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Sammanfattning  
 

Hållbarhet och ett etiskt förhållningssätt har de senaste decennierna blivit allt viktigare i 

klädindustrin, vars allt snabbare produktion av varor till låga priser för att möta efterfrågan från 

konsumenter är ohållbar för samhälle och miljö, exemplifierat i Fast fashion. Men en ökande 

medvetenhet om sociala och etiska problem hos konsumenter har gett företag anledning att 

arbeta med socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility (CSR), en möjlighet både för 

ökad lönsamhet och en bättre omvärld. Men trots att klädkonsumenters medvetenhet om sociala 

och etiska problem ökat, realiseras inte alltid dessa värderingar i handling, där valet av att följa 

rådande sociala normer och mode inte sällan står i kontrast mot en hållbar konsumtion. I syfte att 

undersöka CSR i en kontext för klädkonsumtion, har denna studie undersökt konsumenters 

medvetenhet om, förväntningar på och identitetsskapande med klädföretags CSR. Fortsatt 

undersöktes samband mellan medvetenhet och förväntningar, inställning samt identitetsskapande 

i en kontext för CSR. 151 konsumenter av kläder undersöktes i Sverige med en webbenkät, där 

resultaten visar på en relativt låg medvetenhet om sociala problem och CSR i klädindustrin och 

en låg grad av konsumenters identitetsskapande med företagen. I linje med den låga 

medvetenheten visade det sig finnas en stor skillnad i hur mycket information konsumenter får 

om CSR och hur mycket de önskar få, där konsumenterna önskade få mer information om 

företags sociala ansvarstagande. I kontrast mot medvetenheten om CSR var förväntningarna på 

företagens arbete med CSR relativt höga. Konsumenters önskan efter mer information om CSR 

och deras höga förväntningar ger företag anledning att kommunicera sitt socialt ansvarstagande 

arbete. Om den låga medvetenheten beror på att företag inte kommunicerar sitt CSR-arbete nog, 

ett lågt engagemang från konsumenter eller andra faktorer är värt att studera ytterligare, för att 

identifiera hur marknadsföring kan utvecklas i en kontext för CSR. Denna studie ger insikt i 

marknadsföring i en kontext för CSR och ämnar utöka forskningen om företags sociala 

ansvarstagande och kommunikationen av den till konsumenter. 
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1. Inledning 

 
Det inledande avsnittet ger en introduktion till problemet, företags sociala ansvarstagande 

(CSR) i klädindustrin. Bakgrunden följs upp med en problemdiskussion, som mynnar ut i 

studiens syfte och en konkret problemformulering som ämnas undersökas i denna studie.  

 

1.1 Bakgrund 

Det sociala ansvar företag har mot de samhällen de är verksamma i, på engelska benämnt 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett område som har fått stor uppmärksamhet de senaste 

decennierna. Speciellt de senaste åren har akademiker, företag och konsumenter bidragit till ökad 

förståelse och utbredd forskning i ämnet (exempelvis Maignan, 2001; Bhardwaj, Chatterjee, 

Demir, & Turut, 2018; Towers, Perry & Chen, 2013; Pedersen & Gwozdz, 2014; Pomering & 

Dolnicar, 2009). Den ökade uppmärksamheten från samhället i stort har gett företagsledare 

anledning att arbeta med CSR som ett möjligt verktyg för att stärka sina verksamheter och 

samtidigt bidra till ett bättre samhälle (Keys, Malnight & Van der Graaf, 2009). Fortsatt har 

CSR-forskning inom strategi, management och marknadsföring influerat företag att angripa CSR 

inte bara som ett sätt att uppfylla deras etiska ansvar mot samhälle och miljö utan också för att 

uppnå strategiska mål (Du, Bhattacharya & Sen, 2011). I utmaningen att uppnå dessa strategiska 

mål har CSR-frågor blivit en viktig del i företags PR-strategier (Zhang & Hanks, 2017), där 

utvecklade kampanjer kan hjälpa företag att skapa en värdefull relation med konsumenter  

(Bhattacharya & Sen, 2003). 

 

Genom relationsskapande mellan konsument och företag kan Consumer–Company Identification 

(CCI) verka, vilket innebär att konsumenten formar och utvecklar sin egen identitet genom att 

identifiera sig mot ett företag, och på så sätt skapas ett band mellan konsument och företag 

(Bhattacharya & Sen, 2003; Kim, 2017). Denna identitetsskapande process har blivit viktigare 

och mer centrerad av vad vi konsumerar och speciellt vad man visar upp utåt mot allmänheten 

och hur andra ser oss i form av accessoarer och kläder (Jenkins, 2014). Genom konsumtion kan 

individer uttrycka sig själva och skapa eller kultivera en identitet, vilket kan vara särskilt tydligt 
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genom klädsel som ständigt uttrycker något om bäraren (McNeill & Moore, 2015). Generellt 

följer detta uttryck rådande sociala normer där nuvarande modetrender styr en strävan efter att 

vara fashionabel och socialt accepterad (ibid.). Då modeindustrin till stor del består av etiskt och 

miljömässigt ohållbara faktorer (ibid.) blir strävan efter att vara fashionabel ofta högre 

prioriterad än att konsumera etiskt och hållbart, även hos etiska konsumenter (McNeill & Moore, 

2015; Chan & Wong, 2012). Sådana etiska konsumenter lägger vikt vid att ta hänsyn till den 

påverkan konsumtionen har på andra människor, djur eller miljön (McNeill & Moore, 2015), 

men konsumenter lyckas inte alltid realisera sina hållbarhetsattityder i handling (Min Kong & 

Ko, 2017). Birtwistle och Moore (2007) hävdar i en studie om avfall och återvinning av kläder 

att en anledning till varför konsumenter inte tar större hänsyn till etisk och hållbar konsumtion, är 

att det finns en bristfällig medvetenhet om de negativa effekter klädindustrin har på människa 

och miljö. Detta problem redogörs också för av Connell (2010), som i en undersökning om 

konsumtionen av miljövänliga kläder menar att ett hinder för sådan konsumtion är att 

konsumenter saknar kunskap om utbudet. 

1.1.2 CSR i klädindustrin 

De senaste årtiondena har mode- och klädföretags sociala ansvarstagande blivit mer och mer 

aktuellt, och flera studier har gjorts om CSR i en kontext för textil och kläder (exempelvis 

Pedersen & Gwozdz, 2014; McNeill & Moore, 2015; Birtwistle & Moore, 2007; Joy, Sherry, 

Venkatesh, Wang & Chan, 2012). Den svenska klädindustrin är en högt värderad sektor som 

omsätter över 305 mdkr årligen med nästan 60 000 heltidstjänster, och omsättningen ökar år för 

år (Sternö & Nielsén, 2016). Med den ökande konsumtionen medföljer även ett betydande 

negativt miljö- och socialt fotavtryck på jorden (DEFRA, 2010). Klädindustrin är globaliserad 

och största delen av tillverkningen sker i lågkostnadsregioner såsom Afrika, Asien och 

framförallt Kina som är den största exportören, vilket betyder att ungefär 70 procent av alla 

kläder som importeras till EU kommer från utvecklingsländer (Laudal, 2010). De negativa 

sociala och miljömässiga effekterna, och även den offentliga kritik som klädindustrin haft, har 

skapat försök till att tänka om angående det sätt på vilket affärer sker inom klädindustrin idag 

(DEFRA, 2010). Naturvårdsverket lämnade år 2016 flera förslag till regeringen om hur 

textilindustrin skulle kunna blir mer hållbar genom lägre konsumtion, källsortering och 

återvinning samt genom en mer hållbar produktion. Problem med miljö, farliga kemikalier, låga 
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löner, barnarbete och förbrytelser mot arbetsrättigheter i klädindustrin har gjort att många 

klädföretag blivit kritiserade för sin negativa inverkan på samhälle och miljö (Pedersen & 

Gwozdz, 2014). Klädindustrin är globalt en av de största industrierna när det kommer till 

miljöpåverkan (DEFRA, 2010). En studie gjord av Europeiska kommissionen kategoriserade 

kläder som den fjärde största produktgruppen vad gäller miljöpåverkan efter matindustrin, privat 

transport (framförallt personbilar) och byggnation (exempelvis nyproduktion, energiförbrukning 

och möbler) (European Commission, 2006). En stor del i denna miljöpåverkan, tillsammans med 

påverkan gällande andra etiska aspekter relaterade till hållbarhet, är upptrappningen av 

omsättningshastigheten i industrin, fenomenet Fast fashion (McNeill & Moore, 2015; Joy et al., 

2012). Genom strategier som ger snabb responstid på marknaden tillsammans med kortare 

ledtider i produktionen och ett trendkänsligt produktutbud kan företag få ekonomiskt värde 

genom att ha ett bättre svar på utbud och efterfrågan (Cachon & Swinney, 2011). Fast fashion är 

inget nytt fenomen, men har revolutionerat klädindustrin under de senaste tio åren och har 

pressat modeindustrin till att producera kläder på ett sätt som är ohållbart för miljön, med 

produktion och material från utlandet till låg kostnad och ett förändrat konsumentbeteende där 

impulsköp är allt vanligare (McNeill & Moore, 2015). Den ökade textilproduktionen och 

tendenser mot att konsumenter behåller sina kläder allt kortare tid, har lett till större mängd 

avfall, vilket har en negativ påverkan på miljön (Birtwistle & Moore, 2007; Joy et al., 2012). 

 

Men samtidigt som Fast fashion-trenden utvecklats har också hållbarhet och etiska frågor tagit 

allt större plats i klädindustrins konsumtion och produktion (McNeill & Moore, 2015). Inom den 

svenska klädindustrin har flera företag och organisationer uppmärksammat och marknadsfört 

hållbarhetsfrågor. Men det är inte bara olika hållbarhetssatsningar som syns i media, utan till 

exempel har flera nyhetsartiklar om H&M’s oetiska och ohållbara hanteringar uppmärksammats 

i svensk media, där man i en artikel påstår att företaget bränner upp tonvis med kläder varje år, 

ett tecken på överproduktion (Brunell, 2017). Samma företag anordnar kontrasterande nog H&M 

Global Change Awards, en internationell tävling för innovation och hållbarhet i modebranschen, 

där det svenska företaget The Regenerator, som använder en miljövänlig kemikalie för att 

återvinna textilfibrer, gått till final (Bederoff, 2018). Andra utmärkelser som erkänner hållbarhet 

är H&M & Elle Conscious Award, där priset 2018 tilldelades Sabina and friends, som istället för 

att sälja kläder hyr ut dem, samt Habit Modegalan vars hållbarhetspris 2017 tilldelades Mini 
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Rodini vars mål är att göra så liten påverkan på människa och miljö som möjligt (Lejon, 2018; 

Habit Modegalan, u.å.). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Genom socialt ansvarstagande kan företag differentiera sig på marknaden och skapa värde, där 

forskning visar på att det finns ett positivt samband mellan företags CSR-aktivitet och lönsamhet 

(Lantos, 2001, Belu & Manescu, 2013; Chen, 2015). Du, Bhattacharya och Sen (2007) visar även 

på att ett företags rykte på lång sikt gynnas av CSR-aktiviteter. Till följd av detta bör 

marknadsförares uppgift vara enkel; att investera i CSR-aktiviteter är en strategiskt viktig 

marknadsföringsåtgärd som ger ihållande kundlojalitet. Men att uppnå en hög 

konsumentmedvetenhet om CSR är svårt om företag inte arbetar med att kommunicera sina 

CSR-aktiviteter. Medvetenhet kan dock uppnås utanför ramen för företagens kommunikation, 

genom Word of Mouth (WOM). Det innebär att konsumenter kommunicerar med varandra på 

kommunikations-kanaler som företaget inte alltid har kontroll över (Pomering & Dolnicar, 

2009). Emellertid menar Xie, Bagozzi & Grønhaug (2015) att företagets kommunikation av CSR 

kan leda till positiv WOM, motstånd mot negativ information, identifiering med företaget samt 

att man investerar i företaget. Även Handelman & Arnold (1999) observerade att ett företag som 

uppfyller de institutionella normer som finns i ett samhälle resulterar i positiv WOM. 

 

I studier utförda av det amerikanska företaget Cone Communications (Cone 

Communications/Ebiquity 2015; Cone Communications 2017) visar resultaten att konsumenter i 

stor utsträckning hoppas, vill och förväntar sig att företag adresserar och kommunicerar frågor 

kring hållbarhet, social rättvisa och miljö. Och fortsatt att kommuniceringen av dessa frågor till 

stor del förmådde få konsumenter att köpa företagets produkter. I en årlig 

konsumentundersökning utförd av Sustainable Brand Index (2018) intervjuades 16 600 svenskar 

om hållbarhet. Resultaten visade på att konsumenter bryr sig om hållbarhet vid konsumtion, där 

73 procent hävdar att hållbarhet påverkar deras köpbeslut. Fortsatt menade 42 procent av de 

intervjuade konsumenterna att de var villiga att betala en tioprocentig premie för ett mer hållbart 

produktalternativ (ibid.). Konsumenter visar således att de både är intresserade av att bli 

informerade om CSR och tar hänsyn till socialt ansvarstagande aspekter vid handel, eller hävdar 
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det i alla fall. Men att för företag kommunicera sitt sociala ansvarstagande kan också få negativa 

konsekvenser. Om kommunikationen inte är i linje med konsumenters värderingar och 

förväntningar, finns det en risk att de inte köper deras produkter (Du, Bhattacharya & Sen, 

2010). Det är således inte att bara viktigt att kommunicera, utan också på vilket sätt det görs. 

 

Kommunikationen av CSR är ett känsligt ärende. Samtidigt som konsumenter menar att de vill 

veta mer om företags goda gärningar och aktiviteter, så kan det lätt leda till att konsumenter blir 

misstänksamma och skeptiska, vilket har identifierats som en stor utmaning vid CSR-

kommunikation (Kim & Ferguson, 2016). På grund av detta är det inte alltid möjligt att 

kommunicera CSR på samma sätt som resterande reklam, eftersom det kan ses som att företaget 

överdriver sina egna goda gärningar (Obermiller & Spangenberg, 1998). Utmaningen för företag 

ligger alltså i att försöka kringgå denna skepticism och att skapa gynnsamma CSR-attribut (Du, 

Bhattacharya & Sen, 2010; Pomering & Dolnicar, 2009). 

 

Att studera konsumenters relation till, kunskap om och förväntningar på CSR kan vara en väg till 

att förstå CSR i en specifik kontext. Hur konsumenter relaterar till CSR och hur det påverkar 

relationen till företagen som avsändare har det gjorts ett flertal studier om där konsumenters 

medvetenhet om företagens CSR-aktiviteter ofta varit den oberoende variabel som testats emot 

(Auger, Burke, Devinney & Louviere, 2003; Sen & Bhattacharya, 2001; Pomering & Dolnicar, 

2009). Konsumenters medvetenhet har därför varit en central del i tidigare forskning kring hur 

effektivt CSR är, där konsumenters medvetenhet om företags CSR visar på positiva effekter (Lee 

& Shin, 2010). För att nå dessa positiva effekter behöver företag tydligt kommunicera sina 

initiativ inom CSR så att konsumenter blir medvetna om dem, men trots detta finns tendenser 

mot att konsumenten är ovetande om företagens CSR-initiativ (Pomering & Dolnicar, 2009). 

Detta kan bero på en brist på uppmärksamhet från konsumenter, ineffektiv kommunikation från 

företagen eller konsumentens oförmåga att koppla informationen till relevanta kontexter (ibid.). 

Dahlsrud (2008) visar på vikten att för företag just förstå hur effektiviteten och uppfattningen om 

CSR kan variera i olika kontexter, där CSR i klädindustrin är central för denna studie och 

kommer diskuteras vidare. Företags sociala ansvarstagande i klädindustrin är intressant, då 

negativ påverkan på miljö och samhälle ökat (DEFRA, 2010; Pedersen & Gwozdz, 2014), 

exemplifierad i Fast fashion. Men dessa problem har också fått mer uppmärksamhet och 
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medvetenheten om dem har ökat (McNeill & Moore, 2015; Joy et al., 2012). Konsumtion har 

blivit allt viktigare för identitetsskapande och speciellt när det gäller kläder, som kultiverar 

bilden vi har av oss själva och den vi visar upp mot andra (Joy et al., 2012). Denna utveckling åt 

skilda håll visar på dragkampen konsumenter står inför, där social identitet och att vara 

modeenlig inte sällan står i kontrast mot att konsumera hållbart (ibid.).  

 

1.3 Syfte 

Studien syftar att ge en djupare förståelse för relationen mellan företag och konsument i en 

kontext för företags sociala ansvarstagande (CSR). Konsumenters förväntningar på och 

medvetenhet om CSR samt deras identitetsprocess med företag kartläggs i klädbranschen för att 

förhoppningsvis ge företag vidare insikt i hur och om de ska kommunicera sitt sociala 

ansvarstagande, samt de krav konsumenter har på dem. 

 

1.4 Problemformulering 

Hur medvetna är konsumenter om klädföretags CSR-arbete, vad har dem för förväntningar på 

det och till vilken grad identifierar dem sig med företagen? 

 

Finns det samband mellan medvetenhet, förväntningar och identitetsskapande? Hur ser dessa 

samband i så fall ut?  
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2. Teori  

 

Detta avsnitt redogör för tidigare forskning, teorier och centrala begrepp som är relevanta för 

denna studie. Tidigare forskning som presenteras angående CSR syftar till att ge en ökad 

förståelse av problemet och centrala begrepp som presenteras i detta avsnitt är medvetenhet, 

förväntningar och Consumer–Company Identification (CCI). 

 

2.1 Definition CSR 

Även om grundidén med CSR är enkel att förstå, nämligen att företag har ett större ansvar än att 

endast gå med vinst (Godfrey & Hatch, 2007), kan konceptets fulla innebörd vara svår att förstå, 

där CSR som begrepp tidigare har identifierats som diffust och komplicerat (Lantos, 2001; 

Sheehy, 2015). Enligt Devinney (2009) finns det två olika synsätt på CSR, ett där företagen har 

liten, om ens någon skyldighet alls till samhället annat än att göra ekonomisk vinst inom ramen 

för lagen och på så sätt tillfredsställa dess intressenters ekonomiska förväntningar. Det andra 

synsättet enligt Devinney (ibid.) är där företagen bör fungera som ett instrument av allmän 

ordning med större skyldigheter. Det förstnämnda är ett synsätt uttryckt tidigt i diskursen om 

CSR, där Friedman (1970) menar att det enda sociala ansvar ett företag har är att använda sina 

resurser för att engagera sig i aktiviteter som ökar dess lönsamhet, så länge företaget följer ramen 

för en fri marknad. Senare forskning visar på ett resultat där det finns ett positivt samband mellan 

företagens CSR-aktivitet och ekonomisk lönsamhet (Lantos, 2001, Belu & Manescu, 2013; 

Chen, 2015), likaså mellan företags CSR-aktivitet och konsumenternas attityd till företaget 

(Ellen, Mohr & Webb, 2000; Sen & Bhattacharya, 2001; Stanaland, Lwin & Murphy, 2011).  

 

Emellertid visar forskningen på ett någorlunda varierat resultat med både negativ relation mellan 

företags CSR och vinst samt ingen relation alls, dock kan majoriteten av forskningen se ett 

positivt samband (Sen & Bhattacharya, 2001). Prasad och Holzinger (2013) menar på att den syn 

på CSR som är aktuell av bland annat media, universitet och praktiker förkastar Friedmans 

tankar och pekar på att företag faktiskt har ett socialt ansvar i de samhällen de är aktiva i. 

Samtidigt visar, som tidigare nämnts, att CSR är en aktivitet som ökar företagens vinst, vilket 

skulle betyda att Friedmans avhandling fortfarande håller. Ett vinstmaximerande synsätt för 
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företagen är inte nödvändigtvis i konflikt med att även maximera avkastningen på socialt 

ansvarstagande. Företagen har alltså en bra möjlighet att bidra till en bättre värld, inte endast 

genom ekonomiska vinster utan också genom att medverka till lösningen av sociala problem 

(Marquina & Morales, 2012).  

 

Europeiska kommissionens definition av CSR har förändrats sedan 2001 till den rådande, som 

fastställdes 2011. En sammanfattning av den tidigare från 2001 definierade CSR som ett koncept 

där företaget frivilligt samverkar med dess intressenter (European Commission, 2001). Detta har 

kommit att ändras till en mer kompakt definition av CSR; “företags ansvar för dess påverkan på 

samhället” (European Commission, 2011). Största vikten av förändringen ligger i att CSR har 

blivit ett ansvar för företagen istället för en frivillig aktivitet. Man betonar inte heller exakt vilka 

områden CSR handlar om i den senare definierade versionen, jämfört med definition från 2001 

som har med orden “sociala och miljöaspekter”. Någon som har kategoriserat företags sociala 

ansvarstagande är Carroll (1979), som delar in CSR i fyra ansvarsområden: (1) Ekonomiska 

skyldigheter, (2) Juridiskt ansvar, (3) Etiskt ansvar och (4) Filantropiskt ansvar. Carroll menar att 

företags viktigaste sociala ansvar är dess ekonomiska skyldigheter, följt av de andra tre ansvaren 

i avtagande ordning. Kategoriseringen har använts väl i studier om CSR (exempelvis Maignan, 

2001; Pomering & Dolnicar, 2009). 

 

Dahlsrud (2008) analyserar i en artikel 37 olika definitioner av CSR. Han formulerar fem 

dimensioner som CSR kan beröra, och av de 37 definitionerna han analyserar behandlar 31 av 

dem tre eller fler av Dahlsruds dimensioner. De fem dimensionerna behandlar (1) den naturliga 

miljön och frågor kring en renare miljö, förvaltning av miljön och olika miljöfrågor kopplade till 

företagsverksamhet, (2) relationen mellan företag och samhället samt frågor kring hur företag 

kan bidra till ett bättre samhälle, integrera sociala frågor i sin verksamhet och att företag tar 

hänsyn till sin påverkan på samhället, (3) finansiella aspekter av CSR, som en del av 

affärsverksamheten och frågor om ekonomisk hållbar utveckling och att vidhålla lönsamhet, (4) 

hur företag som organisation interagerar med och behandlar sina olika intressenter som t ex 

anställda, kunder, leverantörer eller samhällen och (5) handlingar av organisationer som inte är 

föreskrivna i lag och bortom laglig skyldighet, där handlingar som är baserade på goda etiska 

värderingar och frivilligt engagemang behandlas. Då det i de undersökta definitionerna finns en 
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stor samstämmighet i relation till dimensionerna är skapandet av en allmänt accepterad definition 

av CSR kanske inte lika komplicerad som det först kan framstå (ibid.). Dahlsrud menar att 

problematiken istället ligger i att lyckas skapa en objektiv definition av CSR, där han baserat på 

Berger och Luckmanns (1966) arbete om sociala konstruktioner av verkligheten menar att CSR 

är en social konstruktion och således kan ha varierande innebörd i olika kontexter. Vikten för ett 

företags implementerande av CSR-strategier ligger då snarare i att förstå hur CSR är konstruerat 

i en specifik kontext, exempelvis inom klädindustrin, än att förmå följa en objektiv definition av 

begreppet (Dahlsrud, 2008). 

 

2.2 Medvetenhet 

Hur medvetna företags intressenter är om ett företags CSR-aktiviteter har identifierats som 

kritiskt för att kunna nyttja dem fördelar aktiviteterna ger till företags rykte och dess relation med 

intressenter (Bhattacharya & Sen, 2004; Pomering & Dolnicar, 2009). Dessa intressenter består 

till stor del av konsumenter, där tidigare studier visat att negativ respons, exempelvis skepticism, 

till företags CSR-aktiviteter ofta är resultatet av en omedvetenhet om dessa aktiviteter snarare än 

faktorer som tvivel på företags egentliga motiv för att arbeta med CSR (Kim & Ferguson, 2016; 

Singh, Kristensen & Villasenor, 2009). Konsumentmedvetenhet är alltså grundläggande och 

viktigt för att företags CSR-aktiviteter och kommunikationen av dessa ska leda till positiva 

resultat, då medvetenhet påverkar hur företag uppfattas. Konsumenters medvetenhet om CSR 

kan förstås som en individs medvetenhet och förståelse av företags CSR-aktiviteter som 

tillkommit från erfarenhet med företag, både direkt och indirekt (Kim, 2017). Flera tidigare 

studier har undersökt konsumenters medvetenhet om företags arbete med CSR (exempelvis 

Pomering & Dolnicar, 2009; Kim, 2017; Lee & Shin, 2010; Bhattacharya & Sen, 2004). Med 

resultat från tidigare studier som indikerar att konsumenters attityder och köpintentioner 

påverkas av CSR-initiativ, så länge de är medvetna om dessa initiativ, undersöker Pomering och 

Dolnicars (2009) studie medvetenhet om CSR-initiativ i den australiensiska banksektorn genom 

en kombination av en kvalitativ studie med bankchefer och en kvantitativ studie med 

konsumenter. Resultaten indikerar att medvetenheten om CSR är på en låg nivå och fortsatt att 

konsumenters förståelse av de olika sociala frågor bankerna är engagerade i också är låg. Detta 

antyder att konsumenter i större utsträckning behöver informeras och utbildas av företag om 
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deras CSR-initiativ för att konsumenter ska förmå kontextualisera dessa initiativ (ibid.). Studien 

hypotiserade att en högre medvetenhet om sociala problem hos konsumenter är associerat med 

deras medvetenhet om CSR-initiativ. Detta ger en hypotes för denna studie som ämnas 

undersökas: 

H1 - En högre medvetenhet om sociala problem är associerat med en högre medvetenhet 

om företags arbete med CSR.  

 

Fortsatt menar Pomering och Dolnicar (2009), baserat på tidigare forskning (Auger et al., 2003), 

att högre medvetenhet om sociala problem kan associeras med en positivare inställning till CSR-

aktiviteter, vilket leder till nästa hypotes: 

H2 - En högre medvetenhet om sociala problem är associerat med en positivare 

inställning till CSR-aktiviteter. 

Även en studie av Bhattacharya och Sen (2004) ger insikt i hur konsumenters medvetenhet 

påverkar företags CSR-aktiviteter. Studien är omfattande och kombinerar ett flertal olika 

metoder som fokusgrupper, kvalitativa intervjuer, experiment och enkäter för att undersöka ett 

flertal aspekter av hur konsumenter reagerar på CSR, där medvetenhet delvis undersöks. 

Resultaten visar att konsumenters medvetenhet om CSR-aktiviteter är en nyckelfaktor till 

positiva reaktioner på sådana aktiviteter samtidigt som en stor del av konsumenterna inte verkar 

vara medvetna om att de flesta företag engagerar sig i CSR-initiativ (ibid.). Konsumenters brist 

på medvetenhet är alltså till stor del begränsande för CSR-aktiviteters möjlighet att ha en positiv 

effekt, både i form av inställnings- och beteendemässig respons, vilket ger anledning för företag 

att öka konsumenters nivå av medvetenhet (ibid.). Resultaten visade på en varierande effekt från 

CSR-initiativ när det gäller interna och externa utfall hos konsumenter, där interna faktorer som 

exempelvis medvetenhet och inställning lättare påverkas än externa faktorer som köpbeteende 

och WOM. 

Sambandet mellan konsumenters medvetenhet om CSR-aktiviteter och köpintentioner undersöks 

också i en studie av Lee och Shin (2010). Med bakgrund i att CSR som koncept och utfört 

empiriskt arbete kring det främst härrör från anglosaxiska länder som USA och Storbritannien, 

samtidigt som CSR idag är ett internationellt fenomen, utfördes undersökningen i Sydkorea för 
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att ge insikt i andra länders kontext för CSR. Ett slumpmässigt sampel av 215 konsumenter 

undersöktes, där resultaten visade på en positiv korrelation mellan medvetenhet om CSR och 

köpintentioner (ibid.), förutom när det kom till miljöaspekter där medvetenhet inte visade någon 

signifikant påverkan på köpintentioner. Utifrån dessa tidigare studier (Bhattacharya & Sen, 2004; 

Pomering & Dolnicar, 2009; Lee & Shin, 2010) formulerades en hypotes för denna studie: 

H3 - En högre medvetenhet om CSR är associerat med en positivare inställning till CSR-

aktiviteter. 

 

2.3 Förväntningar 

Konsumenters förväntningar på företag att ha en socialt ansvarstagande verksamhet har 

undersökts förut, där studier visat att konsumenters förväntningar och önskan om information har 

ökat över tid (Pomering & Dolnicar, 2009; Panapanaan, Linnanen, Karvonen & Phan, 2003; 

Dawkins, 2004; Kim, 2017). Fortsatt har konsumenter en önskan om att företag erbjuder mer 

produkter och tjänster som är socialt ansvarstagande (Cone Communications/Ebiquity, 2015). 

För att företag ska kunna tillfredsställa dessa förväntningar behöver de ständigt utvärdera om 

förväntningarna möts (Kim, 2017), ett förhållande mellan företag och dess intressenter som 

behandlas i Legitimitetsteorin. Teorins grundläggande antagande handlar om att om företag vill 

underhålla en god relation och vidhålla sin sociala position med konsumenter förutsätter det att 

företagen möter deras ständigt skiftande behov (Aluchna & Idowu, 2017). I teorins grund menas 

att organisationer verkar i samhällen baserat på ett socialt kontrakt som ger möjligheten att få 

stöd från och bli belönad av samhället, om organisationens aktiviteter är önskvärda (ibid.). Det 

sociala kontraktet är alltså en relation mellan en organisation och samhälle där det ges tillåtelse 

att operera inom ramarna för de sociala förväntningar samhället har för organisationens 

uppförande. Även Stakeholder theory ger en förklaring till varför företag tar ett socialt ansvar. 

Teorin menar att ett företags huvudsakliga mål är att skapa värde för samtliga intressenter som 

berörs av företaget, som exempelvis anställda, konsumenter, leverantörer och finansiärer 

(Schaltegger, Hörisch & Freeman, 2017). Det finns således anledning att möta de förväntningar 

företags intressenter har för att skapa värde för dem och då samtidigt för företagen. 
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Genom att bättre förstå konsumenters förväntningar på företags CSR-aktiviteter kan 

kommunikationen av dessa aktiviteter förbättras (Kim & Ferguson, 2016). I en studie av Kim & 

Ferguson (ibid.) på amerikanska konsumenter undersöktes vilka förväntningar de hade på 

företags CSR-kommunikation där resultaten visade på sex dimensioner som kan definiera god 

kommunikation: (1) informativ, (2) medhåll från en tredje part (exempelvis ideella 

organisationer), (3) personlig relevans, (4) attityd, där en egennyttig kommunikation kan mötas 

med skepticism och bör undvikas framför en uppriktig och faktabaserad kommunikation, (5) 

konsekvent kommunikation och (6) transparens för att skapa tillit. Att kommunikationen bör 

vara informativ sågs som det viktigaste av konsumenter, vilket skulle kunna förklaras av en låg 

medvetenhet om företags CSR-aktiviteter (Kim & Ferguson, 2016; Bhattacharya & Sen, 2004; 

Pomering & Dolnicar, 2009), och ger stöd för en önskan om information om CSR (Dawkins, 

2004; Pomering & Dolnicar, 2009). Utifrån dessa dimensioner har Kim (2017) undersökt 

effekten av CSR-kommunikation på konsumenters medvetenhet om, tillit till och uppfattning av 

företags CSR, för att visa på vikten av att adoptera konsumenters förväntningar på CSR i 

företags CSR-kommunikation. När ett företag möter eller överträffar konsumenternas 

förväntningar är deras CSR-aktiviteter mer effektiva och således ökar medvetenheten om CSR 

(ibid.). När konsumenters förväntningar på företagets CSR ökar, bör detta i linje med 

legitimitetsteorin leda till att företag möter dessa förväntningar och att de senare också 

kommunicerar dem. När CSR-kommunikationen från företag ökar, så ökar också medvetenheten 

om CSR (ibid.). Detta eventuella samband mellan medvetenhet och förväntningar mynnar ut i 

nästa hypotes: 

 

H4 - Högre medvetenhet om företags arbete med CSR är associerat med högre 

förväntningar på företags CSR-ansvar. 

   

2.4 Consumer–Company Identification (CCI) 

Consumer–Company Identification (CCI) är den grad till vilken konsumenter identifierar sig 

med ett företag och ser likheter i det med sig själva (Bhattacharya & Sen, 2003; Kim, 2017). CCI 

utvecklades av Bhattacharya och Sen (2003) för att förmå konceptualisera konsumenters 

identifiering med företag, som sker för att uppfylla en eller flera självdefinierande behov. CCI är 
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sprungen ur Social Identity Theory (SIT), som menar att individer ordnar den sociala omvärlden 

genom klassificering av människor och sig själva i sociala grupper med tillhörande egenskaper 

(Kärreman & Rylander, 2008; Bhattacharya & Sen, 2003). I den utsträckning som människor ser 

egenskaper hos företag som överensstämmer och speglar deras egna värderingar, normer och 

definitioner så förbättras den egna självkänslan (Scott & Lane, 2000). Att som konsument 

identifiera sig med ett företag visar på konsumenternas psykologiska anknytning till ett företag, 

baserat på en överlappning av dess uppfattningar av sig själva och uppfattningarna man har om 

företaget (Du, Bhattacharya & Sen, 2007).  

Konsumenters uppfattning om vad ett företags identitet är grundas i företagets image, rykte och 

andra associationer, men också i dess fundamentala värderingar (Bhattacharya & Sen, 2003). 

Konsumenters identifiering med företag är relaterad till en känsla av att höra hemma med den 

grupp som företaget representerar. Konsumenter är mer troliga att identifiera sig med ett företag 

vars image och värderingar är lika sina egna (ibid.). Denna sorts tillhörighet tyder på ett 

långvarigt förhållande eftersom det gynnar konsumentens självdefinition (Marin, Ruiz & Rubio 

2009). När en konsument identifierar sig med ett företag är resultatet ofta positiv WOM, där 

forskning visar att även om en konsument inte baserar sitt köp på företagets CSR-aktiviteter så 

kan den prata om och rekommendera företaget till vänner, bekanta och familj (Bhattacharya & 

Sen 2004). SIT har legat som grund för utvecklingen av CCI, en djup, engagerad och 

meningsfull relation som marknadsförare i ökad omfattning försöker kultivera (Bhattacharya & 

Sen 2003). 

Kim (2017) har undersökt hur CSR-kommunikation påverkar konsumenters medvetenhet, tillit 

och uppfattning om företaget och jämfört hur effektiviteten av kommunikationen varierar 

beroende på konsumenters grad av CCI. Resultatet visar att kommunikationens positiva effekter 

är bestående oberoende grad av CCI, men att element i kommunikationen som personlig 

relevans, transparens och saklig ton har en ökad positiv effekt ju högre grad CCI konsumenter 

innehar. Fortsatt dämpas kommunikationens negativa effekter, exempelvis om den upplevs 

självfrämjande, hos konsumenter som har hög grad av CCI och ger istället positiva effekter på 

företagets rykte och konsumenters medvetenhet om CSR (ibid.). Detta stämmer överens med vad 

Bhattacharya och Sen (2003) förväntade sig om konsumenters motstånd mot negativ information 

och förmåga att lättare förlåta företag, vid hög grad av CCI. I en kontext för CSR kan det således 
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finnas samband mellan konsumenters medvetenhet och grad av CCI då CSR-kommunikation får 

en positivare effekt, en hypotes har formulerats: 

H5 - En högre grad av CCI är associerat med en högre medvetenhet om företags arbete 

med CSR. 

 

2.5 Sammanställning av hypoteserna 

 

H1 - En högre medvetenhet om sociala problem är associerat med en högre medvetenhet 

om företags arbete med CSR.  

H2 - En högre medvetenhet om sociala problem är associerat med en positivare 

inställning till CSR-aktiviteter. 

H3 - En högre medvetenhet om CSR är associerat med en positivare inställning till CSR-

aktiviteter. 

 

H4 - Högre medvetenhet om företags arbete med CSR är associerat med högre 

förväntningar på företags CSR-ansvar. 

 

H5 - En högre grad av CCI är associerat med en högre medvetenhet om företags arbete 

med CSR. 
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3. Metod 
 

Detta avsnitt kommer att beskriva den ansats och metod som använts, samt 

tillvägagångssättet som data har samlats in på och hur den behandlats. 

Undersökningen är en kvantitativ, deskriptiv studie av tvärsnittsdesign. Genom 

användandet av Spearmans rho har bivariat korrelationsanalys utförts för att testa 

samband. Data har samlats in från 151 personer genom webbenkäter och 

datainsamlingen utfördes under perioden 25:e april till 7:e maj 2018. 

 

3.1 Forskningsstrategi - kvantitativ metod med en deduktiv ansats 

Studien använder sig av en kvantitativ forskningsstrategi där stor vikt läggs vid kvantifiering när 

det gäller insamling och analys av data, till skillnad mot kvalitativ forskningsstrategi som 

fokuserar på ord och ofta har ett tolkande synsätt (Bryman & Bell 2017). Fördelen med en 

kvantitativ metod är att få en bättre uppfattning och data från fler än ett fall, denna studie 

använder tvärsnittsdesign och surveyundersökning med syfte att få fram kvantifierbara data som 

kan analyseras och visa på sambandsmönster (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Denna 

kvantitativa forskningsstrategi används sedan i samspel med en deduktiv ansats där tidigare 

kunskap använts för att testa generella teorier mot empirisk data. Valet av surveyundersökning 

och slutna frågor, förutom ett undantag, grundar sig i att lättare kunna bearbeta svaren, förbereda 

för kodning och få en tydligare helhetsbild av det som undersöks (Bryman & Bell, 2017).  Detta 

då en del av syftet med studien varit att se samband mellan olika variabler genom statistisk 

hypotesprövning, vilket är en process bäst lämpad för kvantitativ data (Bryman & Bell, 2017). 

3.2 Population och Urval 

Denna studie har undersökt konsumenter av kläder i Sverige genom distributionen av en 

enkätundersökning på Facebook. Då det antas att inte hela den undersökta populationen 

använder Facebook speglar inte urvalsramen hela populationen och är således bristfällig, vilket 

innebär problem med hur representativt urvalet är för populationen (Bryman & Bell, 2017). 

Studiens urval är de personer som varit aktiva på Facebook under den tid undersökningen ägde 
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rum, mellan den 25:e april och 7:e maj 2018. Då en randomiserad urvalsteknik inte använts och 

individer i populationen haft olika stor chans att delta är urvalet baserat på icke-slumpmässiga 

och icke-sannolikhetsbaserade metoder, vilket ger ett urval som inte är representativt (ibid.). 

Fortsatt skapar detta problem med den externa validiteten, att förmå generalisera resultatet utöver 

de undersökta individerna och urvalet (ibid.). Trots dessa brister bör möjligheten till att replikera 

vissa element i studien finnas och den kan således ligga till grund för fortsatt forskning inom 

området. 

 

3.3 Pilotstudie 

Innan enkäten distribuerades genomfördes en pilotstudie för att få återkoppling och då kunna 

anpassa innehållet i frågeformuläret. Det är inte säkert att den bakomliggande tanken med 

frågorna och svarsalternativen uppfattas på samma sätt av respondenterna, varför det kan vara 

bra att testa dem i en pilotstudie (Ejlertsson, 2014). Enkäten distribuerades till sju personer med 

en uppmaning om att vara uppmärksamma på formuleringar, svarsalternativ och andra 

otydligheter. Vid en enkätundersökning finns inte möjligheten att förklara eller förtydliga frågor 

som respondenterna skall svara på, till skillnad från i en intervju eller fokusgrupp, varför det är 

viktigt att enkäten felsöks och förbättras (Bryman & Bell, 2017). Efter enkäten besvarats skedde 

en kort intervju där enkäten granskades för att få återkoppling från respondenterna. Den 

återkoppling vi fick från testgruppen kan sammanfattas som att enkäten var väl utformad med 

överlag tydligt formulerade frågor. I en fråga lades det till ett svarsalternativ som en respondent 

tyckte saknades. Flera frågor formulerades om i varierande utsträckning för att göra dem 

tydligare. En förklaring för några av sektionerna lades till för att förklara vad frågorna handlade 

om, och avslutningsvis togs en fråga bort då den var snarast identisk med en redan ställd fråga  

och således inte var relevant. 

 

3.4 Enkäten 

För undersökningen formulerades 50 frågor, se Bilaga I - Enkät, som utöver demografiska frågor 

antingen formulerades med bakgrund i syfte och problemformulering eller adapterades från 
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tidigare relevanta studier. Att använda sig av frågor som använts i tidigare studier kan vara 

fördelaktigt då de sannolikt sedan tidigare testats med kvalitetsmått som reliabilitet och validitet 

(Bryman & Bell, 2017). Eftersom CSR inte är ett allmänt känt begrepp och något diffust (Lantos, 

2001; Sheehy, 2015), har frågorna baserats på Carrolls (1979) indelning av CSR i fyra ansvar: 

(1) Ekonomiska skyldigheter, (2) Juridiskt ansvar, (3) Etiskt ansvar och (4) Filantropiskt ansvar. 

Detta gav också möjligheten att jämföra olika aspekter av CSR. Fortsatt har en del av frågorna 

adapterats från tidigare studier om CSR (exempelvis Pomering & Dolnicar, 2009; Maignan, 

2001; Kim, 2017). 

 

Enkäten använde sig av enkätverktyget Google Forms och distribuerades digitalt, vilket ger flera 

fördelar. Det ger möjlighet att nå ut till fler och begränsas inte av det fysiska rummet, exempelvis 

uppmanades dem som tog del av enkäten att vid intresse dela med sig av den till andra, vilket 

kan leda till en snöbollseffekt. Detta kan jämföras med ett snöbollsurval, där författarna för en 

studie vänder sig till en grupp människor relevanta för studien som sedan förmedlar 

undersökningen vidare, tills mättnad uppnås (Bryman & Bell, 2017). Då frågorna i viss mån 

behandlar etik och värderingar och således kan uppfattas som personliga eller känsliga finns det 

fördelar med webbenkäter. En intervjuareffekt kan undvikas, där forskarnas personlighet och 

kön, sociala bakgrund och andra egenskaper får en minimal effekt jämfört med en vanlig enkät 

eller intervju (ibid.). Respondenter kan även vara anonyma på ett annat sätt vid webbenkäter och 

kan ge uttryck för känslor eller åsikter utan att behöva dölja det för intervjuaren. I denna studie 

har alla respondenters svar hanterats anonymt.  

 

Enkäten tog mellan 5 och 10 minuter att fylla i och var således relativt tidskrävande. 

Webbenkäter ger möjligheten för respondenten att själv välja när enkäten ska göras och 

datainsamlingen, som i viss mån sker automatiskt, underlättas. För att behandlingen av data 

skulle ske så smidigt som möjligt och underlätta besvarandet av enkäten har flera tekniker 

använts för att minska det interna bortfallet (Bryman & Bell, 2017). Filterfrågor, en 

svarsindikator som visar hur långt i enkäten man kommit och frågor som är obligatoriska har 

reducerat det interna bortfallet. Webbenkäter minskar även risken för att data ska kodas felaktigt 

senare i databehandlingen, då detta kan ske automatiskt (ibid.). Det var endast ett fall av internt 
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bortfall då en respondent svarade nej på frågan ”Handlar du kläder?” och således automatiskt 

avslutade enkäten. 

3.4.1 Inledning och demografiska frågor 

Inledande fanns tre sektioner med en kort inledning följt av demografiska frågor om ålder, kön, 

utbildningsnivå och frekvens av klädhandel. En inledande dikotomisk fråga om respondenten 

handlar kläder svarades med antingen “Ja” eller “Nej”. Frekvensen av klädköp mättes genom att 

svara på en fråga med fem svarsalternativ om hur ofta kläder handlas: (1) mer sällan än en gång 

per år, (2) någon gång per år, (3) någon gång per månad, (4) någon gång per vecka eller (5) flera 

gånger i veckan. 

 

Fråga om kön adapterades från en av RFSL (2016) föreslagen uppställning, som baseras på den 

svarandes könsidentitet snarare än juridiskt kön där den svarande inte heller behöver ta ställning i 

frågan och kan svara “Osäker” eller “Vill ej svara”. För frågan om ålder svarades den genom 

appliceringen av en rullgardinsmeny som förenklar arbetet med kodning, till skillnad från om en 

öppen fråga hade ställts istället. Vilken utbildningserfarenhet respondenten hade svarades på 

genom att välja antingen (1) grundskola, (2) pågående gymnasial utbildning, (3) avslutad 

gymnasial utbildning, (4) pågående eftergymnasial utbildning eller (5) avslutad eftergymnasial 

utbildning. 

3.4.2 Sektion fyra - Medvetenhet om sociala problem 

I denna sektion ställdes frågor om en generell kännedom om sociala problem, och frågorna var 

således inte begränsade till att behandla klädindustrin. Frågorna adapterades från Maignan 

(2001) och respondenterna fick uppskatta sin kännedom om (1) problematiken kring 

arbetsförhållanden i världen, (2) miljöproblem, (3) sociala problem i samhället, (4) företags 

engagemang att i utförandet av sin verksamhet respektera sociala problem (exempelvis 

mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljökvalitet eller antikorruptionspraxis), (5) företags 

välgörenhet, (6) företagssponsring av idrott och (7) chefers lönenivåer i den offentliga sektorn 

och hos börsnoterade företag. Respondenterna svarade på en 7-gradig Likert-skala från (1) 

“Väldigt låg” till (7) “Väldigt hög”. 
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3.4.3 Sektion fem - Medvetenhet om företags arbete med CSR 

Denna sektion ämnade mäta konsumenters medvetenhet om CSR-frågor i klädindustrin. 

Frågorna var formulerade så att respondenterna fick uppskatta sin kännedom om företagens 

arbete för (1) en bättre miljö, (2) ett bättre samhälle och (3) arbete med välgörenhet. Fortsatt 

ställdes frågor om kännedomen om (4) företags etiska ansvar för underleverantörer, (5) 

överkonsumtion, (6) återvinning, (7) arbetsförhållanden och (8) hållbara och ohållbara material 

vid produktion av kläder. Fortsatt ställdes frågor om de var medvetna om något klädföretags 

socialt ansvarstagande initiativ eller aktivitet, om de kunde förklara det initiativet eller 

aktiviteten för en vän och om de kunde namnge ett sådant företag, varpå de fick skriva ner det. 

Respondenterna fick svara på en 7-gradig Likert-skala från (1) “Väldigt låg” till (7) “Väldigt 

hög”. I början av sektionen ställdes frågan “Känner du till vad Corporate Social Responsibility 

(CSR) är?” varpå det gick att svara ja, nej eller att de hört talas om det men inte vet dess fulla 

innebörd.  

3.4.4 Sektion sex - Konsumenters intresse för klädrelaterad information 

Fem frågor om information från företag ställdes där respondenten ombads kryssa i en eller flera 

alternativ: (1) Vad är du intresserad av för information från klädföretag du gillar? (2) Vilken 

information får du från klädföretag du tycker om idag? (3) Från vilka hade du litat på att få 

information om klädföretags socialt ansvarstagande aktiviteter? (4) Från vilka hade du litat på att 

få information om klädföretags produkter och priser? (5) Från vilka informationskällor har du 

lärt dig mycket om något klädföretag? 

 

Svarsalternativen utformades efter att ha undersökt vad för information och i vilka medier några 

klädföretag kommunicerar, och kompletterades med återkopplingen i pilotstudiens intervjuer. 

Svarsalternativen för varje fråga kan ses i Bilaga I - Enkät. 

3.4.5 Sektion sju - Konsumenters utvärdering av CSR-ansvar 

I denna sektion mäts vad konsumenter tycker företag har för socialt ansvarstagande skyldigheter. 

Fyra frågor adapterades från en studie av Maignan (2001) och frågade till vilken utsträckning de 

tyckte att företag: (1) bör maximera vinst, (2) bör ta ett större ansvar än att generera vinst, (3) får 

tänja på lagen om det bidrar till en ökad ekonomisk prestation, (4) bör agera etiskt även om det 
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påverkar ekonomisk utveckling negativt.  Fortsatt ställdes fyra frågor om i vilken utsträckning 

företag bör: (5) vara involverade i välgörenhetsaktiviteter, (6) bidra till att lösa sociala problem, 

(7) ha en verksamhet som är hållbar för samhälle och miljö, (8) kommunicera sitt arbete med 

socialt och etiskt ansvarstagande. Respondenter fick lämna svar på en Likert-skala från 1 “I liten 

utsträckning” till 7 “I stor utsträckning”. 

3.4.6 Sektion åtta - Konsumenters påstådda stöd för företags sociala 

ansvarstagande 

Denna sektion ämnade att mäta till vilken grad konsumenter stöder socialt ansvarstagande 

företag. Fem frågor adapterade från Pomering och Dolnicar (2009) ställdes: (1) jag skulle betala 

mer för att handla produkter från ett socialt ansvarstagande företag, (2) jag tänker över företagets 

etiska rykte när jag handlar, (3) jag undviker att handla produkter från företag som har agerat 

oetiskt, (4) jag hade betalat mer för att köpa produkter från ett företag som visar att det bryr sig 

om samhället och (5) om priset för två produkter är detsamma hade jag valt det företag som har 

ett rykte att vara socialt ansvarstagande. Respondenterna fick svara på en Likert-skala från 1 

“Instämmer inte alls” till 7 “Instämmer helt”.  

3.4.7 Sektion nio - Consumer–Company identification (CCI) 

Frågorna var utformade för att få en uppfattning om vilken relation det finns mellan konsumenter 

och klädföretag. Respondenterna fick svara på sju frågor för att mäta CCI som adapterades från 

Kim (2017): (1) när någon kritiserar ett klädföretag jag tycker om känns det som en 

förolämpning mot mig, (2) jag är intresserad av vad andra tycker om de klädföretag jag gillar, (3) 

när ett klädföretag som jag gillar har framgång känns det som en personlig framgång för mig, (4) 

när någon talar gott om ett klädföretag jag gillar känns det som en personlig komplimang, (5) om 

ett klädföretag jag gillar blir kritiserat i media känner jag mig besvärad, (6) jag har deltagit i ett 

socialt ansvarstagande initiativ som ett klädföretag jag gillar genomfört och (7) jag har 

interagerat med ett klädföretag jag gillar för att stödja deras initiativ gällande socialt 

ansvarstagande. En Likert-skala från 1 “Instämmer inte alls” till 7 “Instämmer helt” användes. 
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3.5 Dataanalys 

Totalt har 151 personer svarat på enkäten. Datainsamlingen har hanterats med hjälp av Google 

Forms där respondenterna svarat på en enkät, vilket innebar att den redan från början var 

uppstrukturerad på det sätt vi ville. För att kunna studera och analysera den insamlade datan, se 

samband samt testa de hypoteser vi satt upp har vi använt oss av IBM’s SPSS & Microsoft 

Excel. Med hjälp av denna mjukvara har grafer, tabeller, diagram och analyser utförts. 

Faktoranalys och Cronbachs alfa har beräknats för att se samband mellan frågorna och för att 

pröva hypoteserna har Spearmans rangkorrelation använts. 

 

3.5.1 Faktoranalys 

Innan hypoteserna analyserades och prövades gjordes en faktoranalys i SPSS av de relevanta 

sektionerna. I en faktoranalys kan en större mängd variabler reduceras till en mindre mängd 

variabler, även kallat faktorer eller dimensioner (Weiss & Adams, 2010; Tavakol & Dennick, 

2011). Analysen bygger på att relationen mellan variabler har en underliggande latent orsak eller 

variabel som påverkar (Weiss & Adams, 2010). Vid användandet av Likert-skalor som mått kan 

frågorna analyseras med hjälp av en faktoranalys för att visa på om de hör samman och således 

bildar kluster (Bryman & Bell, 2017). Dessa kluster är vad som kallas faktorer och indikerar på 

en inneboende struktur mellan frågorna, att de mäter samma sak (Bryman & Bell, 2017). Det 

finns flera fördelar med att använda sig av flera mått för att mäta en underliggande dimension 

(ibid.). Exempelvis kan problematiken med att enskilda frågor misstolkas eller formuleras fel 

minskas, eller att en enskild fråga bara till viss del mäter den underliggande dimensionen (ibid.). 

 

Sektionerna analyserades för att se till vilken grad frågorna mäter samma dimension och kan 

användas som en sammanslagen variabel, faktor, vid sammanställning av resultat och 

hypotesprövning. Det ska sägas att faktoranalys som verktyg använts begränsat i denna studie, 

jämfört med vad det faktiskt kan användas till, då det använts för att antingen exkludera frågor 

som inte visat sig mäta de tänkta faktorerna eller för att, när flera faktorer per sektion 

identifierats, ge underlag för att förmå förklara varför det kan vara så. Analyserna utfördes i 

SPSS och dess matriser återfinns i Bilaga II - Faktoranalys. Där redovisas Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) som är ett test av hur lämplig datan är för en faktoranalys, där samplets nöjaktighet mäts 
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mellan 0 och 1, där 1 visar datan som lämpligast. KMO bör generellt vara över 0,6 för att 

samplet ska vara nöjaktigt, vilket det var för alla faktoranalyser där lägsta var 0,799 och högsta 

0,899. Fortsatt görs Bartlett’s test of sphericity för att visa signifikansnivån för resultatet av 

faktoranalysen, där en 95-procentig signifikansnivå kräver att p-värdet är < 0,05, vilket det var 

för alla faktoranalyser. Till sist har eigenvalue kontrollerats, som är ett mått på variansen mellan 

variablerna i en faktor, alltså hur bra faktorn anger variansen för variablerna, där faktorer som 

resulterat i ett eigenvalue under 1 har bortsetts från. 

 

Faktoranalysen för sektion fyra om sociala problem resulterade i två faktorer, se Bilaga II - 

Tabell 1, vilket kan bero på att de första frågorna hanterar mer samhälleliga problem och de sista 

frågorna är företagsorienterade, men båda faktorerna anses ändå mäta vad som tänkts mätas. För 

sektion fem om CSR-medvetenhet resulterade faktoranalysen i en faktor som förklarade alla 

frågorna förutom de två sista, se Bilaga II - Tabell 2. Varför dessa inte föll under den första 

faktorn kan bero på att det var ja/nej-frågor och inte på ordinalskalenivå, samt att de inte bad om 

att uppskatta medvetenhet som de tidigare frågorna. Båda faktorerna anses här dock mäta CSR-

medvetenhet. För sektion sju om vad konsumenter tycker att företag har för CSR-ansvar 

resulterade faktoranalysen i två faktorer, se Bilaga II - Tabell 3. Här valdes frågan ”I vilken 

utsträckning tycker du att företag bör maximera vinst?” att exkluderas från resultat och 

hypotesprövning. För sektion åtta resulterade faktoranalysen i en faktor, se Bilaga II - Tabell 4. 

Till sist visade faktoranalysen för sektion nio om CCI på två faktorer, se Bilaga II - Tabell 5. 

Detta kan gå att förklara i frågornas adaptering från Kims (2017) studie, där de första fem 

frågorna ämnades mäta CCI och de två sista konsumenters engagemang med företag, samt att 

frågorna om engagemang är ja/nej-frågor medans de tidigare är på ordinalskalenivå. Här har 

konsumenters engagemang med företag de gillar setts som en del av den identitetsskapande 

processen med företag. 

 

3.5.2 Cronbachs alfa 

Cronbachs alfa (α) avser mäta den interna konsistensen hos ett test och mäter hur väl olika delar i 

ett test mäter samma bakomliggande koncept (Tavakol & Dennick, 2011; Ejlertsson, 2014). För 

denna studie undersöktes således den interna konsistensen mellan frågorna i varje sektion. 
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Cronbachs alfa är ett sätt att testa och mäta intern reliabilitet, hur väl indikatorerna är relaterade 

till att mäta ett och samma underliggande mått (Bryman & Bell, 2017). Valet av Cronbachs alfa 

grundar sig i att det är lättare att utföra och mäta reliabiliteten hos en studie än att göra ett test-

retest vilket förutsätter två tester istället för ett (Tavakol & Dennick, 2011). Ett exempel är hur 

väl frågorna för att mäta CCI sammanfaller med varandra och mäter samma sak. Cronbachs alfa 

uttrycks som ett värde mellan 0 och 1, där 1 innebär en fullständig samvariation mellan frågorna 

och 0 ingen samvariation alls (Ejlertsson, 2014). Ett värde över 0,7 anses vara ett accepterat 

värde för intern konsistens, men ju högre desto bättre (ibid.).  

 

Cronbachs alfa har beräknats för varje sektion, alltså en inbördes jämförelse istället för att 

jämföra över hela enkäten eftersom sektionerna avser mäta olika saker. Sektionerna visade på α-

värden mellan 0,809 och 0,878, förutom i sektion sju där frågan ” I vilken utsträckning tycker du 

att företag bör maximera vinst?” orsakade ett α-värde på 0,7. Vid exkludering av frågan 

förbättrades sektionens α-värde till 0,8, vilket bidrog till beslutet att exkludera frågan från 

resultatet och hypotesprövning. Efter exkludering av frågan visade således samtliga sektioner på 

en tillfredställande intern konsistens. 

3.5.3 Spearmans rangkorrelation 

Spearmans rho (ρ) är ett test utformat för att undersöka korrelation mellan variabler på nominal- 

eller ordinalskalenivå, där Likert-skalor som använts i denna studie är ordinalskalor (Bryman & 

Bell, 2017). Det är alltså ett mått som visar graden av samband mellan två variabler (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2003). Testet användes då ett icke-slumpmässigt urval gjordes, då det är 

icke-parametriskt och inte gör några antaganden om datans fördelning (Hauke & Kossowski, 

2011). Det kan användas när data inte är normalfördelad, istället för parametriska test som 

exempelvis Pearsons korrelationskoefficient (de Winter, Gosling & Potter, 2016). Spearmans rho 

är också mer robust vid sned fördelning och extremvärden hos variablerna (ibid.). 

 

För hypotesprövningen har en bivariat analys gjorts i SPSS med Spearmans rho som test, där en 

noll- och ensidig mothypotes formulerades. Om de två variablerna saknar samband är 

korrelationskoefficienten (ρ) lika med 0, och nollhypotesen kan förkastas om ρ är skiljd från 0 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). De ensidiga mothypoteserna formulerades så att 
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sambandet mellan variablerna antas vara positivt, alltså ρ är större än 0, där värden av ρ större än 

0 visar på korrelation mellan variablerna. För att ge ett korrekt resultat har vissa av frågorna 

behövts omkodas då de har ställts på ett sätt som krävt detta, vilket också har gjorts i SPSS. 

3.5.4 Signifikansnivå 

Signifikansnivån för hypoteserna i denna studie är bestämd till en nivå på 1 procent (0,01), vilket 

är av betydelse då det innebär den risknivå som accepteras för att kunna dra slutsatser om det 

finns något samband mellan två variabler i den population där ett stickprov har tagits (Bryman & 

Bell 2017). Det ska noteras att denna signifikansnivå är ett bestämt maximum och att 

hypoteserna kan ge värden som har en bättre signifikansnivå. 

 

3.6 Metoddiskussion 

Enkäten distribuerades publikt på Facebook, vilket gör det svårt säga hur många som nåddes av 

den och således är det svårt att fastställa hur stor del som var externt bortfall, men det var endast 

ett fall av internt bortfall som vi kunnat se. Det interna bortfallet kan vara större än redovisat då 

Google Forms användes för att konfigurera enkäten med obligatoriska frågor, vilket innebär att 

respondenten måste svara på alla frågor för att kunna lämna in den, varav några kan ha stängt ner 

webbsidan innan de blivit klara utan vår vetskap. Att enkäten bestod av många frågor är ännu en 

bidragande faktor som kan ha ökat det interna bortfallet. Den externa validiteten blir svår att 

fastställa när en icke-slumpmässig urvalsmetod har använts, dock kan denna studie användas 

som ett ramverk för fortsatt forskning inom området genom att använda sig av ett slumpmässigt 

urval för att förmå generalisera resultaten. En stor del av frågorna i enkäten har valts att 

appliceras från tidigare forskning, vilket ökar reliabiliteten och validiteten för denna studie då det 

är sannolikt att de testats i ett tidigare skede (Bryman & Bell, 2017). Den interna reliabiliteten för 

denna studie har valts att undersökas genom Cronbachs alfa som visar på hur pass väl 

indikatorerna är relaterade till att mäta en och samma underliggande mått (Bryman & Bell, 

2017). De α-värden som studien visar upp för sektionerna, samt att hela tillvägagångsättet är 

förklarat tydligt och att enkäten finns bifogad ökar denna studies reliabilitet och replikerbarhet. 

Frågorna är uppdelade i sektioner med nummerordning eftersom respondenter kan påverkas av i 

vilken ordningsföljd frågorna besvaras, samt att det finns en förklaring för varje sektions syfte 
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ökar reliabiliteten. Konsumenters medvetenhet och förväntningar kan dock förändras tills nästa 

undersökning görs då CSR är ett aktuellt ämne. För att få en djupare förståelse av det undersökta 

hade intervjuer varit bättre men valdes bort eftersom det hade varit alltför tidskrävande för den 

givna tidsperioden och de antalet respondenter vi hade som mål. Syftet med studien har varit att 

se samband mellan olika variabler samt statistisk hypotesprövning vilket är en process som 

underlättas med hjälp av kvantitativa data (Bryman & Bell, 2017). Det slutgiltiga antalet 

respondenter som besvarade enkäten var 151 stycken. Baserat på tidigare studier som undersökt 

konsumenter och konsumentbeteende brukar antalet respondenter ligga mellan 200 – 500 

personer (exempelvis: Sen & Bhattacharya, 2001; Pomering & Dolnicar, 2009; Lee & Shin, 

2010), men även ett mindre och större urval förekommer. På grund av att enkäten innehåller 50 

frågor spenderades mycket tid åt att utforma dessa samt att sammanställa insamlad data, varför 

insamlingstiden för enkäten blev begränsad till mellan den 25:e april och 7:e maj 2018. 

 

3.7 Källkritik 

Majoriteten av källorna i denna studie kommer i form av artiklar från vetenskapligt granskade 

publikationer relevanta för studiens kunskapsområde. I och med detta har artiklarna genomgått 

en noggrann granskning i olika steg med faktakontroll och redigering innan publicering. Vid val 

av källor har de fyra principerna om källkritik hafts i åtanke: (1) äkthet, att källan skall vara det 

den utger sig att vara, (2) tidssamband, desto längre tid som gått sen publikation desto större skäl 

att vara skeptisk till källan, (3) oberoende, innebär att källan ska stå för sig själv och inte vara 

avskrift eller referat av en annan källa och (4) tendensfrihet, att subjektiviteten inte är för hög 

(Thurén, 2013). Givetvis finns det alltid en risk för subjektivitet eftersom det är människor som 

skrivit artiklarna och de kan ha en egen agenda som de vill uppnå vilket inte går att komma från. 

För att förstå och få en inblick i den rådande situationen angående CSR och klädindustrin har ett 

antal aktuella och relevanta tidningsartiklar använts i bakgrunden, för att visa vad som 

rapporteras och kommuniceras ut till konsumenterna. Det har däremot inte använts i det 

teoretiska ramverket eftersom det saknar vetenskaplig substans. Utöver artiklar har även ett fåtal  

böcker använts som funnits genom efterforskning inom området.  

 

Hållbarhet och CSR är ett område som det forskats stort och brett inom de senaste decennierna 
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(exempelvis Pomering & Dolnicar, 2009; McNeill & Moore, 2015; Kim, 2017). Forskning inom 

CSR tillkommer ständigt, varför stor vikt lagts vid att hitta primärkällor som inte anses vara 

daterade. För källor som varit något äldre än önskat har dessa försökts kompletteras med senare 

källor som visat på liknande resultat, även för att få ett större omfång i denna studie.  
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4. Resultat 

 

I detta avsnitt redovisas den insamlade empirin från respondenterna, där vissa frågor 

presenteras som rådata, medan andra har kodats om eller bearbetats för att tydligare kunna se 

samband, mönster och för hypotesprövningen som presenteras i slutet. 

 

4.1 Sammanställning 

Sammanlagt besvarades enkäten av 151 personer. Av dessa var 56 procent kvinnor (n = 86), 42,4 

procent män (n = 64) och 0,7 procent ville inte svara (n = 1). Respondenternas spridning i ålder 

är mellan 16 och 76 år, med en medelålder på 27,4 år. I Tabell 6 redovisas svaren för varje 

sektion för sig och även sektionens totala medelvärde. Enkäterna visade att medvetenheten om 

sociala problem var relativt låg, med medelvärdet 3,74. Även medvetenheten om klädföretags 

arbete med CSR var relativt lågt, med ett medelvärde på 3,29. Däremot visade sig 

respondenterna ha relativt höga förväntningar på i den utsträckning företag bör arbeta med 

socialt ansvarstagande och medelvärdet var således 5,64. I sektion åtta om konsumenters 

påstådda stöd för klädföretags sociala ansvarstagande blev medelvärdet 4,66. Till sist var 

respondenternas identitetsprocess med klädföretag, CCI, låg med ett medelvärde på 2,48. I 

Tabell 6 redovisas även svarsfrekvensen i procent för varje svarsalternativ på de Likert-skalor 

mellan 1-7 som besvarades. 
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4.2 Frekvens av klädhandel 

Hur ofta respondenterna handlar kläder bestod av två stora grupper, där majoriteten av alla som 

deltog i studien svarade att de handlar kläder “någon gång per månad”, 60,5 procent (n = 92). 

Den andra stora gruppen handlade kläder “någon gång per år”, 34,2 procent (n = 52). 3,9 procent 

svarade “någon gång per vecka” (n = 6) och 1,3 procent “flera gånger i veckan” (n = 2). Se Figur 

1 nedan. Det finns ett svagt positivt samband (ρ = 0,195) mellan hur ofta konsumenter handlar 

kläder och deras medvetenhet om CSR-aktiviteter, se Bilaga III - Tabell 7. p-värdet 0,007 är 

under en acceptabel signifikansnivå på 0,01 och är statistiskt signifikant. 

 

Tabell 6. Sammanställning av sektionernas frågor som besvarades med Likert-skalor. 



 29 

 
     Figur 1. Frekvens av klädhandel. 

 

4.3 Information från företag 

För att undersöka hur väl konsumenter upplever företags kommunicering för olika typer av 

information inkluderades två frågor angående vilken information man får just nu, samt vilken 

information man är intresserad av att få från klädföretag man tycker om. Blå färg i Figur 2 

indikerar vilken information konsumenter får från företag idag, orange färg indikerar vilken 

information konsumenter är intresserad av att få från företag. Eftersom detta var en flervalsfråga 

kan varje stapel bli 100 procent (n = 151). Fyra alternativ står ut där det är en markant ökning 

från vad konsumenter får för information idag jämfört med vad för information de är intresserade 

av att få. Information om återvinning av produkter svarade 9,9 procent (n = 15) att de fick från 

företag medan 40,4 procent (n = 61) faktiskt var intresserade av att få denna informationen. 

Information om miljöarbete fick 15,2 procent (n = 23) av respondenterna, 42,4 procent (n = 64) 

av respondenterna svarade att de var intresserade av denna typ av information. Alternativet “stöd 

till samhällen där företag har produktion utomlands” vilket endast 2,6 procent (n = 4) indikerade 

att de får information om från företag medan 27,2 procent (n = 41) av respondenterna svarade att 

de är intresserade av den informationen. Det sista alternativet som står ut är information om nya 

produkter där 76,8 procent (n = 116) får det i nuläget men endast 49,7 procent (n = 75) vill ha 

den informationen. 
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4.4 Medvetenhet om klädföretags CSR-aktiviteter 

I denna sektion ställdes en fråga för att se hur många av respondenterna som kände till uttrycket 

CSR, där 43 procent svarade “nej” (n = 65). 19,9 procent svarade att dem “har hört talas om det 

men vet inte dess innebörd” (n = 30). 37,1 procent svarade “ja” (n = 56), se Figur 3. Senare i 

sektionen inkluderades en fråga om respondenterna känner till något initiativ eller aktivitet ett 

företag gjort för ett bättre samhälle och miljö, där 49 procent (n = 74) svarade att de känner till 

Figur 2. Kommunicerad och önskad information från företag. 



 31 

något initiativ eller aktivitet, 29,8 procent (n = 45) svarade att de inte visste om något sådant 

initiativ eller aktivitet och 21,2 procent (n = 32) svarade “vet inte”. se Figur 4. 

 

 

                      

 

 

 

 

4.5 Konsumenters engagemang i klädföretags arbete med CSR 

I den sista sektionen om konsumenters identitetsprocess med företag, CCI, ställdes 

avslutningsvis två frågor om deras engagemang med ett klädföretag de gillar och mer specifikt 

deras arbete med CSR, se Figur 5 och Figur 6. Respondenternas deltagande i CSR-aktiviteter var 

lågt, där 63 procent (n = 95) svarade att de inte deltagit i någon aktivitet, 23 procent (n = 35) 

svarade att de inte visste och 14 procent (n = 21) svarade att de hade deltagit i en sådan aktivitet. 

Även respondenternas interagerande klädföretag för att stödja deras arbete med CSR var lågt, där 

64 procent (n = 97) svarade att de inte interagerat, 17 procent (n = 26) visste inte och 19 procent 

(n = 28) hade interagerat med ett klädföretag för att stödja deras CSR-arbete. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kännedom om CSR. Figur 4. Medvetenhet om CSR-initiativ/aktivitet. 
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4.6 Hypotesprövning 

De fem hypoteserna testades med en bivariat sambandsanalys där testet Spearmans rho 

användes. Hypoteserna presenteras med en hypotesprövning och ett spridningsdiagram, där 

sambandet mellan variablerna visualiseras, samt en korrelationsmatris för Spearmans rho som 

går att finna i Bilaga III. 

4.6.1 Hypotes 1 

 

H1 - En högre medvetenhet om sociala problem är associerat med en högre medvetenhet om 

företags arbete med CSR. 

 

Nollhypotes H0: Samband saknas, ρ = 0 

Ensidig mothypotes H1: Sambandet är positivt, en ökning av den ena variabeln följs av en ökning 

av den andra, ρ > 0 

Figur 5. Respondenternas deltagande i klädföretags 
CSR-aktiviteter. 

Figur 6. Respondenternas interagerande med klädföretag 
för att stödja deras arbete med CSR. 
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För att testa hypotesen jämfördes varje respondents medelvärde mellan sektion fyra och fem, 

medvetenhet om sociala problem och medvetenhet om företags arbete med CSR. Det finns ett 

starkt positivt samband (ρ = 0,601) mellan medvetenhet om sociala problem och medvetenhet 

om CSR-aktiviteter, se Bilaga III - Tabell 13. Då ρ-värdet 0,601 > 0 kan H0 förkastas och H1 

accepteras. p-värdet är under signifikansnivån 0,01 och är statistiskt signifikant. Diagram 1 visar 

ett spridningsdiagram för sambandet. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Hypotes 2 

 

H2 - En högre medvetenhet om sociala problem är associerat med en positivare inställning till 

CSR-aktiviteter. 

 

Nollhypotes H0: Samband saknas, ρ = 0 

 Diagram 1. Sambandsdiagram Hypotes 1. 
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Ensidig mothypotes H1: Sambandet är positivt, en ökning av den ena variabeln följs av en ökning 

av den andra, ρ > 0 

 

För att testa hypotesen jämfördes varje respondents medelvärde mellan sektion fyra och åtta, 

medvetenhet om sociala problem och konsumenters påstådda stöd för företags sociala 

ansvarstagande. Det finns ett svagt positivt samband (ρ = 0,281) mellan medvetenhet om sociala 

problem och inställning till CSR-aktiviteter, se Bilaga III - Tabell 14. Då ρ-värdet 0,281 > 0 kan 

H0 förkastas och H1 accepteras. p-värdet är under signifikansnivån 0,01 och är statistiskt 

signifikant. Diagram 2 visar ett spridningsdiagram för sambandet. 

. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

Diagram 2. Sambandsdiagram Hypotes 2. 
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4.6.3 Hypotes 3 

 

H3 - En högre medvetenhet om CSR är associerat med en positivare inställning till CSR-

aktiviteter. 

 

Nollhypotes H0: Samband saknas, ρ = 0 

Ensidig mothypotes H1: Sambandet är positivt, en ökning av den ena variabeln följs av en ökning 

av den andra, ρ > 0 

 

För att testa hypotesen jämfördes varje respondents medelvärde mellan sektion fem och åtta, 

medvetenhet om företags arbete med CSR och konsumenters påstådda stöd för företags sociala 

ansvarstagande. Det finns ett positivt samband (ρ = 0,411) mellan medvetenhet om CSR-

aktiviteter och inställning till CSR-aktiviteter, se Bilaga III - Tabell 15. Då ρ-värdet 0,411 > 0 

kan H0 förkastas och H1 accepteras. p-värdet är under signifikansnivån 0,01 och är statistiskt 

signifikant. Diagram 3 visar ett spridningsdiagram för sambandet. 

 

 

 

           

 

  

Diagram 3. Sambandsdiagram Hypotes 3. 
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4.6.4 Hypotes 4 

 

H4 - Högre medvetenhet om företags arbete med CSR är associerat med högre förväntningar på 

företags CSR-ansvar. 

 

Nollhypotes H0: Samband saknas, ρ = 0 

Ensidig mothypotes H1: Sambandet är positivt, en ökning av den ena variabeln följs av en ökning 

av den andra, ρ > 0 

 

För att testa hypotesen jämfördes varje respondents medelvärde mellan sektion fem och sju, 

medvetenhet om företags arbete med CSR och förväntningar på företags CSR-ansvar. Det ska 

noteras att i sektion sju har frågan ”I vilken utsträckning tycker du att företag bör maximera 

vinst?” sedan tidigare exkluderats. Det finns ett svagt positivt samband (ρ = 0,215) mellan 

konsumenters förväntningar på företags CSR och medvetenhet om CSR-aktiviteter, se Bilaga III 

- Tabell 16. Då ρ-värdet 0,215 > 0 kan H0 förkastas och H1 accepteras. p-värdet 0,004 är under 

signifikansnivån 0,01 och är statistiskt signifikant. Diagram 4 visar ett spridningsdiagram för 

sambandet. 

 

 

.   

 

  

 Diagram 4. Sambandsdiagram Hypotes 4 
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4.6.5 Hypotes 5 

 
H5 - En högre grad av CCI är associerat med en högre medvetenhet om företags arbete med 

CSR. 

 

Nollhypotes H0: Samband saknas, ρ = 0 

Ensidig mothypotes H1: Sambandet är positivt, en ökning av den ena variabeln följs av en ökning 

av den andra, ρ > 0 

 

För att testa hypotesen jämfördes varje respondents medelvärde mellan sektion fem och nio, 

medvetenhet om företags arbete med CSR och Consumer–Company Identification (CCI). Det 

finns ett positivt samband (ρ = 0,425) mellan konsumenters medvetenhet om CSR-aktiviteter och 

grad av CCI, se Bilaga III - Tabell 17. Då ρ-värdet 0,425 > 0 kan H0 förkastas och H1 accepteras. 

p-värdet är under signifikansnivån 0,01 och är statistiskt signifikant. Diagram 5 visar ett 

spridningsdiagram för sambandet. 

 

 

 

           

Diagram 5. Sambandsdiagram Hypotes 5. 
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5. Analys. 

Studiens syfte har varit att undersöka medvetenhet om och förväntningar på företagens CSR hos 

konsumenter samt relationen mellan företag och konsument. I följande avsnitt kommer vi att 

knyta samman relevanta resultat och analysera för att tydliggöra och förklara det som 

undersökts.

 

5.1 Medvetenhet 

Från den insamlade empirin framgår det att konsumenters medvetenhet om sociala problem 

(medelvärde 3,74) och konsumenters medvetenhet om företags arbete med CSR (medelvärde 

3,29) är relativt låg. Båda medelvärdena är under en neutral nivå 4 på en skala mellan 1 och 7 

och är således relativt låga, vilket också framkommit i tidigare studier (Kim & Ferguson, 2016; 

Bhattacharya & Sen, 2004; Pomering & Dolnicar, 2009). Även studier gjorda inom 

klädindustrin, såsom Birtwistle och Moore (2007) och Connell (2010), indikerar på en låg 

medvetenhet om företags CSR-aktiviteter.  

 

I linje med konsumenters relativt låga medvetenhet om sociala problem och CSR-initiativ var 

kännedomen om CSR som begrepp relativt lågt, där 37,1 procent svarade att de kände till det. 

Fortsatt svarade 19,9 procent att de hört talas om det men inte känner till dess innebörd, där CSR 

som begrepp tidigare uppmärksammats som diffust och komplicerat (Lantos, 2001; Sheehy, 

2015). Detta stärks även av att 43 procent svarade att de inte känner till det, vilket indikerar att 

själva uttrycket inte är särskilt välkänt bland konsumenter. Detta resultat går att jämföra med en 

fråga som ställdes senare i enkäten, om konsumenterna är medvetna om något initiativ eller 

aktivitet ett företag gjort för ett bättre samhälle och miljö. Här svarade 49 procent att de var 

medvetna om ett sådant initiativ eller aktivitet. Resterande 51 procent svarade antingen nej eller 

vet inte, vilket går i linje med Dahlsruds (2008) studie, som menar att problematiken för 

företagen vid implementerandet av CSR är att förstå och ta hänsyn till specifika CSR-kontexter, 

exempelvis klädindustrin. Ett sätt att öka effekten av CSR-kommunikation så att fler 

konsumenter känner till den skulle kunna vara att veta vad som förväntas och uppskattas i 

klädindustrin och anpassa den utefter det. Att det var färre, 37,1 procent, som kände till CSR som 
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begrepp än de 49 procent som svarade att de var medvetna om en aktivitet/initiativ för ett bättre 

samhälle och miljö vittnar också för CSR som diffust och komplicerat (Lantos, 2001; Sheehy, 

2015). Ungefär hälften av konsumenterna kände inte till något CSR-initiativ eller aktivitet, i linje 

med studier som visar en brist på konsumenters medvetenhet om CSR (Bhattacharya & Sen, 

2004; Pomering & Dolnicar, 2009: Kim & Ferguson, 2016). 

 

Om man ser till hur mängden konsumtion av kläder påverkar medvetenheten om företags arbete 

med CSR, visar empirin att konsumenter som oftare handlar kläder har en högre medvetenhet om 

CSR, även om sambandet är svagt. En simpel förklaring skulle kunna vara att konsumenter som 

oftare handlar kläder också kommer i kontakt med klädföretag i större utsträckning, och är på så 

vis mer involverad i verksamheten och exponerade mot kommunikation. Kim (2017) menar att 

en effektiv kommunikation av CSR är en sådan som ökar konsumenters medvetenhet om den, 

vilket skulle kunna vara fallet hos de konsumenter som handlar oftare. 

5.1.1 Hypotes 1 

H1 - En högre medvetenhet om sociala problem är associerat med en högre medvetenhet om 

företags arbete med CSR. 

 

Resultatet visar att det finns ett starkt positivt samband mellan konsumenters kännedom om 

sociala problem och konsumenters kännedom om företags CSR-arbete. En förklaring till detta 

samband kan vara att om konsumenten inte känner till ett socialt problem funderar man inte 

heller på hur företag tar sig an det problemet. Detta skulle kunna tyda på att företagen 

kommunicerar ut sina CSR-initiativ på ett bra sätt, men att det framförallt är konsumenter som 

har kännedom om sociala problem som förstår dess innebörd och verkan. Vidare existerar det 

sociala ansvarstagandet för företag eftersom de sociala problemen blivit så pass omfattande och 

globala vilket man försöker motverka genom CSR och på så sätt bör även fler konsumenter som 

har kännedom om sociala problem ha större kännedom om CSR-aktiviteter. I linje med Pomering 

& Dolnicars (2009) studie av den australiensiska banksektorn där de redogjorde för att det finns 

ett samband mellan konsumenters medvetenhet om sociala problem och medvetenhet om 

företags arbete med CSR kan detta samband tydligt ses även för klädindustrin. 
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5.1.2 Hypotes 2 

H2 - En högre medvetenhet om sociala problem är associerat med en positivare inställning till 

CSR-aktiviteter. 

 

Hypotes två om sambandet mellan medvetenhet om sociala problem och en positivare inställning 

till CSR-aktiviteter visade ett positivt samband, vilket bekräftar Kims (2017) avhandling där hon 

menar på att medvetenhet hos konsumenter är grundläggande för att kommunikation av CSR-

aktiviteter ska leda till positiva resultat, då medvetenhet påverkar hur företag uppfattas av 

konsumenter. Konsumenters brist på medvetenhet är alltså till stor del begränsande för CSR-

aktiviteters möjlighet att ha en positiv effekt, både i form av inställnings- och beteendemässig 

respons (Bhattacharya & Sen, 2004). Medvetenheten om sociala problem kan leda till att 

konsumenten tydligare ser helheten och syftet med företagens CSR-aktiviteter vilket kan förklara 

en positivare inställning. 

 

Konsumenters inställning till CSR-aktiviteter påverkar deras köpintentioner, sektionen om hur 

konsumenter agerar baserat på företags CSR-aktiviteter uppvisade ett medelvärde på 4,66. 

Sektionens medelvärde på denna sektion kan jämföras med tidigare resultat från en undersökning 

genomförd på svenska konsumenter som visar att 73 procent av konsumenter tänker på 

hållbarhet vid konsumtion (Sustainable Brand Index, 2018), även om den undersökningen visade 

på en något mer positiv attityd till hållbar konsumtion. 

5.1.3 Hypotes 3 

H3 - En högre medvetenhet om CSR är associerat med en positivare inställning till CSR-

aktiviteter. 

 

Bhattacharya & Sen (2004) undersökte i sin studie vilken effekt medvetenhet av CSR-aktiviteter 

påverkade konsumenters reaktioner av dessa aktiviteter. Resultatet som de visade var att 

medvetenhet om CSR-aktiviteter är en nyckelfaktor till positiva reaktioner på sådana aktiviteter. 

Resultaten visar att även detta samband mellan medvetenhet om CSR och inställning till CSR-

aktiviteter verkar finnas inom klädindustrin. Även Lee & Shins (2010) resultat går att stärka då 

vi visar på ett positivt samband mellan medvetenhet om CSR och inställning till CSR-aktiviteter. 



 41 

Om en konsument är medveten om vilka problem som företagen arbetar med kan det finnas 

större incitament att till exempel betala mer för en produkt från ett företag som är socialt  

ansvarstagande eftersom man vet vart pengarna kommer att spenderas. 

 

5.2 Förväntningar 

Det finns en viss naivitet hos konsumenterna när det handlar vilka förväntningar på de har på 

företagen, medelvärdet för sektionen som handlar om konsumenters förväntningar på företagens 

sociala ansvarstagande är 5,64 medan konsumenters kännedom om företagens sociala 

ansvarstagande aktiviteter är lägre på 3,29. Med detta menat uppstår det en slags godtrogenhet 

från konsumenterna gentemot företagen, man förväntar sig att företagen agerar på ett visst sätt 

men man har inte kännedom om det faktiskt sker (Cone Communications/Ebiquity 2015; Cone 

Communications 2017). Samtidigt kan det finns andra anledningar till att konsumenterna 

förväntar sig mycket från företagen men inte har kännedom om vad företagen gör i sitt sociala 

ansvarstagande arbete vilket skulle kunna vara brist på tid eller intresse. Konsumenten har oftast 

inte tid att se över hur ett företag agerar och har agerat innan konsumtion utan som resultatet 

visar förväntar sig konsumenten att företaget arbetar med sociala frågor. Utifrån dessa resultat 

kan vi anta att konsumenter kommer att reagera mer på skandaler och negativ CSR då 

konsumenterna har höga förväntningar som inte uppfylls men låg medvetenhet om det CSR-

arbete företagen gör (Du, Bhattacharya & Sen, 2010). 

 

Den sista frågan i denna sektion handlar om i vilken utsträckning konsumenterna tycker att 

företag ska kommunicera ut sitt arbete med socialt och etiskt ansvarstagande där medelvärdet 

blev 5,75. Detta tyder på att konsumenter gärna vill veta mer och har ett intresse för hur  

företagen arbetar med dessa frågor (Cone Communications/Ebiquity 2015; Cone 

Communications 2017). 

5.2.1 Kommunicerad information från företag 

Respondenternas svar på frågor angående vilken information dom får av företag respektive 

vilken information dom är intresserade av visar på ett mönster där konsumenter vill veta mer om 

hur företag arbetar med CSR (Pomering & Dolnicar, 2009; Dawkins, 2004). Detta stämmer väl 
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överens med tidigare gjorda undersökningar (Cone Communications/Ebiquity, 2015; Cone 

Communications, 2017) där konsumenter uppvisade ett stort intresse för information från 

företags etiska och socialt ansvarstagande aktiviteter. Endast 2,6 procent av respondenterna 

svarade att de idag får information om ”stöd till samhällen där företag har produktion utomlands” 

medan 27,2 procent svarade att de är intresserade av denna typ av information. Även miljöarbete 

och återvinning av produkter visar på att konsumenter är otillfredsställda och efterfrågar mer 

information om hur företag arbetar med de problemen. Den brist på information som 

konsumenterna uttrycker skulle kunna ses som att företagen inte underhåller sin relation till 

konsumenterna. Vilket skulle kunna leda till att företagen inte lever upp till det sociala kontrakt 

som finns i det samhälle där företagen agerar (Aluchna & Idowu 2017). 

5.2.2 Hypotes 4 

H4 - Högre medvetenhet om företags arbete med CSR är associerat med högre förväntningar på 

företags CSR-ansvar. 

 

Vi kunde från resultatet se ett svagt positivt samband mellan konsumenters förväntningar på 

företags CSR-ansvar och medvetenhet om företags arbete med CSR. Konsumenter som har en 

högre medvetenhet om företagens CSR kan på ett tydligare sätt också förstå vilket ansvar de har i 

samhället, vilket kan leda till att dessa personer har högre förväntningar att företagen i större 

utsträckning att ska vara socialt ansvarstagande. Kanske kan också legitimitetsteorin ge en 

förklaring för sambandet mellan förväntningar och medvetenhet, där konsumenters förväntningar 

ger företag en anledning att möta dessa genom att utöka eller förbättra sitt arbete med CSR och 

kommunicerandet av det. När CSR-kommunikationen från företag ökar, så ökar också 

medvetenheten om företagens arbete med CSR (Kim, 2017). 

 

Om kommunikationen inte är i linje med konsumenters värderingar och förväntningar, finns det 

en risk att de inte köper deras produkter (Sen & Bhattacharya, 2001). Det är således inte bara  

viktigt att kommunicera, utan också på sättet det görs. 
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5.3 Consumer–Company Identification 

Generellt sett visade resultatet på en låg grad av CCI bland majoriteten av respondenterna och 

sektionens medelvärde blev 2,48. Av alla frågor i sektionen uppvisade frågan om “jag är 

intresserad av vad andra tycker om de klädföretag jag gillar” högst medelvärde på 3,17. Detta 

resultat kan i viss mån redogöra för tankarna bakom SIT och CCI som menar att individer ordnar 

den sociala omvärlden genom att klassificera människor och sig själv i sociala grupper med 

tillhörande egenskaper (Bhattacharya & Sen, 2003; Kärreman & Rylander, 2008), varför vikten 

av att veta vad andra tycker är viktigt. Även konsumentens förmåga att kunna identifiera sig med 

ett företag ökar om det finns bekräftelse från vänner. Vi ser dock medelvärdet för denna sektion 

som något förvånande eftersom kläder spelar en stor roll för vår identitetsskapande process 

(Jenkins, 2014). Detta skulle kunna tyda på en trend där konsumenter tänker mer på hållbarhet 

och miljö vid sitt identitetsskapande än att vara fashionabel. Resultatet visade också på ett lågt 

engagemang med företags arbete med CSR, där majoriteten av respondenterna inte hade deltagit 

i eller interagerat med något företags CSR-arbete. Med tanke på den relativt låga medvetenheten 

om företags arbete med CSR är detta kanske inte förvånande, men samtidigt indikerar resultaten 

att förväntningarna på arbetet är relativt höga, men det saknas då en vilja att delta i detta arbete 

eller interagera med företagen om deras CSR-arbete.  

 

5.3.1 Hypotes 5 

H5 - En högre grad av CCI är associerat med en högre medvetenhet om företags arbete med 

CSR. 

 

Även om medelvärdet på sektionen CCI var lågt är det intressant att det finns ett relativt starkt 

positivt samband mellan medvetenhet om CSR-aktiviteter och grad av CCI. Detta indikerar på att 

medvetenhet om CSR även leder till ett större engagemang, vilket skulle kunna förklaras som att 

dessa personer har ett större intresse av att identifiera sig med ett företag och skapa en långvarig 

relation (Marin, Ruiz & Rubio 2009). 

 

  



 44 

6. Slutsatser och vidare forskning  

 

Här presenteras ett avslutande avsnitt om vad studien handlat om och vad den resulterat i. 

Avslutningsvis presenteras fortsatt forskning som kan vara intressant med bakgrund i det 

problem som hanterats i denna studie och nya tankar som uppkommit under arbetets gång. 

 

 

Studien visar att konsumenter generellt sett har en låg kännedom om företagens CSR-aktiviteter, 

men att det finns ett stort intresse och höga förväntningar på att företagen ska arbeta och 

kommunicera ut sådant arbete. Även konsumenters medvetenhet om sociala problem har ett 

samband med deras medvetenhet om företags CSR-aktiviteter. Det kan finnas ett incitament för 

företagen att försöka kommunicera ut sina CSR-initiativ för att på så sätt leva upp till det sociala 

kontrakt som finns för att kunna legitimera sig i det samhälle de är verksamma i. Konsumenterna 

visar också på ett påstått stöd för företag som arbetar med frågor angående etiskt och socialt 

ansvarstagande, där svaren indikerar på att konsumenter gynnar företag som tar ett större ansvar 

gentemot samhället än att endast generera vinst. Med denna diskrepans menar vi på att företag 

skulle kunna gynnas ekonomiskt av att aktivt arbeta med och kommunicera ut sitt arbete med 

CSR till sina konsumenter på rätt sätt i rätt kontext eftersom det finns ett gap. 

  

Oavsett om konsumenterna har en hög eller låg medvetenhet om företagens CSR-aktiviteter visar 

resultaten på att majoriteten av alla respondenter förväntar sig att företagen arbetar med dessa 

frågor. Frågan blir istället hur mycket företag kan gynnas av att arbeta med dessa frågor om 

konsumenterna inte är medvetna om det, varför sättet kommunikationen av CSR sker på är  

kritiskt för att lyckas differentiera sig på marknaden.  

 

Uppsatsens syfte att undersöka konsumenters medvetenhet om och förväntningar på företags 

CSR samt identitetsprocessen mellan konsument och företag och samband mellan dessa har 

uppnåtts. Det finns dock begränsningar med studien, som undersökt populationen med en icke-

slumpmässig urvalsmetod, vilket gör det problematiskt att generalisera resultatet. Utifrån den 

tillgångna tiden för studiens genomförande hade det också varit fördelaktigt att i större 

utsträckning begränsa de faktorer som undersöktes och i begränsningen kunna gå djupare i 
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empirin. Om de undersökta sambanden kan det inte heller fastställas vad som påverkar vad, ett 

kausalt samband kan inte påvisas utan bara att faktorerna samvarierar i varierande utsträckning. 

Vid vidare forskning kan det vara intressant att utforska kausala samband. 

 

6.1 Vidare forskning 

Studien har utförts i Sverige, varpå det skulle vara intressant att undersöka CSR i antingen en 

internationell kontext eller på nationell nivå. Många klädföretag har verksamhet i flera länder, 

varpå det kan vara intressant att undersöka marknadsföring i en kontext för CSR på internationell 

nivå. Den undersökta medvetenheten om, förväntningar på och inställning till klädföretags arbete 

med CSR skulle vara intressant att undersöka i ett led till: hur dessa faktorer påverkar 

konsumenternas faktiska köpbeteende, där studier visat att det i en kontext för CSR finns en 

diskrepans mellan inställning och värderingar jämfört med beteende. För att kunna se tydligare 

samband mellan företag som aktivt arbetar med CSR frågor och konsumenters medvetenhet hade 

det varit intressant att utföra forskning som inkluderar företag och se vilken kännedom 

konsumenter har om just det företaget. Dessa studier skulle då kunna ske med en kvalitativ 

ansats och fallstudier kombinerat med djupintervjuer skulle kunna användas som metodangrepp. 

Till sist har det under arbetets gång utvecklats tankar om vad konsumenters nivå av medvetenhet 

faktiskt skulle kunna bero på, där fortsatt forskning kan undersöka hur företagens 

kommunikation har påverkan på medvetenheten och kunskapen om CSR. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga I - Enkät 

 

En undersökning om konsumentpreferenser vid klädhandel 

 
Sektion 1 
Hej! Vi är två studenter från Södertörns Högskola som läser Ekonomi, teknik och 

designprogrammet. Vi skriver vår kandidatuppsats inom marknadsföring och gör en enkätstudie i 

syfte att undersöka konsumentbeteende. Tack för att du deltar! 

 
Sektion 2 

 

1. Handlar du kläder? 

o Ja 

o Nej 

2. Hur ofta handlar du kläder? 

o Mer sällan än en gång per år 

o Någon gång per år 

o Någon gång per månad 

o Någon gång per vecka 

o Flera gånger i veckan 

Sektion 3 

1. Kön 

o Man 

o Kvinna 

o Annat alternativ 

o Osäker 

o Vill ej svara 

        2. Ålder 

« Välj » 



 

 

3. På vilken nivå är din utbildning? 

o Grundskola 

o Pågående gymnasial utbildning 

o Avslutad gymnasial utbildning 

o Pågående eftergymnasial utbildning 

o Avslutad eftergymnasial utbildning 

…………………………………………………………………………………………... 

Sektion 4. I denna sektion ställs frågor om en generell kännedom om 

sociala problem, så frågorna i denna sektion är alltså inte 

begränsade till klädindustrin. 

1. Hur skulle du uppskatta din kännedom om problematiken kring arbetsförhållanden i 
världen? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
2. Hur skulle du uppskatta din kännedom om miljöproblem? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
3. Hur skulle du uppskatta din kännedom om sociala problem i samhället? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
4. Hur skulle du uppskatta din kännedom om företags engagemang att i utförandet av sin 
verksamhet respektera olika sociala problem, som exempelvis mänskliga rättigheter, 
arbetsrättigheter, miljökvalitet och antikorruptionspraxis? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
5. Hur skulle du uppskatta din kännedom om företags välgörenhet och 
välgörenhetsorganisationers arbete? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 



 

 
6. Hur skulle du uppskatta din kännedom om företags sponsring av idrottsaktiviteter? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
 
7. Hur skulle du uppskatta din kännedom om chefers lönenivåer inom den offentliga 
sektorn                       och hos börsnoterade företag? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

…………………………………………………………………………………………... 

Sektion 5 

 
1. Känner du till vad Corporate Social Responsibility (CSR) är? 

o Ja 
o Nej 
o Har hört talas om det men vet inte dess innebörd 

 
2. Hur skulle du uppskatta din kännedom om det arbete företag i klädindustrin gör för ett 
bättre samhälle och miljö? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
 
3. Hur skulle du uppskatta din kännedom om de initiativ och aktiviteter företag i 
klädindustrin gjort för ett bättre samhälle och en bättre miljö? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
 
4. Hur skulle du uppskatta din förmåga att kunna återge och förklara ett sådant initiativ 
eller aktivitet till en vän? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg   
       

Väldigt hög 

 
 
5. Hur skulle du uppskatta din kännedom om arbetsförhållanden när det gäller 
produktionen av kläder? 
 



 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
 

            6. Hur skulle du uppskatta din kännedom om olika miljöfrågor relevanta för klädindustrin? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
 
7. Hur skulle du uppskatta din kännedom om företag i klädindustrins välgörenhetsarbete? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
 
8. Hur skulle du uppskatta din kännedom om det etiska ansvar företag i klädindustrin har 
för sina underleverantörers verksamhet? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
 
9. Hur skulle du uppskatta din kännedom om problem kopplat till överkonsumtion i 
klädindustrin? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
 
10. Hur skulle du uppskatta din kännedom om återvinning av produkter i klädindustrin? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
 
11. Hur skulle du uppskatta din kännedom om den påverkan användandet av hållbara 
(exempelvis ekologiska eller miljövänliga material) och ohållbara (exempelvis 
miljöovänliga) material har vid produktion av kläder? 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Väldigt låg 
       

Väldigt hög 

 
 



 

12. Är du medveten om något initiativ eller aktivitet ett klädföretag har haft vars mål varit 
att förbättra vårt samhälle och miljö? 

o Ja 
o Nej 
o Vet inte 

 
13. Vid svar ja på föregående fråga: tänk på ett företag i klädindustrin som du vet är 
engagerad i sådana aktiviteter eller initiativ och skriv det företaget här, men nämn bara ett 
företag. 
 
…………………………………………………………………………………………... 

             …………………………………………………………………………………………... 

Sektion 6 
 
 
1. Vad är du intresserad av för information ifrån klädföretag du gillar? 

o Nya Produkter 
o Priser & erbjudanden 
o Välgörenhet 
o Återvinning av produkter 
o Miljöarbete 
o Kundsupport 
o Stöd till samhällen där företagen har produktion utomlands 
o Inget av ovanstående 
o Jag vet inte 

 
2. Vilken information får du från klädföretag du tycker om idag? 

o Nya Produkter 
o Priser & erbjudanden 
o Välgörenhet 
o Återvinning av produkter 
o Miljöarbete 
o Kundsupport 
o Stöd till samhällen där företagen har produktion utomlands 
o Inget av ovanstående 
o Jag vet inte 

3. Från vilka hade du litat på att få information om klädföretags socialt ansvarstagande 
aktiviteter? 

o Familj och vänner 
o Nyheter på TV 
o Företagets reklam 
o Tidningar 
o Anställda på företaget 
o Oberoende experter 
o Mail från företaget 
o Företagets sociala medier 
o Andra sociala medier 



 

o Företagets hemsida 
o Certifikat från institut eller organisationer 
o Inget av ovanstående 
o Jag vet inte 

 
4. Från vilka hade du litat på att få information om klädföretags produkter och priser? 

o Familj och vänner 
o Nyheter på TV 
o Företagets reklam 
o Tidningar 
o Anställda på företaget 
o Oberoende experter 
o Mail från företaget 
o Företagets sociala medier 
o Andra sociala medier 
o Företagets hemsida 
o Inget av ovanstående 
o Jag vet inte 

 
5. Från vilka informationskällor har du lärt dig mycket om något klädföretag? 

o Familj och vänner 
o Nyheter på TV 
o Företagets reklam 
o Tidningar 
o Anställda på företaget 
o Oberoende experter 
o Mail från företaget 
o Företagets sociala medier 
o Andra sociala medier 
o Företagets hemsida 
o Inget av ovanstående 
o Jag vet inte 

…………………………………………………………………………………………... 
Sektion 7. I denna sektion ställs frågor om vad du har för förväntningar på 
företag i klädindustrin. 
 
 
1. I vilken utsträckning tycker du att företag bör maximera vinst? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

I liten 
utsträckning        

I stor utsträckning 

 
 
2. I vilken utsträckning tycker du att företag bör ta ett större ansvar än att generera vinst? 
 



 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

I liten utsträckning 
       

I stor utsträckning 

 
 
3. I vilken utsträckning tycker du att företag får tänja på lagen om det bidrar till en ökad 
ekonomisk prestation? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

I liten utsträckning 
       

I stor utsträckning 

 
 
4. I vilken utsträckning tycker du att företag bör agera etiskt även om det påverkar 
ekonomiskt resultat negativt? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

I liten utsträckning 
       

I stor utsträckning 

 
 
5. I vilken utsträckning tycker du att företag bör vara involverade i välgörenhetsaktiviteter? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

I liten utsträckning 
       

I stor utsträckning 

 
 
6. I vilken utsträckning tycker du att företag bör bidra till att lösa sociala problem? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

I liten utsträckning 
       

I stor utsträckning 

 
 
7. I vilken utsträckning tycker du att företag bör ha en verksamhet som är hållbar för 
samhälle och miljö? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

I liten utsträckning 
       

I stor utsträckning 

 
 
8. I vilken utsträckning tycker du att företag bör kommunicera sitt arbete med socialt och 
etiskt ansvarstagande? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

I liten utsträckning 
       

I stor utsträckning 

 
…………………………………………………………………………………………... 

 



 

Sektion 8 
 
 
1. Jag skulle betala mer för att handla produkter från ett socialt ansvarstagande 
klädföretag 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 
 
2. Jag tänker över klädföretags etiska rykte när jag handlar 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 
 
 

            3. Jag undviker att handla produkter från klädföretag som har agerat oetiskt 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 
 
4. Jag hade betalat mer för att köpa produkter från ett klädföretag som visar att det bryr 
sig om samhälle och miljö 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 
 
5. Om priset för två produkter från olika klädföretag är detsamma hade jag valt det företag 
som har ett rykte att vara mer socialt ansvarstagande 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

…………………………………………………………………………………………... 
 

Sektion 9 
 
 
1. När någon kritiserar ett klädföretag jag tycker om känns det som en förolämpning mot 
mig 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Intstämmer inte alls 
       

Instämmer helt 



 

 
 
2. Jag är intresserad av vad andra tycker om de klädföretag jag gillar 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 
 

 
3. När ett klädföretag som jag gillar har framgång känns det som en personlig framgång 
för mig 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 
 
4. När någon talar gott om ett klädföretag jag gillar känns det som en personlig 
komplimang 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

instämmer inte 
alls        

Instämmer helt 

         

5.Om ett klädföretag jag gillar blir kritiserat i media känner jag mig besvärad 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 
 
6. Jag har deltagit i ett socialt ansvarstagande initiativ som ett klädföretag jag gillar 
genomfört 

o Ja 
o Nej 
o Vet inte 

7. Jag har interagerat med ett klädföretag jag gillar för att stödja deras initiativ gällande 
socialt ansvarstagande 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

 



 

Bilaga II - Faktoranalys 

 

 

  

Tabell 2. Faktoranalys sektion 5 - 
Medvetenhet om företags arbete 

med CSR. 

Tabell 1. Faktoranalys sektion 4 – 
Medvetenhet om sociala problem 



 

 

 

Tabell 3. Faktoranalys sektion 7 - Konsumenters 
utvärdering av CSR-ansvar. 

Tabell 4. Faktoranalys sektion 8 - Konsumenters 
påstådda stöd för företags sociala 

ansvarstagande. 



 

 

 

  

Tabell 5. Faktoranalys sektion 9 - Consumer–
Company Identification (CCI). 



 

Bilaga III - Spearmans rho korrelationsmatriser 

 

 

 
  

 Tabell 7. Samband mellan hur ofta kläder handlas och medvetenhet om CSR-initiativ. 

Tabell 13. Korrelation Hypotes 1 med Spearmans rho. 

Tabell 14. Korrelation Hypotes 2 med Spearmans rho. 



 

 

 

  
  

Tabell 15. Korrelation Hypotes 3 med Spearmans rho. 

Tabell 16. Korrelation Hypotes 4 med Spearmans rho. 

Tabell 17. Korrelation Hypotes 5 med Spearmans rho. 



 

Bilaga IV - Sammanställning av sektioner 

 

 

Tabell 8. Medvetenhet om sociala problem. 

 

 

Tabell 12. Consumer–Company Identification.  



 

 

Tabell 9. Medvetenhet om företags arbete med CSR. 



 

 
 

Tabell 10. Konsumenters utvärdering av CSR-ansvar. 

 
 

Tabell 11. Konsumenters påstådda stöd för företags sociala ansvarstagande. 
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