskat användande av 

plastkassar.  

 

Resultat visar att initial preferens från fråga 2 i konsumentenkäten skiljer sig från 

inköpsintentionen som visas av de påstådda valen. Enligt Hanley et al. (2007) visar 

påstådda val konsumentens underliggande preferens. Skillnaden i resultatet från fråga 

2 och påstådda valen kan bero på att konsumenterna inte tidigare reflekterat över sin 

preferens då kassar är en härledd vara. Utifrån datamaterialet kan det utläsas att fler 

konsumenter valde ”ta med egen kasse” i fråga 2 än antalet respondenter som enligt 

de påstådda valen har en sådan preferens vilket visar på moralaspekten i frågan. Detta 

kan även ses, i valen med en avgift, som en indikation på att konsumenterna drivs av 

ekonomiska motiv snarare än sociala SRCB- motiv. 

 

I denna studie ansåg en majoritet av konsumenterna att de inte skulle ändra hur 

regelbundet de besöker köpcentrumet. Sju procent av konsumenterna menade att de 

skulle påverkas negativt av åtgärden i en sådan utsträckning att de skulle handla 

mindre regelbundet vid Marieberg Galleria. Det är möjligt att dessa sju procent skulle 

ändra åsikt efter mer information om problemet och återinvesteringar av intäkterna i 

välgörenhetskampanjer. En annan möjligt effekt är att kunderna uppmärksammar 

parkeringsavgifter som finns i stadskärnan men inte vid köpcentrumet. Konsumenten 

kan då inse att primärvaran kostar mindre vid köpcentrumet än i stadskärnan även om 

en avgift på plastkassar tas ut. Det är även tänkbart att trots att dessa sju procent 

angett att de skulle ändra deras vana så skulle det inte överföras till praktisk beteende.  

 

8.1 Framtida studier 
 

Det är sannolikt att fler konsumenter skulle vara positiva till en minimiavgift om 

intäkterna investeras i välgörenhetsprojekt istället för att generera vinster. För att 

undersöka hur stor skillnad informationen kring intäkterna skulle ha på inställningen 

till avgift krävs vidare studier. Informationen om CSR kan göra konsumenterna mer 

villiga att besöka köpcentrumet i enlighet med Mohr och Webb (2005) som fann att 

effekten på inköpsintentionen från ett trovärdigt CSR-arbete har en större effekt på 

konsumenten än ett lågt pris. 
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Resultatet från kategoriseringen av företagens miljöorientering visar att företagen i 

större utsträckning har en intern kommunikation i dessa frågor och att en 

minimiavgift för hela köpcentrumet är utom räckhåll. Därmed riskerar 

konsumenternas åsikter att få lite utrymme vid utformandet av CSR-åtgärder. Det är 

därför av intresse att i vidare studier undersöka om konsumenterna behöver 

representeras av intresseorganisationer, i enlighet med Rich et al (2009).  

 

I studien visades att fler företag ansåg att en avgift på plastkassar var en viktig 

miljöåtgärd än företagen som ansåg att en minimiavgift borde införas för samtliga 

företag vid köpcentrumet. Det vore därför intressant att undersöka en CSR-åtgärd för 

enskilda företag istället för hela köpcentrumet. På så vis kan man analysera vad som 

krävs för att få enskilda företag att införa en CSR-åtgärd som minskar användningen 

av plastkassar. En sådan analys bör inkludera vilka CSR-incitament som krävs. 

 

8.2 Slutsatser 
 

Mer än var tredje konsument anser att en avgift bör införas på plastkassar och en 

majoritet skulle inte ändra sina shoppingvanor om en avgift införs. Resultatet av 

studien visar att papperskassen är mer populär hos konsumenterna och att 

tillhandahållet av papperskassar skulle minska användandet av plastkassar. Den 

maximala effekten på plastkassar skedde då en avgift implementeras i två steg där en 

avgift på 1,5 kronor först införs för att sedan höjas till 5 kronor medan papperskassen 

är gratis.  

 

Uppsatsens slutsats är att konsumenterna är mer förändringsbenägna än företagen i 

frågan om en CSR-åtgärd gällande avgift på plastkassar vid Marieberg Galleria. 

Vidare anses företagens CSR-motiv vara det stora hindret i minskandet av plastkassar 

via en avgift och tillhandahållandet av substitutvaror. Dessutom antyder resultatet att 

konsumenterna har ekonomiska SRCB-motiv och därför borde företagen vara 

negativa till att investera i CSR. 



 

 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
ARTIKLAR 
 
Ajzen, I (1985) From intention to actions: A theory of planned behavior. s. 11-39 i Kuhl J & 
Beckmann J. Action-control: From cognition to behavior Heidelberg: Springer. Refererad i Kaiser, F 
Wolfing, S & Fuhrer, U (1999). Environmental Attitude and Ecological Behavior. Journal of 
Environmental Psychology, vol. 19 s.1–19 
 
Andreoni, J. (1990). Impure Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm-Glow 
Giving. Economic Journal vol. 100(401) s. 464–477 
 
Arrow, K. Solow R. Portney P. Leamer E. Radner R. & Schuman, H. (1993) Report of the NOAA Panel 
on Contingent Valuation, Federal Register vol. 58(10) s. 4601-4614 
 
Bansal, P. & Bogner, W.C. (2002) The corporate challenge of sustainable development. Academy of 
Management Exeutive vol. 16(2) s. 122-131 refererad i Den Hond, F. De Bakker, F.G.A. & Neergaard, 
P. (2007) Managing corporate social responsibility in action: Talking, doing and measuring. 
Aldershot, UK:Ashgate. 
 
Blumer, A. Ehrenfeucht, A. Haussler, D. & Warmuth, M.K. (1987) Occam´s Razor. Information 
processing letters. vol. 24(6) s. 377-380 
 
Clapp, J. Swanston, L. (2009) Doing away with plastic shopping bags: international patterns of norm 
emergence and policy implementation. Environmental Politics vol. 18(3) s.315-332 
 
Cochran, P. (2007) The evolution of corporate social responsibility. Business Horizons vol. 50 s.449-
454 
 
Convery, F. McDonnell, S. & Ferreira, S. (2007) The most popular tax in Europe? Lessons from the 
Irish plastic bags levy. Environmental and Resource Economics vol. 38(1) s.1-11 
 
Cronbach L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika vol. 16(3) 
s.297-334 
 
De Pelsmacker, P. Driesen, L. & Rayp, G. (2005) Do Consumers Care about Ethics? Willingness to 
Pay for Fair-Trade Coffee. The Journal of Consumer Affairs, vol. 39(2) s. 363-385 
 
Fombru, C.J. Gardberg, N.A. & Barnett, M.L. (2000) Opportunity platforms and safety nets: Corporate 
citizenship and reputational risk. Business and Society Review vol. 105(1), s. 85-106 Refererad i Den 
Hond, F. De Bakker, F.G.A. & Neergaard, P. (2007) Managing corporate social responsibility in 
action: Talking, doing and measuring. Aldershot, UK:Ashgate 
 
Hausman, J.A. & McFadden, D. (1984) Specification tests for the multinomial logit model. 
Econometrica vol. 52 s. 1219-1240 
 
Hicks, J. R. (1932) Marshall’s Third Rule: A Further Comment Oxford Economic Papers vol. 13(3) 
s.262-265 
 
Hultkrantz,L. & Svensson,M. (2008) Värdet av liv. Ekonomisk Debatt. Nr. 2 2008 
 



 

 

Kaiser, F. Wolfing, S. & Fuhrer, U. (1999). Environmental Attitude and Ecological Behavior. Journal 
of Environmental Psychology, vol.19 s.1–19 
 
Kitzmueller, M. & Shimshack, J. (2012) Economic Perspectives on Corporate Social Responsability. 
Journal of Economic Litterature vol. 50(1) s. 51-84 
 
Martin, R. (2002). The Virtue Matrix: Calculating the Return on Corporate Responsibility – 
Shareholder Value Versus Corporate Responsibility. Harvard Business Review vol.80(3) s.68-75 
 
MacKerron, G. Egerton, C. Gaskell, C. Parpia, A. & Mourato, S. (2009), Willingness to pay for carbon 
offset certification and co-benefits among (high-) flying young adults in the UK. Energy Policy, vol. 
37(4) s. 1372-1381 
 
Marshall, A. (1890) Principles of Economics (8th edition) London:Macmilian Refererad i Maurice S.C 
(1975). On the Importance of Being Unimportant: An Analysis of the Paradox in Marshall's Third Rule 
of Derived Demand. Economica vol. 42(168) s. 385-393 
 
Mitchell, R.C & Carson , R.T (1995) Sequencing and nesting in contingent valuation surveys Journal 
of Environmental Economical Management vol. 28(2) s.155-173 
 
Mohr, L. & Webb, D. (2005) The effects of corporate social responsibility and price on consumer 
responses. The Journal of Consumer Affairs, vol. 39(1) s. 121-147 
 
Mohr, L, Webb, D. & Harris, K. (2001) Do consumers expect companies to be socially responsible? 
The impact of corporate social responsibility on buying behavior. Journal of Consumer Affairs, vol 
35(1) s. 45-72 
 
O’Brine, T. & Thomson, R. (2010) Degradation of plastic carrier bags in the marine Environment. 
Marine Pollution Bulletin vol. 60(2010) s. 2279–2283 
 
Pigou, A.C. (1948) The Economics of Welfare. Fjärde upplagan, London: Macmillian Refererad i 
Maurice S.C (1975). On the Importance of Being Unimportant: An Analysis of the Paradox in 
Marshall's Third Rule of Derived Demand. Economica Blackwell Publishing vol. 42(168) s. 385-393  
 
Rich, E. Brennan, C. & MacLeod, C. (2009) Plastic bag politics modifying consumer behavior for 
sustainable development. International Journal of Consumer Studies vol. 33(2) s. 168-174 
 
Sahlin-Andersson, K. (2006) Corporate social responsibility: a trend and a movement, but of what and 
for what? Corporate Governance vol. 6(5) s. 595 – 608 
 
Smith, N.C. (2003) Corporate social responsibility: Whether or how? California Management Review 
vol. 45(4), s.52-76. Refererad i Den Hond F, De Bakker F.G.A & Neergaard P, (2007) Managing 
corporate social responsibility in action: Talking, doing and measuring. Aldershot, UK:Ashgate. 
 
Spokas, K. (2007) Plastics: still young, but having a mature impact. Waste Management vol. 28(3) 
s.473-474 
 
Sprinkle, G. & Maines, L. (2010). The benefits and costs of corporate social Responsibility. Business 
Horizons vol. 53 s. 445-453 
 
Thompson, R. Moore, C. vom Saal, F. & Swan, S. (2009). Plastics, the environment and human health: 
current consensus and future trends. Philosopical transactions of the Royal Society B: Biological 
Sciences  vol. 364(1526) s. 2153–2166  



 

 

 
Tilikidou, I. & Delistavrou, A. (2001). Types and Influential Factors of the Consumers’ Non-
purchasing Ecological Behaviors. Business Strategy and the Environment. vol 17(1) s. 61–76 
 
Tjärnemo, H. (2001) Eco-marketing & Eco-management. Exploring the eco-orientation -performance 
link in food retailing. Avhandling från Lund Business Press, Institute of Economic Research. 
 
Welsh, H. & Kühling, J. (2009) Determinants of pro-environmental consumption: The role of reference 
groups and rutine behavior. Ecological Economics, vol. 69(1) s.166-176 
 
Yue, C. Hall, C.R. Behe, B.K. Campbell, B.L. Dennis, J.H. & Lopez, R.G. (2010) Are Consumers 
Willing to Pay More for Biodegradable Containers Than for Plastic Ones? Evidence from 
Hypothetical Conjoint Analysis and Nonhypothetical Experimental Auctions. Journal of Agricultural 
and Applied Economics, vol. 42(4) s.757–772 
 
BÖCKER 
 
Bateman, I.J, Carson,R.T, Day, B, Hanemann, M.W, Hanley, N & Hett, T (2002) Economic Valuation 
with Stated Preference Techniques: A Manual Cheltenham: Edwar Elgar 
 
Dahmström, K. (2005)  Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning.  
Fjärde upplagan, Kina:Studentlitteratur 
 
Den Hond, F. De Bakker, F.G.A. & Neergaard, P. (2007) Managing corporate social responsibility in 
action: Talking, doing and measuring. Aldershot, UK:Ashgate 
 
George, D. & Mallery, P- (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 
 Fjärde upplagan, Boston: Allyn & Bacon 
 
Greene, W. (2008) Econometric analysis.  
Sjätte upplagan, New Jersey: Pearson Education  
 
Hanley, N. Jason, S.F. & White, B. (2007) Environmental Economics in theory and practice,  
Andra upplagan, Palgrave Macmillan, Storbritaninen. 
 
Hultkrantz, L. & Nilsson, J-E. (2008) SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS En introduktion till 
mikroekonomi. Andra upplagan, Finland: SNA Förlag 
 
Likert R. (1932) A Technique for the Measurement of Attitudes. New York: Archives of Psychology 
140 s.1-55 
 
Newbold, P. Carlson, W. L. & Thorne, B. (2007) Statistics for business and economics.  
Sjätte upplagan, Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall 
 
Nunnally, J. C. & I. H. Bernstein. (1994) Psychometric Theory. Tredje upplagan. New York: McGraw–
Hill. 
 
Patel, R. & Davidsson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur 
 
Seymour, D. T. (1992) Marknadsundersökningar med kvalitativa metoder  
Högsbo Grafiska AB, Göteborg    



 

 

 
Sloman, J. & Wride, A. (2009) Economics.  
Sjunde upplagan, Pearson Education 
 
Verbeek, M. (2008) A guide to Modern Econometrics.  
Tredje upplagan. John Wiley & Sons Ltd, West Sussex England 
 
Vossler, C. A. Ethier, R.G, Poe, G.L & Welsh, M.P. (2003) Payment certainty in discrete choice 
Contingent Valuation responses: result from a field validity test Southern Economic Hournal 60(4) s. 
886-902  
 
ÖVRIGA KÄLLOR 
 
 
Carson, R, (1999) Contingent Valuation: A user’s guide. Discussion papper 99 Department of 
Economics, UCSD 
 
Cheshire, A.C., Adler, E., Barbière, J., Cohen, Y., Evans, S., Jarayabhand, S., Jeft ic, L., Jung, R.T., 
Kinsey, S., Kusui, E.T., Lavine, I., Manyara, P., Oosterbaan, L., Pereira, M.A., Sheavly, S., Tkalin, A., 
Varadarajan, S., Wenneker, B. And Westphalen, G. (2009) Guidelines on Survey and Monitoring of 
Marine Litter. UNEP Regional Seas Reports and Studies, No. 186; IOC Technical Serious No. 83  
 
PlasticsEurope (2010) Plastics – the Facts 2010 An analysis of European plastics production, 
demand and recovery for 2009  
 
UNEP (2009) Marine Litter: A Global Challenge. Nairobi: UNEP. 
 
 
INTERNETKÄLLOR 
 
Adkins, T. (2009) The north Pacific Subtropical Gyre & plastic pollution, Algalita Marine Research 
foundation uppdaterat 24 april 2009 
 <http://www.algalita.org/documents/FAQs.pdf>  hämtad 2012-04-01  
 
Chaffee, C. & Yaros, B. (2007) Life Cycle Assessment for Three Types of Grocery Bags - Recyclable 
Plastic; Compostable,Biodegradable Plastic; and Recycled, Recyclable Paper Boustead Consulting & 
Associates Ltd,  
<http://static.reuseit.com/PDFs/Boustead%20Associates.pdf >hämtad 2012-04-15 
 
Europeiska Kommissionen 2011 pressmeddelande 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/580> hämtad 2012-03-28  
 
Frostenson et al. (2010) CSR från webben till butiken – etiska stödstrukturer för arbetstagare inom 
handeln. Handelns utvecklingsråd. 
<http://www.hur.nu/web/Rapporter_2010.aspx> (2012 mars 1) 
 
Freese, J. & Long, J. (2000)  Tests for the multinominal logit model. University of Wisconsin-Madison 
and Indiana University 
 <http://www.indiana.edu/~jslsoc/files_research/reprints/STBmlogtest.pdf>  hämtad 2012-05-03 
 
HELCOM, The Helsinki Commission (2007) Marine Litter in the Baltic sea region. 
<http://www.helcom.fi/stc/files/shipping/Assessment%20of%20the%20marine%20litte 



 

 

r%20problem%20in%20the%20Baltic%202007.pdf>   hämtad 2012-01-27 
 
Statistiska Centralbyråns databas, Medelinkomsten i Örebro län.  
<www.scb.se> Hämtad 2012-03-15 
 
Strömpilen (2008)  
<http://www.strompilen.se/files/Utvardering_no_plastic_bags.pdf> hämtad 2012-02-04 
 
Svenskt Näringsliv (2003) Företagens ansvar publicerad text från boken Miljöcertificierade företag 
2003,  
<http://www.svensktnaringsliv.se/material/debattartikel/foretagens-ansvar_3244.html> hämtad 2012-
04-30 
 
Sveriges Radio (2010) Tonvis med strandskräp skadar djurlivet 
<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3625436> hämtad 2012-05-07 
 
 
E-POSTKONVERSATIONER 
 
Lövin, I (2012) Eu-parlamentariker, författare av Tyst hav – jakten på den sista matfisken  
 
Werner, A. (2012) Marknadschef på Citycon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Bilaga 1. Marknadsundersöknings enkäterna  
 

 

 

 

 
MARKNADSUNDERSÖKNING 

 

 

Denna undersökning är del av en studie som genomförs av 

studenter från Handelshögskolan vid Örebro Universitet för en D-

uppsats i Nationalekonomi. 

 

Vi är intresserade av att veta hur du som konsument väljer mellan 

papperskassar och plastkassar när du handlar. Enkäten tar 5 till 

10 minuter att besvara. Som tack för att du gör det får du vara 

med och delta i en tävling och utlottning av presentkort på 

Marieberg Galleria. Den sista sidan med tävlingsfrågan kommer 

rivas loss vid inlämning på grund av anonymiteten som utlovats. 

Priset är ett Marieberg-presentkort värt 100 SEK och utlottning 

sker av 5 stycken presentkort. 
 

  



 

 

1. Det finns många viktiga samhällsproblem. Vilka tycker du att politiker 
särskilt bör prioritera idag? 
 
Observera att samhällsproblemen står i bokstavsordning. Fyll i 5 till 1, där 5 är vad 
du ser som viktigast. Kryssa i valda områden. 
 
 1  2  3  4  5 
Ekonomiska problem 
(arbetslöshet och 
räntor) 
 

 
 

 
 

   

Miljöfrågor (klimat, 
havsmiljö och utsläpp) 
 

     

Personlig säkerhet 
(brott och trygghet) 
 

     

Sociala frågor 
(fattigdom och 
diskriminering) 
 

     

Vård och omsorgsfrågor 
(Sjukvårdsköer och 
kvalitet på äldrevård) 

     

 
2. Vilket alternativ föredrar du när du handlar?  (Obs! ej vid inköp av livsmedel) 

O Papperskasse 
O Plastkasse 
O Tygpåse/väska eller dylikt 

 
3. Idag tar ofta livsmedelsbutikerna betalt för papperskassar och plastkassar. 
Tycker du att även andra butiken bör ta betalt för kassar? 

O Ja, för papperskasse 
O Ja, för plastkasse 
O Ja, för både papper‐ och plastkasse 
O Nej 
O Vet ej 

 
4. Skulle du shoppa mer sällan i Marieberg galleria om butikerna där började ta 
betalt för kassar? 

O Ja 
O Nej 
O Vet ej 

 



 

 

I Östersjön består en fjärdedel av allt avfall av plastkassar. Frågan har 
därför väckts om svenska butiker borde ta betalt för plastkassar för att 
minska användningen av dessa.  
 
Å andra sidan är plastkassar praktiska till exempelvis tål de regn 
bättre, samtidigt som papperskassar är resurskrävande och belastar 
miljön. 
 
 
5. Tänk dig att alla butiker i denna galleria skulle bestämma sig för att, av 
miljöskäl, ta betalt för kassar.  Vilken sorts kasse skulle du välja om priserna var 
som här nedan? Vi ber dig ta ställning till fyra olika fall, i vart och ett av dessa fallen 
finns tre alternativ att välja mellan. Observera att alternativen står i bokstavsordning! 
Kryssa i valda alternativ. 
 
Tänk på att man inte alltid svarar utifrån hur man skulle agerat om man står i butiken, 
utan som man tror att man "borde" agera i butiken. Försök därför svara på hur du tror 
att du verkligen skulle agera i butiken, utifrån din budget och situation. 
 
Svars alternativ i enkät 1. 
  Ingen kasse      Papperskasse  Plastkasse 
Fall 1.  
Priset på papperskassar är 0 
SEK och priset på plastkassar 
är 0 SEK. 

   

Fall 2.  
Priset på papperskassar är 0 
SEK och priset på plastkassar 
är 5 SEK. 

   

Fall 3.  
Priset på papperskassar är 5 
SEK och priset på plastkassar 
är 1,50 SEK. 

   

Fall 4.  
Priset på papperskassar är 
1,50 SEK och priset på 
plastkassar är 10 SEK. 

   

 
 
 
 
 
 



 

 

Svars alternativ i enkät 2. 
  Ingen kasse      Papperskasse  Plastkasse 
Fall 1.  
Priset på papperskassar är 5 
SEK och priset på plastkassar 
är 5 SEK. 

   

Fall 2.  
Priset på papperskassar är 5 
SEK och priset på plastkassar 
är 10 SEK. 

   

Fall 3.  
Priset på papperskassar är 5 
SEK och priset på plastkassar 
är 0 SEK. 

   

Fall 4.  
Priset på papperskassar är 0 
SEK och priset på plastkassar 
är 1,50 SEK. 

   

 
 
Svars alternativ i enkät 3.  
  Ingen kasse      Papperskasse  Plastkasse 
Fall 1.  
Priset på papperskassar är 
1,50 SEK och priset på 
plastkassar är 1,50 SEK. 

   

Fall 2.  
Priset på papperskassar är 0 
SEK och priset på plastkassar 
är 10 SEK. 

   

Fall 3.  
Priset på papperskassar är 
1,50 SEK och priset på 
plastkassar är 5 SEK. 

   

Fall 4.  
Priset på papperskassar är 
1,50 SEK och priset på 
plastkassar är 0 SEK. 

   

 
 
 
 



 

 

6. Om du alltid måste betala för en kasse vid Marieberg Galleria, kommer du att 
göra följande.. 

O köpa kassar vid varje tillfälle 
O köpa färre antal kassar 
O börja ta med egen kasse/väska 
O vill inte betala för kassar 
O vet ej 

 
7. Följande fråga vill vi att du besvarar utifrån hur förekommande du tror det 
är på Marieberg Galleria. 
Kryssa i vald ruta.. 
  Dagligen  En gång i 

månaden 
En gång i 
halvåret 

En gång 
per år 

Aldrig 

 
Hur ofta utförde 
Marieberg Galleria 
välgörenhet‐ och/ eller 
miljökampanjer under 
2011? (ex. stöd till fond, 
förening eller miljö 
satsning) 
 

     

 
8. Har du hört talas om policyn ”Good Choice” som tillämpas på Mariebergs 
Galleria?   

O Ja 
O Nej 
O Vet ej 

 
9. Kön 

O Kvinna 
O Man 

 
10. Vilket år är du född?  
19XX 
Svar:_____________________________ 
 
11. Vilken är den högsta nivån av utbildning som du slutfört? 

O Högstadiet 
O Gymnasiet 
O Högskola eller universitet 
O Övrigt 

 
 
 



 

 

12. Arbetsinkomst. Vilken inkomst före skatt har du? 
O Under 17.000 SEK före skatt/månad 
O Mellan 17.000 och 25.000 SEK före skatt/månad 
O Över 25.000 SEK före skatt/månad 

 
13. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

O Arbetar 
O Studerar 
O Övrigt 

 
TÄVLING 
För att vara med i utlottningen av presentkort ber vi er svara på 
följande tävlingsfråga 
 
När införde Marieberg Galleria sin policy ”Good Choice” om 
miljö och samhällsansvar?  

O 2011 
O 2009 
O 2007 

 
 
För att kunna kontakta er utifall att ert svar dras för vinst ber vi er fylla i namn och 
telefonnummer  
 
___________________________________________________ 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 
 
 
 
 
 
 

GOODCHOICE 

 
För att läsa mer om Good Choice besök www.steenstrom.se/Good_Choice 
 



 

 

Bilaga 2. Beslutsträd 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

Bilaga 3. Företagsundersöknings enkäten 
 
 
 
 

 
 

Företagsundersökning 
 
 
 
Denna undersökning är del av en studie som genomförs av studenter från 
Handelshögskolan vid Örebro Universitet för en D-uppsats i Nationalekonomi. 
 
Undersökningen rör frågor om tillhandahållning av kassar, attityder och policys. Den 
beräknas ta mellan 5 och 10 minuter att genomföra. Undersökningen är anonym och 
det kommer i efterhand ej vara möjligt att tolka vilka individuella butiker som 
deltagit. 
 
  



 

 

Del 1. Företaget  

 
1. Tillhandahåller ni kassar vid försäljning av era varor?  
(pappers- eller plastkassar, som erbjuds kunden antingen gratis eller mot en kostnad) 

O Ja 
O Nej (om nej hoppa till fråga 5.) 

2. Vilken sorts kassar tillhandahålls i er butik? 
O Papperskasse 
O Plastkasse 
O Både papper- och plastkasse (hoppa till fråga 2.a) 
O Annan 

 
2.a Vad avgör om kunden får en pappers eller plastkasse? 
Skriv nyckelord.. 
Svar:________________________________________________________________ 
 
3. Är företagets kassar gjorda av återvunnet material? 

O Ja 
O Nej 
O Vet ej 

 
4. Tar ni ut någon avgift för kassarna er butik tillhandahåller? 

O Ja  (om ja hoppa till fråga 4a och 4b.) 
O Nej (om nej hoppa till fråga 4.1.) 

 
4.a Hur stor avgift tar er butik ut idag för kassar?  
Ange ert svar i SEK. Om in tar ut avgift på både papperskassar och plastkassar så 
ange priset på respektive kasse. 
Svar:________________________________________________________________ 
 
4.b Varför tar er butik ut en avgift på kassar? 
Skriv nyckelord.. 
_____________________________________________________________________ 
 
4.1 Varför tar er butik i nuläget ej ut någon avgift? 
Skriv nyckelord.. 
 
 
5. Planerar ert företag att utföra några miljö- eller välgörenhetskampanjer 
under 2012?  
(exempelvis stöd till fond, klubbar eller miljösatsning) 

O Ja 
O Nej  
O Vet ej 

 



 

 

6. Rangordna de fyra olika policyområden för vilka ert företag tycker är viktiga 
att prioritera? Observera att problemen står i bokstavsordning.  
Kryssa i valda alternativ.. Där 1 är minst viktigt och 5 är viktigast. 

 1 2 3 4 
Etisk policy (medarbetar 
riktlinjer) 

    

Miljöansvar (ex. miljö och 
kvalitet) 

    

Socialt ansvar (ex. motverka 
barnarbete) 

    

Välgörenhet och sponsring 
(till klubbar och evenemang) 

    

 
7. Följande frågor vill vi att ni besvarar från utifrån hur förekommande det är 
för er verksamhet  
Kryssa i valda alternativ.. 
 Dagligen En gång i 

månaden 
Någon 
gång 
per år 

Aldrig Vet ej 

I vilken utsträckning 
presenterar ni företagets 
miljösatsningar externt 
genom reklam och/eller 
kampanjer? 

     

I vilken utsträckning 
presenterar ni företagets 
miljö- eller CSR policy 
externt (genom reklam 
och/eller utskick)? 

     

Hur ofta utförde ert företag 
välgörenhets och/eller 
miljökampanjer under 
2011? (Exempelvis stöd till 
fond, förening eller 
miljösatsning) 

     

Hur ofta har er butik en 
dialog kring era miljö- eller 
välgörenhetssatsningar med 
kunderna? (Via 
förslagslådor, fokusgrupper 
eller undersökningar) 

     

 



 

 

8. Följande fråga vill vi att ni besvarar från hur förekommande 
/överensstämmande dessa påståenden är för er verksamhet. 
Kryssa i valda alternativ.. 

 Ofta, mer 
än ett 

tillfälle 
per år 

1 tillfälle 
per år 

Sällan, 
mindre än 
ett tillfälle 

per år 

Aldrig Vet ej 

I vilken utsträckning 
utbildas eller 
informeras er personal 
i och om era 
välgörenhetssatsningar 

     

I vilken utsträckning 
informeras er personal 
kring miljöansvar? 

     

I vilken utsträckning 
utbildas och 
informeras er personal 
i Corporate Social 
Responsibility? 

     

 
 
9. Följande fråga vill vi att ni besvarar från hur förekommande 
/överensstämmande dessa påståenden är för er verksamhet 
Kryssa i valt alternativ.. 

 Alla 
utbildas 

Den ansvariga 
utbildas 

Ingen 
utbildas 

Vet 
ej 

I vilken utsträckning utbildas er 
personal om ert företags inställning 
till miljöproblem och hur företaget 
jobbar för att minimera dessa? 

    

 
 
10. Anser er butik att en kostnad på plastkassar är en viktig miljöåtgärd?  

O Ja absolut 
O Ja kanske 
O Likgiltig 
O Nej tror inte det 
O Nej absolut inte 
O Vet ej 

  



 

 

I Östersjön består en fjärdedel av allt avfall av plastkassar. Frågan har därför väckts 
om svenska butiker borde ta betalt för plastkassar för att minska användningen av 
dessa samt erbjuda papperskassar istället för plastkassar. Å andra sidan är plastkassar 
praktiska till exempelvis tål de regn bättre, samtidigt som papperskassar är 
resurskrävande och också belastar miljön.  

 
11. Hur är er butiks inställning till tanken att alla butiker på Marieberg 
Galleria, av miljöskäl, skulle införa en minimiavgift på 1,50 kr på plastkassar på 
gallerian? 
Kryssa i valt alternativ.. 

 1 2 3 4 5  
Väldigt 
negativ 

     Väldigt 
positiv 

 
 
12. Hur är er butiks inställning till tanken att alla butiker på Marieberg 
Galleria, av miljöskäl, skulle införa tillhandahållning av papperskassar i 
butikerna?  
Kryssa i valt alternativ.. 

 1 2 3 4 5  
Väldigt 
negativ 

     Väldigt 
positiv 

 
Del 2. Marieberg Galleria 

 
 
13. Rangordna de tre olika policyområden för hur ni anser Mariebergs Galleria 
prioriterar idag? Observera att problemen står i bokstavsordning.  
Kryssa i valda alternativ.. Där 1 är minst viktigt och 3 är viktigast. 

 1 2 3 
Etisk policy (medarbetar 
riktlinjer) 

   

Miljöansvar (ex. miljö och 
kvalitet) 

   

Välgörenhet och 
sponsring (till klubbar/ 
evenemang) 

   

  



 

 

14. Följande frågor vill vi att ni besvarar från utifrån hur förekommande det är 
för Marieberg Galleria  
Kryssa i valda alternativ.. 
 Dagligen En gång i 

månaden 
Någon 
gång per 
år 

Aldrig Vet ej 

Hur ofta utförde 
Marieberg Galleria 
välgörenhets och/eller 
miljökampanjer under 
2011? (Exempelvis 
stöd till fond, förening 
eller miljösatsning) 

     

Hur ofta har 
Marieberg Galleria en 
dialog kring miljö- 
eller 
välgörenhetssatsningar 
med kunderna? (Via 
förslagslådor, 
fokusgrupper eller 
undersökningar) 

     

 
15. Följande fråga vill vi att ni besvara från hur förekommande/ 
överensstämmande dessa påståenden är för ert samarbete med Mariberg 
Galleria 
Kryssa i valda alternativ.. 
 Ofta, 

mer än 
1 
tillfälle 
per år 

Ett 
tillfälle 
per år 

Sällan, 
mindre än 
ett tillfälle 
per år 

Aldrig Vet ej 

I vilken utsträckning utbildas 
eller informeras er personal 
om Marieberg Gallerias 
välgörenhetssatsningareller 
miljösatsning) 

     

I vilken utsträckning 
informeras er personal om 
Marieberg Gallerias 
miljöansvar? 

     

I vilken utsträckning utbildas 
och informeras er personal i 

     



 

 

Marieberg Gallerians 
Corporate Social 
Responsibility  policy (Good 
Choice)? 
 
16. Vet personalen i er butik varför ni, på Marieberg Galleria, utför arbete 
såsom källsortering och energibesparingsåtgärder på Marieberg Galleria?  

O Ja 
O Nej 
O Vet ej 

 
17. Hur är motivationen bland medarbetarna i er butik vad gäller källsortering 
och energibesparingars åtgärder vid Marieberg Galleria?  
Kryssa i valt alternativ.. 
 

 1 2 3 4 5  
Svag      Stark 

 
18. Är det något ert företag anser att Marieberg Galleria bör ändra? 
Svaren på alla frågor i enkäten är anonyma. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Del 3. Demografisk fakta  

 
Ert företag till hör följande bransch  

O Accesoarer 
O Fritid 
O Hus och hem 
O Hälsa och Skönhet 
O Mode 
O Restaurang 
O Skor 
O Teknik 
O Övrigt 

 
Vilken kategori tillhör ert företag? 

O Det finns endast i Örebro 
O Det finns på flera ställen i Sverige 
O Det finns på flera ställen i Skandinavien 

 
Vilken är din ställning i företaget?  

O Butikschef 
O Ägare 
O Övrig medarbetare 

 



 

 

Är du man eller kvinna? 
O Kvinna  
O Man 

 
Vilket år är du född?  
19XX 
Svar:_______________ 
 
 
Endast för datainsamlingen 

 
Denna fråga har vi enbart med för att kunna notera vilka företag som har besvarat 
undersökningen (och därmed ej behöver påminnas). Detta för att förenkla vår 
insamlingsprocess.  
 
Vi hoppas att ni inte missförstår detta och vill därför förtydliga att svaret på denna 
fråga ej kommer att kopplast till undersökningen då vi garanterar att alla svar ska 
förbli anonyma.  
 
Vi har lämnat denna fråga som valfri men noterar att alla som ej fyller i riskerar att få 
påminnelse-email skickade! 
 
Vilket företag representerar du?  
Svar:______________________________ 
 
 

Tack för Er medverkan! 

 
 
Denna undersökning ska returneras till: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4. Utskrift för den multinominella logit-modellen 

 
Tabell 19. MNL regressionen för val av kasse. 

Variabel Koefficient  S.E Z-värde P-värde Min- 
värde 

Max- 
värde 

 

Val av kasse: Papper (grundalternativet) 

     

 

Val av kasse: Ingen kasse 

Obs. 1825            
LR Chi-2 (22)= 628,9       Prob> Chi-2 = 0,0000        Psedu R2 = 0,1668 

Avgift på papperskassen 0,3099 0,0296 1,84 0,000 0,2518 0,3680 

Avgift på plastkassen 0,0297 0,0161 10,46 0,065 -0,0019 0,0613 

Vilja att ta ut en avgift på 

papperskassar 

0,5508 0,1920 2,92 0,003 0,1845 0,9371 

Vilja att ta ut en avgift på 

plastkassar 

-0,2944 0,1823 -1,61 0,106 -0,6517 0,0630 

Preferens för papper -0,8924 0,1550 -5,76 0,000 -1,1961 -0,5887 

Preferens för plast -0,4476 0,1614 -2,77 0,006 -0,7639 -0,1314 

Inkomst -0,00004 0,00003 -1,64 0,102 -0,00009 8,27e-06 

Utbildning 0,1554 0,0965 1,61 0,107 -0,0336 0,3445 

Ålder -0,0096 0,0042 -2,29 0,022 -0,0179 -0,0014 

Kön -0,2567 0,1352 -1,90 0,058 -0,52169 0,0082 

Sysselsättning 0,2031 0,1138 1,79 0,074 -0,0199 0,4262 

Konstant 17,8867 8,3526 2,14 0,032 1,5159 34,2575 

 

Val av kasse: Plastkasse 

      

Avgift på papperskassen 0,3090 0,0311 9,94 0,000 0,2481 0,3700 

Avgift på plastkassen -0,3065 0,0228 -13,44 0,000 -0,3512 -0,2618 

Vilja att ta ut en avgift på 

papperskassar 

0,5036 0,2145 2,35 0,019 0,0832 0,9239 

Vilja att ta ut en avgift på 

plastkassar 

-0,5786 0,1991 -2,91 0,004 -0,9688 -0,1884 

Preferens för papper -0,7698 0,1753 -4,39 0,000 -1,1134 -0,4263 

Preferens för plast 0,7702 0,1633 4,72 0,000 0,4502 1,0902 

Inkomst -0,00002 0,00003 -0,79 0,430 -0,00007 0,00003 

Utbildning 0,1849 0,1010 1,83 0,067 -0,0129 0,3829 

Ålder 0,0018 0,0045 0,41 0,684 -0,0070 0,0106 

Kön -0,0101 0,1401 -0,07 0,942 -0,2848 0,2645 

Sysselsättning -0,0127 0,1125 -0,11 0,910 -0,2332 0,2077 

Konstant -3,9496 8,9721 -0,44 0,660 -21,5347 13,6355 



 

 

Tabell 20. Korrelationsmatris för de förklarande variablerna 
 

Variabel: Initial preferens för 
papperskassar 

Initial preferens 
för plastkassar 

Vilja för en avgift på 
papperskassar 

Vilja för en avgift 
på plastkassar 

 

Initial preferens för 

papper 

 

1 

   

Initial preferens  

för plast 

-0,5062 1   

Vilja att ta ut en avgift 

på papperskassar 

-0,0164 -0,1187 1  

Vilja att ta ut en avgift 

på plastkassar 

0,0162 -0,1794 0,6983 1 

Avgift på plastkassar 0,0050 -0,0004 -0,0006 -0,0046 

Avgift på 

papperskassar 

-0,0115 -0,0071 0,0191 -0,0034 

Kön -0,0921 -0,0667 0,0194 -0,0462 

Ålder 0,0327 0,1916 -0,1652 -0,2082 

Utbildning -0,0176 -0,0234 0,0329 0,0129 

Inkomst -0,0104 0,0224 0,0705 0,0635 

Sysselsättning 0,1312 0,0107 0,0741 0,0902 

     

 
Tabell 20. Fortsättning på korrelationsmatris för de förklarande variablerna 

 
Variabel Avgifter på 

plastkassar 
Avgifter på 
papperskassar 

Kön Ålder Utbildning Inkomst Syssel 
sättning 

 

Avgift på  

plastkassar 

 

1 

      

Avgift på 

papperskassar 

0,0272 1      

Kön -0,0009 0,0117 1     

Ålder 0,0056 0,0623 0,0123 1    

Utbildning 0,0030 0,0120 0,0938 -0,0196 1   

Inkomst -0,0003 -0,0566 -0,2159 -0,2308 0,1545 1  

Sysselsättning -0,009 -0,0587 -0,0324 -0,1561 -0,0491 0,5676 1 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5. Resultat för respektive företag 

 

Tabell 21. Externorientering 

 
Kategori 

Antal 
företag 

Företags 
id 

Miljöinsatser 
(7A) 

Miljö-/CSR-
policy (7B) 

Välgörenhet 
och miljö (7C) 

Dialog 
(7D) 

 

Altruistiska 

 

6 

 

1** 

2 

3 

4 

5 

6 

 

* 

- 

1 

1 

- 

- 

 

* 

- 

1 

1 

- 

- 

 

* 

1 

1 

* 

- 

* 

 

* 

* 

- 

1 

1 

- 

Balanserad 5 7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

* 

Cheap-talk 1 12 1 - 1 1 

Neutrala 8 13 

14 

15 

16 

17 

18** 

19 

20** 

- 

* 

- 

- 

- 

* 

- 

* 

- 

* 

- 

- 

- 

* 

- 

* 

- 

- 

* 

1 

- 

* 

* 

* 

- 

- 

1 

- 

- 

* 

* 

* 

Not: En etta innebär företag som har extern information i någon utsträckning, där utsträckning är svaren någon 

gång per år till dagligen. * innebär att företaget svarat vet inte, ** innebär att företaget svarat genomgående vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 22. Internorientering 

 
Kategori 

 
Obs. 

 
Företags id 

 
Miljöansvar (8A) 

 
CSR (8B) 

 
Välgörenhet (8C) 

 

Altruistiska 

 

6 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Balanserad 5 7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

* 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

Cheap-talk 1 12 - - 1 

Neutrala 8 13 

14 

15 

16 

17** 

18 

19 

20 

- 

1 

- 

1 

* 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

* 

1 

1 

* 

- 

- 

- 

1 

* 

- 

- 

* 

Not: En etta innebär företag som har intern information i någon utsträckning. Med utsträckning menas företag som 
svarat sällan till ofta på fråga 8, * visar att företaget svarat vet ej, ** innebär att företaget svarat genomgående vet 
ej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 23. Företagens åsikter 

 
Kategori 

Antal 
företa
g 

Företags id Miiljöåtgärd Minimiavgift Tillhandahållning 
av papperskassar 

Har en 
avgift 

 

Altruistiska 

 

6 

 

1** 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Likgiltig 

Ja kanske 

Ja absolut 

Nej absolut inte 

Nej tror inte det 

Nej tror inte det 

 

- 

- 

- 

- 

osäker 

- 

 

- 

- 

- 

- 

1 

osäker 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Balanserad 5 7 

8 

9 

10 

11 

Ja absolut 

Ja absolut 

Nej absolut inte 

Vet inte 

Nej tror inte det 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

Cheap-talk 1 12 Vet inte 1 osäker 1 

Neutrala 8 13 

14 

15 

16 

17** 

18** 

19 

20** 

Nej absolut inte 

Ja absolut 

Vet inte 

Vet inte 

Vet inte 

Ja absolut 

Ja kanske 

Ja kanske 

- 

- 

1 

- 

” 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

” 

- 

osäker 

osäker 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Not: En etta innebär företag som har svarat 4 eller 5 på en skala mellan1-5 ” innebär att företaget ej besvarat frågan 

 

 


