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Abstract 
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Purpose: The study intends to examine CSR in the fashion industry, from a consumer and 

company perspective. The purpose is to find out how consumers perceive and 

relate to CSR information that companies communicate by using a 

phenomenological research. This by highlighting how and why companies in the 

fashion industry work with sustainability issues and how they communicate the 

information to their customers. 

 

Research question: – How do consumers perceive and relate to the CSR information that                

companies communicate? 

Sub questions: – How and why do companies in the fashion industry work with CSR? 

                                    – How do fashion companies communicate CSR information? 

 

Theory The chosen theories concern CSR-related theories, where the CSR concept, 

institutional theory, legitimacy theory, consumer culture theory and 

communication theory. Furthermore, the CSR actors are presented as companies 

and consumers. The final section is about how CSR can be communicated and the 

use of communication channels. 

 

Method:  The methodology of the study is based on the qualitative research methodology 

with a phenomenography research in form of two semistructured thematic group 

interviews with the consumers and semistructured interviews with H&M and Gina 

Tricot. The study also consists of a case study to find out how and why companies 

in the same industry work with CSR and how they communicate it. 

 

Conclusions: The result of the study shows that there is no clear definition and perception of the 

CSR concept. Variations in the perception of CSR occur both among companies 

and consumers. Variations in consumers perceptions are due to the fact that 

companies have not found a good way of communicating CSR, including 

economic, social and environmental responsibility, and where companies 

understand how the responsibilities are related to each other. Consumers' 

perception and approach to CSR information depends on what and how companies 

communicate.  



 

 

Sammanfattning 
Titel:  CSR inom modebranschen. Konsumenternas uppfattningar av H&M:s och Gina 

Tricots CSR kommunikation  

Datum:  1 juni, 2017 

Nivå:  Magisteruppsats i företagsekonomi, 30 hp 

Institution:  Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola  

Författare:   Batoul Issa  Nathalie Barhebréus  

Nyckelord: CSR, hållbarhet, modebransch, miljö, socialt, kommunikation, legitimitet, 

konsumenter, uppfattningar 

 

Syfte: Studien avser att undersöka CSR inom modebranschen både ur ett konsument- och 

företagsperspektiv. Syftet är att ta reda på hur konsumenter uppfattar och förhåller 

sig till CSR information som företag kommunicerar ut med hjälp av en 

fenomenografisk ansats. Detta genom att belysa hur och varför företag inom 

modebranschen arbetar med CSR frågor och på vilket sätt de kommunicerar 

informationen till sina kunder. 

 

Forskningsfråga: – Hur uppfattar och förhåller konsumenter sig till CSR information som företag 

kommunicerar ut? 

Delfrågor: – Hur och varför arbetar företag inom modebranschen 

 – Hur kommunicerar modeföretagen ut CSR information? 

 

Teori:  De utvalda teorierna berör CSR relaterade teorier, där CSR begreppet, 

institutionell-, legitimitets-, konsumtionskulturs- och kommunikationsteorin ingår. 

Vidare presenteras aktörerna inom CSR som består av företag och konsumenter. 

Den avslutande delen handlar om hur CSR kan kommuniceras ut och vilka 

kommunikationskanaler som finns. 

 

Metod: Studiens metodval bygger på den kvalitativa forskningsmetoden med en 

fenomenografisk forskningsansats i form av två semistrukturerade tematiska 

gruppintervjuer med de utvalda konsumenterna och semistrukturerade intervjuer 

med H&M och Gina Tricot. Utöver detta består studien även av fallstudie för att ta 

reda på hur och varför bolagen inom samma bransch arbetar med CSR samt hur de 

kommunicerar ut detta. 

 

Slutsats: Resultatet i studien påvisar att det inte finns en tydlig definition och uppfattning av 

CSR begreppet. Variationer i uppfattningen av CSR förekommer både bland 

företagen och konsumenterna. Variationer i konsumenternas uppfattningar beror 

på att företagen inte hittat ett bra sätt att kommunicera CSR, där ekonomiskt-, 

socialt- och miljömässigt ansvar inkluderas, och där företagen förstår hur 

ansvarsområdena är relaterade till varandra. Konsumenternas uppfattning och 

förhållningssätt till CSR informationen är beroende av vad och hur företag 

kommunicerar ut arbetet. 
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1. Inledning  

Det inledande kapitlet i denna studie berör hur hållbara aspekter inom företagandet har utvecklats till 

att bli en viktig fråga i dagens samhälle. En historisk bild presenteras, där läsaren får en möjlighet att 

följa företagandets händelseförlopp gällande ansvarstagandet. Vidare presenteras en 

problemdiskussion som mynnar ut till studiens syfte, forskningsfråga, delfrågor och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Företagandet utvecklades under 1800-1900 talet. Stora förändringar skedde i det västerländska 

samhället, som gick från att vara ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Historiskt sett 

präglades företagandet av ägarnas intresse, att skapa vinst i bolaget. En viktig del av företagens 

framväxt är aktiebolagslagstiftningen som trädde i kraft år 1848 i Sverige. Aktiebolagslagstiftningen 

var inte detaljerad till en början, men kom att ge stora konsekvenser inom företagsvärlden (Broberg, 

2006).  

  

Aktiebolagslagen modifierades år 1895 och den nya regleringen medförde ett begränsat ansvar för 

ägarna inom verksamheten. Ansvarsskyldigheten betydde att ägarna endast riskerade att förlora ett 

begränsat insatt kapital. Företaget blev således en egen juridisk person med eget ansvar där ägarna 

endast var indirekt ansvariga med det satsade kapitalet. I och med införandet av den nya 

aktiebolagslagstiftningen började framväxten av det moderna företagandet, då den nya lagen gjorde det 

möjligt för företagare att investera utan att riskera hus och hem. Eftersom risktagandet spred sig till 

andra parter än ägaren, som bland annat finansiärer, kunder och leverantörer, bildades fler aktiebolag. 

Under sekelskiftet till 1900-talet fyrdubblades nästan antalet aktiebolagsbildningar per år och rent 

juridiskt var företaget inte endast till ägarnas intresse. Företagets ansvar breddades till fler intressenter 

(ibid). 

  

Under senare tid har avsikten med att bedriva företag genomgått en större förändring. Från det att 

företag och chefer har klandrats för att inte beakta något annat än vinst, konkurrens och karriär, till att 

ha ett långsiktigt strategiskt tänkande i hopp om att överleva på marknaden de är verksamma i. Enligt 

Borglund och Hallvarsson (2009) kan anledningen till det ökade ansvarstagandet inom företagsvärlden 

vara den förändrade synen på företagens roll gällande det sociala och miljömässiga ansvaret. Det var 

först under 1900-talet som de första formella skrifterna kring det ökade ansvarstagande tillkom 

(Carroll, 1999).  

  

Under slutet av 1990-talet och tidigt på 2000-talet förekom ett flertal företagsskandaler i USA som 

skakade finansvärlden, där bland annat Worldcom och Enron var två av dessa. En stor turbulens 

inträffade även inom IT-sektorn och utöver detta föll aktiekurserna som resulterade i att en hel del 

individer förlorade sina investerade pengar. I samband med detta började företagens vinstmotiv 

ifrågasättas. Globaliseringen expanderade och allt fler företag kritiserades för produktionen som 

producerades i utsatta länder där både extremt dåliga arbetsvillkor och låga löner rådde (Borglund & 

Hallvarsson 2009). Stark kritik framfördes om att företagen borde öka sitt ansvar, vilket gjorde att 

diskussioner kring det sociala ansvarstagandet blev aktuellt i ännu större omfattning (Grafström et al. 

2008).  
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Efter företagsskandalerna som inträffade och de tidigare diskussionerna som fördes kring det sociala 

ansvarstagandet, fick det en ökad betydelse och har vidareutvecklas till det som vi idag kallar för 

Corporate Social Responsibility, CSR (Grafström et al. 2008). Dock menar Marrewijk (2003) att det i 

den akademiska världen inte finns en gemensam definition av CSR men inom diskursen kring 

företagens ansvar finns flera relaterade begrepp som hållbar utveckling, corporate citizenship, hållbart 

företagande och affärsetik.  

  

CSR handlar om hur företagens verksamheter förhåller sig till humana, etiska och hållbara aspekter 

med krav på öppenhet och transparens. Det blev tydligt att det inte enbart var aktieägarna som skulle 

prioriteras. Enligt Borglund & Hallvarsson (2009) var det minst lika viktig att ta hänsyn och prioritera 

företagens konsumenter. För företagen handlade det inte längre enbart om det ekonomiska ansvaret 

mot dess intressenter, utan även om deras sociala ansvar i samhället (Grafström et al. 2008). 

Konsumenter började ställa krav på företagen då de ville se hur företagen ansvarar för viktiga frågor 

som beslutas i bolagen gällande hållbarhetsaspekter. Utöver kraven om att företagen ska producera 

tillfredsställande varor och tjänster ställs även krav i form av att de ska bidra med en mer hållbar 

utveckling, där miljö, etik och humana aspekter prioriteras (Löhman & Steinholtz, 2003). 

  

Då CSR har fått en ökad betydelse från samhället har även medier riktat allt mer fokus på området. 

Eftersom leverantörsaspekterna är speciella inom modebranschen har mycket fokus lagts på att 

granska hur produktionen utförs i länder som har sin arbetskraft i utvecklingsländer. Det ökade trycket 

och den ständiga övervakningen från samhället har lett till att företagen inom modebranschen har 

uppmärksammats alltmer kring huruvida de tar hänsyn till CSR (Grafström et al. 2008). Granskningen 

har synliggjort att en del modeföretag inte beaktar mänskliga rättigheter, där bland annat korruption 

och barnarbete förekommer i samband med produktion. Svenska modeföretag uppvisar därmed brister 

i sitt arbete gällande frågor som berör de etiska och miljömässiga aspekterna (Andersson, 2010). 

1.2 Problemdiskussion 

I och med den ökade globaliseringen och intresset från samhället gällande frågor som berör 

ansvarstagande har CSR uppmärksammats på en helt ny nivå (Dentchev et al. 2015). Detta då 

allmänheten blivit mer medveten och engagerad kring sociala samt miljömässiga aspekter (Pedersen & 

Andersen, 2006). Det har resulterat i att individer reagerar på företags inflytande på omvärlden, vilket 

har lett till att allt fler krav ställs på företag och inte minst av dess konsumenter (Kline, 2005). Därmed 

räcker det inte enligt Pedersen och Andersen (2006) att i dagsläget enbart vara en vinstdrivande 

verksamhet för att lyckas, utan det är minst lika viktigt att beakta hållbara aspekter kring företagandet.  

  

Att möta kraven som ställs på företagen är svårt och komplext. Idag handlar CSR inte enbart om 

företagens ansvar till samhället, utan även att CSR används som kommunikationsverktyg för att nå ut 

till sina konsumenter (Bansal & Roth, 2000). Ett gott anseende om företaget krävs för att 

konsumenterna ska kunna lita på företagen men även för att bli utvalda av dem vid val av likartade 

produkter som erbjuds av konkurrenter (He & Lai, 2014). Det finns en mängd studier som beskriver 

fördelar med CSR. Studierna tar bland annat upp hur CSR kan hjälpa ett företag att differentiera sig 

från konkurrenter, öka vinsten och skapa en positiv image för verksamheten och framförallt dess 

kunder (Kurucz et al. 2008; Comfort et al, 2007).  
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Tack vare teknikutvecklingen har informationsspridningen om företagens beteende blivit möjlig. I 

dagens läge har kommunikationsmöjligheterna förbättrats och konsumenter har enklare tillgång till 

information än tidigare vilket har resulterat i att de är mer kritiska till hur varorna de konsumerar är 

producerade (Miles & Munilla, 2004). För konsumenter är det inte enbart viktigt att få en bra produkt, 

utan de förväntar sig även att varorna ska produceras på ett sätt där sociala och miljömässiga aspekter 

beaktas. Creyer & Ross (1997) argumenterar att information som sprids och når ut till konsumenter, 

kontrolleras till en viss del av företagen och en del inte. Därför går det inte att påstå att all information 

som sprids alltid är till företagens nytta. Detta kan påverka konsumenters köpbeteende då konsumenter 

tenderar att reagera starkare på negativ publicitet av CSR i jämförelse med positiv publicitet (Mohr & 

Webb, 2005; Sen & Bhattacharya, 2001). Denna problematik visar att konsumenter ställs inför 

svårigheter när de ska ta ett beslut eftersom informationen som inte sprids alltid går att lita på. 

  

Pivato et al. (2008) och Du et al. (2010) belyser en intressant aspekt som tyder på att konsumenter kan 

påverkas i sin köpprocess, gällande förhållandet mellan produktens kvalitet och CSR initiativen som 

ligger bakom produkten. Här finns ett beroendeförhållande som konsumenter beaktar vid 

beslutsfattandet. Dock lyfter de fram en svårighet som konsumenter och andra intressenter stöter på, de 

menar att det är svårt för konsumenter att själva kunna värdera eller ta del av den faktiska prestationen 

som görs i CSR-arbetet. Detta gör att förtroendet för verksamheten går att ifrågasätta. Därför är det 

viktigt att företag som arbetar med CSR förmedlar arbetet på ett tydligt sätt för att samtliga 

intressenter, framförallt kunder, ska kunna ta del av informationen som underlag vid beslutsfattande. 

Ur Pivato et al. (2008) och Du et al. (2010) studier går det därmed att påvisa vikten av att CSR 

aktiviteter bör kommuniceras ut. Detta eftersom det råder kunskapsbrist ur konsumentperspektivet 

kring hur företagen faktiskt arbetar med CSR.  

  

Tidigare studier har visat att det rekommenderade sättet att kommunicera ut CSR information är 

genom företagswebbplatser och hållbarhetsrapporter. Det är osannolikt att kunder söker CSR 

information om ett företag på egen hand (Schmeltz 2012; Du et al. 2010). Därför är det mycket svårt 

att hålla kunderna informerade och öka medvetenheten om företagens CSR-arbete. Morsing och 

Schultz (2006) har i sin studie påvisat vikten av att kommunicera ut CSR-arbetet till sina konsumenter. 

Forskarna hävdar att företag bör gå från att "informera" till att "involvera" kunder i CSR-

kommunikation (ibid). 

  

En annan intressant ståndpunkt som lyfts fram i Morsing och Schultzs (2006) studie är att 

konsumenterna menar att det är viktigt att företag arbetar med CSR samtidigt som de tycker att det inte 

är lämpligt att företagen kommunicerar ut CSR aktiviteterna till dem. Elvings (2013) studie visar att 

konsumenter tenderar att vara mer skeptiska till företagens CSR-arbete som kommuniceras ut. Därför 

menar han att företagen måste vara mer försiktiga när de kommunicerar ut information kring CSR. En 

studie som däremot genomfördes av Schmeltz (2017) visar ett motstridigt resultat gentemot vad 

tidigare forskning har visat kring skepsis och CSR. Undersökningen visar att konsumenter tenderar att 

vara mindre skeptiska gentemot CSR-kommunikation och att företag inte bör vara försiktiga med att 

kommunicera ut sitt arbete. Dock bör företagen ta mer hänsyn till innehållet av CSR informationen 

som kommuniceras ut. Detta för att både Kim och Fergusons (2016) samt Morsing och Schultzs (2006) 

studie påvisar att konsumenter har förväntningar gentemot företagens CSR-kommunikation som 
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förmedlas ut då de menar att den ska vara så transparent som möjligt. Företagen ställs därmed mot 

svårigheter i att veta hur de ska kommunicera ut CSR informationen. Detta är intressant då det tyder på 

att konsumenter har en åsikt om CSR aktiviteterna som kommuniceras.  

  

I tidigare forskning kring ämnet går det att läsa om på vilket sätt företag gynnas av CSR-arbetet i form 

av ökad lönsamhet men detta fokuserar inte studiens författare på. Dock upptäckte författarna ett 

kunskapsgap under genomgång av tidigare studier där bristfällig forskning har gjorts kring hur 

konsumenter uppfattar och förhåller sig till företagens CSR-arbete. Därför inspireras denna studie av 

kunskapsgapet som finns kring konsumenternas uppfattning och förhållningssätt av CSR aktiviteterna 

som företagen kommunicerar ut.  

  

Bidraget i studien blir att bemöta paradoxen som Morsing och Schultzs (2006) påvisat, där 

konsumenter menar att det är viktigt att företag arbetar med CSR samtidigt som de inte tycker att det är 

lämpligt att företagen kommunicerar ut CSR aktiviteter till dem. Därför blir motstridigheten i 

konsumenters resonemang av informationen som kommuniceras ut en intressant del att undersöka 

vidare. Kunskapsbidraget är att ta reda på hur konsumenter uppfattar och förhåller sig till CSR 

informationen som företagen kommunicerar ut. För att kunna frambringa kunskapsbidraget i denna 

studie utgår författarna i huvudsak från två olika bolag inom modebranschen. Tanken är att välja ett 

bolag som är verksam på en internationell nivå, som varit med om en rad olika skandaler och som 

öppet kommunicerar ut CSR-arbetet som utförs, gentemot ett bolag som är något mindre i storlek men 

som också aktivt arbetar med CSR. Tanken bakom dessa val grundar sig på att ta reda på hur och 

varför olika modebolag arbetar med CSR samt hur de kommunicerar ut arbetet. Detta för att förstå hur 

konsumenter uppfattar och förhåller sig till det som företagen inom modebranschen kommunicerar ut. 

I denna studie definieras uppfattningar som definitioner och förhållningssätt innefattas av attityder och 

beteenden. 

  

Tidigare studier har inte studerat konsumenters uppfattningar av CSR med hjälp av en 

fenomenografisk ansats. Därav har studien även ett metodologiskt bidrag, genom att explorativt 

använda den fenomenografiska ansatsen för att utforska metodens användbarhet för att studera hur 

konsumenter uppfattar och förhåller sig till CSR informationen som modeföretagen kommunicerar 

ut.    

1.3 Syfte 

Studien avser att undersöka CSR inom modebranschen både ur ett företags- och konsumentperspektiv. 

Syftet är att ta reda på konsumenters uppfattningar och förhållningssätt till CSR information som 

företag kommunicerar ut med hjälp av en fenomenografisk ansats. Detta genom att belysa hur och 

varför företag inom modebranschen arbetar med CSR frågor och på vilket sätt de kommunicerar 

informationen till sina kunder. 
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1.4 Forskningsfråga 

– Hur uppfattar och förhåller konsumenter sig till CSR information som företag kommunicerar ut? 

  

För att uppnå syftet ställs även två delfrågor:   

– Hur och varför arbetar företag inom modebranschen med CSR? 

– Hur kommunicerar modeföretagen ut CSR information till sina kunder? 

  

1.5 Avgränsning 

Studien är avgränsad ur flera nivåer. Den första avgränsningen sker på branschnivå där studien är 

avgränsad till att studera modebranschen. Orsaken till detta är att modeindustrin anses vara en av de 

mest omoraliska branscherna, både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv, och har inte haft ett gott 

rykte då de har blivit utmålade som bovar när de har uppmärksammats i media (Bergh, 2011).  

  

Nästa avgränsning är att studera svenska modeföretag, som i detta fall är Hennes och Mauritz (H&M) 

och Gina Tricot. H&M är ett stort företag med en bredare internationell profil medan Gina Tricot är 

mindre till storleken med en snävare internationell profil, något som kan påverka deras förhållningssätt 

till sina CSR åtaganden. Trots skillnaderna i storlek besitter företagen många likheter i kombination av 

mångårigt CSR-arbete. Detta ökar sannolikheten för en likartad värdegrund vid jämförandet av 

företagens syn på CSR. Studien avgränsas även till ett konsumentperspektiv där respondenterna består 

av H&M:s och Gina Tricots konsumenter. I denna studie är konsumenterna de individer som har 

konsumerat eller konsumerar produkter som säljs av företagen. 
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2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras teorier som är relevanta i förhållande till studiens syfte. De utvalda 

teorierna är indelade i tre olika huvudrubriker. Den första berör CSR relaterade teorier, där CSR 

begreppet, institutionell-, legitimitets- och konsumtionskulturteorin ingår. Vidare presenteras 

aktörerna inom CSR som består av konsumenter och företag. Den avslutande delen handlar om hur 

CSR kan kommuniceras ut. I avsnittet tas även teorier som berör kommunikation och olika strategier 

upp. Slutligen sker en sammanfattning av det teoretiska ramverket och operationalisering av hur 

teorierna ska användas i studien. 

 

2.1 CSR relaterade teorier  

2.1.1 Definition av CSR 

Forskning har sedan många år tillbaka fokuserat på vad CSR egentligen innebär och huruvida bolagen 

ska bedriva CSR-arbetet, det vill säga om bolagen har ett ansvarstagande mot samhället eller inte. Ett 

företag har inte enbart ett ekonomiskt ansvar, utan även ett socialt och miljömässigt ansvar, vilket är de 

tre aspekterna begreppet CSR delas in i (Elkington, 1998). 

 

2.1.1.1 Det ekonomiska ansvaret 

Enligt Elkington (1998) handlar det ekonomiska ansvaret om bolagets ekonomiska resultat. Företagen 

bör ansvara för sina aktieägares finansiella ställning genom att generera vinst. Bolagen ska med andra 

ord garantera sina intressenter om en långsiktig och varaktig framgång som tyder på att företaget är 

lönsamt. Vinster är nödvändiga för både ägare och investerare men även för företagens tillväxt då 

vinsten återinvesteras tillbaka i verksamheten (Carroll, 2016).  

  

Grafström et al. (2010) menar att om bolagen klarar av att leva upp till kraven och förutsättningar som 

ställs av dess intressenter kan en positiv ekonomisk inverkan på bolagens resultat förekomma, då 

relationen mellan företagen och dess partner stärks. Bolagen försöker även att hitta ett “Fair Price” 

som är ett pris som samhället anser representera värdet av produkten eller tjänsten i den mån att 

bolagen överlever och har en tillväxt. Samtidigt ska detta pris kunna leverera avkastning till 

aktieägarna på investerat kapital (Buchholtz & Carroll, 2009).  

  

2.1.1.2 Det miljömässiga ansvaret 

Det miljömässiga ansvaret handlar om hur företagen bör bedriva sin organisation på ett hållbart och 

långsiktigt sätt ur ett miljöperspektiv. Företagen ska se till att öka medvetenheten bland intressenter 

om hur de arbetar och bedriver verksamheten på ett sätt som inte har en negativ inverkan på jordens 

naturresurser. Miljön är en livsnödvändig aspekt som alla påverkar och påverkas av, vilket gör att 

aspekten är en viktig faktor att beakta inom varje verksamhet. Miljöförändringar kan få allvarliga 

konsekvenser både på lokal och global nivå. Hawkins (2006) anser att konsumenter skall använda sin 

makt till att utöva påtryckningar på företag så att dessa värnar om miljön och den ekologiska balansen 

i naturen. 
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Den lokala kunskapen kring miljöfrågor kan vara bristande vilket leder till att miljöaspekter 

bortprioriteras och får till följd att viktiga miljöförbättrande åtgärder aldrig genomförs (Hawkin, 2006). 

Företagen bör därför, i sitt CSR-arbete, ta sig an miljöfrågor inom områden som föroreningar, 

energikonsumtion och överkonsumtion och få detta arbete att genomsyra hela verksamheten. Hawkins 

(2006) anser att företag skall ta sitt ansvar om ett miljöproblem uppstår, genom att vara uppriktiga och 

rapportera detta till berörda myndigheter. Företagen är dock i dagsläget tveksamma till sådana åtgärder 

då både media och icke statliga organisationers påtryckningar vid problem kan få negativa effekter på 

företagen (ibid). 

 

2.1.1.3 Det sociala ansvaret 

Den globaliserade världen med dess ökade import och export av varor och tjänster har idag minskat de 

kulturella skillnaderna i världen (Hawkins, 2006). Globaliseringen har inneburit att 

tillverkningstjänster flyttats till samhällen med utvecklingsbehov vilket skapat möjligheter för både 

företagen och samhället. Det finns en fara att samhället blir exploaterade i globaliseringsprocessen. 

Därför är det extra viktigt att företagen lägger etiska och moraliska aspekter på sin verksamhet för att 

tillgodose samhällets behov och inte skapa missnöje (ibid). Hawkins (2006) anser att företagen och 

samhällens utveckling är starkt kopplade till varandra och CSR bör vara ett självklart förhållningssätt 

för företagen. 

  

Hawkins (2006) hävdar att alla företag har ett behov av att följa etiska riktlinjer. Värdegrunden utgörs 

av att företaget bör följa landets juridiska lagar, respektera mänskliga rättigheter, människor såväl 

inom företag och människor som företaget kommer i kontakt med genom sin verksamhet. Vidare 

påpekar forskaren ett företag bör ha ett långsiktigt förhållningssätt till arbetet med sina etiska principer 

eftersom detta kan vara avgörande under relationsskapandet med intressenterna. Samtidigt som företag 

måste ge tydliga ställningstaganden gentemot intressenterna om företagets etiska principer samt vara 

beredd att försvara dem (Hawkins, 2006). 

  

De tre ovannämnda ansvarsområdena har en koppling till varandra, för att kunna skapa ett hållbart 

samhälle med miljö och sociala aspekter måste det bekostas och finansieras. Det ekonomiska 

perspektivet bygger på att företagen ska lägga upp effektiva och strategiska tillvägagångssätt för 

ekonomiska beslut. Det innebär att företag ska bidra med nytta gentemot medborgarna och samhället 

genom att minimera påverkan på jordens naturresurser och samhället. För att kunna göra detta måste 

det finansieras på något sätt. Om företagen väljer att ta ekonomiska beslut som enbart gynnar bolagets 

lönsamhet men skadar omgivningen kan det medföra konsekvenser. På så sätt finns en essentiell 

koppling mellan det ekonomiska ansvaret och det miljömässiga- och sociala ansvaret. Vidare är det 

även viktigt att modeföretagen tar hänsyn till hur deras bedrivna verksamhet påverkar miljön och 

individerna i samhället. Om modeföretagen tillverkar sina plagg utan att ta hänsyn till vilka 

samhällseffekter det kan resultera i, kommer företagen att utsättas för kritik. Därav är företagen 

beroende av att beakta det sociala perspektivet när de bedriver sin verksamhet. 

  

2.1.2 Institutionell teori 

Under slutet av 1800-talet växte den institutionella teorin fram. Teorin förklarar varför företag tenderar 

att ta hänsyn till omvärlden och hur organisationer är ömsesidigt beroende av varandra samt av 
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omgivningen. Detta styrs av formella och informella regler som företagen måste ta hänsyn till när de 

bedriver sin verksamhet (DiMaggio & Powell, 1983). Enligt Deegan (2011) i Fernando & Lawrence 

(2014) knyter den institutionella teorin samman bolagens arbete, inklusive CSR-arbetet, med hjälp av 

de lagar, normer och värderingar som existerar i samhället som bolagen verkar i. Teorin blir därmed 

relevant i denna studie för att redogöra hur och varför företag väljer att arbeta med hållbarhetsfrågor.  

  

Legitima strukturer och rutiner sprids genom den tvingande isomorfismen, imiterande isomorfismen 

och normativa isomorfismen inom den institutionella teorin (Dillard et al. 2004, i Fernando & 

Lawrence, 2014). Denna studie inkluderar dock endast den tvingade och imiterande isomorfismen. 

Detta eftersom den normativa isomorfismen har en huvudfokus på anställdas professionalisering, 

vilket inte är relevant att studera i denna studie. 

 

2.1.2.1 Tvingad isomorfism 

Tvingad isomorfism innebär att organisationer upplever interna och externa påtryckningar från andra 

organisationer som befinner sig inom samma fält (DiMaggio & Powell, 1983). De starkare 

organisationerna ställer både formella och informella krav på resterande företag. Detta gör att bolag 

tvingas följa spelreglerna som de större aktörerna bestämmer, i hopp om att inte slås ut från 

marknaden. Organisationer utsätts även för politiska och statiska påtryckningar genom exempelvis 

införande av nya CSR lagstiftningar och bestämmelser som leder till att bolagen efterliknar varandra 

då lagarna omfattas av ramverket som företagen måste följa (ibid). Enligt DiMaggio och Powell 

(1983) kan organisationers struktur och beteende påverkas vid införande av nya lagar som exempelvis 

kan handla om nya finansiella rapporteringskrav eller speciella krav på bolagens årsredovisningar. För 

att stämma överens med de behov och förväntningar som ställs av samhället kan företag i detta fall 

tvingas att verka utefter förändringarna som sker (Deegan & Unerman, 2011). 

 

2.1.2.2 Imiterad isomorfism 

Organisationer som befinner sig i osäkra situationer tenderar att imitera andra, vilket innebär att de tar 

efter andras koncept. Detta förekommer oftast när organisationer upplever att de har brist på kunskap 

inom ett visst område eller har oklara mål. Företag kan i sådana fall bestämma sig för att efterlikna 

andra bolag som anses ha lyckats bättre. DiMaggio & Powell (1983) menar att om mindre 

framgångsrika organisationer påträffar interna problem kan det vara lättare och billigare att imitera 

andra organisationer som är mer framgångsrika, för att inte behöva hitta egna lösningar.  

  

En ytterligare anledning till att organisationer väljer att efterlikna andra är att de vill skapa stabilitet, 

uppnå legitimitet och framgång (DiMaggio & Powell, 1983). Företag tenderar att kopiera och följa 

metoder som andra framgångsrika bolag använder i hopp om att bli minst lika framgångsrika 

(Lauesen, 2014). 

2.1.3 Legitimitetsteorin 

Som ovan nämnt i den institutionella teorin, kan en anledning till att företag väljer att arbeta med CSR 

förklaras av att företag vill vinna legitimitet från samhället. Ett företags legitimitet går att 

sammankoppla med CSR-arbetet som bolagen utför. Legitimitetsteorin innefattas av ett socialt 

kontrakt mellan företaget och samhället som bygger på att omgivningen ska acceptera företagens 

beslutsfattande och dess effekter på samhället (Deegan, 2011). Företag måste exempelvis anpassa sig 
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till sina konsumenter och utomstående parter för att anses trovärdiga och därmed vinna legitimitet. Om 

företaget bryter mot detta kontrakt kan hela företagets existens hotas. Kontraktet bryts om man inte har 

handlat i enlighet med förväntningarna som finns från utomstående parter (Ljungdahl, 1999). 

Begreppet legitimitetshot förklarar det sistnämnda. Ett legitimitetshot kan uppstå om ett företag 

exempelvis inte tar hänsyn till hur sociala aspekter kan komma att påverkas i samband med ett företags 

beslutsfattande. Kontraktet är de underförstådda krav som samhället ställer på företaget, som också bör 

följas för att vinna legitimitet (ibid). 

2.1.4 Konsumtionskulturteori 

Konsumtionskulturteori är en benämning av det som inom forskning avser relationen mellan 

konsumenter och konsumtion. Teorin beskriver hur konsumenter kan påverkas av sociokulturella 

aspekter vid konsumtion. Den ämnar inte förklara konsumenters beteenden i en enda teoretisk modell 

utan består av olika perspektiv som förklarar viktiga aspekter vid konsumtion (Bengtsson & Östeberg, 

2011). I denna studie ska därför köpbeteende i konsumtionssamhällen och konsumenters 

identitetsprojekt beröras. Detta då en viktig del för att uppnå studiens syfte ämnar få en förståelse kring 

hur konsumenter resonerar vid konsumtion, samt för att betona att alla konsumenter definieras av olika 

identiteter vilket gör att köpprocessen inte är densamma för alla individer. Därav underlättar denna 

teori förståelsen av konsumenters olika uppfattningar av fenomenet CSR. 

  

2.2.3.1 Köpbeteende i konsumtionssamhällen 

Bauman (2007) avskiljer mellan begreppen konsumtion och konsumism, där det förstnämnda handlar 

om när en enskild person köper något, medan konsumism sker på samhällsnivå. Ett 

konsumtionssamhälle bygger på normen av att individer vill konsumera. Inom konsumtionssamhället 

skapas en bild av vilka värderingar som är rätt, där bland annat individer styrs av normer kring vad 

som är rätt och fel att köpa, vilka aktiviteter som är relevanta att ägna sig åt och vilken livsstil man bör 

ha. Individers val definierar också vem de är och hur andra uppfattar dem (Bengtsson & Östeberg, 

2011). De har ett fritt val att konsumera, därför kan individen uppleva att de har en förmåga att själva 

välja var denne ska konsumera, vilken typ av produkt samt till vilken aktör personen vill ge sin lojalitet 

till. Drivkraften bakom konsumtionen ligger i första hand att täcka de basala behoven. Först när de 

basala behoven är tillfredsställda söker individen efter bekräftelse av andra personer och även genom 

självförverkligande (ibid). Detta kan förklaras av de olika konsumtionsvanorna konsumenter har vid 

köpbeslutsprocesser. 

  

2.2.3.2 Identitetsskapande 

Identitet är något en individ skapar på egen hand, där individer formas och tolkar varumärken utifrån 

sina identiteter (Bengtsson & Östeberg, 2011). Vad individer väljer att konsumera utgör en stor del av 

individers identitet. Genom att konsumera en viss typ av varor kan individer bygga upp en bild av 

vilka de är. Den ständiga informationen som individer exponeras av formar även individers identiteter, 

detta då de ständigt utsätts för ett val mellan att antingen hålla med informationen eller inte. 

Konsumtionssamhället skapar fasta positioner som individer kan välja att utgå ifrån. Detta genom att 

marknaden ger förslag kring hur en ideal identitet ska se ut. Denna typ av identitetsskapande förhåller 

sig mycket till de normer som finns på marknaden där individer anpassar sig efter dem (ibid). 
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2.2 Aktörer inom CSR 

Nedan presenteras tidigare forskning som har studerats kring aktörerna, konsumenter och företag, 

inom CSR området. 

  

2.2.1 Konsumenters syn på CSR 

Intressenter ställer allt mer krav på företag gällande CSR. Konsumenter lägger mer fokus på faktorer 

som inte tillhör produkten, faktorer som bland annat berör arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, 

miljöaspekter och sociala frågor beaktas i större utsträckning vid konsumtion av en produkt (Jetkins, 

2005). 

  

En studie som utfördes på den svenska marknaden av Anselmsson och Johansson (2007) hade i syfte 

att ta reda på konsumenternas syn vid köp av produkter inom livsmedelsbranschen i förhållande till hur 

CSR-arbetet kommuniceras ut. Anselmsson och Johansson (2007) kom fram till att konsumenternas 

val av produkter inom livsmedelsbranschen påverkas av bolagens engagemang till CSR. CSR-arbetet 

är en viktig del inom företagen och att kommunicera ut arbetet inom livsmedelsbranschen har gynnat 

bolagen i form av ökat antal konsumenter. 

  

I Pivato et al. (2008) studie framgår ett positivt samband mellan CSR och konsumenters förtroende vid 

köp av produkter som är producerade på ett hållbart sätt. I studien lyfter de fram förtroendet som en 

betydande faktor i köpprocessen som en konsument går igenom vid val av en produkt. De menar att 

CSR kan ge en positiv påverkan på en konsument och kan vara avgörande vid anammande av en 

produkt. Det som konstateras i Pivato et al. (2008) studie är således att konsumenter kan påverkas i sin 

köpprocess, gällande förhållandet mellan produktens kvalitet och CSR initiativen som ligger bakom 

produkten. Detta innebär att det finns ett beroendeförhållande som konsumenter beaktar vid 

beslutsfattandet.  

 

Bhattacharya och Sen (2004) lyfter fram ytterligare en intressant ståndpunkt som tyder på att 

konsumenter lättare tar till sig CSR information som är negativt laddad. Denna ståndpunkt går att 

styrka med Skowronski och Carlston (1999) som hävdar att det finns ett beroendeförhållande mellan 

individers inställning till andra personers beteende och vad dessa signalerar. En individ som utför 

oetiska handlingar blir snabbare dömd som en dålig människa av sina medmänniskor. Utför däremot 

en individ en god handling är det inte lika iögonstickande för omgivningen och uppmärksammas inte 

på samma sätt. Dåliga gärningar slår hårdare. De menar att dessa exempel går att tillämpa på 

konsumenters syn på företag som drabbas av dålig publicitet. Organisationer som bedriver en 

verksamhet med oetiska inslag kommer snabbt att målas upp som en oetisk organisation, det beror på 

att konsumenter snabbare fångar upp negativ information än positiv (Skowronski och Carlston 1999). 

Därför är det viktigt att företag som arbetar med CSR gör det på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt, för 

att inte drabbas av detta (Bhattacharya & Sen, 2004). 

2.2.2 Användandet av CSR bland företag 

Det finns forskning som visar varför företag väljer att arbeta med CSR. Kurucz et al. (2008) menar i 

sin studie att det finns fyra olika aspekter som skapar motivation hos företag att arbeta med CSR. I 

studien delas dessa aspekter upp i fyra olika områden, där den första är kostnad och riskminimering. 
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De hävdar att företag väljer att arbeta med CSR relaterade aktiviteter i hopp om att minska kostnader 

och risker i företaget. Att vinna konkurrensfördelar är den andra aspekten och forskarna konstaterar att 

CSR-arbetet utförs genom ett rent strategiskt syfte för att vinna konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenter inom samma bransch. Tredje aspekten är rykte och legitimitet, som handlar om att 

företaget kan få ett bättre rykte om de arbetar med CSR, eftersom det kan stärka varumärkesvärdet. Ett 

förbättrat rykte och ett starkare varumärke är även faktorer som ger upphov till ökad legitimitet från 

andra håll, exempelvis via konsumenter, leverantörer och även från samhället i stort. Synergiskt 

värdeskapande är den sista aspekten som handlar om att skapa en ”Win-Win Situation”, detta genom 

att binda kontakter med flera intressenter samtidigt och även kunna bidra till ett mer hållbart 

företagande. Dessa fyra aspekter visar att företag som arbetar med CSR kan få ut många fördelar av 

det (Kurucz et al. 2008). Detta går inte i linje med vad Berger et al. (2007) kommit fram till i sin 

studie, som hävdar att användandet av CSR inte alltid är positivt för alla företag. Stora skillnader 

förekommer mellan branscher, eftersom inom vissa branscher prioriterar kunder användandet av CSR i 

högre utsträckning än i andra branscher. Därför är det viktigt att titta på specifika branscher och dra 

sina slutsatser utifrån företag inom samma bransch (ibid). 

 

Vanhamme och Grobben (2009) argumenterar i sin studie om hur företag kan använda sig av CSR som 

förevändning i situationer vid kris. Forskarna undersökte om tiden för användandet av CSR är av 

betydelse. Resultaten visade att företag som har en längre historia av ett CSR användande kan enklare 

använda CSR argument som en täckmantel när de får negativ publicitet. De menar även att 

konsumenter har större tillit till dessa företag och är mer accepterande gentemot företaget om de utsätts 

för dålig publicitet. Detta för att företag som arbetat med CSR under en längre tid har vunnit 

förtroende från samhället. Därför kan de på ett enklare sätt skylta med de goda handlingar de gjort 

genom sitt CSR-arbete vid krissituationer, utan att samhället reagerar negativt på det. Deras studie har 

visat resultat på att företag som nyligen börjat arbeta med CSR och visar upp det för offentligheten inte 

har lika lätt att vinna legitimitet från samhället och konsumenterna (ibid).  

2.3 Att kommunicera ut CSR 

2.3.1 Kommunikationsmodell 

År 1948 presenterade Harold D. Laswell en kommunikationsmodell som utgörs av fem steg där 

sändaren formulerar ett budskap eller meddelande som förmedlas via kommunikationskanaler för att 

nå fram till mottagaren. Därefter lämnar mottagaren till sändaren en reaktion som motsvarar effekten 

av budskapsförmedlingen (McQuail & Sven, 1993). Forskaren menar att kommunikation kan 

beskrivas genom att besvara frågorna; Vem? Säger vad? I vilken kanal? Till vem? Med vilken effekt?  

 

Ett år senare vidareutvecklade forskarna Shannon & Weaver (1949) modellen som även har varit 

grunden för vidareutveckling av en mångfald olika begrepp och teorier kring kommunikation då den 

kan tillämpas på all sorts kommunikation. Shannons och Weavers (1949) modell har blivit en av de 

mest användbara modellerna inom kommunikationsteorier (Al-Fedaghi et al. 2009). I denna studie är 

modellen relevant att tillämpa för att kunna besvara forskningsfrågan kring hur konsumenter uppfattar 

och förhåller sig till CSR information som företag kommunicerar ut. Modellen hjälper även till att 

förstå varför konsumenter uppfattar kommunikationen som förmedlas ut på ett visst sätt. 
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Figur 1. Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 1997). 

Kommunikationen inom basmodellen beskrivs som en linjär process (Fiske, 1997; Hård Af Segerstad, 

2011). Första steget är informationskälla som handlar om att ett meddelande eller budskap ska 

förmedlas vidare, och i detta fall kan budskapet inta olika former som musik, bilder, ord eller 

uttalande. Meddelandet ska i sin tur förmedlas vidare, vilket den görs av en så kallad sändare vars 

uppgift är att förändra meddelandet till signaler. Dessa signaler sänds av sändaren genom en utvald 

kommunikationskanal som sedan erhålls och tolkas av mottagaren som är nästa komponent i modellen. 

Mottagaren är den individ som sändaren med avsikt vill förmedla informationen till. Det sista steget är 

slutdestinationen och då har meddelandet anlänt mottagaren som avkodar innehållet (Fiske, 1997).  

  

Fokusen inom Shannons och Weavers (1949) kommunikationsmodell ligger inte på vad själva 

budskapet handlar om utan det viktiga är hur överföringen av information går till samt hur 

meddelandet från sändaren stämmer överens med hur mottagaren har tagit emot och uppfattat 

informationen. Alla störningar som förekommer när meddelandet ska förmedlas från sändaren genom 

kommunikationskanaler till mottagaren kallas för brus. Det är sådana störningar som varken 

mottagaren eller sändaren kan påverka. När brus uppstår kan meddelandet i vissa fall inte nås fram 

eller missuppfattas på korrekt sätt. Modellen gjorde det därmed möjligt att finna problematiken vid 

informationsöverföringen (Fiske, 1997).  

  

Vidare beskriver Shannon och Weave (1949) problem som kan förekomma inom kommunikation i tre 

olika områden; tekniska bruset, semantiska bruset och effektivitetsbruset. Det förstnämnda bruset 

handlar om störningar som förekommer inom kommunikationskanalen som i sin tur medför 

svårigheter att informationen från sändaren når fram till mottagaren. Semantiskt brus innefattar 

störningar som tyder på att mottagaren feltolkar eller missuppfattar det utsända meddelandet. 

Effektivitetesbruset handlar om att meddelandet inte har influerat mottagaren på samma sätt som 

sändaren önskat (Fiske, 1997). 

2.3.2 Strategier för CSR-kommunikation  

Det är viktigt att företag och intressenter medverkar i diskussioner samt innehar en utbytesrelation som 

innefattar ett informationsutbyte med varandra. Med hjälp av denna kommunikation kan företagen 

skapa och utveckla relationer på lång sikt samt påverka omgivningens bild av företaget, vilket i detta 

fall gör att kommunikationen av CSR utgör en central del i bolagens verksamhet (Grafström et al. 

2008). För att kommunicera ut sitt CSR-arbete kan olika strategier användas. Morsing och Schultz 

(2006) har i sin studie framställt tre kommunikationsstrategier gällande CSR gentemot intressenter. 
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Den första benämns som intressent-informationsstrategi och handlar om att det alltid är företagen som 

kommunicerar ut sitt arbete till sina intressenter. Detta innebär att det tyder på en 

envägskommunikation. Avsikten med kommunikationsstrategin är att företagen ska vara så objektiva 

som möjligt och enbart kommunicera ut sitt CSR-arbete utan att beakta intressenternas åsikter. När 

företag sprider denna typ av information kan det ge olika konsekvenser (Smith, 2003). Antingen 

genom att konsumenter väljer att stödja dem och köpa deras varor samt visa lojalitet, eller bojkotta 

företaget genom att avstå från att handla deras produkter. Följaktligen blir det viktigt för bolagen att 

informera och lyfta fram goda avsikter, beslut samt handlingar om företagens CSR aktiviteter på ett 

tilltalande sätt i hopp om att få konsumenternas stöd (Morsing & Schultz, 2006).  

  

Intressent-responsstrategin är den andra strategin och förknippas med en 

tvåvägskommunikationsstrategi som innebär att kommunikationsflödet går både till och från 

allmänheten. Företagen lyssnar och tar emot allmänhetens åsikter, dock utan att vilja anpassa eller 

ändra sig efter deras förväntningar. För att ta reda på om allmänheten accepterar företagens beslut och 

arbete gällande CSR används marknadsundersökningar samt opinionsmätningar som verktyg. 

Företagen försöker dock forma undersökningarna på ett sätt som får intressenterna att svara på det 

företagen vill höra istället för att försöka förstå vad deras intressenter är intresserade av. Morsing och 

Schultz (2006) menar att denna strategi är asymmetrisk eftersom balansen mellan företaget och dess 

intressenter inte är jämn.  

  

Den tredje och sista strategin handlar om symmetrisk tvåvägskommunikation och innebär att en öppen 

dialog förs mellan företagen och dess intressenter. Strategin har både likheter och skillnader med de 

tidigare nämnda strategierna. Intressent-involveringsstrategi kan jämföras med informationsstrategin, 

som menar att företag försöker vinna intressenterna stöd och tillit genom att förmedla samt 

kommunicera ut sitt arbete för att visa att de arbetar med CSR och gör goda gärningar. Gemensamt 

med responsstrategin är att företag använder undersökningar och mätningar för att erhålla intressenters 

åsikter samt förväntningar. Det som däremot skiljer denna strategi från de två andra är att den inte 

enbart fokuserar på att förmedla information eller göra undersökningar, utan det handlar även om att 

skapa en relation med intressenter. Det görs genom att låta intressenterna blir mer involverade i 

processen i form av kontinuerlig kontakt och dialoger med företagen. Detta för att ta reda på vilka 

förväntningar intressenterna har. Företagen måste i sådana fall vara villiga att förändra sitt CSR-arbete 

vid behov och tanken är att låta sig påverkas av intressenternas synpunkter (ibid).  

2.3.3 Kommunikationskanaler 
 

2.3.3.1 Reklamkampanjer 

Ett sätt för företag att kommunicera ut CSR information är via reklamkampanjer. Reklam kan 

kommuniceras ut via media, tidningar, affischer, radio, tv och direktutskick. Företag genomför 

kampanjer för att belysa specifika produkter men kan även användas för att lyfta fram viktiga 

ansvarsfrågor som de står för. Det är inte helt riskfritt att göra reklam eller kampanjer, då människor 

kan uppfatta reklamen på olika sätt vilket gör att syftet inte alltid uppfattas korrekt (Pomering & 

Johnson, 2008). 
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Jessica Bjurström som är VD för Sveriges kommunikationsbyråer menar att synen på reklam har 

förändrats. Idag måste reklam vara etisk försvarbart och stå i linje med företagens sociala 

ansvarstagande. Företags marknadsföring som kommuniceras bör gå i samklang med bilden av 

varumärkesimagen som önskas. Bjurström talar även om att det pågår en normförskjutning som 

innebär att de flesta agerar som undersökande journalister för att avslöja oegentligheter i företagen. Det 

gör att företagen exponeras väldigt mycket av dålig publicitet vilket gör att konsumenter väljer att 

avstå från företag som målas ut som icke trovärdiga (Sydsvenskan, 2012). 

  

En annan risk som finns på marknaden idag är att det har uppstått en reklammättnad. Konsumenter 

möter dagligen flertals olika typer av reklamkampanjer och budskap som företag försöker 

marknadsföra. Detta kan medföra svårigheter kring att väcka intresse och skapa nyfikenhet hos 

konsumenter genom denna typ av kommunikationskanal (Olausson, 2009). 

  

2.3.3.2 Sociala medier  

Internetbaserade kommunikationskanaler som sociala medier och webbplatser tar en allt större plats 

inom företagsvärlden. Dessa kommunikationskanaler är kostnadseffektiva och sprids till allmänheten 

fort. Det har utvecklats till att bli en ny arena för företag där de kommunicerar ut sina produkter och 

prestationer till sina konsumenter (Olausson, 2009).  

  

Flera studier har gjorts kring hur användningen av sociala medier kan påverka företagen positivt. Rapp 

et al. (2013) kom fram till att företagens prestationer i form av stärkt lojalitet, ökad lönsamhet och 

varumärkesbyggande kan öka vid användning av sociala medier. Detta går även i linje med Hajli 

(2014) som kom fram till att det ökade förtroendet hos konsumenter leder till ökad försäljning. Med 

hjälp av sociala medier finns en möjlighet att företag skapar bättre relationer med deras konsumenter. I 

Kesavan et al. (2013) studie beskriver forskarna hur viktigt det är att integrera sociala medier som ett 

verktyg i bolagens kommunikationsstrategi för att kommunikationen ska ske effektivt. Vidare menar 

Gallaugher & Ransbotham (2010) att sociala medier har möjliggjort för företag att kommunicera med 

sin omgivning genom att man får en bättre inblick av konsumenternas synpunkter.  

  

Andra forskare som Kim et al. (2014) studerade både hur och vad bolag väljer att kommunicera ut på 

sociala medier. De undersökte vilka kommunikationsstrategier bolagen tenderar att använda på 

Facebook samt vilken information som förs via dessa strategier. Fokus låg på att ta reda på vad bolag 

tenderar att kommunicera till sina intressenter och vilka intressenterna är. Forskarna kom fram till att 

den största delen av kommunikationen på Facebook består av information om bolagens produkter och 

tjänster. Resultatet visade även att konsumentgruppen prioriteras framför andra intressentgrupper. 

  

2.3.3.3 Hållbarhetsredovisningar 

Hållbarhetsredovisningen är ett sätt för företag att förmedla icke finansiell information till deras 

intressenter (EU, 2016). I hållbarhetsredovisningar kan man bland annat läsa om företagens strategier, 

risker och utfall i samband med miljöfrågor, sociala frågor, mänskliga rättigheter, antikorruption och 

mångfald bland anställda (ibid). 

 

Hållbarhetsredovisningen används som ett kommunikationsverktyg mellan företag och intressenter 

(Bansal & Roth, 2000). Med ökad insyn till information får intressenter en ökad förståelse av 
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företagens effekter på miljön och kan utifrån den informationen ta affärsmässiga beslut. Enligt 

Morsing och Schultz (2006) kan hållbarhetsrapporter ses som dokument som tas emot med större 

trovärdighet än andra kommunikationskanaler. Förutsatt att CSR informationen som finns i 

hållbarhetsrapporten bygger på förutvarande dialoger med konsumenter. 

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Nedan sker en sammanfattning av hur den teoretiska referensramen hör ihop och en redogörelse av hur 

teorierna ska användas i studien. Strukturen följer teoriavsnittet där teorierna fogats samman och 

operationaliseras.  

2.4.1 CSR relaterade teorier    

Inom huvudämnet CSR inryms ett antal omfattande teorier och begrepp som är relevanta för att kunna 

besvara forskningsfrågorna och syftet. CSR, institutionell teori och legitimitetsteorin är teorier som 

kompletterar varandra och har valts ut för denna studie. I begreppet CSR inryms tre dimensioner som 

beskriver att bolag inte enbart har ett ekonomiskt ansvar, utan även ett socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. Dessa tre ansvarstaganden ska användas i denna studie genom att identifiera vilka 

delar som H&M och Gina Tricot arbetar med, detta för att kunna identifiera hur företagen arbetar med 

CSR vilket är en viktig del för att kunna uppnå syftet. Definitionen av CSR är även essentiell för att ta 

reda på hur konsumenter uppfattar CSR samt om det föreligger skillnader i hur de uppfattar begreppet.  

  

De tre ansvarstagandena, som inryms i begreppet CSR, påverkas av vad den institutionella teorin 

beskriver som tvingande och imiterande isomorfism då företag tenderar att ta hänsyn till omvärldens 

krav som ställs på organisationer. Den institutionella teorin beskriver hur företag och samhället är 

ömsesidigt beroende av varandra samt att de måste leva upp till de formella och informella kraven och 

regler som ställs. Teorin blir därmed relevant att ha med då företag tenderar att arbeta med 

hållbarhetsfrågor på grund av krav som ställs från samhället. Detta undersöks genom att frågor ställs 

till H&M och Gina Tricot gällande hur de hanterar intressenters krav. Teorin belyser även hur 

samhällets krav och normer kan göra att en organisation ändrar på sitt arbete för att uppfylla krav som 

ställs på dem för att konsumenter ska fortsätta handla hos dem. Denna del av den institutionella teorin 

är särskild viktig i studien då författarna kan använda detta för att undersöka om företagen anpassar sitt 

CSR-arbete utefter kundens krav. Tillvägagångssättet för att få svar på denna typ av fråga behandlas i 

intervjuerna, såväl med företagen och konsumenterna. 

  

Att företag arbetar med hållbarhetsfrågor är för att det är ett krav, en norm eller för att andra bolag gör 

det, går således att koppla till begreppet legitimitet. Därav blir legitimitetsteorin väsentlig att ha med i 

denna studie då den kommer hjälpa till att besvara hur och varför bolag arbetar med CSR och varför de 

kommunicerar ut CSR informationen. Legitimitetsteorin innefattas av ett socialt kontrakt mellan 

företaget och samhället som bygger på att omgivningen ska acceptera företagens beslutsfattande och 

dess effekter på samhället. Här blir det intressant att undersöka om företagen tar hänsyn till kraven 

som konsumenterna ställer och om de försöker anpassa sin bedrivna verksamhet för att vinna 

legitimitet från dem. Detta behandlas på samma sätt som ovanstående, genom intervjuer med 

företagen. Detta går även att undersöka ur ett konsumentperspektiv. Genom att ställa frågor som 

undersöker om konsumenter upplever att legitimiteten till ett företag blir starkare om företagen 
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förknippas med hållbarhetsfrågor går det även att se om legitimiteten har en positiv inverkan på deras 

köpbeslut. På så sätt skildras konsumenters olika uppfattningar av frågan vilket denna studie syftar till. 

  

För att hjälpa studiens författare att besvara forskningsfrågan kring hur konsumenter uppfattar och 

förhåller sig till CSR information som företag kommunicerar ut, har konsumtionskulturtetorin använts. 

Teorin bidrar med en förståelse kring hur konsumenter resonerar vid konsumtion, samt betonar att alla 

konsumenter definieras av olika identiteter. Detta förklarar att individer beaktar olika aspekter vid 

köpprocessen, därför skiljer sig även individers uppfattningar från varandra. 

2.4.2 Aktörer inom CSR 

Utifrån tidigare forskning har författarna lyckats identifiera vilka aktörer som är av betydelse att 

fokusera på för att kunna besvara studiens forskningsfråga, delfrågor och syfte. I denna studie blir 

konsumenterna och företagen relevanta aktörer att undersöka närmare. En djupdykning av skriverier på 

sociala medier, artiklar och andra tillgängliga offentliga dokument utförs. Företagen är de som 

kommunicerar ut det utförda CSR-arbetet via exempelvis sociala medier och reklamkampanjer. Detta 

tas i sin tur emot av konsumenterna som uppfattar informationen på olika sätt. 

2.4.3 Att kommunicera ut CSR 

Kommunikationsmodellen förklarar hur kommunikationen mellan företagen, sändaren, och 

konsumenterna, mottagarna, går till. Modellen betonar även problem som uppstår när meddelande ska 

föras vidare från sändaren till mottagaren. Vidare är kommunikationsteorier relevanta i denna studie 

dels för att ta reda på vilka strategier företagen använder sig av för att kommunicera ut sitt CSR-arbete 

till intressenter, dels hur företag använder sociala medier, reklamkampanjer och hållbarhetsrapporter 

som kommunikationsverktyg. Teorierna kring kommunikation hjälper studiens författare att kartlägga 

hur kommunikationen mellan företagen och konsumenterna går till samt hur detta i sin tur uppfattas av 

konsumenterna.  

  

Slutligen blir det relevant att redogöra för vilka kommunikationskanaler som används vid CSR-

kommunikation till konsumenter. De valda kommunikationskanalerna som presenteras i teorin ligger 

till grund för de jämförelsepunkter som författarna använder sig av vid jämförandet av CSR-arbetet 

som bolagen kommunicerar ut.   

  

Nedanstående modell kopplar samman den teoretiska referensramen och sammanfattar det som utgör 

normen för CSR inom företagsekonomisk forskning. 
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Figur 2. Egenkonstruerad CSR- modell. 
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3. Metod 

I följande kapitel redogörs och motiveras studiens metodval som har använts för att kunna besvara 

studiens forskningsfråga, delfrågor och uppnå syftet. Avsnittet börjar med studiens vetenskapssyn och 

övergår sedan till forskningsstrategi, forskningsdesign och datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas 

därefter med ett avsnitt om metod- och källkritik. 

  

3.1 Vetenskaplig synsätt  

Studien avser att studera och förstå hur konsumenter uppfattar och förhåller sig till företagens CSR 

information som kommuniceras ut. Inom forskning är positivismen och hermeneutiken två 

grundläggande vetenskapliga förhållningssätt. Denna studie präglas av den hermeneutiska 

vetenskapssynen som står för tolkningslära vars syfte är att studera, tolka samt förstå hur mänskliga 

beteenden och erfarenheter tillämpats (Widerberg, 2002). Det hermeneutiska synsättet skapar en 

möjlighet för författarna att finna tolkningar i modeföretagens handlingar samt konsumenternas 

uppfattningar och är således lämplig att utgå från i förhållande till studiens syfte och forskningsfråga.  

3.2 Forskningsstrategi 

Vilken metod författaren väljer att tillämpa beror på studiens syfte och forskningsfråga (Trost, 2010; 

Jacobsen, 2002). För att uppnå studiens syfte, det vill säga hur konsumenter uppfattar och förhåller sig 

till CSR information som kommuniceras ut, genom att belysa hur och varför företag arbetar med CSR 

samt hur de kommunicerar ut arbetet, ansågs den kvalitativa metoden vara relevant eftersom denna 

form av forskningsstrategi strävar efter att förstå och förklara ett fenomen (Bryman & Bell, 2013).  

  

Konsumenters uppfattningar kan vara svåra att mäta med kvantifierbar data, därför ansåg studiens 

författare att insamlad data bör vara beskrivande och detaljerad för att syftet ska kunna uppnås. Det 

insamlade materialet inom den kvalitativa forskningsstrategin utgörs av ord, text och handlingar och 

går ut på att tolka, beskriva samt förklara företeelser (Trost 2010). I denna studie behövs ett utrymme 

för tolkning, förståelse och förklaring till hur och varför modeföretag väljer att arbeta med CSR, hur de 

kommunicerar ut CSR-arbetet och framförallt hur konsumenter uppfattar och förhåller sig till 

företagens CSR information som kommuniceras ut. Till skillnad från den kvantitativa metoden lämnar 

den kvalitativa metoden ett utrymme för författaren att studera ämnesområdet inifrån, genom att sätta 

sig in i respondentens situation och se det ur dennes perspektiv. Detta ger en djupare förståelse och en 

mer fullständig uppfattning av fenomenet vilket i sin tur ger en helhetsbild av företeelsen (Holme & 

Solvang, 1997). Studier av kvalitativa inslag är därmed mer deskriptiva. Fördelen med den kvalitativa 

forskningsmetoden är att den skapar möjlighet för studiens författare att föra dialoger med 

respondenterna via intervjuer. Detta för att få fram deras kunskap och åsikter på ett tydligt sätt, 

samtidigt som den ger utrymme till ovanliga eller oförutsägbara svar (Ryen, 2004; Merriam, 2009). 

  

När all data är insamlad finns det olika tillvägagångssätt för hur författaren relaterar teori och empiri 

till varandra, detta skiljer sig beroende på vilken metod som tillämpas (Patel & Davidson, 2011). 

Studiens författare har studerat och utgått från befintliga teorier inom CSR innan insamling av data för 

att skapa en förförståelse. De befintliga teorierna är även grunden för skapandet av studiens 

datainsamlingsmetod och har i sin tur styrt insamlad data samt redogörelsen av slutsatserna. Detta 

innebär att slutsatserna baseras på de utvalda teorierna som studien grundar sig på (ibid).  
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3.3 Forskningsdesign 

3.3.1 Fenomenografi  

För att besvara studiens syfte har författarna använt en fenomenografisk metodansats. Som tidigare 

nämnt, handlar den kvalitativa metoden om hur man gestaltar ett sammanhang, det vill säga hur man 

beskriver ett fenomen på bästa möjliga sätt. Inom den kvalitativa forskningsstrategin ingår en 

forskningsdesign som kallas för den fenomenografiska ansatsen (Larsson, 1986). Denna ansats är en 

analysmetod som är styrande för vilken typ av data studien avser att samla in och syftar till att förklara 

hur människor uppfattar sin omvärld och fokuserar på olika variationer i uppfattningar om samma 

fenomen. Eftersom studien har två olika perspektiv, där konsumentperspektivet är ett av de, blir denna 

forskningsdesign relevant att utgå ifrån för att ta reda på hur konsumenter uppfattar och förhåller sig 

till informationen som kommuniceras ut. Begreppet uppfattningar blir således en central del i studien, 

då författarna strävar efter att ta reda på distinktionen mellan CSR informationen som företagen 

kommunicerar ut i förhållande till hur konsumenterna uppfattar och förhåller sig till denna 

information.  

  

Forskare inom fenomenografin menar att en uppfattning är komplex att nå. Det blir ytligt om man 

endast tittar på en aspekt av ett fenomen. För att uppnå en djup förståelse av något är det viktigt att 

undersöka flera aspekter som går att relatera till varandra (Fejes et al. 2015) vilket denna studie avser 

att göra. De olika aspekterna i studien avser att undersöka fenomenet CSR, i kontexten av ett 

företagsperspektiv och ett konsumentperspektiv vilket innebär att olika kvalitativa skilda uppfattningar 

kan komma att identifieras. Studien ska även påvisa hur dessa olika uppfattningar förhåller sig till 

varandra. Detta möjliggör således att studien kan få en djupare förståelse av det undersökta fenomenet. 

För att förtydliga hur fenomenografin används som forskningsdesign i denna studie har författarna 

beskrivit hur en grupp individer uppfattar fenomenet och CSR informationen som de exponeras av. 

Författarna eftersträvar att beskriva hur CSR informationen framstår för konsumenterna och inte hur 

det egentligen är. 

3.3.2 Fallstudie 

Eftersom en del av syftet som berör företagsperspektivet, har en förklarande karaktär och bygger på 

hur och varför frågor, har undersökningen genomförts som fallstudie. Studien är en flerfallstudie då 

fler än ett fall har undersökts. Enheterna som har studerats består av företagen H&M och Gina Tricot. 

  

Syftet med en flerfallsstudie är att klargöra likheter och skillnader, men även öka medvetenheten och 

förståelse för ett visst område. I detta fall blev denna typ av studie ett naturligt val då studiens 

delfrågor kan besvaras genom att i första hand ta reda på hur och varför olika bolag inom samma 

bransch arbetar med CSR samt hur de kommunicerar ut sitt arbete. Vid granskning av 

jämförelsepunkterna, som består av företagens sociala medier, reklamkampanjer och 

hållbarhetsrapporter, har fokus legat på att hitta information där bolagen riktar CSR information till 

sina konsumenter. Detta för att sedan kunna besvara forskningsfrågan som handlar om hur 

konsumenter uppfattar och förhåller sig till CSR informationen som företag kommunicerar ut. 

Flerfallsstudien hjälpte författarna att studera och analysera de separata fallen, H&M och Gina Tricot 

var och en för sig, därefter ställdes respektive resultat mot varandra. Detta medför en bättre förståelse 

för det som undersöks än om enbart ett fall skulle studeras (Bryman & Bell, 2013).  
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Fördelen med denna typ av studie är att slutsatserna oftast beaktas som mer pålitliga än en enkel 

fallstudie då flera enheter fångas upp, det möjliggör att de olika fallen kan komplettera varandra (Yin, 

2007). Detta har gjorts i denna studie för H&M och Gina Tricot, vilket gjort det möjligt att 

gemensamma och avvikande mönster har gått att identifiera mellan bolagen. 

  

3.4 Sekundär- och primärdata  

Det empiriska materialet som ligger till grund för studien består av både primär- och sekundärdata. 

Studiens primärdata består av två semistrukturerade tematiska gruppintervjuer med H&M:s och Gina 

Tricots konsumenter då avsikten är att upptäcka variationer i uppfattningarna kring CSR hos 

respondenterna. Utöver detta består primärdata även av semistrukturerade intervjuer med 

modeföretagen H&M och Gina Tricot.  

  

Studiens författare har även fokuserat på CSR information som H&M och Gina Tricot delar på sociala 

medier, som Facebook och Instagram, samt reaktionerna som lämnats i kommentarsfältet från både 

konsumenter och opinionsskapare. Opinionsskapare definieras i denna studie som personer som 

lämnar en kritisk och ifrågasättande åsikt i kommentarsfältet och benämns i empiri samt analys som 

aktivister. Kommentarerna som valts ut från opinionsskapare har valts ut genom att välja de 

kommentarer som förmedlar positiva samt negativa åsikter av hållbarhetsarbetet som företagen 

kommunicerar ut. Detta för att fånga upp individers olika uppfattningar av CSR informationen. De 

kritiska kommentarerna som samlats in bekräftar att konsumenterna förhåller sig kritiskt till CSR 

informationen som företagen kommunicerar ut. Denna typ av data klassificeras i detta fall som 

primärdata eftersom författarna själva valt ut och samlat in olika kommentarer som är anpassade till 

studiens forskningsfråga och delfrågor. Informationen som valts ut via Facebook och Instagram är 

även deskriptiv, då det beskriver företagens sätt att kommunicera ut CSR information via sociala 

medier.  

  

För att kunna besvara studiens forskningsfråga, delfrågor och uppnå studiens syfte behövs även 

sekundärdata. Det är data som inte är ämnat specifikt för studiens syfte samt frågeställningar och som 

tidigare är insamlad av någon annan (Jacobsen, 2002). Utifrån olika vetenskapliga artiklar, som i detta 

fall är studiens sekundärdata, fick författarna en inblick kring problematiken samt forskningsläget 

inom området och kunde utifrån detta hitta ett glapp i forskningen som resulterade i studiens 

forskningsfråga. Denna typ av sekundärdata har använts som analysverktyg i samband med studiens 

primärdata. Fördelarna med sekundärdata är att data är av hög kvalité samt att tid och pengar sparas i 

form av att författarna inte behöver genomföra en studie på egen hand (Patel & Davidson, 2011).  
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3.5 Datainsamlingsmetod 

3.5.1 Konsumentperspektiv 

 

3.5.1.1 Semistrukturerade tematiska gruppintervjuer 

Eftersom forskningsfrågan undersöker ett konsumentperspektiv blir det relevant att använda sig av 

ytterligare en datainsamlingsmetod. Detta görs med hjälp av semistrukturerade tematiska 

gruppintervjuer för att samla konsumenters olika uppfattningar av fenomenet CSR. Studien utgår från 

en fenomenografisk ansats där syftet med studien i huvudsak är att komma åt variationer i 

konsumenters uppfattningar kring CSR information som företagen kommunicerar ut. Genom att 

använda semistrukturerade tematiska gruppintervjuer har studien lyckats fånga upp konsumenternas 

olika uppfattningar. Individers varierande uppfattningar går att identifiera enklare när en grupp 

individer får diskutera ett fenomen (Denscombe, 2016). Denna form av intervju anses därför vara 

lämplig för studiens undersökning, då den ger intervjuaren möjligheten att låta respondenten uttrycka 

sina åsikter samt fördjupa sig i specifika och intressanta aspekter inom CSR, utan att vara styrda av 

fasta svarsalternativ (ibid).  

  

Gruppintervjuer är en relevant datainsamlingsmetod att använda sig av om huvudsyftet är att studera 

hur resonemang kring ett specifikt ämne är utformat bland en speciell grupp av människor (Bryman & 

Bell, 2013; Wibeck, 2010). Detta gör den valda datainsamlingsmetoden relevant eftersom 

konsumentperspektivet i denna studie har till syfte att ta reda på hur konsumenter uppfattar och 

förhåller sig till CSR information som företag kommunicerar ut. Gruppintervjuerna berikar det 

empiriska underlaget med ett konsumentperspektiv som visar en diversifierad bild av konsumenters 

attityder, tankar och uppfattningar till CSR informationen som kommuniceras ut.  

  

Semistrukturerade tematiska gruppintervjuer kan liknas vid vardagliga diskussioner där människors 

åsikter, föreställningar, attityder och värderingar diskuteras (Wibeck, 2010).  Denna 

datainsamlingsmetod är en effektiv metod som ger riklig information vilket denna studie strävar efter 

att få för att kunna dra relevanta slutsatser (Tynan & Drayton, 1988). Den valda 

datainsamlingsmetoden är således även relevant att utgå ifrån eftersom studien präglas av en 

fenomenografisk ansats som syftar till att få fram variationer i uppfattningar av CSR information. 

Wibeck (2010) argumenterar att semistrukturerade tematiska gruppintervjuer ger möjlighet till 

upptäckande, där studier kan berikas med information som annars inte går att begripa på samma sätt. 

Semistrukturerade tematiska gruppintervjuer möjliggör även till ett djup och ett sammanhang som 

krävs för att få en djupare förståelse för varför människor resonerar som de gör. Detta är relevant i den 

bemärkelse av att studien strävar efter att få en förståelse kring resonemangen som förs av 

konsumenterna som enligt tidigare studier kan uppfattas som en aning motstridiga (Morsing & Schultz, 

2006).  

  

Denna form av gruppintervju ger även utrymme för tolkning under intervjun vilket ger insikt till att 

förstå varför vissa företeelser ser ut som de gör samt hur utfallet uppstått. Andra fördelar med denna 

metod är att deltagarna delar med sig av sina tankar, erfarenheter och åsikter och jämför sina svar med 

varandra. Det leder in till nya diskussioner och infallsvinklar, vilket möjliggör att man utforskar djupet 

av kontexten då det frambringar egna tolkningar av ämnet som kan leda till att man undersöker 
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fenomenet utifrån nya aspekter (Wibeck, 2010). På så sätt berikas studiens resultat av konsumenters 

syn på CSR informationen som de exponeras av och utvecklar även nya samt oförutsedda perspektiv 

som ger information som kan vara intressant för studiens resultat. 

  

Att delta i semistrukturerade tematiska gruppintervjuer har visat sig vara mer avslappnande än att 

medverka på en intervju på tu man hand med en intervjuare. När deltagarna känner sig avslappnade 

blir diskussionen lättare och även mer personlig (Wibeck, 2010). Detta är viktigt för att uppnå studiens 

syfte och för att kunna besvara forskningsfrågan då studien söker efter personliga och ocensurerade 

svar från konsumenter. Därför är det viktigt att skapa en bekväm och avspänd miljö under 

intervjutillfället. Problem som kan uppstå under semistrukturerade tematiska gruppintervjuer är dock 

att gruppdiskussionen leds av personer med dominanta personligheter vilket gör att personer som är 

mer tillbakadragna inte får sin röst hörd i lika hög utsträckning. Det gör att denna studie kan gå miste 

om information som skulle kunna vara till nytta. En annan nackdel kan vara att gruppen censurerar 

åsikter som bryter mot gruppnormer som skapats i gruppdiskussionen vilket gör att den rätta bilden av 

det diskuterade ämnet inte presenteras fullt ut (ibid). 

  

Som nämnt ovan, finns det både fördelar och nackdelar med att utgå från semistrukturerade tematiska 

gruppintervjuer som datainsamlingsmetod. En viktig del att poängtera är att det är svårt att välja ut 

intervjupersoner eftersom man inte vet om de valda personerna kommer att ge sin bild av verkligheten. 

Det är även osäkert att veta hur god förmåga de har i att uttrycka sig själva. Urvalsfrågan är således 

viktig för att få den ultimata gruppen av personer att besvara frågorna som ställs. Dock är det värt att 

poängtera att författarna är medvetna om att denna studie inte har för avsikt att ge statistiskt 

generaliserbara resultat. Det viktiga och intressanta är däremot att beakta gruppmedlemmarnas 

uppfattningar och åsikter, även om det inte är representativt för samtliga konsumenter inom 

modebranschen (Wibeck, 2010). 

  

3.5.1.2 Population och urval 

Konsumentperspektivet har till syfte att undersöka hur företagens konsumenter uppfattar och förhåller 

sig till företagens CSR-arbete som kommuniceras ut. Därför består populationen av alla konsumenter 

som handlar eller tidigare har handlat från H&M och Gina Tricot. Urvalsgruppen i denna studie har 

valts genom ett icke-sannolikhetsurval som baseras på ett strategiskt urval som innebär att författarna 

med avsikt väljer ut respondenter som ska ingå i urvalet (Denscombe, 2016). Denna form av urval är 

lämplig när man vill skapa ett explorativt urval, som oftast förknippas med kvalitativ data och innebär 

att studiens författare vill studera respondenterna i urvalet mer djupgående. Utgångspunkten med ett 

strategiskt urval är att studiens författare handplockar respondenterna utifrån deras erfarenheter som i 

detta fall blir erfarenheter av CSR informationen som de exponerats av från företagen. Dessa utvalda 

personer anses ge mest värdefull data inom ämnesområdet och ger bidrag till studiens syfte och 

forskningsfråga som undersöker hur konsumenter uppfattar och förhåller sig till företagens CSR-arbete 

som kommuniceras ut. 

  

Studien genomförde två olika gruppintervjuer. Till den första gruppintervjun söktes respondenter som 

är aktiva och uttrycker sig kring modeföretagens CSR-arbete, därför valde författarna att besöka de 

utvalda företagens sidor på Facebook. Författarna valde även att göra samma inlägg på Facebook 

gruppen, Economista, som består av cirka 49 000 medlemmar där trådar kring ekonomi diskuteras. Där 
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handplockades några respondenter som kontaktades med en kort beskrivning om undersökningens 

syfte och tillfrågades om de hade möjlighet att delta i den första gruppintervjun. Det fanns även en 

möjlighet för respondenter som ville delta och var tillgängliga för intervju att kontakta författarna. 

Urvalet blev även ett så kallat bekvämlighetsurval då respondenterna som kontaktade författarna var 

lättillgängliga och först till hands. Detta resulterade i att sex respondenter var villiga och hade 

möjligheten att delta. Den andra gruppintervjun bestod av fem respondenter som slumpmässigt valdes 

ut på Södertörns högskola där författarna tillfrågade studenter i skolbiblioteket. Kriterier för att delta i 

gruppintervjuerna var att respondenterna är eller har varit konsumenter på H&M och Gina Tricot samt 

upplevt att de blivit exponerade av CSR information från företagen. 

  

3.5.1.3 Genomförande 

De semistrukturerade tematiska gruppintervjerna, gällande konsumenters uppfattningar av företagens 

CSR-kommunikation, genomfördes den 24:e mars 2017 samt 28:e april i ett av Södertörns Högskolas 

lokaler. Vid ett sådant tillfälle är det viktigt att välkomna alla deltagare och få dem att känna sig 

bekväma i intervjun. Moderatorn började med att tala om att respondenterna har rätt att avbryta sin 

medverkan om de känner för det, samt att informationen som samlas in är under gruppintervjun 

behandlas konfidentiellt och används endast för studiens ändamål. Vidare förklarade moderatorn 

studiens syfte samt en kort beskrivning om ämnesområdet. Enligt Bryman och Bell (2013) ska en 

moderator helst inte känna respondenterna sedan tidigare eftersom risken att intervjueffekten uppstår 

är stor. Att effekten skulle uppstå i denna studie var låg dels för att ingen av de utvalda respondenterna 

har en tidigare anknytning till moderatorn, dels för att moderatorn inte deltog i diskussionen som 

vanligtvis brukar ske i en personlig intervju. Den förkonstruerade intervjuguiden användes av 

moderatorn för att starta diskussionen och för att föra samtalen framåt, men även för att se till att de 

specifika teman som är kopplade till studiens referensram, tas upp under intervjun. 

  

I de semistrukturerade tematiska gruppintervjuerna agerade ena författaren som moderator och den 

andra som assisterande moderator. Detta samtidigt som diskussionen spelades in för att enkelt i 

efterhand kunna gå tillbaka till materialet och säkerställa att man inte har gått miste om viktig 

information, men även för att fokusera på intervjun och inte enbart på det som antecknas. Efter att 

intervjun genomfördes och spelades in, transkriberades materialet vilket innebär att deltagarnas 

kommentarer skrivs ner i ord (Saunders et al. 2009) där både inspelningen och anteckningarna från 

intervjun kompletterade varandra.   

  

Anledningen till att två gruppintervjuer genomfördes beror på att författarna ville få fram fler likheter 

och skillnader av konsumenters uppfattningar samt för att även uppnå en empirisk mättnad i studien. 

Efter första gruppintervjun upplevde författarna att informationen som fångats upp inte var tillräcklig 

kring fenomenet. Som första steg lästes det transkriberade materialet igenom, där författarna upplevde 

att vissa intressanta aspekter behövde tydliggöras. Därför återkopplade författarna till tre av 

respondenterna i den första gruppintervjun via Facebook där de tillfrågades om de kunde ställa upp på 

att besvara vissa av frågorna på ett mer detaljerat och utförligt sätt. Två av dem gick med på det och 

frågorna besvarades per telefon. Den andra gruppintervjun genomfördes för att se om svaren och 

uppfattningarna från den första gruppintervjun skulle skilja sig. Avsikten var även att få fram så många 

olika uppfattningar som möjligt inom samma fenomen. Efter att författarna ställde de kompletterande 

frågorna och utförde en ytterligare gruppintervju upplevde de att det insamlade materialet var 
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tillräckligt och därmed uppnått mättnad. Detta eftersom uppfattningarna som fångades upp inte skilde 

sig i större utsträckning mot den första gruppintervjun.  

 

3.5.1.4 Dataanalys 

Eftersom denna studie utgår från en fenomenografisk ansats har dataanalysen skett utifrån en 

analysmodell som består av sju steg. I det första steget bekantade studiens författare sig med det 

insamlade materialet. Detta gjordes genom en noggrann genomgång av det transkriberade materialet. 

Under intervjuerna, med företagen, konsumenterna och de sakkunniga, förde författarna anteckningar 

för att underlätta bearbetning vid senare skede. Det andra steget av dataanalysen kallas kondensation. I 

detta steg urskiljdes de delar som ansågs vara essentiella. Dessa delar benämns passager, som kan vara 

både kortare uttalanden eller längre resonemang. En del av passagerna har använts som kärnfulla citat 

vid illustration av kategorierna. Samtliga passager ligger till grund för det som sedan har jämförts i det 

tredje steget. Jämförelse av samtliga delar gjordes i det tredje steget, genom att författarna sökte upp 

likheter och skillnader från intervjuerna. Skillnaderna undersöktes sedan närmare, vilket möjliggjorde 

att ytliga skillnader upptäcktes. Genom att leta fram synonymer som användes hos respondenterna 

ledde det till att likheter hittades (Fejes et al. 2015). 

  

Vidare grupperades de funna likheterna och skillnaderna i det fjärde steget. Här försökte författarna 

relatera likheterna och skillnaderna till varandra. Variationen i skillnaderna sammanställdes under 

varje tema som diskuterades under intervjuerna. Detta för att i nästkommande steg kunna kategorisera 

det insamlade materialet. I det femte steget artikuleras kategorierna. Fokus låg på att hitta kärnan i 

likheterna för att kunna dela upp dessa likheter i olika kategorier. För att inte skapa för många 

kategorier försökte författarna dra en gräns för hur stor variation varje kategori ska innehålla. Detta 

underlättade det sjätte steget där författarna namngav kategorierna. Det sjunde och sista steget i denna 

analysmodell kallas kontrastiv fas och handlar om att jämföra kategorierna mot varandra. Jämförandet 

av kategorierna visade att några av dem gick att slå ihop vilket även minskade antalet kategorier. 

Kategorierna bör vara så uttömmande som möjligt för att lättare kunna besvara studiens 

forskningsfrågor. Samtliga kategorier presenteras i slutet av empiri avsnittet och kallas för utfallsrum, 

vilket är den del som också har analyseras vidare (ibid). 

  

Båda författarna har enskilt gått igenom materialet och följt de sju faserna. Därefter har resultaten från 

författarna jämförts med varandra för att säkerställa att viktigt material inte försummas. Tolkningen av 

materialet kallas för förhandlad samstämmighet inom fenomenografin (ibid).  

3.5.2 Företagsperspektiv 

 

3.5.2.1 Intervjuer  

För att berika studien med ett företagsperspektiv har den primära datainsamlingen skett via intervjuer. 

Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur och varför företag inom modebranschen arbetar med CSR 

och på vilket sätt de använder detta arbete vid kommunikation med sina kunder. Intervjuer är en 

relevant datainsamlingsmetod att utgå ifrån om syftet är att ta reda på hur en person tänker inför ett 

speciellt ämne, händelse eller fenomen. Intervjuer beskrivs som en självklar datainsamlingsmetod om 

man vill skapa förståelse och tolka ett fenomen (Fejes et al. 2015). Intervjuer kan skapa förståelse för 

hur individer, grupper och organisationer bygger upp sin sociala värld (Alvehus, 2013). Detta är 
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relevant att lyfta fram i denna studie för att kunna besvara en av delfrågorna som beskriver hur och 

varför företag inom modebranschen arbetar med CSR frågor.  

  

Att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod kan även ha ett antal begränsningar som är 

relevanta att ta upp. Under intervjun är det viktigt att intervjuaren strävar efter att vara neutral och inte 

ha ett alltför stort inflytande på respondenten. Det blir relevant för att kunna uppnå studiens syfte då 

det är viktigt att kunna fastställa företagens riktiga åsikter, tankar och information som ges under 

intervjun (Gillham & Gromark, 2008). Intervjuerna i denna studie är av semistrukturerad och tematisk 

art (Fejes et al. 2015). Författarna strävar efter att lämna utrymme till respondenten för att fritt kunna 

diskutera huvudämnet och få så uttömmande svar som möjligt. Denna intervjuform anses lämplig då 

författarna får möjlighet att ställa uppföljningsfrågor till det som anses vara betydelsefullt för studiens 

syfte. Här finns utrymme för flexibilitet från både intervjuaren och respondenterna (Bryman & Bell, 

2013). Intervjuerna med bolagen och de sakkunniga experterna har inte varit styrande, utan under 

intervjun har respondenterna haft utrymme att svara med egna ord och bilda egna svar. Dock är det 

viktigt att poängtera att respondenternas svar i denna studie kan komma att bestå av subjektiva svar då 

företagen kan ha ett intresse av att vinkla sina svar eller inte berätta den fullständiga sanningen då det 

kan komma att påverka individernas befattning.  

  

För att hålla sig inom huvudämnet och inte hamna i irrelevanta sidospår under intervjun har studiens 

författare utgått från en färdig lista, en intervjuguide (Denscombe, 2016), med frågor som är 

konstruerade utifrån olika teman. Tre olika intervjuguider konstruerades, med syfte att fånga upp 

företagens CSR-arbete, konsumenternas uppfattningar samt experternas synpunkter. Frågorna som 

ställts berör bland annat hur konsumenter uppfattar och förhåller sig till företagens CSR-arbete samt 

till informationen som kommuniceras ut. Intervjuguiderna användes för att minimera risken att 

utelämna frågor som författarna vill ha svar på men även för att hålla sig inom ämnesområdet. 

Frågorna kunde ställas i varierande ordningsföljd men riktlinjen var fortfarande inom ämnesområdet.  

  

3.5.2.2 Population och urval  

Företagsperspektivet bistås med hjälp av en population som består av hela modebranschen. Denna 

population är relevant att utgå ifrån eftersom studien bland annat syftar till att ta reda på hur och varför 

företag inom modebranschen arbetar med CSR frågor. På grund av brist på resurser i form av tid och 

pengar är det ogenomförbart att undersöka alla bolag inom modebranschen, därför har författarna 

använt sig av ett icke-sannolikhetsurval vid val av företag. Denna urvalsmetod är relevant att utgå ifrån 

när det eventuellt inte går att inkludera ett tillräckligt stort urval i studien (Denscombe, 2016). Det 

innebär att författarna till viss del har haft en bestämmanderätt i urvalsprocessen.  

  

Urvalet av företagen har i denna studie utförts genom ett snöbollsurval, vilket anses vara en fördel då 

personer på grund av deras kännedom, bakgrund och bekantskapskrets kan vara en länk till 

intervjuobjektet. Författarna blev tipsade om att träffa Ulf Skarin, som tidigare varit chefredaktör på 

veckans affärer, är idag redaktionell konsult som har ett brett kontaktnät eftersom han dagligen har 

lunchmöten med olika entreprenörer. Anledningen till att författarna valde att ta kontakt med Skarin är 

för att han besitter ett brett nätverk inom modebranschen och sågs därmed som en möjlig länk till 

relevanta intervjuobjekt. Träffen resulterade i att författarna fick kontaktuppgifter till olika 

intervjuobjekt. Intervjuobjekten består av H&M, och Gina Tricot. Anledningen till att studien utgår 
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från dessa företag beror på att H&M är ett stort företag med en bred internationell profil medan Gina 

Tricot är mindre till storlek med en snävare internationell profil. Att företagen är olika stora kan 

påverka deras förhållningssätt till sina CSR åtaganden. Trots skillnaderna i storlek besitter företagen 

likheter i kombination av mångårigt CSR-arbete. Detta ökar sannolikheten för en likartad värdegrund 

vid jämförandet av företagens CSR-arbete. 

  

Vidare avgränsas studien med ett strategiskt urval där författarna valt ut intervjupersonerna inom 

respektive företag med avsikt efter intervjuobjekternas expertis. Respondenterna är CSR ansvariga 

men är även personer som arbetar med kommunikation inom företagen. Valet bygger på att dessa 

respondenter har goda erfarenheter inom ämnesområdet och kan hjälpa studiens författare att besvara 

syftet och forskningsfrågan genom att ta reda på hur och varför företag arbetar med CSR samt hur 

modeföretagen kommunicerar ut sin CSR information. Detta för att i nästa skede kunna förstå 

konsumenternas uppfattningar av informationen som kommuniceras ut. Därmed blir de valda 

respondenterna relevanta att inkludera i denna studie. 

 

3.5.2.3 Genomförande 

Respondenterna från företagen består av hållbarhetsexpert på H&M samt Gina Tricots CSR chef. 

Dessa kontaktades via mail kort efter träffen med Ulf Skarin som ägde rum den 14:e mars 2017 på 

restaurangen Pontus Pocket i centrala Stockholm. Båda respondenterna från företagen var villiga att 

ställa upp på en intervju. Intervjun med H&M ägde rum den 5:e april på företagets huvudkontor i ett 

konferensrum och intervjun med Gina Tricot genomfördes den 6:e april via en skypeintervju.  

  

Utöver dessa intervjuades Mistra Future Fashions projektchef, Sigrid Barnekow, den 27:e mars 2017. 

Den 28:e mars 2017 intervjuades även Philip Warkander som är doktor inom modevetenskap, 

rådgivare åt Swedish Fashion Council samt sitter i juryn för Swedish Fashion Talents. För att 

författarna ska få större förståelse och kunna frambringa en allmängiltig bild av CSR inom 

modebranschen har intervjuer skett med dessa två personer då de har en bred erfarenhet av CSR inom 

modebranschen eftersom de strategiskt arbetar med hållbarhetsfrågor i modeindustrin. Deras svar ger 

studien mer bredd då de förmedlar en generell bild av CSR ur ett branschperspektiv. Synpunkterna de 

förmedlar har varit relevanta för författarna att ta del av för att få en förförståelse och generell bild som 

inte är vinklad ur ett företags- eller konsumentperspektiv. Därför presenteras inte intervjusvaren i 

denna studie utan är enbart till för författarnas förförståelse. Deras svar bedöms dock onyanserat 

eftersom svaren inte är generaliserbara för alla klädföretag. Likväl ger de en inblick i hur 

modebranschen arbetar med CSR frågor vilket är relevant för att kunna förstå hur och varför företag 

arbetar med CSR ur en annan synvinkel än företagens. Deras svar ger en bättre förståelse vid tolkning 

av svaren från både företagen och konsumenterna.  

  

Innan genomförandet av intervjuerna skickades frågeformuläret till respektive respondent. Detta 

gjordes två dagar innan intervjutillfället, för att respondenterna ska känna sig bekväma med frågorna 

och för att även ge utrymme för funderingar eller oklarheter som kan redas ut innan intervjutillfället. 

Dock var det inga frågor som var oklara för någon av respondenterna. Med H&M:s hållbarhetsexpert, 

forskaren inom modevetenskap och projektchefen genomfördes en personlig intervju medan intervjun 

med Gina Tricots CSR chef utfördes via en skypeintervju. Författarna anser att skypeintervjuer går att 

likställa med personliga intervjuer eftersom det är möjligt att både se och höra respondenten. Även om 
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personliga intervjuer inte är den enklaste eller den minst kostsamma, ansåg studiens författare, efter en 

övervägning mellan personliga intervjuer och telefonintervjuer, att denna intervjuform är mer relevant 

att utgå ifrån i förhållande till studiens syfte. Anledningen grundar sig på att sådana intervjuer 

möjliggör att författarna kan se respondenternas reaktioner när frågorna ställs. Respondenten skickar 

på så sätt signal till intervjuaren om osäkerhet uppstår när en fråga ställs och inte begripits eller om en 

specifik fråga kräver mer eftertanke (Bryman & Bell, 2013).  

  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av författarnas mobiltelefoner, med förutsättning att 

respondenterna godkände ljudinspelningen. Det gjordes för att försäkra om att inte gå miste om viktig 

information och för att i senare skede kunna transkribera. Ljudinspelningen gjorde även att författarna 

kunde fokusera och vara mer närvarande under själva intervjun vilket möjliggjorde att följdfrågor 

kunde ställas under intervjutillfället (Denscombe, 2008).  

3.6 Metoddiskussion 

3.6.1 Metodkritik 

Kvalitativa undersökningar består av detaljerade beskrivningar av fenomenet som studeras. Det kan 

leda till att studien blir allt för deskriptiv med överflödiga detaljer som överskuggar viktig information 

som skulle kunna vara till nytta i analysen (Lofland et al. 2006). I denna studie har författarna haft för 

avsikt att sålla bort överflödig information och försökt lyfta fram de relevanta delarna som kan komma 

att ha en betydelse för studiens resultat. 

  

Förutom att denna studie kan uppfattas som alldeles för deskriptiv har även andra utmaningar 

uppkommit under studiens gång. Att välja ett stickprov av populationen som ska bli studiens urval har 

inte varit helt problemfritt då det varit svårt att få tag på respondenter som är villiga att medverka i 

studien. Det som studiens författare tagit till beaktande vid val av studiens urval är att, beroende på 

vilket urval man utgår ifrån kommer det ge specifika konsekvenser på studiens resultat. Studiens urval 

är ett strategiskt urval som innebär att författarna haft en viss bestämmanderätt vid val av 

respondenterna. Eftersom Ulf Skarin bistått med hjälp genom att hänvisa studiens författare till 

respondenterna från företagen blir detta även en form av snöbollsurval som i viss bemärkelse är ett 

slags bekvämlighetsurval. Detta eftersom författarna valt respondenterna som varit tillgängliga. 

Problem som kan uppkomma om studien utgår från ett snöbollsurval är att urvalet inte representerar 

hela populationen (Bryman & Bell, 2013). Dock har detta inte skapat några märkbara negativa 

konsekvenser för studiens resultat eftersom individerna som Ulf Skarin rekommenderade var sådana 

respondenter som studiens författare strävade efter att utgå från som urval för denna studie.  

  

Eftersom studiens författare själva inte hade kontakt med personer som arbetar med CSR inom 

modebranschen blev Ulf Skarin utmärkt val att utgå från, då han har brett kontaktnät. Detta resulterade 

i att studiens författare erhöll kontaktuppgifter till respondenter som därefter kontaktades av 

författarna. Detta kan dock skapa frågor kring huruvida de valda företagen representerar hela 

populationen. Därför är det värt att föra ett resonemang kring om H&M och Gina Tricot är företag som 

kan representera hela modebranschen. Självklart går det inte påstå att de två bolagen gör det. Dock 

täcker de stora delar av populationen då H&M är Sveriges största företag inom modebranschen, är 

verksam på internationell nivå och säljer mode i en väldigt bred skara. Gina Tricot är mindre än H&M 
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till storlek och kan tänkas representera medelstora modeföretag som arbetar med hållbarhet. Bryman & 

Bell (2013) pekar på att det inte är möjligt att få en fullt representativ bild av populationen. Därför 

anser författarna att urvalet täcker de väsentliga delarna av populationen. Dock strävar inte denna 

studie efter generaliserbara svar, här är istället variationen av uppfattningarna relevanta. 

  

Studiens datainsamling har bland annat samlats in genom semistrukturerade tematiska gruppintervjuer. 

Vid genomförande av gruppintervjuer av denna art kan respondenterna inspireras och få stöd av 

varandra (Olsson & Sörensen, 2011), vilket kan vara både till för- och nackdel för studiens resultat. En 

del respondenter tar mer plats än andra i gruppen och därför har författarnas roll som moderator sett till 

att alla i gruppen får uttrycka sig. I vissa fall vill även deltagaren förmedla en viss åsikt men håller 

tillbaka då individen inte vill att informationen på något sätt ska ha en negativ inverkan på denne. 

Under intervjutillfället lade författarna märke till att individerna blev motiverade till att uttrycka sina 

åsikter då andra i gruppen var motiverade till att svara vilket ledde till givande diskussioner kring 

ämnet. Det negativa med semistrukturerade tematiska gruppintervjuer kan vara att det finns en risk att 

respondenten inte vågar uttrycka sina åsikter. Därför är det viktigt att gruppdynamiken är bra, vilket 

studiens författare hela tiden hade i åtanke. För att skapa en god gruppdynamik lät moderatorn 

samtliga deltagare presentera sig, tydliggöra att det inte fanns några korrekta eller felaktiga svar och 

skapade en bekväm stämning som gjorde att alla i gruppen kände sig bekväma med att dela med sig av 

sina åsikter och uppfattningar. Ur gruppintervjun fångades en bred variation av uppfattningarna som 

tyder på att respondenterna var bekväma och kunde dela med sig av information som var relevant för 

studien. Uppfattningarna som sammanställts kan således tolkas som trovärdiga. Detta för att 

respondenterna delade med sig av egna erfarenheter och åsikter av informationen som de exponerats 

av från företagen.  

  

Eftersom studien karaktäriseras av en kvalitativ forskningsmetod har ett ostrukturerat tillvägagångssätt 

använts. Detta kan enligt Bryman och Bell (2013) leda till att insamlad data blir allt för subjektiv då 

respondenterna får ett stort utrymme till att förmedla egna svar. Det kan skapa problematik ur 

företagsperspektivet då respondenterna kan välja att vinkla svaren på ett sätt som är till fördel för 

företaget och där den verkliga sanningen inte presenteras. Dock har studiens författare försökt få svar 

på hur och varför företagen arbetar med CSR med hjälp av intervjuer och kompletterat detta med 

information som sprids på sociala medier, reklamkampanjer, hållbarhetsrapporter samt tidningsartiklar. 

Detta för att varken författarnas eller respondenternas svar ska påverkats av respondenternas 

uppfattningar och värderingar. För att minska subjektiviteten i studien ytterligare, har författarna även 

valt att intervjua utomstående parter som består av sakkunniga individer inom ämnesområdet och som 

presenterar en generell bild av CSR inom modebranschen. 

3.6.2 Reliabilitet 

Studiens reliabilitet delas in i två delar, den interna och den externa. Den förstnämnda handlar om hur 

överens författarnas tolkningssätt är gällande det insamlade materialet. För att hålla den interna 

reliabiliteten i studien hög har författarna enskilt gått igenom och sedan tillsammans diskuterat 

materialet från intervjuerna. Detta är ett viktig steg inom den fenomenografiska ansatsen då jämförelse 

av informationen sinsemellan författarna kan resultera i att mer variation i uppfattningarna upptäcks. 

Författarna har även resonerat kring iakttagelserna som gjorts i företagens sociala medier, 

reklamkampanjer och hållbarhetsrapporter. Detta för att se hur och varför materialet tolkas, för att 
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sedan bedöma om bådas tolkning var liknande. Författarna har även genomgående strävat efter att 

minska de egna tolkningarna genom att istället göra en deskriptiv analys av det som står i det 

insamlade materialet från respektive dokument. 

  

Den externa reliabiliteten mäter hur tillförlitligt resultatet är, det vill säga huruvida liknande resultat 

skulle presenteras om undersökningen genomfördes på nytt (Bryman & Bell, 2013). Eftersom 

subjektivitet är ett begrepp som kopplas till den kvalitativa metodens svagheter har detta tagits i 

beaktande. Bryman och Bell (2013) och Patel och Davidson (2011) menar att det som står i centrum i 

denna metod är respondentens egna uppfattningar vilket resulterar i svårigheter att replikera 

undersökningen. Eftersom studien studerar uppfattningen av CSR kan det även bli svårt att få 

replikerbara resultat som ger samma slutsatser om liknande undersökning gjordes om på nytt. Detta då 

fenomenet CSR ständigt utvecklas och kan tolkas på olika sätt av olika individer. För att öka den 

externa reliabiliteten i studien och få en hög replikering har författarna ingående beskrivit hur de gått 

tillväga vid datainsamling och sammanställning av datamängden. Detta för att det ska vara enkelt att 

utföra liknande undersökning och för att utläsa hur författarna gått tillväga.  

3.6.3 Validitet  

Den interna validiteten visar huruvida de slutsatser som har konstaterats i undersökningen har koppling 

till varandra eller inte (Bryman och Bell, 2013). För att få den interna validiteten i studien att bedömas 

som hög har frågorna som valts ut i intervjuerna avspeglat studiens syfte. För att lyckas med detta och 

säkerställa studiens interna validitet har författarna använt sig av tidigare forskning samt studier som 

underlag och beaktat studiens teoretiska referensram vid konstruering av intervjufrågorna. På så sätt 

säkerställs att frågorna som är med i intervjuguiden leder till att studiens syfte besvaras. 

  

Extern validiteten handlar om huruvida studien är generaliserbar. Att studien är av kvalitativ art kan 

även skapa generaliseringsproblem eftersom kvalitativa studier inte går att generalisera i samma 

utsträckning som kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2013). Forskare inom kvantitativ forskning 

argumenterar för att det inte är möjligt att generalisera data som samlats in från en specifik miljö med 

utvalda personer eftersom att andra miljöer inte ser ut på samma sätt (ibid). Detta kan skapa 

problematik ur företagsperspektivet då de valda bolagen inte representerar hela modebranschen i sitt 

sätt att arbeta med CSR. Detta eftersom de flesta bolag inom modebranschen har olika sätt att arbeta 

på, där företagskultur, mål, strategier och affärsidéer skiljer sig åt. Ur konsumentperspektivet behöver 

generaliseringsfrågan dock inte ses som ett problem. Detta eftersom studien inte strävar efter att få 

generaliserbara resultat för samtliga konsumenter i modebranschen, utan intresset ligger i att beakta 

respondenternas åsikter som intressanta och lyfta fram deras resonemang och specifika uppfattningar 

av hur de förhåller sig till CSR informationen som företagen kommunicerar ut.  

3.7 Källkritik 
Enligt Thurén (2013) används källkritik vid granskning av källor där man utgår från fyra olika kriterier 

för att bedöma uppgifternas trovärdighet och sanningshalten. 

3.7.1 Äkthet 

Källorna som används ska vara sanna genom att vara vad de utger sig att vara, men författaren behöver 

vara medveten om att förfalskning kan finnas (Thurén, 2013). I denna studie har författarna haft detta i 

åtanke vid val av sekundära källor genom att använda källor som är peer-reviewed, det tyder på att den 
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publicerade informationen som samlats in inte är förfalskad information. Den teoretiska referensramen 

bygger på sådana vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed. Källor som är hämtade från statliga 

hemsidor uppfattas ha en hög grad av tillförlitlighet och uppfattas som äkta. 

3.7.2 Tidssamband 

Thurén (2013) tar upp det andra kriteriet, tidssambandet, som handlar om att källornas aktualitet spelar 

en viktig roll för hur trovärdiga källorna anses att vara. Med detta menar man att ju mer samtida 

källorna är desto mer trovärdiga tycks de att vara. Tidsaspekten inom studien anses inte vara ett 

problem eftersom författarna har beaktat tidsaspekten vid valet av de vetenskapliga artiklarna. De 

utvalda artiklarna består av både äldre men till mestadels nutida studier och har använts för att 

redogöra forskningsläget och studiens teoretiska grund. Motiveringen till att de äldre källorna har 

använts är för att de har varit till grund för CSR:s historiska utveckling men även för att se hur 

forskningsläget har vidareutvecklas. De nutida studierna, i relation till de äldre, har gjort det möjligt 

för författarna att hitta ett forskningsgap inom området och som är intressant forskas vidare på.  

3.7.3 Beroende 

Källans beroende handlar om huruvida den hör ihop eller är beroende av någon annan källa (Thurén, 

2013). För att se till att de valda källorna inte är kopior av andra källor, har författarna gått tillbaka till 

ursprungskällor för att minimera risken till att de sekundära källorna som använts inte har misstolkat 

ursprungskällorna. I vissa fall har det varit svårt att hitta ursprungskällorna vilket har gjort att 

andrahandskällorna kritiskt granskats genom att författarna har undersökt deras relation till andra 

källor som har skrivit om ämnet.  

  

Författarna har även varit medvetna om att studiens intervjupersoner från H&M och Gina Tricot kan 

varit beroende av deras anställningsförhållanden i bolaget. Därför blev respondenterna informerade om 

att undersökningen kommer att publiceras på nätet och vara tillgänglig för allmänheten, vilket kan 

påverkat respondenternas svar då det finns tendens till att beakta deras 

befattningssposition.                                                                                                                                     

3.7.4 Tendensfrihet 

Det sista kriteriet, tendensfrihet, handlar om att inte använda källor som kan ge en förfalskad bild av 

verkligheten på grund av personliga, politiska eller andra intressen (Thurén, 2013). Majoriteten av de 

vetenskapliga artiklarna som har använts i denna studie är, som tidigare nämnt, publicerade i välkända 

tidskrifter där även många av dessa är peer-reviewed vilket innebär att de har granskats av forskare 

som är kunniga inom området innan publiceringen. Därmed anses studiens källor ha en relativ hög 

tendensfrihet.  

  

Intervjuerna som har genomförts i denna undersökning är inte helt opartiska, då konsumenterna i den 

semistrukturerade tematiska gruppintervjun kan ha påverkats av varandras svar. De utvalda 

respondenterna kan även vara påverkade av medias skriverier om företagens CSR-arbete vilket gör att 

uppfattningarna inte är helt opartiska.  Värt att poängtera är dock att respondenternas syfte inte är att 

förmedla en bild av informationen som media delar, utan studien eftersträvar att beskriva hur CSR 

informationen framstår genom att ta hänsyn till respondentens uppfattningar av CSR informationen 

som företagen kommunicerar ut. Respondenter vill inte heller känna att informationen de lämnar ger 

en negativ inverkan på personen i fråga. Detta gäller även respondenterna från H&M och Gina Tricot, 
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dock kan det vara svårare för dem att ge censurerade åsikter, då de är medvetna om att det idag finns 

en hel del information om bolagen som kan samlas in från andra källor, som kan säkerställa att 

informationen de givit påverkats av personliga intressen eller inte. Av den anledningen anses den 

insamlade informationen även ha en relativ hög tendensfrihet. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras insamlad data som ligger till grund för studiens analys. Inledningsvis 

redogörs resultaten av konsumenterna från de semistrukturerade tematiska gruppintervjuerna som har 

sammanställts och presenterats utifrån den fenomenografiska dataanalysens 1-4 steg där 

kondensation, jämförelse och gruppering skett i samband vid genomgång av det empiriska materialet. 

Sedan har en sammanställning av konsumenternas uppfattning gjorts utifrån dataanalysens 5-7 steg 

där kategorierna artikulerats, namngivits och slagits ihop. Därefter presenteras insamlad data från 

H&M och Gina Tricot som samlats in via intervjuer samt offentliga dokument i form av sociala 

medier, reklamkampanjer och hållbarhetsrapporter.   

4.1 Konsumentnivå 

Det empiriska materialet som presenteras nedan är en sammanställning av de essentiella delarna som 

uppgavs under gruppintervjuerna. Detta har studiens författare sammanställt genom att följa steg 1-4 

av dataanalysen i den fenomenografiska ansatsen.  

4.1.1 Semistrukturerade tematiska gruppintervjuer 

Under den semistrukturerade tematiska gruppintervjun kunde författarna identifiera tre olika teman. 

Det första temat som redogörs under gruppintervjun är konsumenternas uppfattning av företagens 

CSR-arbete. Därefter behandlas det andra temat, konsumenternas inställning gentemot företagens 

CSR-kommunikation. Slutligen särskiljs det tredje temat, vilket berör konsumenternas påverkan av 

företagens CSR-arbete. Intervjuobjekten benämnas som respondenter.  

  

4.1.1.1 CSR-arbete 

Gruppintervjun introducerades med en diskussion kring respondenternas uppfattning om begreppet 

CSR som visar sig inte vara ett främmande begrepp för deltagarna. Respondenterna förknippar CSR 

med företagens ansvar gentemot olika intressenter. Typiska fall som upptas är: anställdas 

arbetsförhållande, barnarbete, jämlikhet, miljö och rättvisa löner. På så vis berörs, bland annat, etiska 

och sociala aspekter.  

  

“Miljö är något som berör mer eller mindre alla individer runt om i världen, vilket innebär att 

både privatpersoner och företagare kan hjälpas åt för att påverka detta. Minst lika viktigt är de 

dåliga arbetsvillkoren och barnarbeten som förekommer vid produktion i utvecklingsländerna, 

det är hemskt.”  

    - Respondent A 

  

“Det är såklart viktigt för mig att det inte förekommer barnarbete och dåliga arbetsförhållande 

hos de anställda, men det viktigaste är att företagen tar hänsyn till miljöfrågor. Jag menar det 

är inte värt att engagera sig och ta hänsyn till andra områden om det inte finns en värld att 

leva i.” 

    - Respondent B 

  

Respondent C är av åsikten att mode och klädsel inte enbart bör centreras kring att vara tilldragande, 

man bör även tänka på hur plagget i själva verket producerats. Motiveringen kring detta baseras på 

kännedomen att klädindustrin är en bransch, som i många fall, uppträtt oetisk. Framförallt i 
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underleverantörskedjan, där ofördelaktiga arbetsvillkor hos de anställda förekommits och 

uppmärksammats. Klädbutikskedjan H&M var en verksamhet vilket, åtskilliga gånger, upptogs som 

exempel på företag med bristande etiskt ansvarstagande.  

  

“Jag vill påpeka att snabbmatskedjor, som exempelvis McDonalds, även är en sådan bransch 

där de anställda arbetar under dåliga arbetsförhållanden. Tanken inom denna kedja är att det 

ska vara billigt och gå snabbt. Detta innebär att personalen arbetar under hög stress vilket inte 

är bra arbetsförhållanden.” 

    - Respondent A 

  

Respondent A menar att det är viktigt att bolagen tar ett ansvar för samhället de verkar i. Vidare 

betonar respondent B betydelsen av hållbart företagande gällande miljöfrågor.  Respondent C var i viss 

mån skeptisk kring detta och menar att CSR-arbetet är ett så pass brett område och tämligen besvärligt 

att arbeta med. Därför anses det orimligt att all information som publiceras alltid ska stämma. Vidare 

konstaterar respondenten att det finns bolag som använder sig av “Fast Fashion” som innebär att 

bolagen hela tiden introducerar nya kollektioner, vilket stimulerar konsumenter att handla mer. 

  

“Bolagen strävar kontinuerligt efter lönsamhet genom ökad försäljning. Detta går inte hand i 

hand med hållbart arbete då ökad försäljning resulterar i ökad produktion som i sin tur skadar 

både omgivningen och miljön.” 

    - Respondent C 

  

En intressant fråga som belystes under diskussionen gällande vikten av CSR-arbete inom företag, är 

om respondenterna skulle bojkotta företaget, eller produkten, på grund av oetiska beteenden. 

Respondent F hävdar att det är lättare sagt än gjort, då denne åsyftar bolagens vilja att framstå som 

etiska och menar att det i slutändan är plaggets utseende och komfort som har störst betydelse. 

Respondent B, D och E höll med. Dock ansåg respondent E likaledes att det är svårare att handla och 

få tag på etiska alternativ, eftersom utbudet är lågt.  

  

“Att exempelvis bojkotta matvaror är enklare än klädprodukter eftersom det i 

livsmedelsbutiker finns fler snarliknande alternativ än i klädföretag. Det kan kännas mer värt 

att betala lite mer för närproducerat kött än ett miljövänligt producerat klädesplagg, och detta 

på grund av hygieniska skäl.”  

    - Respondent E 

  

Det kan vara lättare att bortse från konsekvenser som inte direkt påverkar konsumenterna. Två av 

respondenterna, A och B, slutade handla från H&M under en period på grund av alla skandaler. 

Emellertid har dessa återigen börjat handla från modehuset. Det beror på att företaget idag visar att de 

tar ett större ansvar, men även för att respondenterna har ökad förståelse för att verksamheter inte kan 

ta hänsyn till alla ansvarsområden.  

  

Hela gruppen hävdar att prisfrågan är viktig att beakta vid ett köpbeslut. De konstaterar att priset 

besinnas och därefter avväger man vilket av alternativen som är prisvärt. Då priskänsligheten är hög, 
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behöver de ekologiska alternativen vara prismässigt konkurrenskraftiga om det ska vara ett alternativ 

hos konsumenten.  

  

I den andra fokusgruppen, likt den första, visade sig CSR inte vara ett helt främmande begrepp. 

Respondent G och I hade kunskap kring fenomenet, där båda menar att det handlar om hur företagen 

beter sig mot miljön och samhället. Respondent H fortsatte med att det även handlar om bolagens 

ansvar gentemot de anställda, det vill säga hur de anställda i produktionsländerna behandlas. Medier 

har på senare tid uppmärksammat hur företag utnyttjar barnarbete och hur dåliga arbetsvillkoren är, i 

syfte att producera och sälja kläder till ett billigare pris.  

 

“CSR är ett viktigt fenomen som företagen och vi som privatpersoner bör ta hänsyn 

till då vi har minst ett lika stort ansvar som företagen har, men på olika sätt. Om 

företagen väljer att inte ta hänsyn till de hållbara aspekterna innebär det inte att det 

är ok för oss att handla deras produkter. Vi kan inte enbart tänka på vad vi vill och 

hur snyggt eller gärna vi vill ha ett plagg, utan vi måste även tänka på hur det 

drabbar världen och de som lever i den.”   

        - Respondent H 

  

Två av fem respondenter i gruppen var inte lika delaktiga i diskussionen kring frågan, fram till att de 

tre andra hade diskuterat klart. 

  

“Det jag kan säga är att jag enbart har ett hum om begreppet då det inte varit något  

som jag har varit intresserad av att fördjupa mig i. Jag förknippar det till företagens 

oetiska agerande som man hör på nyheter, mer än så vet jag helt ärligt inte.” 

 - Respondent J 

  

“Begreppet är hyfsat nytt för min del. Jag har tidigare inte tänkt på hur företag beter 

sig men de senaste åren har jag upplevt hur en del av Gina Tricots kollektion har 

förändrats med tiden där det pratas mycket om hur några av deras plagg produceras 

med hållbar bomull.” 

       - Respondent K 

  

Vidare fortsatte respondent K med att denne inte exakt vet vad CSR står för. Deltagaren menar 

däremot att medvetenheten och intresset för företagens CSR-arbete vuxit på senare tid, delvis på grund 

av medias uppmärksammade rapporteringar om ämnet. Det ökade intresset förklaras av att 

respondenten upplever att allt fler plagg i butikerna har ett beundransvärt CSR-arbete bakom sig.  

  

När respondenterna tillfrågades inom vilka områden avseende CSR som företagen bör fokusera arbetet 

kring, var respondent G och I enade om sina åsikter. Specifikt gällande frågan om det var av vikt att 

modeföretagen, de konsumerar ifrån, arbetar med hållbarhet. De anser att miljö och sociala mål är 

viktiga aspekter som företag bör arbeta med. Det är betydelsefullt, av den orsaken att man blivit mer 

medveten om hur plaggen produceras och vilka konsekvenser det medför. Respondent K tillägger ett 

exempel kring miljön, alla kemikalier som används i plaggen kommer ut i naturen och i luften, vilket 
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skadar ekosystemet. Respondent D är den enda som inte har ingen åsikt om företag arbetar med CSR 

frågor, så länge man får handla snygga plagg och det man vill ha.  

  

“Vi lever idag i en värld där miljön är ett omtalat fenomen som det diskuteras mycket 

om. Det är kanske något man inte upplever som viktigt i sin vardag men tänker man 

efter så har exempelvis vädret förändrats oerhört mycket de senaste åren och bara det 

tyder på att vi inte tar hand om miljön så som vi borde. Vi borde kanske börja tänka  

på de nästkommande generationerna.” 

      - Respondent K  

  

“Jag håller tyvärr inte med, varför ska det ena vara mer viktigt än det andra. De 

miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna är lika viktiga och bör prioriteras 

på samma sätt.“    

    - Respondent H 

  

4.1.1.1.1 Sammanställning av variationen i uppfattningarna av CSR 

Nedan sammanställs variationen i uppfattningarna av CSR begreppet hos studiens konsumenter. 

Figuren nedan introduceras med den breda uppfattningen av CSR och trattas ner till uppfattningen som 

visat att individer inte förknippar CSR med något av ansvartagandena.  Uppfattning som förekom 

bland respondenterna och som ligger närmast den akademiska beskrivningen av begreppet enligt 

Elkington (1998), förknippas med det miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvarstagandet. 

Variationen i uppfattningarna har även visat att konsumenter endast förknippar begreppet med det 

miljömässiga och sociala ansvaret. Vidare finns uppfattningen av att det miljömässiga ansvaret är 

överordnat det sociala ansvaret, och även vice versa. Detta tydliggörs genom de stora och mindre 

bokstäverna i figuren. En del associerar begreppet med endast ett miljömässigt ansvar och en del med 

endast ett socialt ansvar. Vidare finns uppfattningen av att CSR inte är intressant. 

 
 Figur 3. Konsumenternas variation i uppfattning av CSR. 
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4.1.1.2 Konsumenters uppfattning av företagens CSR-kommunikation 

Syftet med det andra berörda temat, var under diskussionen, att ta reda på hur konsumenter uppfattar 

CSR-arbetet som företagen kommunicerar. Diskussionen klargör respondenternas medvetenhet kring 

hur företagen arbetar med CSR frågor. Utfallsrummet i diskussionen visar att det inte är många i 

gruppen som känner till vilka strategier och tillvägagångssätt företag utgår ifrån vid sitt CSR-arbete. 

Detta för att de själva inte söker upp den informationen. Samtliga respondenter hävdade ändock att det 

inte är svårt att ta reda på hur företagen arbetar, eftersom de ständigt blir exponerade av information 

från företagen. Däremot påpekar respondent D besvärlig- och osäkerheten kring att veta om företagen 

omsätter sina ord till handling gällande hållbarhet.  

  

Respondenterna tog återigen upp H&M som exempel, då de menar att de hade föreställningen att 

företaget aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Respondent D nämnde att efter flera 

dokumentärprogram, som “Kalla Fakta” och “Uppdrag Granskning”, avslöjat hur H&M utnyttjar 

barnarbete och lågavlönad arbetskraft i utvecklingsländer, har bolaget blivit mer aktiva med att 

förmedla ut information gällande sitt CSR-arbete. Respondent D och B påstod att detta är ett sätt för 

bolagen att reparera sin image. Hela gruppen anser att detta inte borde vara en anledning till att arbeta 

med CSR frågor, eftersom det inte kommer locka fler kunder, utan snarare tvärtom. 

  

“Om en konsument får en känsla av att företaget arbetar med CSR frågor för att reparera 

situationen kommer detta minska konsumenternas tilltro för företaget, och chansen blir större 

att konsumenten bojkottar bolaget.” 

         - Respondent D 

  

En intressant infallsvinkel som respondent E tar upp kring företagsskandaler, är att skandalerna kan 

påverka konsumenters köp och försäljningssiffror; men enbart under en viss period. Deltagaren menar 

att så fort företagen sprider information om sitt ansvarsfulla arbete, glömmer konsumenterna bort 

skandalerna och återgår till handlandet. Fortsättningsvis tillägger respondent E att det tar lång tid tills 

konsumenter kommer över negativ publicitet om företagen. Respondenten menar vidare att negativ 

information har större genomslagskraft på individer än vad positiv information har. Därför krävs det 

från företagen, att informationen som sprids ut är övertygande. Vad som anses vara övertygande 

information är enligt gruppen svårdefinierat. För respondent E handlar det om att företagen är ärliga 

och uppriktiga med informationen som kommuniceras ut. 

  

Respondent E tog även upp H&M:s “Conscious Collection”, den ekologiska kollektionen. 

Kollektionen är, bland annat, ett sätt för H&M att förmedla ut sitt CSR-arbete till konsumenter. 

Respondent A hade tidigare läst en artikel om att H&M strävar efter att producera giftfria kläder till år 

2020, vilket gruppen visar sig vara skeptiska till detta mål. Åsikten grundar sig på att ungefär fyra av 

sex plagg är producerade med giftiga ämnen.  

  

“Hur ska ett så stort företag med så stor produktion kunna förverkliga detta inom några år.”  

    

 - Respondent A 
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Respondenterna diskuterade och alla var enade om att företag inte är särskilt duktiga på att informera 

konsumenterna kring bolagens arbete, direkt i butikerna. Respondent F menar att det finns bristfällig 

information i de fysiska butikerna kring företagens CSR-arbete, vilket är något som företagen bör 

jobba vidare på. Respondent B håller med och har upplevt att man sällan går in i en butik och hittar 

informativa broschyrer kring hur ett visst plagg produceras. Alternativt kortfattad upplysning 

beträffande företagens arbete med hållbarhet. Respondenterna anser det vara av vikt att involvera 

kunderna mer, i syfte att öka medvetenheten när de stå inför ett val vid sitt köpbeslut. Utöver detta 

påpekar respondent F att CSR tycks vara viktigt för modeföretagen, men har upplevt att 

butikspersonalens okunskap kring arbetet är besynnerligt. 

  

Deltagarna fick vidare diskutera om de tyckte att företag som arbetar med hållbara aspekter bör 

kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete. Respondent B menar att det är viktigt att förmedla ut företagens 

arbete och mål för att konsumenter ska ha kännedom om detta. Respondenten framför ytterligare att 

företagens arbete kan ha en inverkan på konsumenters köpbeslut.  

  

“För vissa konsumenter är hållbarhetsfrågor väldigt viktiga och beaktas i hög grad vid 

köpprocessen, därför är det bra om företagen är så transparenta som möjligt i sitt sätt att 

kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete.” 

 - Respondent B 

  

I samband med åsiktsutbytet kring informationen som företagen kommunicerar ut, tog respondent E 

upp greenwashing-problematiken. Respondenten menar att upptäckten av skandalerna, vilket bland 

annat H&M och Gina Tricot har utsatts för, beror på att de inte har varit fullt sanningsenliga när de 

kommunicerat ut sitt CSR-arbete. Att visa en förvrängd bild av verkligheten i produktionsländer är inte 

övertygande, menade deltagaren.  

  

“Försöker bolagen kommunicera ut alltför mycket information kan konsumenten vid sådana 

tillfällen ifrågasätta varför bolagen försöker övertyga denne om att de är duktiga och arbetar 

med hållbara ansvarsområden, detta kan kännas påtvingande och oärligt.” 

    - Respondent E 

  

“Jag skulle inte säga att jag direkt håller med. Sådan information är viktig för att veta vad man 

ska välja. Dock anser jag att företagen inte enbart ska kommunicerat ut sitt aktuella hållbara 

arbete, utan det är viktigt att lyfta fram vad som behöver förbättras inom detta arbete.“ 

 

    - Respondent A 

  

Alla deltagare anser att media idag tillhandahåller en central roll för företagen eftersom information 

sprids snabbt och enkelt. Respondent B noterar att skandaler och dåliga nyheter har en mer omfattande 

spridning än positiva nyheter. Informationsvägarna gällande företagens arbete bestod i huvudsak av 

TV via olika nyheter och dokumentärer. Internet ansågs även vara ett effektivt verktyg att nå ut till 

konsumenter med. Däremot noterade respondent C och F att allt som skrivs på sociala medier, inte 

alltid är trovärdigt. Att sprida samma information via olika kommunikationskanaler, uppfattas mer 

trovärdig. Det är viktigt att det föreligger trovärdighet bakom informationen och budskapen som 



38 

 

kommuniceras ut, då konsumenters köpbeslut påverkas, uppger respondenten A. Respondent F tycker 

att filmklipp med ord, bilder och musik är något som konsumenter har lättare att komma ihåg och 

skulle därför föredra att företag använder detta verktyg mer.  

  

Respondenterna var även eniga om att skyltar och utdelning av broschyrer i butik är alternativa 

tillvägagångssätt som effektivt når fram till kunder. Respondent F upplever på så sätt att bolagen för 

fram arbetet om det kommuniceras direkt till kunden i butik. Detta kan exempelvis göras genom att 

märka produkten med information så att konsumenten direkt tar del av informationen. Respondenten F 

avslutade diskussionen med förklara att denne aktivt behöver söka sig till företagens CSR-arbete på 

egen hand. Respondenten A som tidigare nämnt att denne slutade handla på H&M väljer nu själv att 

söka information om bolagens hållbarhetsarbete, främst på företagens hemsidor. Detta eftersom CSR 

informationen som förmedlas till konsumenter idag uppfattas som bristfällig.  

  

Den andra gruppintervjun hade tämligen liknande inställning till företagens CSR-kommunikation. 

Respondent H anser att denne inte alltid får tillräcklig information om företagens CSR-arbete, utan tar 

egna initiativ i att söka upp information innan den bestämmer sig för att konsumera. 

Informationssökningen sker främst på sociala medier och på företagens hemsidor för att ta reda på hur 

de arbetar med hållbara aspekter vid klädproduktion. Något som föredras är om företagen istället hade 

mer information om deras klädesplagg i de fysiska butikerna. Respondenten menar att det är tröttsamt 

att behöva leta information på egen hand, när det egentligen ligger i företagens ansvar att 

kommunicera ut information om plagget. 

  

“Företagen skulle kunna öka kunskapen kring hållbarhetsarbetet i de fysiska 

butikerna genom att exempelvis se till att de anställda har tillräckligt med kunskap för 

att kunna besvara eller förmedla arbetet till konsumenterna. Ett annat sätt är att öka 

informationen i de fysiska butikerna är att exempelvis märka plaggen och ha en kort 

beskrivning till hur plagget är producerat.” 

- Respondent H 

  

På så sätt menar respondenten att fler konsumenter kommer att beakta hållbarhetsaspekterna när de 

handlar i butiker som H&M och Gina Tricot. 

  

Resterande respondenter är inte lika insatta i hur företagen de konsumerar från arbetar med CSR 

frågor. Respondent K och I upplever att företagen de handlar från kommunicerar ut sitt CSR 

engagemang, dock upplever de att CSR informationen till mestadels sprids via reklamkampanjer och 

sociala medier. Information som sprids via reklamkampanjer är intressanta och mer lockande, 

konstaterar respondent K, eftersom man oftast får se hur plaggen sitter på och samtidigt tar man del av 

hur plagget är tillverkat.  

  

“När företagen kommunicerar ut sin information i form av roliga reklamkampanjer 

lockas jag till att handla deras produkter. Exempelvis har H&M nu i veckan släppt sin 

Conscious Exclusive Kollektion som jag ivrigt väntat på. Plaggen är hur snygga som 

helst, producerade av hållbart material och till ett rimligt pris. Fler bolag borde göra 

som H&M!”  
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- Respondent K 

  

I jämförelse med de andra respondenterna har respondent D minst koll på om företagen arbetar med 

CSR frågor. Respondenten menar att denne enbart följer H&M och Gina Tricot på sociala medier för 

att direkt bli uppdaterad om vilka nya plagg det är som lanseras, istället för att söka upp det på egen 

hand.  

  

“Om jag ska vara helt ärlig så har jag inte koll på om företagen kommunicerar ut 

sitt CSR-arbete. Det beror nog på att jag inte är intresserad av området. Jag handlar inte 

plagg från butiker som enbart arbetar med hållbarhetsfrågor frågor, som jag nämnde tidigare 

handlar jag det jag tycker är snyggt.” 

  

Sociala medier samt reklamkampanjer visar sig vara de kommunikationskanaler som når ut till 

respondenterna mest. Respondent G menar att de andra kommunikationskanalerna är sådana kanaler 

som man själv aktivt behöver söka sig till. De finns tillgängliga för individer som är intresserade av få 

en mer djupgående förståelse av företagens CSR-arbete. 

  

“Jag är medveten om att hållbarhetsrapporterna innehåller mest information kring ett företags 

CSR-arbete, men jag har aldrig valt att på egen hand titta igenom en hållbarhetsrapport för att 

ta del av just den informationen.” 

- Respondent G 

  

Respondent J hävdar att informationen som kommuniceras ut via reklamkampanjer och sociala medier 

är sådan information som konsumenter inte kan rå för att bli exponerade av. Detta för att de ständigt 

förföljer ens vardag, därav kan informationen ibland upplevas som frånstötande. 

 

“Jag följer både H&M:s och Gina Tricots Instagram sidor. Jag gör det endast för att 

se vad för modenyheter som finns. Men där uppdaterar de väldigt ofta kring deras 

hållbarhetsarbete vilket ibland kan skapa känslan av att jag vill avfölja dem. Även när 

jag sitter hemma i soffan och tittar på TV så dyker deras reklamkampanjer upp.” 

- Respondent J 

  

Respondent I håller med och förklarar vidare att företag bör tänka över sitt sätt att kommunicera ut 

hållbarhetsinformation. Respondenten menar att företagen måste anpassa sig efter individers intressen. 

De måste se över sina kommunikationsstrategier och kommunicera ut CSR-arbetet på ett mer 

skräddarsytt sätt. Detta för att bemöta alla skeptiker och övertyga personer som inte litar på att 

informationen som kommuniceras är uppriktig. 
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Figur 4. Konsumenternas uppfattning och förhållningssätt till CSR-kommunikation. 

 

4.1.1.3  Konsumenters förhållningsätt till CSR-arbetet 

I det sista temat diskuterades hur deltagarna förhåller sig till informationen som företagen 

kommunicerar ut. Diskussionen inleddes med att varje deltagare fick rangordna vilka faktorer som var 

viktiga vid konsumtion. Bland alternativen fanns kvalitet, pris, bolags arbete med miljömål, 

varumärket, inget förekommande barnarbete, moderiktiga kläder och rimliga löner till anställda. Hos 

respondenterna D, E och F är moderiktiga kläder och pris faktorer som klassificeras som viktigast. Det 

som de beaktar minst är varumärket.  

  

Att företag tar hänsyn till miljön och inte utnyttjar barnarbete rankas som de viktigaste faktorerna för 

respondent A, B och C. Det som har minst betydelse är att kläderna bör vara moderiktiga. 

Respondenterna nämner att de i flera fall har betalat ett högre pris, enbart för att plagget är producerat 

på ett hållbart sätt. Respondent E betonar dock att alla individer inte kan betala ett högre pris då 

priskänsligheten är hög.  

  

“Studenters ekonomi går inte att jämföra med personer som har ett heltidsjobb, som student 

har man inte mycket pengar över i slutet av månaden”. 

  

Vidare tillfrågades deltagarna hur de reagerar på information som tyder på att bolagen har agerat på ett 

omoraliskt sätt. Att bojkotta företaget var det vanligaste svaret som förekom, men alla var inte enade 

om detta. Respondent C påpekar att det är enklare att bojkotta ett företag, eller ett plagg, om det finns 

likvärdiga produkter som de kan handla istället. Respondent A och E motsätter sig bojkottningen och 

konstaterar att det är något tillfälligt. Respondent F håller med och anser att andra företag inte är bättre. 

Motiveringen till dennes åsikt är att de flesta företag gör misstag därför är det viktigt att de rättar till 

det på bästa möjliga sätt.  

  

• Förvrängd bild av CSR arbetet kommuniceras ut 

• Kommunicerar ut CSR för att reparera image 

• Transparens är viktigt 

• Tar lång tid att komma över negativ publicitet 

• Företag bör kommunicera ut sitt CSR arbete 

• CSR kommunikation uppfattas som frånstötande 

• Konsumenter upplever att de inte involveras i företagens CSR arbete 

• Information bör spridas via olika kanaler, det ökar trovärdigheten 

• Filmklipp med ord, bilder och musik är lättare att komma ihåg 

• Företag bör anpassa CSR information efter individers förväntningar 

• Företag bör ha mer information i butikerna, genom att märka plaggen och utbilda anställda 

• Sociala medier samt reklamkampanjer uppfattas som frånstötande 

• Sociala medier anses inte vara trovärdiga 

• Sociala medier är lockande och populära 

• Reklamkampanjer är lockande 

• Konsumenter läser inte hållbarhetsrapporter 

• Konsumenter söker efter CSR information via sociala medier och hemsidan 
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Gruppintervjun avslutades med att respondent E förklarar sitt ökade intresse för CSR frågor. 

Anledningen till det ökade intresset beror på att CSR har uppmärksammats mycket i media. Därför har 

det blivit intressant att få en insikt i hur företagen arbetar med dessa frågor.  

  

I den andra gruppintervjun fick deltagarna återigen rangordna de viktigaste faktorerna när de handlar 

kläder. Alternativen som fanns att välja mellan var samma som vid första intervjun. 

  

Respondent G och I menar att det är viktigt att barnarbete inte förekommer hos företagen de handlar 

ifrån. Det är viktigt att företag motverkar barnarbete och visar att de ställer sig skarpt emot detta. 

Respondenterna menar därför att det är viktigt att konsumenter har en god inblick i hur produktionen 

går till. Särskilt bland H&M och Gina Tricot eftersom företagen till mesta del bedriver sin produktion i 

utvecklingsländer, där barnarbete kan förekomma. 

  

Respondent H håller med och menar att det mest omoraliska en organisation som H&M kan göra är att 

bedriva barnarbete. Tidigare var respondent H konsument på H&M men efter att media har granskat 

och fastställt att företaget använde barn vid produktion av kläder slutade personen i fråga att handla 

där.  

  

“Efter att det visade sig att H&M bedriver barnarbete kunde jag inte längre handla 

hos dem. Jag har bojkottat företaget och gör mitt yttersta för att förmedla vilken usel aktör de 

är på marknaden. Det kommer krävas väldigt mycket engagemang från H&M för att de ska 

kunna vinna tillbaka mig som deras konsument”. 

  

- Respondent H 

  

Respondent J var oense med resterande deltagare, eftersom denne inte prioriterar hur klädesplagget är 

producerat, vem som tillverkat plagget och vilka effekter det haft på miljön. Det som respondent J 

rangordnar som viktigast är att kläderna ska vara moderiktiga och samtidigt ha ett relevant pris.  

  

“När jag funderar om jag ska köpa ett plagg eller inte så tänker jag i första hand på mitt 

behov, om plagget är snyggt och sedan vilket pris plagget har. Det är sällan jag 

beaktar hållbarhetsaspekter när jag ska köpa ett plagg och bryr mig inte så 

mycket om sådant.” 

- Respondent J 

  

Respondent K håller till viss del med respondent J men konstaterar att det inte går att totalt exkludera 

hållbarhetsarbetet bakom produkten. Respondenten menar vidare att företagets hållbarhetsengagemang 

är viktigt.  

“Om företag lyckas kombinera moderiktiga kläder som även är producerade med 

hållbara material och säljs till ett rimligt pris så köper jag hellre det plagget”.  

- Respondent K 
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Vidare tillfrågades respondenterna hur de reagerar på CSR information som bolagen kommunicerar ut. 

Respondent H menar att informationen företagen kommunicerar ut uppfattas som motbjudande. Detta 

eftersom H&M och Gina Tricot förmedlar informationen för att rätta till misstagen de blivit utmålade 

för. Respondenten menar vidare att det är svårt att lita på att informationen som de kommunicerar ut är 

korrekt eftersom företagen vid upprepade tillfällen har arbetat på ett handlingssätt som är omoraliskt. 

Företag kommunicerar aldrig ut information som tyder på att de har arbetat på ett omoraliskt sätt, trots 

att det skulle visa en mer rättvis sida av företagens CSR-arbete. Samtidigt konstaterar respondenten att 

det är förståeligt att företag inte gör det, då det skulle försämra hela varumärkets rykte. Men att 

företagen är uppriktiga och ärliga är något som uppskattas hos respondent H. 

Respondent K menar att ju mer information företagen förmedlar desto bättre. Detta för att det ger en 

inblick i hur företagen arbetar. Respondenten menar vidare att man inte behöver vara skeptisk till all 

information som företagen kommunicerar ut då de troligen gör sitt yttersta för att vara en god aktör i 

samhället.  

“När företagen förmedlar sitt CSR engagemang uppfattar jag det som något positivt 

eftersom de uppmanar samhället om att bry sig om frågor som dessa. Detta har även 

ökat mitt intresse av att köpa kläder som har tillverkats på ett hållbart sätt.” 

- Respondent K 

Nedan sammanställs konsumenternas prioriteringar vid konsumtion. 

 

 

 

 

 

Figur 5. Konsumenternas prioritering vid konsumtion. 

  

 Moderiktiga kläder, hållbart material och pris 

 Moderiktiga kläder och pris 

 Miljöaspekter och barnarbete 

 Barnarbete 
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4.1.2 Sammanställning av konsumenternas uppfattningar 

Nedan sammanställs de uppfattningar som samlats in via gruppintervjuerna. Sammanställningen följer 

enligt den fenomenografiska ansatsens femte, sjätte och sjunde steg där kategorierna artikulerats, 

namngivits och slagits ihop. Den fenomenografiska dataanalysen har möjliggjort att författarna funnit 

följande variation av uppfattningar hos konsumenterna. 

 

  

Figur 6. Konsumenternas uppfattningar. 

      

  

• MILJÖ, SOCIALT & EKONOMISKT 

• MILJÖ & SOCIALT 

• MILJÖ & socialt  

• SOCIALT & miljö 

• MILJÖ 

• SOCIALT 

• CSR EJ AV INTRESSE 

Uppfattaning av CSR 

• Information är bristfällig, inte trovärdig och uppfattas som skeptisk 

• Förvrängd bild av CSR arbetet kommuniceras ut 

• Kommunicerar CSR för att reparera image 

• Transparens är viktigt 

• Tar lång tid att komma över negativ publicitet 

• Företag bör kommunicera ut sitt CSR arbete 

• CSR kommunikation uppfattas som frånstötande 

• Konsumenter upplever att de inte involveras i företagens CSR 
arbete 

Uppfattning av CSR 
kommunikation 

• Information bör spridas via olika kanaler,  det ökar trovärdigheten 

• Filmklipp med ord, bilder och musik är lättare att komma ihåg 

• Företag bör anpassa CSR information efter individers förväntningar 

• Företag bör ha mer information i butikerna, genom att märka 
plaggen och utbilda anställda 

• Ju mer information som kommuniceras ut, desto bättre, tröttsamt att 
söka information på egen hand 

Förhållningssätt till CSR 
kommunikation  

• Sociala medier samt reklamkampanjer uppfattas som frånstötande 

• Sociala medier anses inte vara trovärdiga 

• Sociala medier är lockande och populära 

• Reklamkampanjer är lockande 

• Media är ett viktigt verktyg vid kommunikation 

• Konsumenter läser inte hållbarhetsrapporter 

• Konsumenter söker efter CSR information via sociala medier och 
hemsidan 

Uppfattning av 
kommunikationskanaler 

• Moderiktiga kläder, hållbart material och pris 

• Moderiktiga kläder och pris 

• Miljöaspekter och barnarbete 

• Barnarbete 

Prioriterade faktorer  vid 
köpbeslut 
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4.2 Företagsnivå 

För att kunna besvara huvudfrågan, hur konsumenter uppfattar och förhåller sig till CSR information 

som företag kommunicerar ut, har det även varit relevant att ta reda på hur företag arbetar med CSR. 

Nedan presenteras det empiriska materialet från intervjuerna med H&M:s hållbarhetsexpert och Gina 

Tricots CSR chef. Materialet från intervjuerna är presentationsmaterial som beskriver hur och varför 

företagen arbetar med CSR samt hur de valda företagen kommunicerar ut CSR informationen. Vidare 

presenteras det material som studiens författare samlat in från företagens reklamkampanjer och sociala 

medier och hållbarhetsrapporter. 

4.2.1 Bakgrundsinformation om H&M 

Klädjätten H&M är lämplig att utgå ifrån i denna studie eftersom det är ett internationellt företag som 

är ledande inom modebranschen. Företagets affärsidé går ut på att konsumenterna ska tillhandahålla 

mode och kvalitet till bästa pris. År 2002 släppte klädjätten sin första offentliga hållbarhetsrapport som 

visade att företaget arbetar med hållbarhet på olika sätt. H&M arbetar idag aktivt med 

hållbarhetsfrågor. Företaget integrerar hållbarhet i sin affärsmodell och vill att kunderna ska känna sig 

stolta över plaggen de bär (H&M, 2017). I samband med företagets CSR-arbete har H&M mötts av 

många skeptiker på grund av skandaler som läckts ut i media. Därför är det intressant att få en bild av 

hur H&M arbetar med CSR och samtidigt ta reda på hur utomstående parter uppfattar H&M:s CSR-

arbete. 

4.2.2 H&M:s CSR-arbete 

För att få en bättre inblick i hur H&M arbetar med CSR har H&M:s hållbarhetsexpert intervjuats. 

Under intervjun ställdes frågor som berör bolagets hållbarhetsarbete. Företaget har under en längre tid 

aktivt arbetat med CSR och med tiden har arbetet blivit mer omfattande samt avgörande för H&M:s 

verksamhet. Hållbarhetsexperten menar att CSR idag är en integrerad del i hela arbetsprocessen, där 

bolagets vision är att leda modebranschen mot en mer hållbar framtid. Företagets definition av CSR 

beskrivs av hållbarhetsexperten på följande sätt: 

  

“CSR är vårt sociala och miljömässiga ansvar, vilket går ut på att skapa ett hållbart företag, 

en hållbar modebransch och ytterst en (mer) hållbar värld.” 

  

Enligt hållbarhetsexperten har drivkraften bakom H&M:s stora engagemang för CSR att göra med 

utmaningarna som finns i samhället. Med växande befolkning på jorden, resursbrist och 

klimatförändringar, är företaget övertygade om att det är nödvändigt att integrera hållbarhet i 

affärsmodellen. Hållbarhetsexperten tydliggör att företag bör förena hållbarhet med mode eftersom 

världen behöver uppmärksammas kring hållbarhetstänket. H&M arbetar med CSR på olika sätt, där 

företagets breda CSR-arbete går att kategorisera under ett miljömässigt och socialt ansvar där bland 

annat frågor om produktion, råvaror, antikorruption och mänskliga rättigheter skildras. 

  

Anledningen till att H&M väljer att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete via olika 

kommunikationskanaler beror på att de vill skapa trovärdighet för sina intressenter. Enligt H&M:s 

hållbarhetsexpert riktas CSR informationen i första hand till kunder och därefter till medarbetare, 

ägare, affärspartners och media. Kommunikationen har en viktig roll menar hållbarhetsexperten 

eftersom utan kommunikation finns ingen transparens och utan transparens skapas ingen trovärdighet.  
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“Transparens är a och o, för att skapa trovärdighet men också för att hjälpa våra kunder och 

andra intressenter att fatta medvetna och hållbara beslut.” 

  

Genom att kommunicera ut hållbarhetsarbetet kommer kunder och andra intressenter kunna ta 

välgrundade beslut. Samtidigt belyser hållbarhetsexperten att det är viktigt att andra aktörer med stor 

trovärdighet legitimerar vad H&M gör, genom bland annat rankingar och utmärkelser. Detta leder till 

att företaget enklare vinner legitimitet från externa parter. Hållbarhetsexperten betonar även att det 

medför en affärsrisk att utesluta CSR-kommunikation. H&M:s erfarenhet är att ett gediget arbete och 

åtagande gör företaget till en mer attraktiv investering, arbetsgivare och affärspartner. För många 

kunder är detta arbete oerhört viktigt eftersom informationen som sprids kan påverka 

konsumtionsvalet.  

  

Hållbarhetsexperten menar vidare att det inte alltid är enkelt för ett företag i H&M:s storlek att arbeta 

med CSR frågor. Bolaget har ställts inför många utmaningar på grund av media som flera gånger 

ifrågasatt H&M:s motiv. Medias granskning är dock positiv enligt hållbarhetsexperten eftersom de 

uppmärksammar viktiga frågor och är agendasättande. Ibland önskar H&M att media var mer 

nyanserat, men samtidigt har de förståelse för deras villkor.  

  

Hållbarhet är ett komplext fenomen som är svårt att fånga i en enda mening. Hållbarhetsexperten talar 

om bruset, som handlar om att det finns mycket som konkurrerar om kundernas uppmärksamhet. Att 

hitta en balans i mängd av CSR information som kommuniceras ut är också en stor utmaning som de 

flesta företag brottas med. Det är inte lätt att hitta den balans som gör både företaget och övriga 

affärspartners nöjda. Ibland kan kommunikationen misslyckas och en kampanj kan exempelvis få en 

motsatt effekt. Därför är avvägningen kring hur mycket som bör kommuniceras ut betydelsefullt för 

bolagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 7. Sammanställning av H&M:s CSR arbete. 

4.2.3 H&M:s tillvägagångssätt att nå ut till konsumenter 

H&M:s hållbarhetsexpert hävdar att deras kunder anser att det är grundläggande att företaget arbetar 

med hållbarhetsfrågor. Det gäller dock inte enbart H&M:s kunder eller inom modebranschen utan det 

är något som råder generellt idag. Intresset för hållbarhet är stort från konsumenter och när företag 

uppfattas som ansvarsfulla har det en positiv effekt på kundrelationer. Dagens konsumenter har ett 

stort samvete, vilket leder till att det inte går att blunda för utmaningarna.  

 H&M  definierar CSR  som företagens miljömässiga och sociala ansvar. 

 H&M  arbetar med CSR ur ett strategiskt syfte: 

– För att skapa trovärdighet och locka till sig kunder.  

– För att vinna legitimitet. 

– För att öka sin vinst. 

 H&M värdesätter kundgruppen högre än andra intressentgrupper. 

 Hållbarhet är ett komplext fenomen att kommunicera ut. 

– CSR kan missuppfattas. 

– Svårt att få alla intressentgrupper nöjda. 
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För att ta reda på konsumenters uppfattningar av informationen som kommuniceras ut menar 

hållbarhetsexperten att H&M använder olika tillvägagångssätt. Det är även många kunder som lämnar 

åsikter till företaget via sociala medier, som har blivit en viktig plattform som används av H&M för att 

kommunicera med sina konsumenter. Genom att kontinuerligt vara i kontakt med konsumenterna kan 

H&M lättare ta reda på vad som efterfrågas. För många är det viktigt att kunna köpa plagg som är 

miljövänliga, för andra är det mervärde som uppskattas. H&M erhåller sina konsumenters 

uppfattningar genom direkt feedback, men även med hjälp av  egna uppföljningar genom exempelvis 

konsumentundersökningar. 

  

Hållbarhetsexperten konstaterar att många av H&M:s intressenter skiljer sig åt, därför är det viktigt för 

bolagen att kommunicera med intressenterna utefter företagens villkor. Kunder vill ofta ha information 

i anslutning till produkten och köptillfället, medan etiska investerare vill ha en gedigen 

hållbarhetsredovisning. Slutligen hävdar H&M:s hållbarhetsexpert att det är viktigt att anpassa sig 

efter intressenternas krav för att få bäst resultat i slutändan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Sammanställning av H&M:s tillvägagångssätt att nå ut till konsumenter. 

 

4.2.4 H&M:s val av kommunikationskanaler 

Författarna har haft för avsikt att kartlägga vilka kommunikationskanaler som H&M använder för att 

kommunicera ut sitt CSR-arbete. Nedan följer det urval av kommunikationskanaler som studien avser 

att undersöka närmare.  

  

4.2.4.1  Reklamkampanjer 

År 2011 lanserade H&M Conscious Collection, sin första kollektion som består av kläder med ett extra 

hållbarhetsvärde (H&M, 2010). Materialet av produkterna i denna kollektion består endast av 

ekologiskt material. Cecilia Brännsten som arbetar med hållbarhetsfrågor på H&M menar att tanken 

bakom denna hållbarhetskampanj har varit att visa att företaget är en aktör som inte endast vill bidra 

med mode, utan snarare hållbart mode. 2017 års Conscious Collection består av plagg som skapats 

genom återvunnet material. H&M tror på att cirkulära system, där material återanvänds, blir svaret på 

modebranschens kritik kring överkonsumtion. H&M talar i termer om att de vill bevisa att mode är 

hållbarhet (Damernas värld, 2017). 

  

En annan kampanj som uppmärksammats världen över är kampanjen “H&M Close the Loop” som fått 

kring 10 miljoner visningar på youtube och spridits på sociala medier. Det är en kampanj vars budskap 

är att uppmuntra konsumenter att bryta alla tabun inom mode, bära vad de vill och vara vem de vill. 

 Företag som arbetar med CSR anses vara ansvarsfulla, det skapar goda 

relationer mellan bolaget och deras kunder. 

 H&M erhåller konsumenternas åsikter via sociala medier och 

konsumentundersökningar, även om de är medvetna om att kunder 

föredrar information i direkt anslutning till köptillfället. 

 Viktigt att ta hänsyn till åsikterna och kraven som ställs av 

konsumenterna för att överleva på marknaden. 
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Det finns inga regler i mode förutom ett, att återvinna kläder. Denna kampanj är specifikt riktad till 

H&M:s konsumenter men även till resten av modebranschen eftersom de uppmanar människor att 

återvinna (Youtube, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Sammanställning av H&M:s reklamkampanjer. 

  

4.2.4.2 Sociala medier 

H&M är aktiv inom ett flertal olika sociala medier med konton på Facebook, Instagram, Twitter och 

Youtube. Nedan sammanställs olika inlägg med CSR inslag som publicerats på sociala medier och 

utöver detta presenteras konsumenters samt aktivisters reaktioner på inläggen.  

  

H&M:s officiella Facebooksida har över 30 miljoner följare (Facebook, 2017), kring 19,3 miljoner 

individer följer instagramkontot (Instagram, 2017a), ungefär 8,4 miljoner följare på Twitter (Twitter, 

2017) och ungefär 235 000 prenumeranter på Youtube (Youtube, 2017).  På dessa plattformar 

marknadsför H&M allt mellan kläder, nya kollektioner och kampanjer om hållbarhet. I inläggen kan 

individer gilla, kommentera och dela inlägget. Informationen som erhålls via H&M:s sociala medier är 

användbar i denna studie. Utifrån kommentarerna erhålls en direkt respons av konsumenters samt 

aktivisters uppfattningar och förhållningssätt till det H&M kommunicerar ut.  

 

En kampanjfilm nämnd “Garment Collecting” släpptes ut på Youtube 25:e januari 2017 som har fått 

cirka 263 000 visningar sedan den laddades upp. Videon publicerades därefter på H&M:s facebooksida 

och resulterade i flertal kommentarer från individer. En kommentar som utmärkte sig extra mycket var 

från en aktivist som uttryckte sig på följande sätt: 

  

“Tanken med kampanjen är bra men den är i grund och botten ohållbar. Detta eftersom H&M 

förespråkar Fast Fashion, som innebär att företaget arbetar för att producera nya trender så 

snabbt och billigt som möjligt. Detta i sig leder till en ökad konsumtion vilket inte är hållbart i 

längden.” 

 

H&M släppte även ett bildspel på en klänning som ingår i Conscious Exclusive kollektion på sociala 

medier. Konsumenter kan läsa om att klänningen är tillverkad av återvunnen plast som samlats in från 

stränder och vattendrag. Detta inlägg uppmärksammades i stor skara då den gillades flera tusentals 

gånger och individer lämnade flera hundra kommentarer om det hållbara och kreativa initiativet från 

H&M. Kollektionen har fått en mängd positiv respons med många förväntansfulla konsumenter som 

menar att de vill köpa produkterna just på grund av tanken bakom kollektionen som de anser är väldigt 

 H&M använder olika reklamkampanjer för att locka till sig 

konsumenter genom att förmedla specifika CSR budskap. 

 Aktivister är kritiska gentemot kampanjerna och menar att H&M visar 

dubbelmoral. 

– Detta eftersom de menar att H&M påstår att de genuint arbetar med 

CSR och beaktar hållbarhetsfrågor, i själva verket handlar det om att 

öka lönsamhet. 

– Ekonomiska ansvaret överordnar det sociala och miljömässiga 

ansvaret. 
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beundransvärd. En person kommenterade att det är oerhört viktigt att företaget bryr sig och tar hand 

om planeten. Därför är idén med kollektionen inspirerande och ger konsumenter en tankeställare kring 

hur det går att klä sig i kläder som har en god inverkan på miljön och samhället (Instagram, 2017a). 

  

Ett annat exempel som går att återge handlar om H&M:s ställningstagande mot mänskliga rättigheter. 

Företaget publicerade ett inlägg på internationella downs syndromdagen som såg ut på följande sätt: 

  

”Kom ihåg att rocka sockorna idag den 21/3 på Internationella Downs syndromdagen! Lägg 

också till några kronor i kassan på H&M och slå ett slag för alla människors lika värde och 

rättigheter.” (Facebook, 2017) 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figur 10. Sammanställning av H&M:s sociala medier. 

 

Detta inlägg skapade blandade känslor i kommentarsfältet eftersom många individer var positiva till 

H&M:s initiativ att lyfta fram frågor som behandlar mänskliga rättigheter men ett flertal menade att 

H&M uppvisar dubbelmoral och hyckleri. Ämnen som uppkom i kommentarsfältet var frågor om lika 

rätt och värde även gäller H&M:s anställda som arbetar under dåliga arbetsförhållanden i bland annat 

Bangladesh. Individer vädjar att H&M ska vara medvetna om deras anställdas arbetsförhållanden och 

fästa avseende vid dem med. Kritik riktades även mot att företaget inte representerar lika rätt och lika 

värde i val av deras modeller. Många menar att H&M skulle vinna mer legitimitet från andra individer 

om de inkluderar alla människor i val av modeller. En mamma som har ett barn med Downs Syndrom 

skriver att hon hade uppskattat om klädkedjorna kunde visa upp ännu mer mångfald genom att 

exempelvis låta personer med olika funktionsvariationer vara modeller (ibid). 

  

Hanna Fridén som är frilansjournalist och debattör kritiserar H&M:s kampanjer. Hon menar att det är 

svårt att acceptera kampanjer som bygger på att marknadsföra en bild av att H&M genuint bryr sig om 

hållbarhet men i själva verket inte gör det som påstås. Vidare hävdar hon att samhällsengagemanget 

som H&M påstår sig bidra med är i själva verket dubbelmoraliskt. När H&M i sina kampanjer 

förespråkar återvinning och vädjar till sina konsumenter att lämna in sina kläder, erbjuder de samtidigt 

rabattcheckar till de som väljer att lämna in sina använda kläder. Detta leder endast till ökad 

konsumtion vilket gör att miljönyttan går att ifrågasättas. Miljöengagemanget blir inte detsamma när 

man lockar konsumenter att köpa nyproducerade kläder istället för att handla på second hand. Hanna 

Fridén hävdar vidare att H&M inte alls bär något samhällsansvar, utan att företaget endast har en 

skicklig marknadsföringsavdelning som vet vilka strategier som ska användas för att tjäna pengar 

(Fridén, 2013). 

  

 H&M kommunicerar ut CSR arbetet via olika digitala kanaler. 

 Kommentarer från konsumenter och aktivister tyder på att de förhåller 

sig både positivt och negativt till H&M:s CSR arbete. 

– Aktivister menar att informationen som H&M kommunicerar ut är 

ohållbar då det inte speglar det utförda arbetet. 

– Individer efterfrågar mer mångfald och variation i H&M:s sätt att 

förmedla ut sitt arbete, det skulle ge H&M mer legitimitet. 
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4.2.4.3  Hållbarhetsrapport  

Hållbarhetsrapporten från år 2015 är den rapport som utgör en del av det empiriska underlaget för 

denna studie. Valet grundar sig på att det var den senast tillgängliga hållbarhetsrapporten. 

  

H&M:s hållbarhetsrapport för år 2015 bygger på sju olika åtaganden. Det första åtagandet (1) handlar 

om att erbjuda mode för medvetna kunder. Kunden är i fokus och informationen som kommuniceras ut 

är riktad till konsumenterna ifråga. I hållbarhetsrapporten visar H&M bland annat att de arbetar för att 

erbjuda prisvärt mode till sina kunder och att de bidrar till ett bättre samhälle (H&M, 2015).  

  

Det andra (2) och tredje (3) åtagandet handlar om sociala frågor där H&M påvisar vikten av att främja 

jämställda och goda arbetsförhållanden, välja partners som inte påverkar miljön negativt och som 

respekterar mänskliga rättigheter. Bolaget nämner att de vill skapa ytterligare förbättringar i 

arbetsförhållandena för textilarbetare, fortsätta ge rättvisa löner och öka transparensen i deras 

leverantörskedjor. De lyfter även fram företaget ska följa lagar och regler, att motarbeta korruption, 

respektera mänskliga rättigheter samt vara öppna mot mångfald och integration (ibid). 

  

Det fjärde (4), femte (5) och sjätte (6) åtagandet förknippas med det miljömässiga ansvaret. Inom detta 

åtagande får läsaren reda på vilka områden H&M arbetar med för att främja klimatförändringar. 

Företaget lyfter fram energieffektiviteten genom att använda förnybar energi i alla lokaler som 

förbrukas och att de utökat sin användning av ekologiskt bomull. I hållbarhetsrapporten finns tips på 

hur individer kan bidra till miljöförbättringar (ibid). Företaget uppmanar konsumenter att reducera, 

återanvända och återvinna plagg. H&M tar även upp resursfrågan som handlar om att använda 

naturtillgångar på ett ansvarsfullt sätt. I detta åtagande strävar organisationen efter att reducera 

användningen av vatten och andra resurser (ibid).  

  

Det sista åtagandet (7), handlar om att stärka samhället. I och med att deras bedrivna verksamhet 

påverkar miljontals individer runt om i världen hävdar H&M att det är viktigt att de ger tillbaka till de 

drabbade samhällena. Därför samarbetar H&M Foundation med olika hjälporganisationer för att driva 

en positiv förändring i utsatta samhällen (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 11. Sammanställning av H&M:s hållbarhetsrapport. 

 

  

 H&M riktar specifik information till konsumenter i 

hållbarhetsrapporten. 

 Information som kommuniceras ut berör miljömässiga och sociala 

frågor. 

 Det finns en variation i komplexiteten av CSR begreppet då 

informationen som kommuniceras ut till vissa intressenter är mer 

omfattande och komplex, i jämförelse med information som 

kommuniceras ut till konsumenter. 
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4.2.5 Bakgrundsinformation om Gina Tricot 

Gina Tricot är ytterligare ett intressant företag att undersöka då det är en svensk feminin modekedja 

som är mindre i storlek i jämförelse med H&M men är ett av nordens snabbast växande modebolag. I 

dagsläget finns företaget etablerat i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland (GinaTricot, 

2017a). År 2016 fick bolaget utmärkelse för Karriärföretag där Gina Tricot utsågs som Sveriges mest 

spännande arbetsgivare utifrån sina karriär- och utvecklingsmöjligheter, internationell räckvidd och 

medarbetarengagemang (GinaTricot, 2017b).  

4.2.6 Gina Tricots CSR-arbete 

Likt intervjun med H&M var även intervjun med Gina Tricot indelad under teman som handlade om 

frågor kring hur bolaget arbetar med CSR i praktiken. Intervjun genomfördes med Gina Tricots CSR-

chef.  

  

Gina Tricots definition av CSR är att företaget ska ansvara för hela verksamheten, alltifrån butiker till 

leverantörer som levererar produkterna. Gina Tricots CSR chef menar att företagets roll kan likna 

medborgarens roll i samhället. Det innebär att verksamheter också har rättig- och skyldigheter 

gentemot samhället. Om ett företag inte tar hänsyn till samhällets krav, lagar och normer kan det vara 

svårt att bedriva ett företag och vara en del av samhället. Enligt Gina Tricots CSR chef har företaget 

kommit en bra bit med CSR-arbetet men beskriver arbetet som en kontinuerlig process, som inte har 

ett slut. Företaget måste ständigt följa upp förändringar som sker runt om i samhället och anpassa sin 

verksamhet efter det.  

  

Ett aktivt CSR engagemang är viktigt, eftersom medvetenheten kring hållbarhet har ökat. Gina Tricots 

CSR chef konstaterar att konsumenternas kunskap inom CSR har förändrats under de senaste 

decennierna, där konsumenter blivit mer miljömedvetna. Därför vill företaget ständigt visa att de lever 

upp till konsumenternas förväntningar, både när det gäller hållbarhetsfrågor och produktkvalitet. 

Drivkraften bakom företagets CSR-arbete är att organisationen ska känna sig stolta över sig själva. 

CSR chefen menar vidare att engagemanget har en stor drivkraft bland medarbetarna eftersom de 

känner att de bidrar med något positivt för samhället när de arbetar med dessa frågor. Kunder kräver 

att man engagerar sig i olika typer av CSR frågor, enligt Gina Tricots CSR chef. 

  

“Vi är stolta över att ett bolag som Gina Tricot kan arbeta med CSR frågor och även leverera 

produkter som är framställda med hänsyn till de hållbara aspekterna. Vi vill att leverantörerna 

ska producera produkter under bra arbetsförhållanden, låta kunden känna att produkten de 

väljer är producerad på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt låta bolaget arbeta på ett sätt som 

inte skadar samhället.” 

  

Företagets CSR chef nämnde ett antal organisationer som bolaget samarbetar med som exempel på hur 

bolaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Företaget är medlem i Business Social Compliance Initiative, 

BSCI, som är en organisation vars syfte är att arbeta för mänskliga rättigheter i produktionsländer. 

Utöver detta samarbetar bolaget med Better Cotton Initiative, BCI, för att förbättra bomullsodlingen. 

Eftersom CSR-arbetet är en central del både för företaget och kunderna, är detta samarbete 

betydelsefullt eftersom ungefär 80% av all fiber som säljs är bomull.  
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Figur 12. Sammanställning av Gina Tricots CSR-arbete. 

 

4.2.7 Gina Tricots tillvägagångssätt att nå ut till konsumenter 

Det andra temat som diskuterades under intervjun var hur företaget kommunicerar ut CSR information 

till sina konsumenter. Ur intervjun konstaterades att Gina Tricots konsumenter blivit mer medvetna 

kring hållbarhetsarbetet som företaget utför. 

  

”Kunderna är mer insatta i arbetet som vi utför, vi får mer respons än någonsin på arbetet som 

vi kommunicerar ut. Vi har märkt att konsumenter besöker våra kanaler där vi kommunicerar 

ut vårt arbete då de uttrycker sig på olika sätt kring budskapen vi kommunicerar ut.” 

 

CSR chefen menar att Gina Tricots konsumenter är intresserade av att veta vilka av produkterna som 

kommer från ”The Good Project” vilket tyder på att konsumenter är intresserade av att köpa plagg 

som är tillverkade på ett hållbart sätt. Konsumenter är idag mer insatta i Gina Tricots hållbarhetsarbete, 

vilket har åskådliggjorts via marknadsundersökningar som visat att frågor kring hållbarhet 

uppmärksammas och intresserar kunder. CSR chefen nämner vidare att kunder är de viktigaste 

intressenterna, därför är det viktigt att vara medvetna om deras uppfattning av Gina Tricots CSR-

arbete. Att ha en kontinuerlig kontakt med konsumenter hjälper företaget att fånga upp de 

förväntningar som konsumenter har på företaget. Därför samspelar de med sina konsumenter via 

kommunikationskanaler på hemsidan, sociala medier och kundundersökningar. Gina Tricot är 

medvetna om att konsumenter vill ha fullständig information som inte är snedvriden eller vinklad på 

något sätt. Därför är företaget tydlig med att kommunicera all typ av information på ett så 

sanningsenligt sätt som möjligt.  

  

“Att vara tydliga i våra specifikationer kring våra produkter och genom att svara på kundernas 

frågor ärligt, även när det inte är positivt för oss är något vi prioriterar.” 

  

CSR chefen poängterar att om företag håller inne med viktig information som sedan upptäcks av andra 

parter resulterar det ofta i förödande konsekvenser, som exempelvis dålig publicitet och även 

försämrade försäljningssiffror. Media bevakar ständigt, därför är det viktigt att vara så transparenta 

som möjligt så att varje individ som är intresserad av att veta hur Gina Tricot bedriver sin verksamhet 

ska få veta hur det går till. Genom att vara så ärliga och tydliga som möjligt behöver Gina Tricot inte 

oroa sig för medias ständiga övervakning hävdar företagets CSR chef. 

 

 

 

 Gina Tricot definierar CSR som företagets ansvar för hela 

verksamheten. 

– Ser företaget som en juridisk enhet som har rättig- och 

skyldigheter att följa samhällets lagar, regler och normer. 

 Gina Tricots CSR arbete är viktig på grund av konsumenternas 

ökade CSR kunskap och medvetenhet  

– Gina Tricot samarbetar med olika hjälporganisationer för att arbeta 

med CSR frågor. 
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Figur 13. Sammanställning av Gina Tricots tillvägagångssätt att nå ut till konsumenter. 

 

4.2.8 Gina Tricots val av kommunikationskanaler 

På samma sätt för H&M presenteras urvalet av kommunikationskanalerna som studien avser att 

undersöka närmare.  

  

4.2.8.1 Reklamkampanjer 

Modeföretaget har lanserat sin senaste kampanj i form av en musikvideo, “The Way”. Där artisten och 

skådespelaren Cecilia Forss medverkade. Syftet med videon är att sprida Gina Tricots 

hållbarahetsarbete till potentiella konsumenter. Budskapet handlar om att företaget främst vill förmedla 

hur deras jeans och kläder produceras genom hållbart bomull. Avsikten med musikvideon var att 

förmedla budskapet på ett effektivt sätt (Modette, 2017). 

  

Videon bemöttes dock av stark kritik i sociala medier. Många reagerade på kampanjen då de menar att 

den tydligt skildrar individers etnicitet. På Facebook menar aktivisterna att videon tydligt visar hur en 

vit kvinna ropar till de fattiga barnen att arbeta för att få jeansen producerade. Den starka reaktionen 

bygger på hur en vit kvinna, Cissi, står och känner på bomullen medan en kvinna i bakgrunden plockar 

bomull. Aktivisterna menar även att Gina Tricot försöker framställa sin verksamhet som miljövänlig 

vilket är en form av greenwashing (ibid).  

  

“För mig är Gina Tricot sätt att arbeta med hållbarhet lite grann som att försöka bota en 

livshotande sjukdom med ett plåster. Ser härligt och bra ut men betyder ingenting. Att svänga 

sig med ord som "hållbart" när det inte är det, borde fan vara straffbart. Kul att Gina Tricot 

gör någonting. Vilket är bättre än ingenting. Men helt förjävligt att de får det att framstå som 

något toppen.”         

                               - Johanna Nilsson, föreläsare 

             (Slowfashion, 2017) 

                         

En annan kommenterar på Instagram: 

  

“Denna reklam är vidrig att skildra och understryker strukturellt förtryck och maktpositioner. 

Allvarligt, hur tänker ni? Ni är ju inte ens hållbara på riktigt. Do it better ni själva till att börja 

med.” 

 

 

 Gina Tricot erhåller konsumenternas åsikter via sociala medier, 

marknadsundersökningar hemsidan och konsumentundersökningar. 

 Viktigt att ta hänsyn till åsikterna och kraven som ställs av 

konsumenterna för att överleva på marknaden. 

 Gina Tricot är medvetna om att konsumenter föredrar ärlig och 

transparent information. 

– Konsumenter vill ha både positiv och negativ information om 

företagets CSR arbete. 
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Figur 14. Sammanställning av Gina Tricots reklamkampanjer. 

 

  

4.2.8.2 Sociala medier 

Gina Tricot använder sociala medier för att förmedla sitt CSR engagemang. Företagets Instagramkonto 

har 350 000 följare. Företaget är mest aktiva med att publicera inlägg med CSR inslag i jämförelse 

med andra plattformar. På Instagram är aktivister mer aktiva då det syns i kommentarsfältet. Gina 

Tricot använder sig ofta av hashtagen “TheGoodProject” och “Sustainable” för att lyfta fram och 

göra konsumenter mer medvetna om projektet men även för att påminna dem om deras kollektion där 

de hållbara aspekterna beaktas (Instagram 2017b).  

  

Dagligen publiceras flera inlägg om Gina Tricots kollektioner och nyinkomna plagg (Ginatricot, 

2017c). Utöver detta har en hel del bilder, som tidigare publicerats, laddats upp för att påminna 

konsumenterna om deras arbete kring “Better Cotton Initiative”.  

  

Ett inlägg på Instagram, som fångade många individers intresse var att Gina Tricot gick ut med att en 

tredjedel av alla deras plagg är producerade av hållbara råvaror. Detta resulterade i kommentarer som 

“bra jobbat, nu siktar vi mot att göra siffran ännu högre”, “bra initiativ Gina Tricot”, “fantastiskt, detta 

hade jag ingen aning om, fortsätt så!”. Trots att inlägget fick mycket positiv feedback kunde man även 

hitta spår av skepsis där individer ifrågasatte informationen som Gina Tricot kommunicerade ut. En 

aktivist lämnade en kommentar som såg ut på följande sätt: 

  

“Vad räknar ni som hållbara material? Om ni inte inkluderar mänskliga rättigheter 

hos era anställda som producerar materialet så kan ni inte påstå att ni arbetar 

med hållbarhet. Det måste genomsyra hela produktionskedjan.”  

  

De senaste inläggen på Instagram handlar om CSR aktiviteten “The Good Project” där företaget har 

publicerat korta delar av musikvideon “The Way” som presenterats ovan. Där flödar värdeladdade 

kommentarer från aktivister, som starkt ställer sig emot reklamkampanjen. En aktivist som tydlig visar 

sin avsky mot reklamkampanjen skrev så här: 

  

“Det värsta jag sett. Tack för att ni motiverat mig till att skriva artikel på 3000 ord där jag 

skriver om det avskyvärda greenwashing konceptet ni använder er av i denna video. Ni kränker 

bomullsodlarnas mänskliga rättigheter.”  

 

 

 

 

 Gina Tricot använder olika reklamkampanjer för att locka till sig 

konsumenter genom att förmedla specifika CSR budskap. 

 Gina Tricots reklamkampanj kritiseras av aktivister där de bland annat 

anklagar företaget för greenwashing då de anser att företaget i själva 

verket inte arbetar på ett hållbart sätt. 
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 Figur 15. Sammanställning av Gina Tricots sociala medier. 

 

4.2.8.3 Hållbarhetsrapport 

Gina Tricot skriver att deras hållbarhetsredovisning finns tillgänglig för att kommunicera information 

till utvalda intressenter där bland annat kunder, investerare, leverantörer, aktieägare och andra 

intressentgrupper ingår (Ginatricot, 2017d). 

  

Hållbarhetsrapporten 2015 bygger på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. I det sociala 

perspektivet skriver att all produktion sker i länder som klassificeras som riskländer. Riskerna som har 

större sannolikhet att inträffa i dessa länder är bland annat påtvingad arbetsmiljö, dåliga 

arbetsförhållanden i form av säkerhet, övertid och barnarbete. Därför arbetar Gina Tricot med frågor 

som berör antidiskriminering, mångfald, jämställdhet, hälsa, säkerhet och mänskliga rättigheter. 

Företaget lyfter fram olika hjälporganisationer som de samarbetar med för att förbättra dessa frågor 

(Ginatricot, 2015). 

  

I miljö perspektivet diskuteras bland annat frågor om energiförbrukning, produktion av råmaterial, 

hållbarhetsaspekter i designprocessen, miljöpåverkan av leverantörer och produktansvar. De anser att 

en grundläggande utmaning inom modebranschen är att arbeta med material som håller längre än 

modet. Därför satsar de hela tiden på att öka användandet av hållbart material som bland annat kan 

bestå av ekologiskt bomull, återvunnen polyester och dylikt. Inom miljöperspektivet riktar de 

information till hur deras kunder kan bidra till materialåtervinning, de uppmanar även konsumenter att 

minska energiförbrukningen vid tvätt av plagg (ibid). 

  

Det ekonomiska perspektivet är inte lika omfattande som de två ovannämnda. Där ingår ekonomiska 

resultat och siffror på hur mycket kapital de satsat i hållbarhetsprojekt som bolaget utför. Företagets 

ekonomiska perspektiv består av tabeller och belopp av investeringar som gjorts i hållbarhetsarbetet, 

där även företagets intäkter och kostnader redovisas. Det ekonomiska perspektivet grundar sig på 

resultat från all arbete med betalningar till leverantörer, lön till de anställda och avkastning till ägarna 

(ibid). 

  

  

  

  

  

 Figur 16. Sammanställning av Gina Tricots hållbarhetsrapport. 

 Gina Tricot kommunicerar ut sitt CSR arbete via Instagram.  

 Kommentarer från konsumenter och aktivister tyder på att de förhåller 

sig både positivt och negativt till Gina Tricots CSR arbete. 

– De negativa kommentarerna handlar främst om att Gina Tricot inte 

arbetar på ett hållbart sätt och kränker mänskliga rättigheter 

– De positiva kommentarerna visar hur konsumenterna uppmuntrar 

företagen att fortsätta jobba på ett hållbart sätt. 

 Information som är specifik riktad till konsumenter är mer begränsad. 

– Informationen som finns är riktad till andra intressentgrupper och är 

mer komplex och detaljerad. 

 Informationen som kommuniceras ut går att dela in i ett socialt och 

miljömässigt ansvar där dessa aspekter överordnar det ekonomiska 

ansvaret. 
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 5. Analys och diskussion 

I kapitlet analyseras och diskuteras det empiriska materialet i förhållande till studiens valda teorier 

och tidigare forskning inom ämnesområdet. Utifrån analysen avser studiens författare besvara 

studiens forskningsfråga samt delfrågor och uppnå syftet. Analysen organiseras utifrån en 

fenomenografisk ansats. Det som huvudsakligen analyseras är hur konsumenter uppfattar och 

förhåller sig till CSR informationen som företagen kommunicerar ut. Detta genom att belysa 

variationen i uppfattningarna som skildrats i utfallsrummet. 

5.1 Konsumenternas uppfattning av CSR 

5.1.1 Miljömässigt och socialt ansvar 

Begreppet CSR kan förknippas med olika betydelser och uppfattas på olika sätt. När konsumenterna 

tillfrågades om vad CSR innebär för de, var det tydligt att somliga hade liknande uppfattningar, medan 

andra uppfattade begreppet annorlunda. Variationen av uppfattningarna i studiens utfallsrum går att 

sammanställa genom begreppen miljömässigt-, socialt-, ekonomiskt ansvar samt att CSR inte är av 

intresse. Den vanligaste uppfattningen av begreppet är att respondenterna förknippar CSR med ett 

miljömässigt och socialt ansvar. Detta förklaras av att miljö och sociala aspekter är frågor som är mer 

agendasättande i dagens samhällsdebatter, vilket enligt Borglund och Hallvarsson (2009) kan bero på 

att medier är en styrande aktör som väljer att rikta fokus på speciella frågor. Konsumenternas 

uppfattning av CSR begreppet kan bero på att miljö och sociala frågor uppmärksammas mer. Därför 

kan kunskapen inom just dessa ansvarsområden vara högre hos konsumenterna än det ekonomiska 

ansvaret. En orsak till att konsumenter förknippar CSR begreppet med miljö och sociala frågor kan 

således förklaras av att dessa frågor diskuteras och förmedlas ut i större utsträckning till samhället. 

Studien visar att de olika uppfattningarna som skildrats i utfallsrummet hos konsumenterna kan 

förknippas med deras egna engagemang inom ämnet. Konsumenter som är insatta och kunniga inom 

området beskriver begreppet i enlighet med den akademiska litteraturen. Dessa uppfattningar och 

åsikter är kopplade till hur företagens oetiska agerande kan inverka på framtiden. Konsumenterna 

anser att miljöfrågor bör prioriteras då det inte är värt att engagera sig i andra frågor om det inte finns 

en värld att leva i. Detta korrelerar med vad Hawkins (2006) beskriver det miljömässiga 

ansvarstagandet som, där forskaren menar att företag bör bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt 

som inte påverkar jordens resurser. Det innebär att konsumenter anser att det inte enbart är företagen, , 

som har ett ansvar, utan även konsumenter, vare sig man värdesätter miljön eller inte. Sådana 

resonemang tydliggör att konsumenter anser att miljön tycks vara en gemensam tillgång som hela 

världens befolkning påverkar och påverkas av på ett eller annat sätt. 

Konsumenterna i studien som inte påstår sig vara intresserade av CSR, förknippar begreppet med 

företagens oetiska beteende, som enligt Hawkins (2006) är en del av det sociala ansvaret. 

Konsumenterna förknippar begreppet med skandaler som kommuniceras ut i media. Om bolagen beter 

sig oetiskt, kan det resultera i förödande konsekvenser vilket har synliggjorts i studiens resultat som 

visat att konsumenterna bojkottat företag på grund av negativ publicitet. Detta går i linje med det Mohr 

och Webb (2005) samt Sen och Bhattacharya (2001) menar, att konsumenter tenderar att reagera 

starkare på negativ publicitet av CSR i jämförelse med positiv publicitet. Detta kan förklara varför 

dåligt uppträdande tenderar att slå hårdare mot företagen. Skowronski och Carlston (1999) menar att 

om organisationer bedriver en verksamhet med oetiska inslag kommer företaget snabbt målas upp som 
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en oetisk organisation. Det beror på att konsumenter fångar upp negativ information snabbare än 

positiv. Därför är det viktigt att företag som arbetar med CSR gör det på ett noggrant och ansvarsfullt 

sätt. Det Ljungdahl (1999) i legitimitetsteorin beskriver som ett legitmitetshot går att koppla till att 

konsumenter ställer sig emot företagens beslutsfattande. Resultatet i denna studie visar att 

konsumenter valt att bojkotta H&M under en period på grund av skandaler om barnarbete, vilket tyder 

på att konsumenterna var emot företagens beslut gällande barnarbetet. När ett företag handlat oetiskt 

behöver de aktivt arbeta för att rentvå sitt försämrade rykte och vinna tillbaka tilltron för att återfå 

legitimitet. 

Att sprida CSR-kommunikation kan även uppfattas som problematiskt eftersom konsumenter kan vara 

skeptiska till informationen som kommuniceras ut. När företag använder CSR som täckmantel för att 

återvinna tilliten uppfattas det av konsumenterna i studien som att arbetet de kommunicerar ut inte är 

genuint, utan endast handlar om att reparera sin image. Samtidigt finns uppfattningen hos 

konsumenterna att när företag aktivt arbetar med CSR glöms skandalerna bort, men att det tar längre 

tid att komma över negativ publicitet. Detta kan förklaras av Vanhamme och Grobben (2009) som 

menar att företag kan använda CSR som förevändning i situationer vid kris. Forskarna konstaterar att 

konsumenter har större tillit till företag som har en gedigen historia av CSR-arbete och konsumenter är 

mer accepterande gentemot företagen som utsätts för dålig publicitet. Det kan även vara en anledning 

till att konsumenterna i studien började handla på H&M igen efter bojkottning, då de upplevde att 

H&M tog ett större ansvar efter skandalerna. 

En ytterligare uppfattning som skildrats i utfallsrummet bland konsumenterna är att CSR förknippas 

med greenwashing, som innebär att företag vill framställa sin verksamhet som miljövänlig när den i 

själva verket inte är det.  Att konsumenterna har denna uppfattning beror på skepsisen som finns 

gentemot modeföretagens intention till CSR-arbete. Att företagen möts av hög grad av allmän skepsis 

förklaras av att verksamheten som företagen bedriver bygger på Fast Fashion. Detta innebär att både 

H&M och Gina Tricot arbetar med att producera nya trender så snabbt och billigt som möjligt, vilket 

konsumenterna uppfattar som skadligt för miljön då det förespråkar ökad konsumtion vilket inte är 

hållbart i längden. Företagen i studien hävdar att de är medvetna om att konsumenters kunskap av CSR 

har förändrats och att konsumenter idag är mer måna om miljön. Därför måste företagens verksamhet 

genomsyras av ett arbete som visar att företagen inte påverkar jordens resurser på ett negativt sätt. 

5.1.2 Ekonomiska ansvaret 

I studiens resultat är variationerna i uppfattningarna intressant eftersom endast en av 11 respondenter 

från gruppintervjuerna kopplar CSR till det ekonomiska ansvaret, utöver de miljömässiga och sociala 

aspekterna. Det är intressant då det tyder på att resterande konsumenternas uppfattning skiljer sig från 

den akademiska beskrivningen av begreppet. Elkington (1998) delar in företagens ansvarstagande i tre 

aspekter, det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet. Att uppfattningen av CSR bland 

studiens konsumenter inte kopplas till det ekonomiska ansvaret i lika hög utsträckning som de två 

andra ansvarstaganden förklaras av olika orsaker. Den första orsaken kan vara att konsumenter ser det 

ekonomiska ansvaret som en naturlig del av företagets fortlevnad. Om företag inte beaktar de 

ekonomiska aspekterna skulle det inte vara möjligt att bedriva företagen. Detta innebär att 

konsumenterna kan ha en uppfattning om att det ekonomiska ansvaret beaktas hos företagen även om 

det inte kommuniceras ut. Det ekonomiska ansvaret handlar om att generera vinst till aktieägarna, öka 

lönsamheten men även reducera ekonomiska risker hos underleverantörer, finansiärer och andra 



57 

 

intressenter. Denna beskrivning skiljer sig från det sociala och miljömässiga ansvarstagandet eftersom 

frågor som berör miljön och samhället går att relatera direkt till individer då dessa frågor är mer 

känsloladdade, Därför relaterar konsumenter till dessa frågor på ett mer känsloladdat sätt. Innebörden 

av det ekonomiska ansvaret är direkt kopplat till företaget och dess aktieägare, vilket inte har en direkt 

inverkan på individen. Det kan sättas i förbindelse med varför intresset från konsumenterna inte är lika 

stor. I och med att konsumenterna förknippar CSR med frågor som bland annat berör etiska frågor som 

barnarbete, klimatfrågor och mänskliga rättigheter hamnar det ekonomiska ansvaret i skuggan. 

En ytterligare anledning till att konsumenterna i denna studie inte i första hand kopplar CSR begreppet 

till det ekonomiska ansvaret beror på att modeföretag inte inkluderar detta ansvar när de kommunicerar 

ut sitt CSR-arbete. H&M:s definition av CSR innefattar främst miljömässiga och sociala aspekter. 

Enligt företagets hållbarhetsexpert är drivkraften bakom CSR-arbetet att skapa ett hållbart företag, en 

hållbar modebransch och en ytterst mer hållbar värld. Märkbart i H&M:s och Gina Tricots 

kommunikation är att det finns en osäkerhet i vad CSR inbegriper. När företagen kommunicerar ut sitt 

CSR-arbete finns ingen entydig definition av begreppet som kopplar samman alla tre 

ansvarsområdena. Uppfattningen som ges av CSR informationen är att företagen inte verkar förstå hur 

ansvarsområdena är relaterade till varandra. H&M:s hållbarhetsexpert menar att hållbarhet är ett 

komplext fenomen som är svårt att fånga i en enda mening, samtidigt som hållbarhetsexperten menar 

att företagets CSR-arbete innefattas av ett miljömässigt och socialt ansvar. Detta påvisar att ett 

marknadsledande bolag som H&M har svårigheter med att definiera begreppet och kommunicerar inte 

ut det ekonomiska ansvaret som en del av sitt CSR-arbete. Detta kan i sin tur leda till att konsumenter 

uppfattar CSR på olika sätt. Om ett bolag i H&M:s storlek inte inkluderar det ekonomiska ansvaret 

som en del av sitt CSR-arbete kan det influera konsumenters uppfattning av begreppet vilket går att 

utläsa i studiens utfallsrum bland konsumenterna, där en del enbart förknippar begreppet med det 

miljömässiga och sociala ansvaret. Det tyder på att konsumenterna uppfattar det ekonomiska ansvaret 

som oförenligt med CSR och de två andra ansvarsområdena. 

Gina Tricots definition av CSR skiljer sig från både konsumenternas uppfattningar och H&M:s 

definition. Enligt Gina Tricots CSR chef står begreppet för företagets ansvar i hela verksamheten. Det 

innebär att verksamheter, likt vanliga medborgare, har rättig- och skyldigheter gentemot samhället. 

Gina Tricots definition av begreppet betonar inte specifikt någon av de tre ansvarstagandena som CSR 

innefattas av enligt Elkington (1998). Anledningen till detta kan bero på att Gina Tricot inte vill att 

konsumenter ska uppfatta att företaget arbetar eller värderar vissa aspekter mer än andra. Företagets 

CSR chef menar även att om ett bolag inte tar hänsyn till samhällets krav, lagar och normer kan det 

vara svårt att bedriva ett företag och vara en del av samhället. Det innebär att alla tre ansvarsområdena, 

det sociala, miljömässiga och ekonomiska, har lika stor betydelse. Dock synliggörs inte alla tre 

ansvarsområdena i Gina Tricots kommunikation. Företagets sociala och miljömässiga ansvar 

genomsyrar informationen som kommuniceras ut. CSR chefens beskrivning av företagets CSR-arbete 

samstämmer därmed inte med hur företaget egentligen arbetar, då det ekonomiska ansvaret 

kommuniceras ut i betydligt lägre utsträckning än de två andra ansvarsområdena. Detta tydliggör att 

det föreligger otydlighet i CSR-kommunikationen. 

5.2 Konsumenternas uppfattning av företagens CSR-kommunikation 

Konsumenterna i studien anser bland annat att ju mer information som kommuniceras ut desto bättre, 

därför bör kommunikationen öka. Det kan förklaras av att de konsumenter som vill att information ska 
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kommuniceras ut mer är de som är mer intresserade och insatta i CSR frågor. En annan uppfattning är 

att alltför mycket CSR-kommunikation upplevs som frånstötande. Konsumenter kan vara skeptiska till 

informationen som kommuniceras ut. När konsumenter hävdar att de vill bli informerade om de goda 

gärningar i de bolag som de köper från eller investerar i, kan de även bli misstänksamma av CSR 

motivet som kommuniceras ut när företag aggressivt marknadsför sitt arbete inom CSR. Därför kan 

även kommunikationen som kommuniceras ut ha en bakslagseffekt. En tredje uppfattning som finns 

bland studiens konsumenter är att de inte får en fullständig bild av CSR-arbetet som företagen utför, 

vilket kan skapa skepsis gentemot företagen. Uppfattningen som finns grundar sig på att det är svårt 

för konsumenter att veta hur företag arbetar med CSR och skepsisen till informationen leder till 

uppfattningen att företagen är oärliga. Informationen som konsumenter tar del av ska avspegla 

företagets faktiska arbete. Informationen som kommuniceras ut uppfattas inte som uppriktig av 

konsumenterna i studien då företagen endast delar med sig av sina goda gärningar, men aldrig frivilligt 

delar med sig av felaktigheter som begåtts. Den kritiska uppfattningen bygger på att företagens CSR-

arbete som presenteras för allmänheten och den verkliga bilden av hur det egentligen går till inte 

stämmer överens. Resultatet i denna studie indikerar på att företagen inte lyckats anpassa sin CSR 

information till sina konsumenter på ett tillfredsställande sätt. Du et al. (2010) påpekar att företag kan 

locka till sig konsumenter och öka deras lojalitet gentemot företaget om de lyckas kommunicera ut 

informationen på ett tilltalande sätt. Morsing och Schultz (2006) påvisar däremot att det föreligger 

problematik i hur denna information bör kommuniceras ut då konsumenter menar att informationen 

som sprids kan uppfattas som frånstötande. H&M exemplifierar denna problematik genom att förklara 

att det är svårt att hitta balans i mängden av CSR-information som kommuniceras ut. 

För att företag inte ska förlora kunder och tappa i lojalitet är det viktigt att de beaktar krav och 

förväntningar som ställs på dem. H&M:s hållbarhetsexpert menar att det inte bara är enskilda 

konsumenter som bör ställa krav på företagen inom modeindustrin, utan att större 

konsumentorganisationer och offentliga aktörer som ägnar sig åt att granskning även bör göra det. 

Enligt legitimitetsteorin föreligger ett socialt kontrakt mellan företaget och samhället som bygger på 

att omgivningen ska acceptera företagens beslutsfattande och dess effekter på samhället (Deegan, 

2011). I detta föreligger att företag måste anpassa sig till sina konsumenter och utomstående parter för 

att anses trovärdiga och legitima. Om kontraktet bryts har man inte handlat i enlighet med 

förväntningarna från utomstående parter vilket kan hota hela företagens existens (Ljungdahl, 1999). 

Företagen måste således hitta tillvägagångssätt som tillfredsställer konsumenters olika uppfattningar 

och anpassa sig efter konsumenternas krav för att vinna tilltro och legitimitet. I detta ingår även att 

företagen måste tänka över tillvägagångssättet att kommunicera ut CSR på, för att uppfattas som ärliga 

och vara mer tilltalande samt forma informationen efter mångfald i individers förväntningar. CSR 

informationen bör således vara anpassad till kraven som finns, där trovärdighet, transparens och 

uppriktighet förväntas.  

5.3 Konsumenternas förhållningssätt till CSR 

Utfallsrummet visar att uppfattningarna varierar hos konsumenterna då en del anser att det är viktigt 

med ett företagsansvar där miljömässiga och sociala frågor som arbetsförhållanden, produktion och 

mänskliga rättigheter är viktiga aspekter att beakta. Medan den andra uppfattningen tyder på att dessa 

frågor inte är betydelsefulla då de prioriterar moderiktiga kläder och pris vid konsumtionsval. Detta 

förhållningssätt går att förknippa med konsumtionskulturteorin som handlar om att individer skapar en 
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bild av vilka värderingar som är rätt, där de kan styras av normer kring vad som är rätt och fel att köpa, 

vilka aktiviteter som är relevanta att ägna sig åt och vilken livsstil man har. Konsumenterna har ett fritt 

val att konsumera, därför kan individen uppleva att de har en förmåga att själva välja vilken typ av 

produkt de väljer att köpa (Bengtsson & Östeberg, 2011).  

I och med att individer har olika valmöjligheter och ställer olika krav på produkten vid konsumtion är 

det viktigt att företag anpassar sig till alla krav som finns, dock är det svårt eftersom konsumenter har 

olika uppfattningar. De olika uppfattningarna kan även förklaras av konsumtionskultursteorin som 

menar att konsumenter är individer med säregna identiteter. Den ständiga informationen som individer 

exponeras av formar individers identiteter, då de ständigt utsätts för ett val mellan att antingen hålla 

med informationen eller inte (Bengtsson & Östberg, 2011). På så sätt bildas diversifierade 

uppfattningar kring ett fenomen, vilket går att se hos konsumenterna i studien. Enligt Dentchev et al. 

(2015) har hållbarhetsfrågor uppmärksammats mycket i politiska debatter och har på senare tid blivit 

en viktig samhällsfråga. Genom att individer involveras i dessa debatter påverkas konsumenters 

uppfattningar, normer och värderingar. Uppfattningar kring vad som är rätt och fel visar att 

informationen som sprids formar konsumenternas tankar och åsikter. Detta går således att förklara 

variationen i uppfattningarna hos konsumenterna genom att vissa påverkas av informationen som 

sprids då uppfattningarna överensstämmer med samhällsnormer, medan andra tar avstamp från 

samhällets värderingar och väljer att inte hålla med. 

5.4 Konsumenternas uppfattning av kommunikationskanaler 

En del av studiens konsumenter menar att de vill att företag kommunicerar ut sitt CSR-arbete. Ett ökat 

CSR engagemang från företaget leder till ett ökat intresse att handla produkter som är framställda på 

ett mer hållbart sätt. Enligt Du et al. (2010) kan företag gå miste om affärsmässiga fördelar om de inte 

väljer att kommunicera ut sitt CSR-arbete till sina intressenter. Forskarna missar att poängtera att val 

av kommunikationskanaler kan vara avgörande om individer uppfattar CSR-information på korrekt 

sätt. 

5.4.1 Uppfattning av reklamkampanjer som kommunikationskanal 

Konsumenterna i studien upplever att reklamkampanjer är lockande eftersom budskapet förmedlas 

genom bilder, videoklipp och musik som är lättare att komma ihåg. Detta går i linje med Gallaughers 

och Ransbothams (2010) studie som visar att reklamkampanjer är en attraktiv kommunikationskanal 

som kan uppfattas som mer lockande av konsumenter. Pomering och Johnson (2008) menar dock att 

det är riskfyllt att använda reklamkampanjer som kommunikationsverktyg då individer kan uppfatta 

syftet med kampanjen på olika sätt, vilket gör att syftet inte alltid uppfattas korrekt. Det sätts i 

förbindelse med Shannons och Weavers (1949) kommunikationsmodell som beskriver att 

informationen som går från sändare, som i studiens fall är företaget, till mottagaren, konsumenten, kan 

uppfattas på olika sätt på grund av missuppfattningar i budskapet. Detta skildras i studien då Gina 

Tricots reklamkampanj “The Way” och H&M:s “Garment Collecting” reklamkampanj möttes av stark 

kritik från aktivister för att det förmedlade budskapet missuppfattades. Anledningen till att individer 

uppfattar budskap på olika sätt kan förklaras av Jessica Bjurström, VD för Sveriges 

kommunikationsbyråer, då hon menar att reklam idag måste vara etisk försvarbart och stå i linje med 

företagens sociala ansvarstagande. Reklamkampanjen “The Way” demonstrerar att den uppfattas som 

allt förutom etiskt försvarbart, vilket kan vara en anledning till att aktivister visat sin avsky gentemot 

företagets reklamkampanj i så bred omfattning. Bolagens reklamkampanjer och CSR-arbete bör 
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därmed agera i linje med de värderingar, kultur och normer som finns i samhället för att bli 

accepterade av omgivningen. 

5.4.2 Uppfattning av sociala medier som kommunikationskanal 

Enligt Olausson (2009) har internetbaserade kommunikationskanaler tagit en allt större plats, eftersom 

de är kostnadseffektiva och informationen sprids fort. Anledningen till att sociala medier har blivit 

populära verktyg kan dels bero på ökad närvaro av konsumenter på sociala medier, både hos äldre och 

yngre, dels för att feedback och dialoger tillåts direkt mellan konsumenterna och företagen. Enligt 

Morsing och Schultzs (2006) involveringsstrategi blir konsumenterna mer involverade när det förs 

kontinuerliga dialoger med företagen. Genom direkt feedback via sociala medier kan konsumenterna 

framföra sina åsikter. 

Utfallsrummet visar att konsumenterna förhåller sig på olika sätt till kommunikationskanaler och 

informationen som företagen kommunicerar ut. Det innebär att det finns en framträdande variation av 

uppfattningarna. En uppfattning visar på att det är lockande när företagen kommunicerar ut 

information via sociala medier, medan en annan uppfattning är att information som sprids via sociala 

medier inte upplevs som trovärdiga. De olika uppfattningarna kan förklaras av individers varierande 

intresse till företagens CSR-arbete. Enligt Rapp et al. (2013) och Hajli (2014) kan företagens 

prestationer i form av stärkt lojalitet, ökad lönsamhet och ökat förtroende bli förhöjt om man använder 

sig av sociala medier. Detta går dock inte i linje med uppfattningen som finns hos en del av 

konsumenterna i studien eftersom de menar att sociala medier inte är en trovärdig 

kommunikationskanal. Det kan bland annat bero på att användarna av sociala medier till stor del styr 

det som kommuniceras ut via plattformen. Anledningen till det låga förtroendet till sociala medier kan 

även bero på att konsumenterna påverkas av andra individers, inte faktabaserade kommentarer, och 

synpunkter via plattformen. Gallaugher och Ransbotham (2010) menar dock att sociala medier har 

möjliggjort att man får en bättre inblick i konsumenters synpunkter. Kommentarer som lämnats på 

företagens Facebook och Instagram sidor har bestått av positiva, men även av negativa och 

värdeladdade kommentarer från aktivister. Detta skapar åsiktsdrivna debatter om CSR-arbetet ur ett 

ideologiskt perspektiv som oftast bygger på starka övertygande värderingar. Att ta del av sådan 

information kan följaktligen influera individers uppfattning och förhållningssätt till informationen som 

kommuniceras ut. 

5.4.3 Uppfattning av hållbarhetsrapporter som kommunikationskanal 

Hållbarhetsredovisningen är ett kommunikationsverktyg som H&M och Gina Tricot använder. Enligt 

Morsing och Schultz (2006) kan hållbarhetsrapporter ses som dokument som tas emot med större 

trovärdighet än andra kommunikationskanaler. Hållbarhetsrapporter är inte ett effektivt 

kommunikationsverktyg att nå ut till konsumenter med eftersom rapporterna används mer av 

investerare och andra intressentgrupper än av konsumenter. Informationen som är riktad till 

investerare, leverantörer och aktieägare är mer komplex, omfattande och detaljerad i jämförelse med 

information som är riktad till konsumenter. 

Resultatet från gruppintervjuerna påvisar att hållbarhetsrapporten inte är en populär 

kommunikationskanal bland konsumenter då de inte tar del av informationen som finns där. Ändå 

finns information som är specifikt riktad till konsumenterna i H&M:s och Gina Tricots 

hållbarhetsrapporter. Informationen som förmedlas till konsumenter via denna kommunikationskanal 
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handlar om att involvera kunderna i företagets miljöarbete. Budskapet med kommunikationen blir 

dock inte lyckad när rätt målgrupp, som i detta fall är konsumenter, inte tar del av informationen.  

 5.4.4 Kommunikationsstrategier 

Både H&M och Gina Tricot hävdar att de arbetar flitigt med att öka medvetenheten bland sina 

intressenter kring hur de bedriver sitt CSR-arbete. Vid granskning av vilka kommunikationskanaler 

H&M och Gina Tricot använder är det uppenbart att båda företagen kommunicerar ut sitt CSR-arbete 

indirekt, via hemsidan och sociala medier, där kommunikationen som förmedlas direkt till individerna 

i butikerna inte sker i lika hög utsträckning. Morsing och Schultz (2006) presenterar tre olika strategier 

för företag att kommunicera ut CSR där informations-, respons- och involveringsstrategin ingår. Det 

som går att se i studiens resultat är att intressent-involveringsstrategin ligger närmast H&M och Gina 

Tricot. Båda bolagen använder en symmetrisk tvåvägskommunikation eftersom de strävar efter att föra 

en öppen dialog med sina kunder. H&M:s hållbarhetsexpert och Gina Tricots CSR chef menar att de 

kommunicerar med sina konsumenter via sociala medier och genom konsumentundersökningar. Detta 

samstämmer med Morsing och Schutzs (2006) intressent-involveringsstrategin som menar att 

företagen bör låta konsumenterna blir mer involverade i processen i form av kontinuerlig kontakt och 

dialoger med företagen. Vidare poängterar H&M att de är medvetna om att kunder vill ha CSR 

information i direkt anslutning till köptillfället. Dock verkar H&M inte ha lyckats implementera denna 

kommunikationsform i deras butiker eftersom konsumenterna uppger att de inte får tillräcklig CSR 

information i samband med köptillfället. 

Studien visar att konsumenterna upplever att de blir mer involverade i företagens CSR-arbete när 

informationen kommuniceras direkt till dem i butik. De uppfattar att CSR-informationen i de fysiska 

butikerna är bristfällig, vilket innebär att det är något företagen bör arbeta vidare med. Konsumenterna 

i studien upplever att man sällan går in i en butik och hittar informativa broschyrer kring hur plagg är 

producerade, alternativt kortfattad upplysning beträffande företagens arbete med hållbarhet. En tydlig 

uppfattning som framträder är att de anser det vara av vikt att involvera kunderna mer i syfte att öka 

medvetenheten när de står inför ett val vid sitt köpbeslut. Detta koncept är viktigt för företagen att 

utveckla vidare. Om företag lyckas involvera sina konsumenter i sitt CSR-arbete kan det bli enklare att 

vinna över individer som är skeptiska till företagens CSR-arbete. Därför kan det bli lättare att övertyga 

individer om de själva blir en del av processen och när de ser hur företagen faktiskt arbetar. 

Enligt Morsing och Schultz (2006) bör företag flytta från att "informera" till att "involvera" kunder i 

CSR-kommunikation. Under 2006 då forskarnas studie genomfördes hade företagen inte lyckats 

implementera det. Idag kan man dock se att företag försöker involvera sina kunder i hållbarhetsarbetet, 

men att de ännu inte lyckats fullt ut. Företagen bör därför ändra strategi när de förmedlar CSR 

information, eftersom konsumenter har uppfattningen att företag bör kommunicera ut informationen 

direkt i butik. Om företagen väljer att informera kunderna direkt i butikerna kan det vara ett sätt att låta 

kunder, vare sig de värdesätter CSR eller inte, ta del av informationen direkt. Detta kan i sin tur skapa 

ett ökat intresse och involvera fler kunder, då individer uppskattar att företagen förmedlar sitt ansvar 

utan att de själva behöva engagera sig. 

Shannons och Weavers (1949) kommunikationsmodell förklarar hur överföringen av information går 

till samt hur meddelandet från sändaren bör stämma överens med hur mottagaren har tagit emot och 

uppfattat informationen. Att använda kommunikationskanaler som går från sändaren, H&M och Gina 

Tricot, direkt till mottagaren, H&M:s och Gina Tricots konsumenter, skulle bruset och störningar som 
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gör att information missuppfattas kunna reduceras. När H&M:s och Gina Tricots konsumenter är 

skeptiska till informationen som företagen kommunicerar ut kan det förklaras av det semantiska bruset 

som innefattar störningar där mottagaren feltolkar eller missuppfattar det utsända meddelandet (Fiske, 

1997). Företag bör förmedla hållbarhetsinformation direkt till sina konsumenter för att minska risken 

för misstolkningar. Detta skulle kunna göras genom att exempelvis öka kunskapen hos de anställda i 

butik för att kunna förmedla företagets CSR budskap direkt till konsumenterna på plats, på så sätt 

skulle även konsumenterna få möjlighet att direkt ställa frågor och få direkt feedback. Detta 

tillvägagångssätt gör att kommunikationsvägen blir kortare, vilket i sin tur skulle minska 

missuppfattningarna. Ett annat sätt för företagen att förkorta kommunikationsvägen är att märka 

plaggen med en kort beskrivning om hur plaggen är producerade. Det ger konsumenterna möjlighet att 

på plats ta del av informationen, ifrågasätta och få svar. Dessa tillvägagångssätt kan sannolikt medföra 

att det semantiska bruset inte uppstår lika ofta. Dock kan ett effektivitetsbrus uppstå när 

kommunikationen direkt når mottagaren, genom att meddelandet inte influerar mottagaren på samma 

sätt som sändaren vill. Att utsätta individer som inte är intresserade av CSR informationen för direkt 

kommunikation kan troligen leda till att de uppfattar informationen som frånstötande. 

5.5 Företagens CSR-arbete 

En anledning till varför H&M och Gina Tricot uttalar att de arbetar och kommunicera ut sitt CSR-

arbete beror på omvärldens och samhällets krav. Gina Tricots definition av CSR handlar om företagets 

ansvar, rättig- och skyldigheter gentemot samhället, vilket innebär att företagets CSR-arbete går ut på 

att anpassa sig efter kraven som samhället ställer. Detta går i enlighet med den institutionella teorin 

som förklarar att bolag kan uppleva såväl interna som externa påtryckningar (DiMaggio & Powell, 

1983). Resultatet i studien har även visat att H&M är beroende av att anpassa sig efter kraven som 

ställs. Företag måste följa lagar och etiska krav som olika intressenter ställer. Därmed räcker det inte 

att enbart vara en vinstdrivande verksamhet för att lyckas, utan det är minst lika viktigt att beakta 

hållbara aspekter kring företagandet. 

Större företag, som i detta fall H&M, kan ses som trendsättare och kan ställa både formella samt 

informella krav på resterande företag. Detta kallas tvingad isomorfism och handlar om att företag 

tvingas följa spelreglerna som de större aktörerna bestämmer, i hopp om att inte slås ut från marknaden 

(DiMaggio & Powell, 1983). Det kan ur hållbarhetssynpunkt vara till fördel för samhället, eftersom 

företag som Gina Tricot följer de spelregler som H&M sätter och strävar därmed att efterfölja det som 

H&M gör bra. När företag utsätts för sådana påtryckningar kan det leda till positiva effekter då de 

måste följa normer och standarder som finns på marknaden för att inte slås ut från marknaden. Detta 

förhållningssätt går i linje med vad den institutionella teorin förklarar, då företag tenderar att ta hänsyn 

till omvärlden, därför är företagen ömsesidigt beroende av kraven som ställs från samhället (DiMaggio 

& Powell, 1983). Det behöver dock inte innebära att det endast är de stora företagen som är 

trendsättare, även de mindre företagen kan vara trendsättare för de stora. Men det förutsätter öppenhet 

mellan företagen, vilket kan ge konkurrensfördelar där de utvecklas och drar nytta av varandra.  

Inom modebranschen handlar det inte enbart om att följa större aktörers krav. Studiens resultat visar att 

konsumenter har ett inflytande på företagen, då företag även är tvungna att beakta konsumenternas 

förväntningar och krav. Både H&M:s hållbarhetsexpert och Gina Tricots CSR chef påpekar att deras 

konsumenter är idag mer medvetna och har ett stort samvete gällande företagens CSR-arbete. Därför 

menar företagen att det inte går att förhålla sig likgiltigt eller inte ta hänsyn till kraven som 
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konsumenterna ställer. Företag måste beakta konsumenternas krav för att uppfattas som legitima 

aktörer. Väljer företagen att inte göra det kan det medföra negativa effekter för företagen, som kan 

innebära att konsumenter påverkar andra individers inställning till företagen, i synnerhet då 

konsumenter har tendens att snabbt sprida sina åsikter när företagen inte bedriver sitt arbete i enlighet 

med kraven som ställs. Tidigare studier visar att kraven som ställs på företagen skiljer sig åt mellan 

olika intressentgrupper. Enligt Jetkins (2005) ställer konsumenter allt mer krav på företag gällande ett 

socialt ansvarstagande när man bedriver företag. Konsumenter lägger mer fokus på faktorer som inte 

tillhör själva produkten. Faktorer som bland annat berör arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, 

miljöaspekter och sociala frågor beaktas i större utsträckning vid konsumtion av en produkt. Detta 

korrelerar till viss del med resultaten i denna studie då konsumenterna bland annat prioriterar 

miljöaspekter och barnarbete som viktiga faktorer vid val av produkt. Därför är det viktigt att företagen 

beaktar kraven som konsumenterna ställer, då konsumenter anser att CSR-arbetet bakom produkten är 

attraktiv.  

En annan anledning till att företag inom modebranschen väljer att arbeta med CSR kan enligt Kurucz 

et al. (2008) bero på att företagen vill få ett förbättrat rykte och stärka sitt varumärke vilket gör att de 

vinner konsumenters förtroende. Att kommunicera ut de sociala och miljömässiga aspekterna har även 

ett strategiskt syfte. Både H&M och Gina Tricot är medvetna om att konsumenter är mer intresserade 

och insatta i frågor gällande produktion, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan, vilket kan förklara 

varför bolagen lyfter fram och arbetar med dessa frågor. Om produktionen är billig förknippas det 

oftast med dåliga arbetsförhållanden vilket innebär att bolaget behöver se över sitt CSR-arbete 

eftersom samhället och konsumenterna kräver goda arbetsförhållanden. Studiens resultat visar även att 

H&M:s och Gina Tricots konsumenter är intresserade av att få en större inblick inom dessa frågor. Om 

företagen väljer att inte ta hänsyn till kraven som finns, medför det konsekvenser som innebär att 

konsumenter bojkottar bolaget eller att sanktioner i form av skadestånd kan uppstå. Detta påverkar i 

sin tur företagets överlevnad. Därför kan företag, strategiskt, använda denna typ av information vid 

CSR-kommunikation för att locka konsumenters intresse. Lyckas företagen övertyga individer med sin 

information och visa att de försöker arbeta med utmaningarna som finns i samhället kan det leda till att 

individer börjar konsumera från företaget, vilket i sin tur ökar företagens lönsamhet. H&M:s 

hållbarhetsexpert menar att ett gediget CSR-arbete gör företaget till en mer attraktiv investering och 

affärspartner, vilket innebär att företaget både vinner konkurrensfördelar och får ett synergiskt 

värdeskapande. Förutom kraven som ställs från omvärlden och från konsumenterna, finns det ett eget 

intresse från företag att arbeta med CSR frågor. Detta intresse handlar om att öka företagets lönsamhet 

och locka till sig betydelsefulla intressenter. Motivet bakom företagens CSR-arbete och 

kommunikation kan således även förklaras av att företag i grund och botten strävar efter att generera 

vinst. 
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6.  Slutsats 

I följande kapitel presenteras slutsatserna som framkommit i studien. Detta genom att besvara 

studiens syfte, frågeställning och delfrågor. I kapitlet redogörs även studiens forsknings- och 

metodologiska bidrag. Avslutningsvis framförs förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 

  

Forskningsbidraget i studien har varit att möta paradoxen som Morsing och Schultzs (2006) påvisat, 

där konsumenter anser att det är viktigt att företag arbetar med CSR samtidigt som de inte tycker att 

det är lämpligt att företagen kommunicerar ut CSR aktiviteterna till dem. Denna studie har med hjälp 

av en fenomenografisk ansats påvisat syftet, att ta reda på hur konsumenter uppfattar och förhåller sig 

till CSR informationen som företagen kommunicerar ut. Detta har gjorts genom att belysa hur och 

varför företag arbetar med CSR samt hur de kommunicerar ut CSR information. 

  

Paradoxen som Morsing och Schultz (2006) påvisat, förklaras av att företagen inte har hittat ett bra sätt 

att kommunicera ut CSR som integrerar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Det förklaras 

också av slutsatserna nedan som visar att variationer i uppfattningen av CSR förekommer både bland 

företagen och konsumenterna.  

  

- Hur uppfattar och förhåller konsumenter sig till CSR information som företag kommunicerar 

ut? 

  

Resultatet i studien påvisar att det inte finns en tydlig definition och uppfattning av CSR begreppet. 

Variationen av uppfattningarna gällande CSR skiljer sig konsumenterna och företagen emellan. CSR 

går att sammanställa genom begreppen miljö-, socialt- och ekonomiskt ansvar samt att CSR inte är av 

intresse. Den vanligaste uppfattningen av begreppet är att respondenterna förknippar CSR med ett 

miljömässigt och socialt ansvar.  Studien har visat att det ekonomiska ansvaret inte förknippas med 

CSR i lika hög utsträckning som det sociala och miljömässiga ansvaret. Att konsumenter inte 

associerar CSR med det ekonomiska ansvaret på samma sätt som det miljömässiga och sociala 

ansvaret, beror på att H&M och Gina Tricot inte inkluderar det ekonomiska ansvaret i lika hög 

utsträckning, när de kommunicerar ut sitt CSR-arbete till konsumenterna. Att det ekonomiska ansvaret 

hamnar i skymundan kan även förklaras av att konsumenter uppfattar det som en naturlig del av 

företagets fortlevnad. Studien har kommit fram till att företagens handlingssätt har en direkt påverkan 

på konsumenters uppfattning av CSR begreppet då de tenderar att förknippa CSR med det som 

företagen kommunicerar ut.  

 

Studien påvisar att variationerna i uppfattningarna kan förklaras av olika orsaker. Där en orsak är att 

frågor som berör miljön och samhället är mer känsloladdade. Detta kan förklaras av att dessa frågor 

har en direkt påverkan på individen vilket gör att de värdesätts mer. Miljö och sociala frågor upplevs 

beröra konsumenten direkt, vilket inte det ekonomiska ansvaret gör eftersom det i första hand anses 

ligga i aktieägarnas intresse.  

  

En uppfattning som studien visar är att konsumenter förknippar CSR med företagens sociala ansvar. 

Resultatet i studien pekar på att konsumenter associerar CSR begreppet med företagens oetiska 
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beteende som kommuniceras ut i media. Det beror på att konsumenter snabbare tar emot negativ 

information än positiv. 

  

En annan uppfattning som skildras är att CSR begreppet endast kopplas till det miljömässiga ansvaret. 

Det beror främst på att konsumenter anser att miljön är en gemensam tillgång som påverkar samtliga 

individer. Därför uppfattas miljöengagemanget som en viktig ansvarsfråga där både konsumenter och 

företag har ett solidariskt ansvar. 

  

En intressant iakttagelse är att konsumenter i vissa fall uppfattar företagens CSR-arbete som en form 

av greenwashing, då det föreligger en motstridighet i hur H&M och Gina Tricot bedriver sin 

verksamhet i förhållande till vad som kommuniceras ut. Denna uppfattning förklaras av att 

konsumenterna upplever att de inte får en fullständig bild av CSR-arbetet som företagen utför, vilket 

skapar skepsis gentemot företagen. Skepticismen är individuell och grundar sig i varje individs egna 

värderingar och uppfattningar och kan därmed ha en koppling till vilken ideologi samt identitet 

individerna har. Individers säregna identiteter präglas av samhället de lever i, de samhällsnormer samt 

värderingar som anses vara rätt eller fel i samhället. Variationen i uppfattningarna, från en individ till 

en annan ifråga om CSR, förklaras av att en del individer håller med samhällsnormer medan andra tar 

avstamp och väljer att inte hålla med. Precis som det finns stor variation av företag finns det även olika 

typer av konsumenter, i slutändan handlar det om vilken typ av konsument som tar del av 

informationen. Därför behöver informationen som företagen kommunicerar ut vara varierad och 

anpassad efter individers mångfald, samtidigt som företagen bör använda olika 

kommunikationskanaler. Att hitta rätt sätt och rätt forum för att uppnå sitt syfte med CSR-arbetet är 

således ingen lätt uppgift för företagen. 

  

Genom att ta reda på hur och varför H&M och Gina Tricot arbetar med CSR, samt hur de 

kommunicerar ut sin CSR information, har studien visat att det finns ett kommunikationsgap mellan 

företagens CSR-arbete och konsumenters förståelse av densamma. Problematiken grundar sig inte i 

informationsmängden som kommuniceras ut, utan i hur och vad företagen kommunicerar ut. I 

kommuniceringen bör företagen beakta konsumenters olika förväntningar som finns på CSR-

kommunikationen. Konsumenterna framhåller att informationen som kommuniceras ut bör vara 

trovärdig, transparant och uppriktig. Information som kommuniceras ut på sociala medier uppfattas 

inte som trovärdig av en del konsumenter medan andra föredrar informationen i butik. Därför bör 

företag omvärdera sin kommunicering av information via digitala kanaler och fokusera mer på att 

kommunicera informationen till kunderna direkt i butik i samband med köptillfället. Om företagen 

väljer att informera kunderna direkt i butik blir konsumenten mer involverad. Det skulle även reducera 

bruset och störningarna som gör att informationen feltolkas och uppfattas på olika sätt. Detta 

tillvägagångssätt kan sannolikt hjälpa företagen att tillgodose de konsumenter som har viss skepsis och 

motstånd till CSR informationen som kommuniceras ut. 

- Hur och varför arbetar företag inom modebranschen med CSR? 

  

Studien har kommit fram till att H&M och Gina Tricot arbetar med CSR genom att fokusera på sociala 

och miljömässiga frågor i sin verksamhet. De frågor som företagen är mest aktiva inom är frågor kring 

produktion, användning av ekologisk material, etik, mänskliga rättigheter och korruptionsfrågor. 
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Därför samarbetar båda företagen med olika hjälporganisationer för att bidra till ett bättre samhälle. 

Företagen arbetar med CSR genom att anpassa sig efter de krav som ställs från samhället och deras 

konsumenter. För att kommunicera med konsumenter och ta reda på vad de efterfrågar använder 

företagen främst sociala medier och konsumentundersökningar som verktyg. 

  

Studiens resultat indikerar på att H&M och Gina Tricot arbetar med CSR frågor på grund av 

omvärldens och samhällets krav. Detta görs i huvudsyfte för att vinna legitimitet, överleva på 

marknaden och för att uppfattas som en god samhällsaktör. Inom dessa krav innefattas konsumenters 

krav på företagen. Konsumenter är idag mer engagerade och medvetna inom miljö och sociala frågor 

samt visar större intresse för produktion, ekologiskt material, mänskliga rättigheter och etiska frågor 

som beaktas i allt större utsträckning vid konsumtion. Eftersom konsumenterna är en viktig 

intressentgrupp måste företagen anpassa sig efter deras krav för att få förtroende och legitimitet men 

även för att överleva på marknaden. Motiven bakom företagens CSR-arbete kan även förklaras av ett 

målmedvetet strategiskt syfte, nämligen att öka lönsamheten, där CSR ses som en möjlighet att locka 

till sig kunder och öka sin vinst. 

  

- Hur kommunicerar modeföretagen ut CSR information till sina kunder? 

  

För att företagen ska nå ut med sitt CSR-arbete till så många som möjligt väljer H&M och Gina Tricot 

att kommunicera ut detta genom att använda olika kommunikationskanaler. Kommunikationskanalerna 

som H&M och Gina Tricot använder är främst sociala medier, reklamkampanjer och 

hållbarhetsrapporter. Det finns specifika motiv till företagens utvalda kommunikationskanaler. En del 

kanaler, som sociala medier och reklamkampanjer, kräver inte eget engagemang, vilket gör att 

konsumenten lätt kan ta del av informationen. En anledning till att sociala medier är ett populärt 

kommunikationsverktyg beror på att feedback och dialoger tillåts direkt mellan företagen och 

konsumenterna. Det möjliggör att företagen kan ta del av konsumenternas åsikter och förväntningar.  

6.1 Studiens bidrag 

Forskningsbidraget i denna studie är att författarna rett ut delar av paradoxen som nämnts ovan, där 

slutsatsen är att problematiken grundar sig i att företagen inte hittat ett bra sätt att kommunicera CSR, 

som inkluderar alla tre ansvarsområden och där företagen förstår hur ansvarsområdena är relaterade till 

varandra. Detta kommunikationsgap resulterar i konsumenternas varierade uppfattningar som studien 

påvisat. Avslutningsvis konstateras att konsumenters uppfattning och förhållningssätt till CSR 

informationen är beroende av vad och hur företag kommunicerar ut. 

  

Studien har även ett metodologiskt bidrag då den explorativt använt en fenomenografisk ansats för att 

utforska metodens användbarhet. Att fånga upp individers uppfattningar av CSR har inte utförts på 

samma sätt av tidigare studier. Denna metodansats har varit givande i förhållande till studiens syfte 

och forskningsfråga då den hjälpt författarna att komma åt individers specifika uppfattningar kring 

fenomenet. Jämförandet av uppfattningarna har därmed synliggjort att det föreligger en variation kring 

hur konsumenter uppfattar och förhåller sig till CSR informationen som företag kommunicerar ut. Den 

informationen har varit betydelsefull för att frambringa studiens forskningsbidrag. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har undersökt hur konsumenter uppfattar och förhåller sig till CSR informationen som 

H&M och Gina Tricot kommunicerar ut. Uppfattningarna som samlats avspeglar en bred målgrupp. 

Därför hade det varit intressant att studera andra företag inom exempelvis lyx sektorn för att se om det 

föreligger skillnader i hur deras konsumenter uppfattar och förhåller sig till CSR.  Resultaten skulle 

troligen inte se ut på samma sätt om denna studie hade valt att undersöka företag som säljer 

lyxprodukter och individer som köper den typen av produkter. Det är väldigt få lyxvarumärken som 

talar om hållbarhet och använder det i sin kommunikation. Därför är det intressant att forska vidare 

inom detta område för att ta reda på hur lyxföretag resonerar samt vad deras konsumenter associerar 

CSR till.  

Vidare skulle det även vara intressant att studera hur CSR-kommunikationen uppfattas av 

konsumenterna inom livsmedelsindustrin och hur kommunikationen påverkar konsumenternas köp av 

ekologiska produkter. Detta eftersom livsmedelsprodukter till skillnad från textilindustrin har en direkt 

påverkan på konsumenternas hälsa. 
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Bilaga 

Bilaga 1- Intervjuguide Projektchef för Mistra future fashion och forskaren inom 

modevetenskap 

 

Bakgrund 

– Bakgrund och nuvarande befattning 

– Vad har du för erfarenheter av CSR inom modebranschen? 

 

CSR 

– Varför tror du att CSR uppmärksammas så mycket idag? 

– Varför tror du att modeföretag arbetar med CSR? 

– Tror du att företag arbetar med CSR för att vinna legitimitet från samhället eller för att de genuint 

bryr sig om hållbara aspekter? 

– Vilka delar av CSR arbetet bör modeföretagen utveckla? 

 

CSR kommunikation 

– Vilka utmaningar stöter företag inom modebranschen på när de kommunicerar ut sitt CSR arbete till 

sina intressenter? 

- Hur hanterar företagen dessa utmaningar? 

– Hur tror du att konsumenter resonerar och förhåller sig till informationen som kommuniceras ut? 

– Anser du att det är viktigt att företagen själva kommunicerar ut sitt arbete med CSR till 

konsumenterna? 
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Bilaga 2- Intervjuguide H&M och Gina Tricot  

 

Bakgrundsinformation 

– Vilken position har du på H&M/Gina Tricot och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

CSR 

– Hur definierar H&M/Gina Tricot Corporate Social Responsibility, CSR? 

– Vilka är de huvudsakliga drivkrafterna bakom ert CSR arbete? 

– Inom vilka områden arbetar ni med CSR och hur? 

– Påverkas H&M:s/Gina Tricots rykte och image av CSR arbetet? 

– Om ja, varför och på vilket sätt? 

 

Konsumenternas relation till CSR 

– Tror ni att era kunder anser att det är viktigt att H&M/ Gina Tricot aktivt arbetar med CSR? 

– Varför/Varför inte? 

– Hur tar ni reda på om era kunder känner till era CSR insatser? 

– Hur tror ni att ert CSR arbete uppfattas av konsumenterna och vilka effekter tror ni att det har? 

– Hur viktigt är det för era kunder att de kan köpa produkter som är miljövänliga? 

– Hur tar ni reda på det? 

– Hur hanterar ni intressenters ständiga krav på att era produkter ska framställas och produceras på ett 

specifikt sätt? 

 

CSR kommunikation 

– Varför kommunicerar ni ut era CSR aktiviteter? 

– Vilken roll har kommunikationen i H&M:s/ Gina Tricots CSR arbete? 

– Vilka metoder/strategier använder ni när ni kommunicerar ut era CSR aktiviteter? 

– Tidigare studier menar att det är viktigt att företagen själva kommunicerar ut sitt arbete med CSR för 

konsumenterna. Hur ställer ni er till detta påstående? 

– Vilka utmaningar ställs ni inför vid kommunikation av ert CSR arbete till era konsumenter? 

– Hur hanterar ni media som ständigt bevakar? 
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Bilaga 3- Intervjuguide semistrukturerade tematiska gruppintervjuer 

CSR arbete 

– Hur definierar ni begreppet Corporate Social Responsibility, CSR? 

– Vad har du som konsument för inställning till att modeföretagen som du handlar hos aktivt arbetar 

med CSR-frågor? 

– Är det viktigt? Varför/varför inte? I sådana fall på vilket sätt? 

– Inom vilka områden anser du är viktigt för företag att arbeta med inom CSR och hur? 

– Miljö 

– Socialt 

– Ekonomiskt 

– Övrigt 

– Hur viktigt är det för dig att köpa produkter som är miljövänliga? 

 

CSR kommunikation 

– Hur uppfattar du CSR informationen som företagen kommunicerar ut? 

– Anser du att ett företag ska kommunicera ut sitt CSR arbete? 

– Via vilka kommunikationskanaler får du information om företagens hållbarhetsarbete? 

– Söker du på egen hand efter information om företagens CSR arbete innan du väljer att köpa en 

produkt? 

– Hur tycker du att produktinformation gällande klädesplagg ska levereras till dig? 

 

Hur konsumenter förhåller sig till CSR arbete som kommuniceras ut 

– Vilka av följande alternativ är avgörande faktorer när du handlar kläder? Rangordna nedanstående 

alternativ där 1 är viktigast. 

– Pris 

– Kvalitet 

– Inget förekommande barnarbete 

– Hänsyn till miljön 

– Varumärket 

– Rimliga löner till arbetare 

– Moderiktiga produkter 

– Skulle du kunna tänka dig betala ett högre pris för en produkt om företaget har tagit hänsyn till de 

hållbara aspekterna? 

– Hur skulle du som konsument reagera på information om företagets omoraliska agerande? 

 


