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påverkan på varumärket.  
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innebörd om det utformas på rätt sätt. Kommunikationen är 
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1.	  INLEDNING	  	  	   	  
 
I det inledande kapitlet ger vi en introduktion till uppsatsens ämne och 
forskningsområde genom att presentera och diskutera framväxten av socialt 
ansvarstagande och vilken roll det spelar för företag, konsumenten samt varumärket. 
Vår ambition är att öka förståelse kring dessa områden och belysa den problematik 
som avhandlas i studien. Det studerade problemet formuleras och presenteras i form 
av en forskningsfråga och vidare redogörs uppsatsens syfte. Avslutningsvis behandlas 
studiens avgränsningar och förklaringar som mynnar ut i en kort beskrivningen om 
den svenska klädbranschen.   
 

1.1	  Bakgrund	  	   	  
Företagsklimatet har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar i 

samband med globaliseringen där hållbar utveckling har fått en central roll. Grankvist 

(2009) betonar att företag står inför att lösa en rad olika sociala problem i vårt 

samhälle. För många företag har det blivit en självklarhet att agera ansvarsfullt och 

integrera ansvarstagandet som en essentiell del av verksamheten (ibid). Frågor 

angående företags engagemang i samhället och deras ansvar har varit ett väl 

debatterat ämne under en längre tid. Jutterström & Norberg (2011) skriver att medias 

uppmärksamhet kring frågor om mänskliga rättigheter, arbetsförhållande och miljön 

ökar den allmänna pressen på företag. Samtidigt bidrar detta till att ett brett antal 

frivillighetsorganisationer aktivt sätter press och söker förändring i företags 

förhållningssätt. Parallellt med detta har även konsumentklimatet skiftat där Kotler & 

Lee (2005) menar att konsumenten idag har mer information, nya värderingar och 

kräver mer av företag. Ur denna utveckling har företags sociala ansvarstagande, eller 

mer bestämt Corporate Social Responsibility (CSR) vuxit fram. 
  

Enligt Nationalencyklopedin (2012) innebär CSR att företag ”… frivilligt införlivar 

social- och miljömässig hänsyn i sin verksamhet för att bidra till hållbar utveckling”. 

En enkel definition av begreppet presenterades av Pektus & Woodruff (1992) som 

skrev att CSR handlar om att agera ansvarsfullt och undvika skada på samhället. 

Samtidigt menar Keinert (2008) att ansvarstagandet även skapar strategiska 

möjligheter för företaget, särskilt inom marknadsföring där det kan skapa 

konkurrensfördelar genom immateriella varumärkestillgångar såsom rykte, 

positionering och image (McWilliam, 2011; Kotler & Lee, 2005). 
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I det här arbetet har vi valt att inrikta oss på klädsektorn med fokus på företag som 

både är tillverkare och återförsäljare. Powell & Starbek (2008) framhåller att den 

globala klädindustrin karaktäriseras i många fall av att företag inte själva äger 

produktionsfabrikerna utan outsourcar tillverkningen till billigare länder så som 

Indien, Kina, Bangladesh och Sri Lanka. Gupta & Hodges (2012) betonar att detta har 

skett i samband med att globaliseringen har skapat jobb i utvecklingsländer och gett 

upphov till exploatering av mer mänskliga- och naturtillgångar. Vidare beskriver 

Dirnbach (2008) klädsektorn som “labour intensive” där det existerar stor press på att 

låga produktionskostnader och tighta deadlines. På så viss ökar kraven på arbetarna 

vilket många gånger sker på bekostnad av deras välbefinnande (Gupta & Hodges, 

2012). Detta har lett till att klädföretag blir hårt granskade av media och 

konsumenterna kräver mer information om tillverkningen och produkterna (OECD, 

2012). Därmed blir det viktigt för branschen att på ett tydligt och positivt sätt 

kommunicera och marknadsföra sina CSR-åtagande gentemot konsumenten och hur 

de faktiskt uppfattar samt påverkas av begreppet.  

1.2	  Problemdiskussion	  	  
Att det har blivit allt vanligare att företag tar mer ansvar i samhället har lett till att 

CSR har växt fram som en managementidé (Jutterström & Norberg, 2011). Det är 

även tydligt att CSR inte är en tillfällig trend som med tiden kommer att falla i 

glömska (Grankvist, 2009), även Borglund et al. (2008) framhåller att CSR har 

kommit för att stanna. Författarna poängterar att det inte längre är en fråga om ett 

företag ska ta socialt ansvar i samhället, utan frågan är hur de ska agera för att göra 

detta. Grankvist (2009) påpekar att förr tog företag främst ansvar för att bidra till att 

samhället mådde bra, i och med att det ansågs vara en självklarhet att företag endast 

kunde bli framgångsrika i samhällen som var framgångsrika. Författaren skriver att 

finanskrisen som drabbade världen under hösten 2008 inte var en del av en periodisk 

konjunkturnedgång, utan att det som har skett snarare är en omstart i en grad vi ännu 

inte kan förutse. Företag såväl som människor måste också börja agera för det 

gemensammas bästa, då omvärldens välmående är en förutsättning för vårt eget 

välmående. Werther och Chandler (2005) menar att attityden angående företags roll 

har genomgått en drastisk förändring under det senaste decenniet. Företag förväntas 

att agera mer ansvarsfullt och integrera ansvarstagandet i deras marknadsföring. 
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Grankvist (2009) menar vidare på att denna utvecklig illustreras genom att företag har 

börjat omfamna tanken på att ta mer ansvar och arbeta hållbart samtidigt som de 

tjänar pengar. 

  

Detta resonemang leder oss in på varför det är relevant att arbeta med CSR som ett 

värdeskapande och varumärkesbyggande verktyg inom marknadsföringen. 

McWilliam (2011) pointerar att socialt ansvarstagande kan ses som en möjlighet till 

att bygga ett långsiktigt och hållbart varumärke som kan bidra till att skapa värde för 

konsumenter. Ytterligare bevis på att socialt ansvarstagande har fått en allt viktigare 

roll inom marknadsföring styrks av Borglund et al. (2008) som skriver att CSR har 

gett upphov till en rad nya begrepp på marknaden som senare kommer att diskuteras i 

studien. Dessa har utvecklats i relation till företagsetiskt ansvar och har uppkommit i 

samband med allmänhetens misstroende mot stora företag och globaliseringen. Detta 

gör det intressant att se på vilka för- respektive nackdelar vi kan se med att arbeta 

med socialt ansvarstagande. 
  

Det potentiella värdeskapandet framhålls av Galan & Melo, (2011) som en av de 

största fördelarna med att aktivt arbeta med CSR i marknadsföringen. De poängterar 

att då ett företags arbete uppskattas av konsumenterna har det en positiv effekt för 

varumärkets image. Aaker (2010) understryker också att företag kan använda det 

sociala ansvaret i varumärksbyggande syfte där det främst kan bidra till att stärka 

varumärkesidentiteten. Vidare poängterar Werther & Chandler (2005) att samhällets 

acceptans av varumärken har blivit allt mer villkorlig i och med konsumentens 

förväntningar på varumärket har förändrats. Mohr et al. (2001) lyfter fram framväxten 

av ett nytt mer ansvarsfullt konsumentbeteende och Fliess et al. (2007) talar för att 

konsumenter idag är beredda att betala mer för miljövänliga produkter. Vi tolkar det 

därför viktigt för företag att medvetet arbete med CSR för att bygga upp och tillföra 

trovärdighet till varumärket. På så sätt blir det intressant att studera vilken potential 

CSR innehar som ett varumärkesskapande verktyg. 

 

För att sammankoppla sitt CSR arbete med varumärket använder sig företag av en 

mängd olika marknadsföringskanaler, bland annat ‘Cause Related Marketing’ som 

sammanlänkar försäljning av produkter och tjänster med stöd till hjälporganisationer 

eller samhällsfrågor (Kotler & Lee, 2005). I klädbranschen finns exempelvis Fashion 
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Against Aids, där klädtillverkare går ihop med designers och skapar en kollektion 

som uppmärksammar Aids-forskning (designersagainstaids.com, 2012). ‘Cause 

Related Marketing’ förväntas leva upp till två syften; differentiera och positionera ett 

företags varumärke och stödja sociala frågor vilket kan förbättra varumärkets image 

(Kotler & Lee, 2005; Vanhemme et al. 2011). Detta resulterar i att kommunikationen 

får en central roll i företagens arbete med att förmedla sitt CSR arbete. 
  

Jack (2009) betonar att allt fler företag börjar anamma konceptet kring demokratisk 

marknadsföring där konsumentens röst blir hörd. Författaren menar att det har visat 

sig vara lönsamt att lyssna till konsumenter och deras önskemål för att på så sätt 

kunna skapa värdefulla lösningar anpassade efter individen och dess behov. 

Konsumenter rör sig idag mot att söka efter ett självförverkligande (Kotler & Lee, 

2005).  De produkter och varumärken de köper ska inte endast innehålla 

funktionsmässiga fördelar utan även reflektera personliga värderingar (Richey & 

Ponte, 2011). På samma sätt förändras varumärkens betydelse från att konsumenter 

bryr sig om hur det uppfattas och känns till att även omfamna frågan ”vad står det 

för?”. Bassi et al. (2011) påpekar att som ett resultat av den ökade kundmedvetenhet, 

blir både etik och ansvar viktiga faktorer i beslutsprocessen. Morsing et al. (2008) 

framhåller dock att företag har problem att kommunicera sitt arbete till allmänheten 

där konsumenter många gånger ifrågasätter företagets motiv och hur uppriktiga de 

faktiskt är. En av anledningarna till att företagens åtagande inte alltid anses som 

trovärdiga är på grund av det falska och missledande marknadsföring, så kallad 

greenwashing, som förekom under 80- och 90-talet. Författarna betonar vikten av att 

konsumenten respekterar företag och uppfattar dem som socialt ansvarsfulla 

organisationer. Du et al. (2010) understryker att företags största utmaning är att 

minska intressenternas tvivel angående deras motiv för att arbeta och utveckla 

affärsverksamheten på ett hållbart sätt.  
  

Schmeltz (2012) överlägger om dagens konsumenter kan ses som mer sofistikerade 

och om det innebär att de har en ökad förståelse och medvetenhet för hållbar 

utveckling som gör att de är mer tillgängliga för en annan from av 

kommunikation. Enligt Joergens (2006) genomgår den etiska konsumentmarknaden 

en betydande period av tillväxt. Inom klädindustrin har det på senare år uppkommit 

flera etiska varumärken så som American Apparel och People Tree som både försöker 
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nå marknaden och fånga intresse från den vanliga modekonsumenten genom ett nytt 

förhållningssätt. Författaren lyfter fram debatten kring huruvida företagens senaste 

framgång och tillväxt på modemarknaden har väckt frågan om etisk konsumtion är 

”på modet igen” och som har gett upphov till diskussionen om majoriteten av 

konsumenterna verkligen är villiga att avstå sitt egennytta för att köpa alternativ som 

är producerade under etiskt godtagbara förhållande. 
  

På dessa grunder finner vi det intressant att försöka förstå i vilken grad relationen 

mellan det sociala ansvarstagandet och marknadsföring kan få en stor betydelse för 

företag och konsumenter.   

1.3	  Problemformulering	  	  
Vi kan se att samhället idag lägger stort vikt vid att företag arbetar och utvecklar sin 

verksamhet på ett hållbart sätt. Det framkommer i diskussionen att det inte längre 

handlar om företag ska ta socialt ansvar utan det viktiga är hur de faktiskt gör det. 

Parallellt med framväxten av CSR har vi även sett att konsumentklimatet har 

genomgått en förändring där frågor angående etik och ansvar numera betraktas som 

viktiga faktorer för konsumenten. Vi vet även att samhällets acceptans för 

varumärken är allt mer betingad i samband med att konsumenten förväntar sig mer av 

företag. I och med konsumentens ökade medvetenhet har det i allt större utsträckning 

blivit fördelaktigt för företag att kommunicera sina olika åtagande till allmänheten. 

Detta dels för att stärka varumärkets identitet men även för att skapa värde för 

konsumenten. Dock skulle vi vilja påstå att denna kommunikation många gånger är 

svår att förmedla då företag blir hårt granskade i media samtidigt som deras motiv 

många gånger ifrågasätts. Därmed ser vi att det är viktigt hur företag integrerar 

ansvarstagandet i verksamheten samt hur de väljer att kommunicera med marknaden 

och deras olika intressenter. Vi har upptäckt att det sällan diskuteras hur konsumenten 

faktiskt uppfattar och påverkas av företags sociala ansvar. Samtidigt har vi 

uppmärksammat diskussioner kring huruvida konsumenten värdesätter företags 

sociala ansvar och är villig att betala mer för hållbara produkter och samtidigt 

bojkotta företag som inte agerar utifrån etiska grunder. Dessa resonemang leder in oss 

på vårt problemområde som har resulterat i forskningsfrågan: 

 

− Vilken funktion har socialt ansvarstagande för företag i klädbranschen? 
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1.4	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att kartlägga fördelar respektive nackdelar av socialt 

ansvarstagande inom klädbranschen, samt undersöka kommunikationens betydelse för 

CSR och dess påverkan på varumärket.  

1.5	  Avgränsningar	  	  
I denna studie har vi gjort en angränsning när det kommer till den studerande 

branschen då vi valt att enbart behandla den svenska klädmarknaden. Denna 

avgränsning har vi valt att göra då vi känner att det skulle bli alldeles för omfattande 

att beröra det studerande ämnet ur ett globalt perspektiv. Detta innebär att vi valt 

företag som är grundande i Sverige, däremot är samtliga företag verksamma på en 

internationell nivå. De konsulter som är intervjuade för studien är också anställda på 

svenskägda företag. När vi fortsättningsvis referera till klädmarknaden syftar vi till 

företag samt varumärken som både är producenter samt återförsäljare av sina 

produkter. För att ytterligare tydliggöra vad vi menar med klädmarknaden följer 

nedan en kortfattad förklaring av branschen.  

1.6	  Klädmarknaden	  	  
Retail and Brands (rbn.se, 2012) rapporterar att den svenska klädhandeln är en 

marknad i förändring. Branschen har genomgått en konsolidering där butikskedjor 

och större butiker vinner marknadsandelar, en utveckling som fortfarande pågår. 

Antalet företag på marknaden har minskat parallellt som antalet försäljningsställen 

och anställda har ökat. Enligt Handelns Utredningsinstitut uppgick den totala svenska 

klädmarknaden till cirka 50 miljarder kronor under 2007. Tillväxten i branschen har 

sedan 1990-talet varit god med en progression på dryga 5 procent. Däremot minskade 

marknaden under 2008 och i samband med finanskrisen har den inte visat samma 

positiva tillväxt som tidigare år. Enligt TEKO - den gemensamma bransch- och 

arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag - uppgick tekoexporten 

under 2011 till cirka 18,3 miljarder kronor varav kläder stod för 12 miljarder 

(teko.se).  

 

Nordås (2004) framhåller att företag i branschen på senare år upplever ökad press på 

grund av fler antal säsonger, efterfrågan på kortare leveranstider och behovet av större 

marknadsförings-kampanjer för ett introducera nya kollektioner. Utifrån detta menar 

Laudal (2010) att en generell trend för korta deadlines och låg förutsägbarhet har 
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uppkommit inom branschen som eventuellt kan leda till överexploatering av resurser 

på tillverkningsplatsen. Risken för ökade exploateringen är en bidragande anledning 

till socialt ansvarstagandet inom branschen. Ytterligare en anledning presenteras av 

Laudal (2010) som referera till en rapport utfärdad av Världsbanken som visar att 

Europeiska länder knappt har någon klädproduktion kvar då mer än 70 % av 

produktionen från utvecklingsländer importeras till Europa. Författaren påpekar 

vidare att klädindustrin i hög grad präglas av globalisering där företagen vanligtvis 

har en stor del av deras produktion samt distribution i andra länder. Det globala 

arbetet innebär att företag måste ta hänsyn till olika regleringar och standards som 

existerar i respektive land och region där de är sysselsatta. Detta innebär att arbete 

med CSR blir högst aktuellt för företag att arbete med.    
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2.	  Metodik	  	  
	  
Följande kapitel redogör för den forskningsmetodik som användes i studien samt 
förklaringar till de val som gjorts under processen. Under kapitel presenteras 
metodval, forskningsansats, informationsinsamling av primär- och sekundärdata och 
en diskussion angående studiens kvalitet med hjälp av termer som reliabilitet och 
validitet. Slutligen skildras den kunskapsprocess som studien medfört samt en kritisk 
granskning av de val som har präglat undersökningen.  
 

2.1	  Kvalitativ	  metod	  	  
Det finns i huvudsak två olika forskningsmetoder för att utföra en vetenskaplig studie, 

den kvalitativa och den kvantitativa (Bryman & Bell, 2005). Författarna lyfter fram 

att den kvalitativa metoden utgår ifrån djupgående analyser och relaterar till 

tolkningar och skäl för att undersöka fenomen. Detta styrker även Justensen & Meyer 

(2011) som förtydligar att kvalitativa undersökningar utgår ifrån metoder som 

beskriver fenomen i dess sammanhang där tolkningar sedan utförs för att beskriva 

detta fenomen. Patel & Davidson (2011) förklarar att den kvalitativa metoden främst 

utgår ifrån fallstudier och djupgående intervjuer vars syfte är att tolka verkligheten 

omkring oss. Till skillnad från kvalitativ forskning, utgår den kvantitativa metoden 

från statistik och mätningar som sedan analyseras och ställs upp i diagram eller 

tabeller och har en objektiv utgångspunkt (Krishnaswami & Satyaprasad, 2010). 

Författarna påpekar även att de två tillvägagångssätten brukar särskiljas i vanligt tal, 

då den kvalitativa sägs handla om att tolka ord och den kvantitativa om att tolka 

siffror. Den kvantitativa metoden presenteras av Starrin & Svensson (1994) som en 

metod som tillämpar sig bättre att undersöka skillnader, egenskaper och innebörder 

med ett yttre och externt förhållningssätt, utan att djupgående analysera fenomen. 

Holme & Solvang (2006) lyfter fram att kvalitativ och kvantitativ metodik relaterar 

till varandra, då båda fokuserar på att förmedla en starkare förståelse av samhället. 

Författarna påpekar att de båda metoderna förklarar hur människor, grupper och 

organisationer påverkar varandra.  

 

Vi har i denna uppsats valt att arbete med en kvalitativ metod vid insamlandet av data 

då vårt mål var att skapa en djupare förståelse av fenomenet i fråga. Vår empiriska del 

baseras på åtta intervjuer från företag och konsulter inom branschen i förhoppning om 

att skapa en klar uppfattning av verkligheten. Vårt val av kvalitativ metod grundar sig 
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även i att tidigare forskning visat att respondenter framställer sig som själva som mer 

etiska i undersökningar än vad de faktiskt är. Därför tolkar vi att en kvantitativ metod 

hade lett oss fram till ett missvisande resultat som inte reflekterar verklighetsbilden. 

Vi kommer i undersökningen även att beröra frågor som avser tolka människors 

tankar, beteenden, känslor och värderingar, vilka blir svåra att besvara i en kvantitativ 

undersökning.  

2.2	  Vetenskaplig	  ansats	  	  
Induktion förklarar Thurèn (2007) som allmänna antaganden, att dra slutsatser ifrån 

verklig fakta. Bryman & Bell (2005) förtydligar att den induktiva ansatsen utgår ifrån 

en empirisk grund. Detta utvecklar Patel & Davidson (2011) som påpekar att en 

induktion utgår ifrån verkligheten, att genom empirisk data skapa teori kring 

forskningsobjekt. En deduktiv ansats förklarar Patel & Davidson (2011) som att med 

utgångspunkt i generella principer och existerande teori, gå ut i verkligheten och dra 

slutsatser om enskilda händelser. Författarna poängterar att ur redan existerande teori 

härleds antaganden som därefter prövas i empirin. Detta styrks av Bryman & Bell 

(2005) som förmedlar bilden av deduktion som att den utgår från en teoretisk grund. 

Thurèn (2007) redovisar deduktion som att den inte behöver vara empiriskt korrekt. 

Han förklarar att i en deduktion anses en slutsats vara giltig om den är logiskt 

sammanhängande. 

 

Undersökningen har präglats av en abduktiv ansats, vilket enligt Patel & Davidson 

(2011) är en förening mellan induktion och deduktion. Holme & Solvang (1997) 

lyfter fram att en abduktiv ansats utgörs av att den teoretiska referensramen och det 

empiriska materialet utvecklas samtidigt. Vi har i vår undersökning utvecklat arbetet 

från steg till steg och detta har lett oss in på en abduktiv ansats. Vi har under 

undersökningen gång gjort ändringar både i det teoretiska material samt i den empiri 

som erhållits. Den abduktiva ansatsens särdrag gör det möjligt för forskaren att pendla 

mellan teori och empiri för att kunna få fram ett bra resultat och en trovärdig uppsats.  

2.3	  Informationsinsamling	  och	  urval	  	  	  
Det finns enligt Fangen & Sellerberg (2011) två huvudsakliga typer av data forskaren 

samlar in till sin undersökning; primär- och sekundärdata. Primärdata är den 

förstahandsdata som forskaren själv samlar in genom exempelvis intervjuer, enkäter, 

observationer eller experiment (Fangen & Sellerberg, 2011). Bryman & Bell (2005) 
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nämner att primärdata är ämnad för undersökningens särskilda syfte och dess styrka 

ligger i att den är konstruerad efter undersökningens frågor. Detta gör primärdatan 

unik för just den undersökningen. 

2.3.1	  Primärdata	  	  
I vårt insamlande av primärdata har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer, då 

vi ansåg att det var det bästa tillvägagångssättet för att besvara vår forskningsfråga. 

Bryman & Bell (2005) samt Dalen (2007) beskriver tillvägagångssättet som att 

forskaren har en intervjuguide över centrala teman och frågor berörande 

forskningsfrågan och undersökningens syfte, där det sedan förs en öppen diskussion 

kring varje ämne. På så sätt får forskaren möjligheten att ställa följdfrågor som inte 

ursprungligen finns med i intervjuguiden. Frågornas formulering behöver inte heller 

klargöras i detalj och ordningsföljden de ställs i kan variera (Ryen, 2004). Författaren 

fortsätter att likna intervjuformen vid ett samtal med bestämda avsikter, där 

intervjuguiden fungerar som riktlinjer för forskaren. Detta gör att en mer frispråkig 

diskussion kan föras, där vikten ligger i vad respondenten finner vara av mest 

relevans för undersökningen (Bryman & Bell, 2005).   
 

Vi ansåg att en semistrukturerad intervju var bäst lämpad för att besvara våra 

forskningsfrågor då vi ville kunna föra en öppen diskussion där vikten låg på 

respondenternas åsikter om ämnet. Ryen (2004) påpekar exempelvis att en strikt 

förhandsstrukturering kan bidra till att låsa interaktionen och göra att forskaren inte 

lyckas fånga upp fenomen som är viktiga för undersökningen. Vi fann det väsentligt 

för undersökningen att se till att våra respektive respondenters perspektiv av ämnet 

lyftes fram och sattes i fokus. En mer strukturerad intervju tror vi därför hade låst oss 

som forskare och motverkat undersökningens syfte. 

 

Vi har i den här uppsatsen valt att använda oss av ett målinriktat urval av respondenter 

vid insamlandet av primärdata. Detta beskrivs som ett försök av forskaren att skapa en 

samstämmighet mellan forskningsfrågor och urvalet av intervjupersoner (Bryman, 

2011). Forskaren baserar i det fallet sitt urval på individer som är relevanta för 

undersökningen. Holme & Solvang (1997) motiverar detta med att den kvalitativa 

studiens syfte ska vara att öka informationsvärdet och skapa en djupare uppfattning 

om det område forskaren undersöker. På så sätt bör urvalet ske målinriktat utifrån 
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kriterier befästa i teorier kring det fenomen forskaren studerar. Författarna poängterar 

att det är viktigt att forskaren väljer ett urval som passar in i undersökningen. Det 

målinriktade urvalet skiljer sig från vad Holme & Solvang (1997) nämner som 

bekvämlighetsurval då forskaren gör sitt urval utifrån respondenter som är enklast att 

få tag i. Då vi har valt att begränsa oss till CSRs betydelse för företag och 

konsumenter, så har vi valt ut personer med kompetens inom det särskilda området. 

De utvalda respondenterna arbetar antingen inom företag eller som konsulter med 

anknytning till CSR.  

 

Holme & Solvang (1997) nämner även skillnaden mellan en informant- och 

respondentintervju. En informanttintervju går ut på att forskaren intervjuar personer 

som står utanför den studerade företeelsen, men som har god kunskap om ämnet. 

Detta hade i vårat fall varit att göra studien utifrån konsumenternas synvinkel. Vi har 

istället valt att göra respondentntervjuer som Holme & Solvang (1997) beskriver som 

att forskaren intervjuar personer som är delaktiga i det fenomen som studeras, vilket i 

vårt fall blir respondenter från företag inom klädbranschen samt konsulter inom CSR. 

Att vi har valt att göra en respondentintervjuer motiverar vi med att många tidigare 

undersökningar (Fliess et al. 2007; Podner et al. 2007; Crane, 2000) har visat att 

konsumenter, av olika anledningar, har en tendens att säga en sak i undersökningar 

men sedan agera på ett annat sätt. Då syftet med undersökningen är att besvara vilken 

funktion socialt ansvar kan få för företag i klädbranschen, så anser vi att vi fick ut mer 

av att tala med personer som är insatta i ämnet och branschen. Vidare så utfördes 7 av 

8 intervjuer över telefon och 1 intervju utfördes på ett kontor. Vid samtliga intervjuer 

deltog minst två av oss som skrivit uppsatsen och intervjuerna pågick i cirka 30-45 

minuter. Dessa spelades även in för att kunna återge en så korrekt bild som möjligt av 

vad som framgick. 

 

Nedan följer en detaljerad presentation av studiens intervjupersoner:  
 

• Helena Kurki, arbetar som konsult på CSR Factory AB, som hjälper företag 

att integrera ansvarstagandet som en naturlig del i verksamsamheten och 

utvecklar ansvarstagande varumärken.  

• Karolina Dubowicz, konsult på Hallvarsson & Halvarsson Konsultfirma. Har 

arbetat med CSR-kommunikation och hållbarhetsredovisning under flera år.  
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• Caroline Sparrhammar, kommunikationsansvarig på konsultföretaget 

Whitespot som fokuserar på att utforma intern samt extern kommunikation 

kring CSR och hållbarutveckling.  

• Sandya Lang, är CSR-Ansvarig på Nudie Jeans sedan 2011. Hon har även 

arbetet som administrative manager på Vagabond International.  

• Pernilla Johansson, Global PR & Eventmanagment, på Björn Borg, har 

arbetat med brandig inom mode och klädesindustrin under femton år.  

• Ylva Sellberg, har positionen Buyer & Sustainability Coordinator på 

modeföretaget J.Lindberg sedan 2009.  

• Anita Falkenek, arbetar som hållbarthetschef på Åhlens AB. Har en bred 

erfarenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor där hon bland annat har arbetat 

för ICA. Innan Åhlens var hon på Världsnaturfonden och ansvarade hon för 

det globala partnerskapet mellan mellan WWF och Ikea.  

• Lennart Ekberg, Director of Sustainability på Haglöfs Scandinavia AB som 

är nordens störta leverantör för friluftsmärken.    

2.3.2	  Sekundärdata	  	  
Sekundärdata beskrivs av Bryman & Bell (2005) som redan befintlig data som är 

insamlad i ett annat syfte och sammanhang än undersökningen. Denna typ av data 

benämns som andrahandskällor och kan utgöras av bland annat tidigare 

undersökningar, statistik, artiklar och rapporter (Merriam, 2009). Fördelarna med 

sekundärdata är att den ofta är lättillgänglig och inte lika tidskrävande för forskaren 

att samla in som de primärdata som undersökningen bygger på (Bryman & Bell, 

2005). Essaiasson et al.(2012) nämner att en nackdel med sekundärdata är att den i 

huvudsak är mindre trovärdig än primärdata. Detta eftersom forskaren inte vet hur 

mycket den har förvrängts från ursprungskällan. Vi har i den här undersökningen 

använt oss av sekundärdata som ett komplement till primärdata, från bland annat från 

tidigare undersökningar, rapporter och artiklar, i syfte att ge mer tyngd åt teorier och 

påståenden samt i kartläggandet av trender. 	  

2.4	  Reliabilitet	  och	  validitet	  	  	  
Validitet presenterar Bell (2007) som ett verktyg för att undersöka tillförlitligheten 

hos studien, att kontrollera om forskningen leder fram till det resultat som var 

förväntat. Sapsford & Judd (1996) redogör validitet som att slutsatserna som 

presenteras ska stödjas av relevanta tolkningar som beskriver det som författaren 
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påstår. Det ska alltså finnas en koppling mellan teori och empiri som redovisas på ett 

tydligt sätt. Enligt Bell (2007)  presenteras reliabilitet i vilken omfattning en 

undersökning eller ett handlingssätt resulterar i samma resultat vid skilda tidpunkter 

med liknande förhållanden. Holme & Solvang (1997) lyfter fram att kvalitativ 

forskning skapar en problematik inför validitet och reliabilitet.  Detta på grund av att 

den kvalitativa forskningsmetoden baseras på forskarens egna tolkningar och 

preferenser, vilket resulterar i att utgången av forskningen inte kan visa på full äkthet.   

Vi har under undersökningens gång förhållit oss till en kvalitativ metod och strävat 

efter validitet, genom att ständigt återblicka till forskningens syfte. Vi har även strävat 

efter att vår insamlade empiriska data ska vara giltigt representerad i undersökningen 

och stämma överens med den teoretiska referensramen. Detta för att kunna presentera 

en så realistisk bild av verkligheten som möjligt. Under våra intervjuer har vi utgått 

ifrån den intervjuguide som vi konstruerat efter den teori vi i uppsatsen har redovisat. 

Detta för att svaren skall vara nära relaterade till syftet och ligga som underlag för den 

analys och slutsats som senare kommer att presenteras. Undersökningens åtta 

intervjuer har genomförts på ett liknande sätt, med samma intervjuguide och under 

liknande förhållanden. Samtliga intervjuer spelades även in för att kunna återge en 

korrekt bild av respondenternas svar. Detta anser vi gav vår empiri ett trovärdigare 

slutresultat då det inte fanns mindre rum för feltolkningar och subjektiva 

formuleringar.  

2.5	  Kunskapsprocessen	  	  
Uppsatsen ämne grundar sig i vårt gemensamma intresse för företags sociala ansvar. 

Vi diskuterade i ett tidigt skede av uppsatsprocessen vad socialt ansvarstagande har 

för betydelse för företag och dess olika intressenter i dagens affärsklimat som präglas 

av globalisering, hållbar utveckling och nya konsumenttrender. Att det har blivit 

viktigare för företag att ta ett ansvar i samhället kändes för oss som en självklarhet 

och bidrog till att vi blev säkra på att vårt ämnesområde var relevant att studera. Det 

föll sig naturligt att fokusera på företaget relation till ansvarstagandet eftersom det är 

de som bedriver själva arbetet. Dock valde vi att inkludera konsument i vårt syfte då 

vi fann det intressant att utreda hur företag arbetar mot dessa och en viktig intressent i 

sammanhanget. Vid denna tidpunkt började vi titta närmare på konsumentens 

förhållande till CSR, där vi fann ett antal studier som visade att trots att konsumenter 

påstår att de värdesätter att företag tar socialt ansvar så är det vanligt att de agerar 
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annorlunda vid själva köpbeslutet. Detta ledde oss in på en diskussion kring hur det 

sociala ansvarstagandet effektiv bör kommuniceras för att uppfattas som värdefullt. 

Vi ställda oss själva frågan om det kan bidra till att stärka ett varumärke samt om det 

kan skapa konkurrensfördelar på marknaden. Utifrån detta fastställde vi vårt 

problemområde och formulerade uppsatsens slutgiltiga syfte.  

 

Efter att ha bestämt vår inriktning valde vi att lägga ner både tid och energi på att 

fördjupa oss i ämnet vilket resulterade i en abduktiv ansats. Vi samlade på oss ett brett 

antal böcker och vetenskapliga artiklar som gav oss en stabil teoretisk grund. För få 

en bredd och djup teori har vi kontinuerligt under arbetet fortsatt att tillföra både 

litteratur- och artikelkällor vilket har resulterat i att teorin i efterhand upplevs som 

riklig och skapar den trovärdighet vi strävat efter från början. Utifrån den insamlade 

teorin arbetade vi fram vår teoretiska referensram som presenteras i sin helhet under 

kapitel tre. För att uppfylla uppsatsen syfte hade vi som avsikt att beröra och kartlägga 

befintlig information kring socialt ansvarstagande, kommunikation, varumärket och 

den moderna konsumenten. I samband med att referensramen fortskred började vi 

utforma en intervjuguide som har använts under empiriinsamlingen.  

 

Valet att göra en kvalitativ studie fastslogs i ett tidigt skede av processen och föll sig 

relativt naturligt då vi bestämde oss för att intervjua respondenter som är insatta i 

ämnet och arbetar med socialt ansvarstagande på en professionell nivå. Vi ansåg att 

detta skulle bidra till ett djup i intervjuerna, då det framkommit under tiden att 

utomstående parter såsom konsumenter har i dagsläget liten och begränsad kunskap 

om ämnet. Vi bestämde oss att det var av värde att intervjua både konsulter och 

företag. De konsulter vi kommit i kontakt med har arbetat med en mängd olika företag 

inom klädmarknaden men även har erfarenheten från andra branscher. Anledningen 

till att vi valde att prata med konsulter var att företag tenderar att marknadsföra sig 

själva i intervjuer och vi ansåg att konsulter skulle prata mer öppet och objektivt kring 

ämnet. De företag som är representerade i studien arbetar aktivt med socialt 

ansvarstagande. Stor energi har lagt på att finna dessa företag då vi snabbt upptäckte 

att få företag är villiga att prata om deras åtagande. Vår intention var utföra samtliga 

intervjuer ansikte mot ansikte men en del fick utföras över telefon då vi inte hade 

möjlighet till att resa till de olika huvudkontoren som är utspridda över landet. Varje 

intervju har spelats in och transkriberats i sin helhet. Dessa utgör grundmaterialet för 
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det empiriska kapitlet (4). Efter att ha gått igenom materialet ansåg vi att det var 

fördelaktigt att analysera och kombinera teorier med respondenternas röst under 

samma kapitel för att underlätta sammankopplingen mellan dem och minimera risken 

för onödiga upprepningar. Att binda samman teori med empiri är en konst i sig och 

kräver att forskaren uppfattat respondenterna korrekt. Det blir i stort en tolkningsfråga 

där forskaren är verktyget för att tyda respondenternas svar och tankar och sedan föra 

ihop detta med teorin. Arbetet har i mångt och mycket varit en tolkningsprocess där 

vårt syfte varit att på ett så pålitligt sätt som möjligt föra samman våra respondenters 

röst med teorins röst, vilket sedan mynnat ut i arbetets i slutsats.  

2.6	  Metodkritik	  	  
Den här studien bygger som tidigare nämnt på 8 stycken kvalitativa intervjuer. Som 

underlag för dessa intervjuer har vi utgått ifrån en frågemall som är utformade efter 

vår teoretiska referensram. Som det tidigare framgått, har vi ställt öppna frågor till 

våra respondenter för att dessa ska kunna utveckla resonemang och tankar kring 

respektive frågeställning. Ryen (2004) framför kritik mot att kvalitativa intervjuer ofta 

sker på exempelvis ett kontor där respondenten avlägsnats från den omgivning där 

kunskapen har skapats. Det optimala vore enligt Ryen (2004) att intervjun sker där 

respondenten utför sina naturliga handlingar. Att de därifrån får ett annat perspektiv 

än från intervjustolen. Ryen (2004) tar även upp att den kvalitativa intervjun ofta bara 

fokuserar på det verbala och kan på så sätt missa viktiga kroppsliga uttryck som 

intervjupersonen använder. Då vi har gjort många av våra intervjuer över telefon, är 

detta något vi kan kritisera oss själva för. Dels så försvinner en del av den dynamik 

som uppkommer i ett socialt samspel mellan två individer samt att vi går miste om 

respondenternas kroppsliga uttryck, vilket skulle kunna vara av relevans för 

undersökningen.  

 

En annan svaghet vid utförandet av en kvalitativ undersökning är att den blir av 

subjektiv karaktär, då den påverkas av forskarnas samt respondenternas förhållande 

till och åsikt om ämnet (Bryman & Bell, 2005). Detta leder till att det blir svårt för 

såväl forskare som respondent att ställa sig objektivt till ämnet. Vid företagsintervjuer 

är även respondenterna ofta partiska och talar i positiva ordalag om det egna 

företaget. Vi märkte samtidigt under utförandet av intervjuerna att CSR kan vara ett 

känsligt ämne att tala om, främst eftersom många företag inom klädbranschen blivit 
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kritiserade och uthängda på grund av ett bristande socialt- och miljömässigt ansvar. 

En nackdel blir då att respondenterna kan ställa sig defensivt till vissa frågor, då det 

berör känsliga områden. Att vi endast valt att intervjua företag och konsulter inom 

området gör även att vi endast berör en sida av myntet och missar således 

konsumenternas syn på ämnet.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  	  
	  
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska grund. Kapitlet inleds med att 
behandla teorier kring CSR och motiv till varför företag bör ta ett socialt ansvar. 
Vidare berör kapitlet hur ansvarstagandet effektiv kan kommuniceras genom olika 
strategier och kanaler, samt hur det påverkar varumärke. Avslutningsvis behandlas 
den nya konsumenten och vilka attityder de kan mot företags sociala ansvar. Vi har 
även valt att inleda varje huvudrubrik med den kort motiveringen till varför de är 
väsentliga att behandla i relation till studiens syfte.  

	  

3.1	  Corporate	  Social	  Responsibility	  	  
För att skapa en tydlig bild om vad CSR innebär anser vi att den teoretiska 
referensramen ska introduceras med en grundläggande beskrivning om fenomenet, 
dess framväxt och anledningar till varför företag bör ta ett ansvar. Detta för att 
underlätta kartläggningen av för- respektive nackdelar som är del av studiens avsikt.   
	  
Begreppet CSR är skapat för att beskriva företags ansvar till samhällen i dess 

omgivning. Urip (2010) beskriver CSR som en fundamental tro och metod, som 

integrerar sociala frågor med organisationens intresse. Författaren förespråkar att 

företags ansvarstagande är en grundläggande filosofi som ska integreras i 

organisationer, inte enbart för att det är rätt ur samhällets ögon utan även för att det 

kan bidra till långsiktig lönsamhet. Laudal (2010) delar upp ansvarstagandet i två 

kategorier. Obligatorisk CSR som innebär att företaget endast arbetar med 

ansvarstagandet på en minimum nivå där lagar och certifieringar efterföljs. Den andra 

kategorin är frivillig CSR där företaget arbetar konsekvent med att förbättra samhället 

och den omgivande miljön. Vidare förklarar författaren att det är det självvalda 

arbetet som skapar konkurrensfördelar för företag och att de måste vara 

innovativa och förnya sitt arbete då frivilliga insatser kan uppfattas som obligatoriska 

om de utförs under en längre tid.  

 

Vidare framhåller Laudal (2010) att den internationella klädesindustrin är väl lämpad 

för CSR-forskning. Eftersom det är en av de mest globala branscher i världen, med 

nära samordnad produktion- och distributionsled utspridda i regioner med stor 

variation angående statlig reglering, miljöskydd, sysselsättning och lönenivåer. 

Därmed måste företagen hantera en mängd juridiska samt moraliska standarder. 

Enligt författaren existerar det hög ”CSR-potential” inom branschen, vilket innebär 
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att företag har hög potential att positivt influerar marknaden genom socialt 

ansvarstagande. Detta är vanligt förekommande när företag är verksamma i miljöer 

med internationella krav och där CSR-standarder inte är uppfyllda. Grankvist (2009) 

framhåller att samtidigt som det är en trend att jobba med CSR så existerar det en stor 

förvirring om vad begreppet inkluderar samt vilka underområden det innefattar. 

Författaren menar på att begreppet i grund och botten handlar om företagens frivilliga 

samhällsansvar, som delas upp i tre områden: ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt 

ansvarstagande. 

 

Grankvist (2009) beskriver att det ekonomiska ansvarstagandet handlar om att driva 

ett företag och dess verksamhet så lönsamt som möjligt. Där det främst handlar om att 

ta ansvar inför aktieägarna och garantera företagets finansiella ställning samt ge 

avkastning på aktieägarnas investerade kapital. Grafström et al. (2008) lyfter fram 

debatten kring CSR och om huruvida det relaterar till företags lönsamhet. Författarna 

menar på att det finns en mängd studier som försöker kartlägga och finna ekonomiska 

skäl till varför företag ska ta ett socialt ansvar. De framhäver att det kan bidra till att 

ansvarstagandet legitimeras och bli en ordinär del av verksamheten. Vidare betonar 

författarna att det i dagsläget inte förekommer några distinkta belägg som styrker att 

det finns ett gynnsamt samband mellan det sociala ansvarstagandet och företags 

ekonomiska bedrift. Grafström et al. (2008) poängterar att det till och med finns 

studier som visar på att fullkomligt saknas ett samband mellan dessa. Enligt Dirnbach 

(2008) har ansvarstagandet blivit allt mer viktigt i samband med tillgången till billig 

arbetskraft och låga produktionskostnader i utvecklingsländer. Författaren framhåller 

att den flyttade produktionen har resulterat i att västerländska marknader och företags 

värdeland har drabbats negativt då många arbetare har förlorat sina jobb. Grafström et 

al. (2008) skriver att detta var ett problem redan i mitten av 1990-talet då kritik 

riktades mot västerländska storföretag och deras produktion i utvecklingsländer. 

Multinationella klädmärken så som H&M, Nike och Levis klandrades hårt för att 

exploatera arbetarna i dessa länder och därmed bröt mot de mänskliga rättigheterna. 

M

Miljömässigt ansvarstagande syftar enligt Grankvist (2009) till att styra en 

verksamhet på ett sätt som inte har långsiktiga och bestående (negativa) effekter på 

jorden och dess naturresurser. Joergens (2006) skriver att konsumenter i 

klädbranschen inte fäster speciellt stor uppmärksamhet kring klädproduktionen och 
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dess påverkan på miljön. Författaren betonar att konsumenten är mer bekymrade över 

vad som känns bra mot deras hud och inte vad som är skadligt för miljön. Däremot 

arbetar olika företag inom branschen med minimera de negativa effekterna på miljön. 

Joergens (2006) refererar till Mirza (2004) som poängterar att företag har ökat 

användandet av organiska material för att minska påverkan på miljön. Vidare 

uppmärksammar Grankvist (2009) det svenska klädföretaget Boomerang som driver 

ett genomtänkt återvinningsprogram. Som innebär att deras konsumenter kan 

returnera plagg för att få dem uppgraderade till nya plagg och för ett reducerat pris. 

Där de senare säljs i Boomerangs butiker vid sidan av det kläder ur det nya 

sortimentet.  

 

Grankvist (2009) skriver att socialt ansvarstagande kännetecknas av att företag ska 

agera som en god samhällsmedborgare. Där de tar hänsyn till andra människors och 

dess välbefinnande, vilket inkluderar utomstående parter så som underleverantörer, 

affärspartner och konsumenter. Grafström et al. (2008) menar att det sociala 

ansvarstagandet utgör den största delen av CSR-begreppet. Det finns i dagsläget inga 

direkta lagar för det sociala arbetet i samhället. Loimi & Dahlgren (2005) skriver att 

det är upp till det enskilda företaget att bestämma hur och i vilken omfattning de vill 

anta ett socialt ansvar. Författarna framhåller att fastställda lagar angående 

ansvarstagandet kan existera i form av kollektivavtal, arbetslagar och regler som 

exempelvis är upprättade av EU. Joergens (2006) lyfter fram begreppet ”ethical 

fashion” som uppkom i samband med förändringar i branschen och konsumenten. 

Principen är att vara en källa till uppkomsten av etiska producerade plagg samtidigt 

som det ska förse goda arbetsförhållanden och villkor. Grankvist (2009) betonar att 

begreppet agera som en hållbar affärsmodell för företagen i branschen.   

 

Samtliga tre områden bör enligt Grankvist (2009) balanseras på ett optimalt sätt för att 

företag ska ha en långsiktigt samt hållbar verksamhet. Det går inte att enbart fokusera 

på ett eller två områden eller ignorera ett helt och hållet. Författaren betonar att det är 

samspelet mellan de tre områden som är nyckeln till långsiktigt hållbarhet. 

3.1.2	  CSR-‐motiv	  	  
Basu och Palazzo (2008) lyfter fram att företag kan drivas av tre olika motiv när det 

gäller deras sociala arbete och utveckla affärsverksamheten.  
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1 Intressentdriven: CSR är en respons av påtryckningar från intressentgrupper som 

varierar ifrån aktieägare, regeringen och icke-statliga organisationer. Borglund 

(2009) förklarar icke-statliga organisationer som frivilligorganisationer med ideell 

karaktär. Där han förklarar att stora företags CSR-arbete kan utformas med hjälp av 

dessa organisationer som exempelvis Greenpeace och Amnesty.  Richey & Ponte 

(2011) förtydligar fenomenet RED som är en icke-statlig organisations vars 

ändamål går till att uppmärksamma och förebygga AIDS/HIV. Detta är en 

organisation som många företag har valt att ansluta sig med.  Författarna skriver att 

det främst är inom klädindustrin som RED förekommer, där bland annat 

varumärken som Nike, GAP och Armani har varit delaktiga. 
 

2 Prestationsdriven: Enligt Basu och Palazzo (2008) syftar motivet främst på att 

framhäva relationen mellan externa förväntningar och konkreta CSR aktioner. 

Författarna menar på att fokusen ligger på att mäta effektiviteten med dessa 

aktioner. Samt att utse vilka av dessa som är i linje med organisationen och som 

kan skapa ett värde för inblandade intressenter. Porter & Kramer (2002) förklarar 

begreppet strategisk välgörenhet, författarna påpekar att samhället kräver mer från 

företagen idag samtidigt som aktieägarna söker vinstutdelning. Författarna 

förtydligar att detta resulterar i att företag behöver arbeta mer strategisk med sin 

CSR för att kunna tillgodose båda intressentgrupper. 

 

3 Motivationsdriven: Basu & Palazzo (2008) lyfter fram två värderingskoncept, yttre 

motiv och inre motiv. Yttre motiv handlar om att hanterar företagets image och de 

insatser som de arbetat med för att minska sina risker. Inre motiv kan betraktas som 

andra vägen att arbete med CSR, som berör sociala och miljömässiga frågor som 

står nära företaget.  

3.1.3	  CSR-‐domäner	  	  
Debatten kring CSR startade enligt Carroll & Schwartz (2003) på 60-talet när 

forskaren Keith Davies ställde frågorna ”vad är företagen skyldig samhället?” samt 

”har företagen råd att ignorera sitt ansvar?”.  Definitionen av begreppet härstammar 

från två olika skolor, där den enda handlar om att företags sociala ansvar endast är 

vad lagen kräver, och den andra som menar att det är företagens moraliska skyldighet 
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att ge någon tillbaka till samhället (Carroll & Schwartz, 2003). En välkänd och tidig 

definition av begreppet gavs av Carroll (1979:499) ”företagens sociala ansvar 

omfattar de ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska förväntningar som 

samhället har på en organisation”. Carroll (1991) introducerade fyra olika CSR-

områden som företag är verksamma inom vilket presenterades som en pyramid. De 

lägsta och grundläggande dimensionerna i pyramiden består av den ekonomiska och 

rättsliga nivån. Där det handlar om att vara lönsamma och producera varor eller 

tjänster som samhället vill ha, vilket leder till jobb för människorna. Juridiskt sätt ska 

företagen följa de lagar och regler som gäller. Den följande dimensionen berör de 

etiska förväntningarna som innebär att företaget måste leva upp till etiska normer som 

finns i samhället. Högst upp i pyramiden återfinns filantropisk CSR som är något alla 

företag bör sträva efter (Carroll, 1991). Författaren betonar att de filantropiska 

förväntningarna innebär att företaget förväntas vara en bra samhällsmedborgare och 

stödja sociala och miljömässiga frågor. 

 

Schwartz & Carroll (2003) har sedan förbättrat och utvecklat modellen till tre 

dimensioner av CSR: ekonomiska, rättsliga och etiska.  

	  
Figur 1 - The Three Domain Model of CSR (Schwartz & Carroll, 2003:509) 

 

Modellen utgörs av tre olika dimensioner vilka företag kan verka inom. Högst upp i 

den föregående CSR-pyramiden återfinns den filantropiska nivån som här är uppdelad 

ekonomisk/ 
rättslig/etisk 

Rättslig/	  
etisk 

ekonomisk/	  
etisk 

ekonomisk/ 
rättslig 



	   22	  

mellan ekonomiskt och etiskt ansvar. Schwartz och Carroll (2003) framhåller att de 

olika domänerna är mer utvecklade än tidigare samtidigt som de belyser att all 

områden är lika betydelsefulla. Med andra ord, den ena dimensionen eliminerar inte 

den andra och de är beroende av varandra vilket illustreras genom att de överlappas. 

Den rättsliga domänen innefattar att företag ska följa de lagar som existerar i 

samhället som kan delas in i tre kategorier: undvika tvistemål, att överensstämma med 

lagen och förutspå nya lagar. De aktiviteter som direkt eller indirekt har positiv 

påverkan på företaget förenas under den ekonomiska domänen. Slutligen syftar den 

etiska domänen på de olika ansvaren företag har samt vilka förväntningar intressenter 

har (ibid.).  

 

Ett företag som bedömer att god etik är goda affärer påträffas i den ekonomiska/etiska 

domänen. Genom att bedriva fler CSR-aktiviteter än vad lagen fordrar kan ett företag 

uppfattas som etiskt samtidigt som de skapar lönsamhet. Dimension inkluderar också 

de sociala marknadsföringsaktiviteter som företag använder för att kommunicera 

deras arbete. Ett företag som uteslutande intresserar sig för CSR ur vinstsyfte och 

försöker undvika att komma i konflikt med rättvisan blir placerad i kombinationen av 

den rättsliga och ekonomiska domänen. Dessa påstås utnyttja lagarna och visa på ett 

etiskt beteende trots att det faktiskt är lagarna som begär det. Schwartz och Carroll 

(2003) poängterar att sådant beteende har motsatt effekt och gör åtgärderna oetiska. 

Sammanslagningen av den rättsliga och etiska domänen omfattar aktiviteter som 

grundas på lagen samtidigt som de är etiska. Indirekt påverkar de många gånger 

företags ekonomi. Avslutningsvis existerar det en domän som sammanstrålar samtliga 

dimensioner. Det är fördelaktigt för företag att agera utifrån detta segment i den 

utsträckning som går. Den största skillnaden på denna dimension jämfört med den 

ekonomiska/etiska är att företag här ska effektivt arbeta med att förutspå nya lagar 

Schwartz och Carroll (2003). 

3.2	  Kommunikation	  
Här lyfter vi fram hur informationskriterier hos företag har förändrats. Därefter 
beskrivs olika strategier för hur CSR kan kommuniceras till konsumenter och genom 
vilka distributionskanaler. Teorierna upplyser kommunikationens innebörd för 
ansvarstagandet och varumärket, samt hur konsumenten påverkan av den. Dessa 
teorier ligger i grund för att undersöka hur kommunikationen betydelse.  
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3.1.1	  Intressentmodellen	  	  
Modellen introducerades redan på 80-talet och har blivit till en av det mest 

allomfattande begreppet inom nutida management-teorier (Morsing & Schultz, 2006). 

Under senare år har intressentmodellen utvecklat fokus på vikten av att engagera 

intressenter i långsiktig värdeskapande. Det är en process som fokuserar på skapa 

hållbara och ömsesidiga relationer snarare än att bara koncentrera på omedelbar vinst. 

Författarna understryker att det inte innebär att ekonomisk vinst och överlevnad är 

oväsentliga faktorer, utan argumenterar för att dessa ska vara möjliga behöver företag 

frekvent integrera med olika intressenter som de är beroende på. Intressentmodellen 

lägger enligt Borglund et al. (2009) en teoretiskgrund för CSR-begreppet och 

användas för att kartlägga samt hantera relationer mellan företag och dess olika 

intressenter. Under de senaste åren har antalet aktörer som engagerar sig i frågor 

angående socialt ansvar ökat anmärkningsvärt. Beroende på deras typ av verksamhet 

varierar det hur delaktiga de är i processen att driva fram och skapa intresse för 

sociala frågor i samhället. Det är tillsammans med intressenterna som företagen 

ramarna för det sociala ansvarstagandet (Grafström et al. 2008).   

 

Enligt Grafström et al. (2008) är relation mellan företag och dess omgivning en 

förutsättning för deras åtgärder, då företag och organisationer inte är verksamma i ett 

Företag	  

Investerare	   Politiska	  
organisationer	  	  

Konsulter	  

Kunder	  

Anställda	  Bransch-‐	  
organisationer	  	  

Leverantörer	  	  

Media	  	  

Intresse-‐	  
organisationer	  

Figur 2: Intressentmodellen (Grafström et al. 2008:67) 
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vakuum. De olika aktörerna i omgivning har antingen en direkt eller indirekt påverkan 

på den dagliga verksamheten. Författarna påpekar att intressemodellen kan hjälpa 

företag att identifiera de centrala aktörerna i deras omgivning. Den klassiska modellen 

som tidigt introduceras berörde några av de mest avgörande intressenterna, som ägare, 

anställda, kunder och leverantörer men också olika organisationer, miljöaktivister och 

media. Borglund et al. (2009) påpekar vikten av företag försöker upprätthålla 

långsiktiga relationer med deras olika intressenter, så att de kan utstå både ned- och 

uppgångar. Författarna menar vidare att intressenterna har rätt att förvänta sig att 

företaget behandlar dem som viktiga, och inte endas betraktar dem som en resurs i 

strävandet efter framgång. Modellen tar grund i den etiska principen att du ska 

behandla andra väl och som du själv vill bli behandlad.   

 

Kraven på öppenhet växer då företags olika intressentgrupper i högre grad vill ha 

information om hur verksamheten bedrivs (Grafström et al. 2008). Författarna betonar 

att det inte enbart handlar om att berätta om vad företag gör utan att det blir allt mer 

viktigt för dem att medverka i samtal med skilda intressenter. Podnar & Golob (2008) 

poängterar att intressegruppen som består av konsumenter blir allt mer viktig i och 

med att de påstår att CSR är en viktig faktor när de bildar sig en uppfattning om ett 

företag. Dock menar författaren att det är oklart vad konsumenten förväntar sig att 

höra om företagens sociala ansvar eftersom deras medvetenhet angående CSR-

kommunikation i dagsläget är liten. Grafström et al. (2008) understryker att företag 

kan genom en aktiv medverkan i olika diskussioner med intressenter öka 

trovärdigheten för deras åtagande. I och med det blir kommunikationen ett centralt 

verktyg i processen för att skapa ett välansett företag. Morsing (2005) framhåller att 

det sociala ansvarstagandet är ett extremt svårt meddelande att kommunicera 

samtidigt som det är en förutsättning för att ett företags CSR ska upplevas som 

värdefullt. Enligt Schmeltz (2011) tenderar företag att dra sig ifrån att kommunicera 

aspekter av sitt ansvarstagande dels för att många företag inte är bekväma med att 

delge deras syn på socialt ansvarstagande eller för att det helt enkelt inte är medvetna 

hur betydelsefull sådan kommunikationen är.  

3.2.2	  Kommunikationsstrategier	  	  
För att kommunicera CSR presenterar Morsing och Schultz (2006) tre olika strategier: 

informationsstrategi, responsstrategi och involveringsstrategi. Dessa täcker 
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utvecklingen från en mer klassisk envägskommunikation till en mer ömsesidig dialog 

mellan olika parter. Strategierna illustrerar även hur kommunikationen varierar utifrån 

hur intressemodellen utnyttjas och tolkas (Grafström et al. 2008).  Morsing och 

Schultz (2006) accentuerar att deras modell belyser vikten av att det kommunicerade 

budskapet representerar verkligheten eftersom intressenterna förväntar sig det av 

företagets CSR-kommunikation.   

Informationsstrategi innebär alltid en envägskommunikation från företag till dess 

olika intressenter, där kommunikationen uppfattas som följande: ”telling, not 

listening” (Morsing och Schultz, 2006). Syftet är sprida information, inte 

nödvändigtvis med avsikten att övertyga intressenterna utan snarare att informera dem 

på ett så objektivt sätt som möjligt. Grafström et al. (2008) framhäver att denna 

kommunikation tar utformas i olika typer av informationsbroschyrer, 

pressmeddelande och faktablad. Smith (2003) förtydligar att informationsstrategi 

förutsätter att intressenterna har inflytande eftersom de antingen ger företag support 

som kan uppstå i form av köpvanor, lojalitet och att de lovordar företaget. De kan 

även visa motstånd genom att strejka, demonstrerar eller bojkotta företaget. För att 

företaget ska kunna garantera stödet från intressenterna är det väsentligt att de 

informerar dem om deras goda intentioner, beslut och handlingar (Morsing och 

Schultz, 2006). Det är få företag som engagerar sig i CSR för att det är moraliskt ”den 

rätta saken att göra”, men det är de företag som uppriktigt önskar att förbättra 

samhället ur ett lokalt eller globalt perspektiv. Det centrala i strategin är att ett 

sammanhängande budskap kommuniceras till intressenterna (ibid).  

Istället för att försöka förändra företagets verksamhet fokuserar responsstrategi på att 

influera externa parters beteende och attityder (Grafström et al. 2008). Modellen 

bygger på en asymmetrisk tvåvägskommunikation, till skillnad involveringsstrategi 

som har en symmetrisk karaktär. Däremot flödar kommunikationen till och från 

intressenter i båda strategierna (Morsing och Schultz, 2006). Författarna tydliggör att 

det som skiljer de två modellerna från varandra är främst att det existerar en obalans 

mellan företag och intressenter i responsstrategi.  Grafström et al. (2008) påpekar att 

det fortfarande är företaget som styr när och hur kommunikationen ska ske, då det 

huvudsakliga är att stärka företagets verksamhet och identitet. I och med det är denna 

kommunikationsstrategi till viss del fortfarande en envägsmetod.   
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Grafström et al. (2008) framhåller att det centrala i involveringsstrategi är dialogen 

mellan företag och intressenter. Övertalning är fortfarande en del av 

kommunikationen men det sker ömsesidigt mellan företag och intressent där båda 

försöker övertala varandra till att förändras. Morsing och Schultz (2006) framhäver att 

idealt är att samtliga parter har en symmetrisk kommunikation som kommer att leda 

till en förändring hos båda. Författarna poängterar att istället för att påtvinga 

företagens sociala ansvarstagande på intressenter handlar det om att uppmana till 

förhandling för att utforska deras bekymmer och acceptera förändringar när de 

behövs. Grafström et al. (2008) understryker att det inte endast handlar om att 

undersöka och informera intressenter utan att dessa även bör involveras i 

ansvarstagandet. Författarna framhåller att strategin är i harmoni med 

informationsstrategin i antagandet att intressenter är inflytelserika genom deras 

support för och opposition mot företaget. Likväl instämmer den med responsstrategin 

i samband med att intressenters förväntningar bör undersökas via opinionsmätningar. 

Samtidigt som involveringsstrategi finner informering och undersökning nödvändigt, 

så är det inte tillräckligt. Intressenter måste involveras i avsikt att utveckla och främja 

positivt support mellan parterna, vilket fordrar att båda är beredda att anpassa sig 

(Morsing och Schultz, 2006). Medan de tre kommunikationsstrategierna betonar det 

ökade behovet för ledningen att införliva lärande och tekniker för att stödja mer 

intressenternas engagemang, så existerar det samtidigt få bevis att en två 

vägskommunikation är normen som för tillfället praktiseras i verkligheten. (ibid)  

3.2.2	  Kommunikationskanaler	  	  
Kotler och Lee (2005:23) tar upp sex kanaler som ett företa kan tillämpa för att 

förmedla sitt sociala arbete till marknaden.  

 

§ Cause promotion,  

§ Cause-Related Marketing 

§ Corporate Social Marketing  

§ Corporate Philantrophy 

§ Community Volunteering  

§ Social Responsible Business Practices 
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Cause promotion – Ett företag som bidrar med pengar i gott syfte att öka 

medvetenheten för en särskild kampanj, exempelvis forskning mot bröstcancer, eller 

för att stödja insamlingar av olika slag. Detta kan även liknas vid att företag sponsras 

olika slags välgörenhetsevenemang som överensstämmer med CSR arbetet. Kotler & 

Lee (2005) påpekar att cause promotion stärker varumärkets position och skapar 

lojalitet, det stärker även relationen med samhället i fråga där kampanjen bedrivs. 

Författarna förklarar även att det är svårt att mäta resultatet som utkommer från denna 

strategi.  

 

Cause-Related marketing – När ett företag skänker en viss procentandel av priset på 

en produkt eller tjänst till en särskild välgörenhetsrörelse (Kotler & Lee,2005). 

Författarna framhåller att detta vanligtvis är ett särskilt erbjudande över en bestämd 

tidsperiod, med en bestämd produkt och ett bestämt välgörenhetsändamål. Företag gör 

ofta detta i samarbete med en välgörenhetsorganisation och kan på så sätt skapa en 

situation som ökar intäkterna för företaget och genererar pengar till organisationen. 

Detta fenomen förklaras även som EP ”Embedded premium” av Arora & Hendersson 

(2010), där författare förklarar att EP är ett sätt att stärka sitt varumärke och skapa 

konkurrensfördelar. Det är ett tillvägagångssätt som har blivit mer vanligt, att skänka 

en viss procentsats av en produkt till en socialfråga eller organisation. Vanhamme et 

al. (2011)  förklarar Couse Related Marketing som processen när företag formulerar 

och implementerar marknadsförings aktiviteter som utgörs av att en produkts intäkter 

bidrar till ett specifikt ändamål eller välgörenhet. Pracejus & Olsen (2004) förklarar 

att strategin related marketing kan påverka konsumentens köpbeslut, dock sker det 

bara om CRM inte resulterar i att priset på produkten höjs eller att kvalitén sänks. 

Pringle & Thompson (2001) tar upp diskussionen om varför den har vuxit fram. Där 

författarna påpekar att konsumenten kräver mer från företag och ställer sig frågande 

till organisationers inverkan på samhället. Winterich & Barone (2011) lyfter fram att 

cause related marketing kan fungera som ett prisstrategi alternativ istället för rabatt, 

då en prisnedsättning kan påverka konsumentens uppfattning om en vara eller 

varumärke negativt. Cause related marketing som istället donerar en procentsats till 

välgörenhet resulterar i att förmedla en positiv uppfattning om varumärket som skapar 

en vinn-vinn situation påpekar författarna. 

 



	   28	  

Corporate Social Marketing – Kotler & Lee (2005) förklarar metoden som när en 

organisation stödjer en utveckling eller förändrande av attityder i samhället för att 

förbättra exempelvis folkhälsan, miljön eller säkerheten i samhället. Skillnaden 

mellan cause promotion och corporate social marketing handlar om att skapa en 

attitydförändring hos konsumenterna och kan på så sätt ses som CSR i ett utbildande 

syfte.  Denna typ av marknadsförings är vanligtvis implementerad av statliga 

organisationer eller icke vinstdrivande organisationer (Werder, 2008). Denna form av 

kampanj refererar Kotler & Lee (2005) till som en vinn-vinn situation då det ofta 

resulterar i en positiv utgång både för företaget och samhället. 

 

Corporate philtantrophy – Innebär att ett företag gör en donation till en 

välgörenhetsorganisation, vilket ses som det mest traditionella sociala initiativet för 

företag Kotler & Lee (2005). Författarna förklarar att denna typ av företagsansvar är 

ofta relaterat till ett särskilt syfte, att uppmärksamma en fråga eller en 

välgörenhetsorganisation. Detta för att kunna delta i samhället som en uppstående 

medborgare och kunna skapa relationer och bidra till en positiv utveckling både för 

samhället och företaget påpekar Kotler & Lee (2005). Wang & Qian (2011) påvisar 

en annan bild av corporate phlianthropy, den ekonomiska faktorn. Författarna 

förklarar att denna typ av bidrag stärker företagets finansiella prestation, då det skapar 

legitimitet inför samhället och bidrar till en positiv effekt för intressenterna. Porter & 

Kramer (2002) förklarar att företags välgörenhet har utgjort sig för att vara diffusa 

och ofokuserad. Författarna påpekar att välgörenheten ofta består av flertal 

ekonomiska insatser till lokala sociala frågor, det är även vanligt att bidra till 

universitet och välgörenhetsorganisationer. Detta i hopp om att bidra till att stärka 

företagets varumärke för anställda, samhället och konsumenter (Porter & Kramer, 

2002). 

 

Community Volunteering – Då ett företag uppmuntrar sina anställda eller 

samarbetspartners att volontärarbete för att stödja lokala välgörenhetsorganisationer. 

Detta sker ofta i samarbete mellan företaget och en välgörenhetsorganisation. 

 

Socially Responsible Business Practices – Kotler & Lee, 2005) förklarar när en 

organisation implementerar krav och riktlinjer från en välgörenhetsorganisation i sitt 

arbete ofta i utbyte mot en certifiering eller märkning. Dessa organisationer ställer 
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krav på hur företaget ska arbeta hållbart på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

sätt. Flies et al. (2007:20) förklarar att en märkning är ”… alla ord, uppgifter, 

varumärken, namn, bilder eller symboler på förpackningar eller dokument som 

medföljer eller hänvisar till en produkt” (egen övers.). Sociala rättvise- eller 

miljömärkningar är exempel på sätt att informera konsumenter om företagets sociala 

arbete (Zadek et al.1998). Dessa märkningar visar konsumenterna information om 

sociala och miljömässiga villkor för produktionen av produkten. Märkningarnas roll 

är att hjälpa konsumenten att kunna få information om produktionen för att på så sätt 

kunna välja produkter som är framställda med bra arbetsvillkor och liten 

miljöpåverkan. Dessa märkningar hjälper även företag att kommunicera sina CSR-

åtaganden mot konsumenten och stödja sociala och miljömässiga sakfrågor (Flies et 

al. 2007). 

3.3	  Varumärke	  
Detta teorikapitel består av en grundläggande förklaring av varumärkets identitet, 
personlighet och image. Dessa delar utgör en samlad bild av varumärket, för att 
sedan kunna undersöka hur varumärket påverkas av CSR och dess betydelse för 
konsumenten.  

3.3.1	  Varumärkets	  identitet	  	  	  
Varumärkets identitet består av dess vision, tro och kärnvärden (Kapferer, 2012). 

Identiteten ger varumärket ett syfte och en mening och bidrar till att leda det i rätt 

riktning (Aaker, 2010). Identiteten ska besvara frågor som vad varumärket står för, 

vad det tror på och hur det vill uppfattas samt bidra till att skapa lojalitet hos 

konsumenter. Varumärkets identitet är dess hjärta och själ, en unik uppsättning av 

associationer som kommunicerar vad varumärket står för och vad det tror på (Aaker, 

2010). Författaren poängterar vidare att identiteten bidrar till att skapa en relation 

mellan konsumenter och varumärke genom att erbjuda värde via exempelvis 

emotionella eller funktionella fördelar. 

 
Löftet om konsumentens upplevda värde är en viktig del av varumärkets identitet 

(Aaker, 2010). Detta värdeerbjudande är ett löfte om de funktionella, emotionella och 

själv-uttryckliga fördelar som konsumenten får ut av varumärket. Ett väl uppfyllt 

värdelöfte leder till en starkare relation mellan konsumenten och företaget samt vara 

en drivande kraft i köpbeslutet (ibid.). Pringle & Thompson (1999) menar att 

värdelöftet har utvecklats från att anspela på rationella fördelar till att tala om mer 

emotionella fördelar, men att det nu också kommer ”en tredje våg” som innebär att 
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löftet även ska förmedla en etisk eller spirituell dimension. Författarna nämner att det 

inte längre räcker för ett varumärke att förmedla ett löfte innehållande rationella och 

emotionella fördelar så som god kvalitet eller bra pris eller vilka känslor det 

förmedlar, utan att konsumenten nu även vill veta vad varumärket står för – vilka dess 

värden är? Pringle & Thompson (1999) målar upp detta som att det rationella är 

varumärkets hjärna, det emotionella är dess hjärta och det etiska eller spirituella är 

dess själ.  Här nämner Pringle & Thompson (1999) socialt ansvarstagande som ett sätt 

att bygga upp varumärkets själ och stärka dess kärnvärden och identitet. Vidare 

diskuterar författarna att ett varumärke kan göra en sakfråga till centrala delar av sin 

identitet och positionera sig därefter, vilket kan tilltala konsumenters etiska sida och 

bygga lojalitet och kundrelationer. 

3.3.2	  Varumärkets	  personlighet	  	  
Varumärkets personlighet är en del av identiteten och definieras av Aaker (2010:141) 

som ”en uppsättning mänskliga egenskaper som är förknippade med ett visst 

varumärke”. Detta inkludera demografiska egenskaper (kön, ålder, socioekonomisk 

klass eller ras), livsstil (aktiviteter, intressen och åsikter) samt mänskliga 

karaktärsdrag (som värme, omtänksamhet och pålitlighet) (ibid.). Aaker (2010) 

hänvisar bland annat till en undersökning som visade att konsumenter ansåg Coca-

Cola som autentisk och äkta, Pepsi som ung, livlig och entusiastiskt och Dr. Pepper 

som unik och rolig. exempel på hur varumärkets personlighet består av distinkta, 

tillskrivna egenskaper. Bilden av varumärkets personlighet har visat sig vara svår att 

ändra på, och att den ofta är bestående över en längre tid.(ibid)  

 

Varumärkets personlighet skapas av allt som den associeras med. Aaker (2010) delar 

in personligheten i två kategorier; produktrelaterade attribut (produktegenskaper, 

paketering, pris och produktkategori) samt icke-produktrelaterade attribut 

(användarna, sponsorer, symboler, ålder, marknadsföring, PR, ursprungsland, 

varumärkets image). Varumärkets personlighet kan bidra till att differentiera och 

positionera varumärket (Aaker, 2010), samt bidra till att bygga relationer med 

konsumenter (Bousch & Madrigal, 2008). Författaren menar att varumärkets 

personlighet kan bidra till att skapa värde på tre olika sätt; genom ett personligt 

uttryck, relationer och emotionella fördelar. 
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Konsumenter väljer idag varumärken som reflekterar deras egen identitet, vilket gör 

varumärket till ett personligt uttryck för individens identitet (Aaker, 2010). Det kan 

vara ett uttryck för vem individen är eller vem den strävar efter att vara. På samma 

sätt som individer väljer jobb, vänner, attityder, åsikter, aktiviteter och livsstilar som 

uttrycker deras ideal, så väljer dessa varumärken som ska överensstämma med 

identiteten. På så sätt blir varumärkets personlighet en viktig del av varumärkets värde 

(Aaker, 2010). 

 

Enligt Bousch & Madrigal (2008) kan socialt ansvarstagande utgöra en unik del av 

varumärkets personlighet. De menar att alla marknadsföringsaktiviteter ett företag 

engagerar sig i kan ses som handlingar utifrån vilka varumärkets karaktärsdrag och 

personlighet tolkas. Varumärkets handlingar reflekterar dess personlighet. Författarna 

poängterar vidare att varumärkets beteende och handlingar därför kan ses som en 

hörnsten i relationen mellan konsumenten och varumärket. När dess handlingar 

stämmer överens med konsumentens värderingar kan denna relation stärkas. Det har 

visat sig att konsumenter vars värderingar stämmer överens med varumärkets 

personlighet, har enklare att skapa ett starkare och mer känslomässigt förhållande till 

det.   

3.3.3	  Varumärkets	  image	  	  
Imagen beskrivs som bilden, känslan eller uppfattningen som konsumenter upplever 

då de tänker på ett visst varumärke (Cheskis, 2012). Varumärkets image kan ses som 

hur konsumenterna uppfattar det medan identiteten kan sägas vara hur företaget vill 

att varumärket ska bli uppfattat (Aaker, 2010). Detta styrks av McWilliam (2011) som 

säger att varumärket inte bara är skapat av den identitet som företaget skapar, utan 

består till lika stor del av vilken image konsumenten har av företaget. Imagen i sig 

bygger på vad konsumenterna tycker och tänker om varumärket, vilket skapas av 

deras tidigare erfarenheter av varumärket. En bra image menar Dowling (2001) kan 

skapa en högre upplevd kvalitet hos konsumenten, lojalitet samt ett 

konkurrenskraftigare varumärke. 
 

Roberts & Dowling (2002) diskuterar att immateriella tillgångar, så som varumärkets 

image och rykte, är kritiska komponenter då de bidrar till att leverera värde till 

konsumenterna. De fann i sin studie att varumärken som hade ett gott rykte var mer 
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sannolika att upprätthålla en vinst över längre tid. Galan & Melo (2011) styrker detta 

och argumenterar för att CSR har en positiv påverkan på varumärkets image där 

finansiella resultat kommer som en reaktion på detta. Vidare skriver författarna att 

företag med en positiv image inom CSR, skapar pålitlighet och ärlighet hos 

konsumenterna, vilket innebär att konsumenterna antar att deras produkter är av högre 

kvalitet än andra. Richey & Ponte (2011) diskuterar också etisk handel och liknande 

initiativ som sätt för företag att stärka sin image och bygga upp ett varumärkets värde. 

 

Richey & Ponte (2011) skriver även att starkt varumärke är en värdefull tillgång för 

företaget, men att det kan vändas till något negativt då varumärket uppmärksammas i 

media på grund av dåligt ansvarstagande inom sociala och miljömässiga områden. 

Författarna citerar Conroy (2007) som argumenterar att företag trodde att en dålig 

image skulle ha negativ påverkan på aktievärdet vilket gjorde att företag började 

praktisera en hållbarare verksamhet samt bidrog till uppkomsten av märkningar och 

certifieringar. Även Dowling (2001) diskuterar att många företag har fått sämre image 

på grund av bristande socialt ansvarstagande. Detta leder till att konsumenter inte litar 

på företaget, deras erbjudanden och ställer sig skeptiskt till vad företaget säger. 
 

Det är vanligt att företag engagerar sig i välgörenhetsarbete och antar att deras 

konsumenter ska belöna dem för deras arbete (Levy, 1999). Dock uppfattar ofta 

konsumenten att företagets huvudsakliga motiv bakom det sociala ansvarstagandet är 

att skapa och upprätta hålla en positiv image (Mohr et al. 2001). På 90-talet 

engagerade sig företag främst i grön marknadsföring för att ta tillvara på de 

affärsmöjligheter som skapades av en ökad miljösyn hos konsumenter på grund av 

katastrofer som Exxon Valdez oljeutsläpp 1989 och Chernobyl olyckan 1986 (Crane, 

2000). Företag skyltade med att vara gröna i marknadsföringssyftet att förbättra sin 

image och utnyttjade konsumenternas goda tro. Det här fenomenet kom att kallas 

”greenwashing” och är en av anledningarna till att konsumenter blivit mer skeptiskt 

inställda till företags uttalade miljöansvar (Crane, 2000). 

3.4	  Konsumenten	  	  
I detta kapitel har vi kartlagt den nya generationens konsumenter och dess 

köpbeteenden. Detta på grund studiens intention är att utreda vilken roll CSR har för 

företag och konsumenten.  
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3.4.1 Den nya konsumenten  

Den nya konsumenten menar William & Page (2006) kan ses som konsumenter från 

generation Y (18-35 år 2012) och i framtiden även generation Z (<18 år 2012). Dessa 

konsumenter har vuxit upp i ett gränslöst nätverkssamhälle med högre 

levnadsstandard än tidigare generationer, ofta med dubbla hushållsinkomster. 

Varierande familjekonstellationer och en större mångfald har bidragit till att denna 

generation konsumenter har en större respekt för etniska och kulturella skillnader 

mellan människor (Williams & Page, 2011). Författarna diskuterar vidare att den nya 

generationen konsumenter är välgrundade och positiva till gröna lösningar och öppna 

för att stödja sociala frågor, men ställer sig samtidigt skeptiskt och kritiskt till vad 

företag säger att de gör (Williams & Page, 2011). Detta tror Crane (2000) kan ses som 

en reaktion på bland annat den “greenwash” som var vanlig under 90-talet. Dahlén & 

Lange (2011) påpekar att det finns en stor skillnad bland dagens konsumenter och hur 

de ställer sig till företags sociala ansvar. Vissa är väldigt positiva till CSR medan 

andra ställer sig misstänksamt till företagens ansvarstagande. Författarna framhåller 

att den huvudsakliga orsaken till att konsumenter ställer sig negativt till CSR-initiativ 

är att de ser det som ett marknadsföringsknep.  

 

Den nya konsumenten menar Richey & Ponte (2011) har bildats ur förändrade 

köpbeteenden hos individer, till en början som en reaktion på minskningen i 

grupptryck från den sociala klass vi tillhör. Författarna hänvisar till Bourdeu (1976) 

som menar att konsumtion är ett uttryck för konsumentens sociala klass och att 

köpbeteendet till stor del är begränsat av individens habitus – det inlärda 

handlingsmönster eller normer inom en viss social klass som bidrar till de val vi gör. 

På så sätt har olika generationer, olika värderingar eftersom de vuxit upp i olika 

världar (Willams & Page, 2011). Ett gränslöst nätverkssamhälle med högre 

levnadsstandards har bidragit till att gränserna mellan de sociala klasserna har suddats 

ut och att större delen konsumenter klättrat högre upp på Maslows 

behovshierarki.  ”Gruppen” har utvecklats till individen där konsumtion ligger till 

grund för självförverkligande (Richey & Ponte, 2011). Dagens konsumenter gör sin 

livsstil till ett livsprojekt i vilket de vill uttrycka sin individualitet genom att blanda 

olika produkter och stilar som tillsammans skapar en livsstil. På så sätt ska även 
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produkterna de köper reflektera deras tankar och värderingar och förmedla en 

individualitet (Richey & Ponte, 2011). 

 

Den nya generationen konsumenter söker efter varumärken som reflekterar deras egna 

värderingar (Williams & Page, 2011). Konsumentens värderingar styr ofta vilket 

varumärke denne väljer. Den nya konsumenten är image-driven och bryr sig mer om 

varumärke och design än om kvalitet, vilket ökar vikten av att skapa ett starkt 

varumärke. Författarna påpekar att detta är något som kan förklaras i att den nya 

generationen konsumenter tar en ståndpunkt med sin image och att produkterna och 

de varumärken de köper ska reflektera vem de är och vad de står för (Richey & Ponto, 

2011; Williams & Page, 2011). Pringle & Thompson (1999) menar därför att den 

konsumenten inte endast bryr sig om hur ett varumärke känns eller ser ut utan att det 

även behöver ett djupare syfte – vad det står för. Den nya konsumenten rör sig bort 

från materialism och söker istället en inre ro och djupare mening med sina produkter 

(Williams & Page, 2011). 

 

Kläder blir på så sätt en viktig produktkategori för den nya generationens 

konsumenter (Williams & Page, 2011). Hill & Lee (2012) talar vidare att den nya 

konsumenten låter kläder uttrycka dennes känslor och värderingar, vilka då kan 

representera dennes åsikt om hållbarhet och ställning i sociala frågor. Deras 

undersökning visar att viktiga frågor för den nya konsumenten inom klädindustrin 

handlar om som minskad energi- och vattenförbrukning, minskning av avfallet vid 

tillverkningen samt användandet av farliga kemikalier. Författarna påpekar även att 

konsumenter i framtiden kommer kräva att klädindustrin tar större kliv mot 

hållbarhet.  Bhaduri & Ha-Brookshire (2011) menar exempelvis att marknaden för 

hållbara produkter förväntas växa med 19 % fram till 2014. Detta stöds av Feitelberg 

(2010) som menar att den kommande generationen konsumenter, generation Y, 

kommer ställa ännu större krav på företag att ta sitt ansvar, då dessa kommer vara än 

mer medvetna om miljöproblem och sociala frågor. Williams & Page (2011) 

diskuterar att redan idag påverkar ungdomar och barn sina föräldrars köpbeslut, vilket 

talar för en upptrappning av ett ansvarsfullt shoppande i framtiden. 

3.4.1	  Konsumentens	  attityd	  mot	  CSR	  	  
Evans et al. (2006:77) citerar Loudon & Della Britta (1993) som menar att en attityd 
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är ”en varaktig organisation av motivationsmässiga, emotionella, perceptuella och 

kognitiva processer med avseende på vissa aspekter av individens värld.” En attityd 

handlar om individens benägenhet att reagera på ett förutsägbart sätt gentemot ett 

särskilt objekt (Evans et al. 2006). Forskarna belyser att ett objekt kan innebära vad 

som helst, vem som helst, en idé, ett fysiskt objekt, en fråga, en handling eller en 

person, något som en individ har ett förhållande till eller en attityd mot. En attityd 

består av tre komponenter; det kognitiva, det affektiva och det konativa. Det kognitiva 

består av en individs åsikt eller uppfattning om ett objekt och återspeglar hur 

individen uppfattar verkligheten. Det affektiva utgörs av personens känslor inför 

objektet, positivt som negativt, och det konativa innebär hur individen kommer 

reagera på objektet (Evans et al. 2006). 

 

Williams & Page (2011) har klargjort att olika generationer generellt har olika 

attityder gentemot hållbar utveckling och socialt ansvarstagande av företag. Fliess et 

al. (2007) menar att dagens nya konsumenter är mer medvetna om hur företag arbetar 

över hela världen och mer intresserade av deras sociala och miljömässiga ansvar, och 

att detta har blivit viktigare kriterier i den nya konsumentens köpbeslut. Författarna 

menar vidare att konsumenter idag är villiga att betala mer för produkter som 

framställs med bra arbetsvillkor och mindre miljöpåverkan, men att det i många fall är 

en kostnadsfråga som påverkas av konsumentens egen inkomst. Argumentet stöds av 

CONE’s undersökning från 2009 som visade att trots den ekonomiska krisen så 

fortsätter konsumenter att tänka grönt när de handlar, vilket stödjer tron på att det här 

inte är en trend utan något som kommit för att stanna. Dahlén & Lange (2011) visar 

dock att det finns en inkonsekvens mellan CSR-produkter och CSR-relaterat 

kundsbeteende. Författarna påpekar att trots att konsumenter säger sig ha en positiv 

attityd gentemot CSR-produkter är det långt ifrån säkert att dessa konsumenter 

faktiskt köper produkten.  
 

Mohr et al. (2001) talar om framväxten av ett nytt konsumentbeteende kallat ‘SRCB’, 

Socially Responsible Consumer Behaviour, vilket inkluderar konsumenter som anser 

det viktigt att veta vad företag gör och ser på shopping som en del av en större bild 

där deras köpbeslut har påverkan för hela samhället, både för miljön och i sociala 

frågor. Dessa konsumenter känner att de belönar respektive straffar företagen genom 

att köpa deras produkter. Även Podnar & Golub (2007) samt Dahlén & Lange (2011) 
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menar att konsumenter som värderar företags ansvarstagande och etik har ökat, och 

att dessa kan välja att straffa oansvariga företag genom att bojkotta deras produkter. 

De poängterar vidare att konsumenter även belönar företag de känner delar deras 

värderingar genom att köpa dessas produkter. Dahlén & Lange (2011) diskuterar att 

CSR på så sätt kan ligga till grund för djup lojalitet och starkare åtagande mellan 

konsumenten och företaget. Motivationen bakom detta beteende förmodas bero på 

konsumenternas tro att deras egna beslut påverkar hela samhället (Mohr et al. 2001) 

samt att de kommer leva att se effekterna av en hållbar- eller ohållbarutveckling (Hill 

& Lee, 2012). 
 

Den nya generationen konsumenter shoppar i hopp om att göra framtiden till en bättre 

plats (Willams & Page, 2011; Richey & Ponte, 2011) och röstar med plånboken för en 

etisk ståndpunkt (Pringle & Thompson, 1999). Richey & Ponte (2011) kallar den 

etiska konsumenten för ”causumer”, en blandning av ”cause” och ”consumer”, och 

menar att denna konsument använder sin köpmakt för att försöka göra världen till en 

bättre plats och försöker genomdriva förändring genom sin shopping. Holtzer (2006) 

nämner detta som ”politisk konsumtion”, en sorts kolonisering av privata 

köpbeteenden som stöd för en social rörelse. Detta sker då konsumenter ”lånar” ut sin 

köpmakt till någon typ av social rörelse för att stödja deras sakfråga. Pringle & 

Thompson (1999) diskuterar att konsumenter som röstar med plånboken, har makt att 

förändra hela affärsklimatet till att bli mer hållbart. 
 

Det råder dock en diskussion om förhållandet mellan vad konsumenter säger att de 

gör och vad de egentligen gör (Fliess et al. 2007; Podnar & Golub, 2007; Crane, 

2000). I många fall har det visat sig att konsumenter i undersökningar ställer sig 

positivt till miljö och socialt ansvarstagande och nämner detta som ett viktig kriterier i 

deras köpbeslut (Fliess et al. 2007; Crane, 2000) men att det i själva köpögonblicket 

blir andra faktorer som styr. Även Dahlén & Lange påpekar att det inte är säkert att 

konsumenter som ställer sig positivt till företags CSR-initiativ i slutändan köper 

produkten. Det här kan förklaras av att konsumenter inte vill erkänna att de inte bryr 

sig om CSR frågor när de blir tillfrågade och att det i många fall är en prisfråga där 

konsumenten inte är beredd att betala mer för produkter med högt socialt ansvar 

(Fliess et al. 2007; Crane, 2000; Dahlén & Lange, 2011). Somliga ser inte heller att 

deras individuella köpbeslut kan ha någon påverkan på den stora samhällsbilden eller 
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ser problemet som alltför stort för att deras handling ska göra någon skillnad (Fliess et 

al. 2007). Andra tycker att det inte är deras ansvar utan borde vara upp till regeringen 

att sätta upp lagar (Fliess et al. 2007). Författarna betonar att pris och kvalitet är 

fortfarande i toppen av konsumenternas kriterier när de köper en produkt, och det är 

egentligen bara en minoritet av konsumenter som har miljösyn och socialt ansvar som 

första kriterier. Däremot om två produkter har ett likvärdigt pris ökar dock andelen 

som väljer miljövänligare produkter markant (Fliess et al. 2007).  

 

Dahlén & Lange (2011) lyfter även fram att etiska produktattribut får en större roll i 

köpbeslutet om informationen presenteras för konsumenterna än om de måste leta 

fram informationen själva. På så sätt kan märkningar av olika slag spela en roll i 

konsumentens köpbeslut. Detta tror författarna beror på konsumenters rädsla för att 

begära bakomliggande information som kan komma att ändra deras preferenser och 

göra köpbeslutet svårare. Detta fenomen nämner författarna som medveten ignorans 

och spelar särskilt stor roll om konsumenten sedan tidigare har en stark och positiv 

relation till produkten eller varumärket. I det fallet är konsumenten särskilt obenägen 

att ta reda på information som kan komma att försvåra köpbeslutet.  

 

Galan & Melo (2011) argumenterar för att kvalitets- och hållbarhetsmärkningar av 

olika slag även kan få produktens övriga attribut att växa i konsumentens sinne. 

Författarna förtydligar att information om att en produkt är tillverkad på ett bra sätt 

med hållbara material, ofta bidrar till att konsumenten antar att produkten är av högre 

kvalitet än andra, trots att det inte alltid måste vara så.  

3.5	  Teoretisk	  sammanfattning	  och	  förvaltning	  	  
Vi vill kortfattat sammanfatta den presenterande teorin för tydliggöra hur den i 
nästkommande kapitel kommer tillsammans med empirin förvaltas och presenteras.  
 
Ur teorikapitlet har det framträtt att CSR är ett komplext begrepp, där det existerar 

delade meningar om vad det innebär vilket har till följd att det blir både svårt 

definierat och svårtolkat. I samband med att det i dagsläget förekommer få fastställda 

regleringar kan det även utläsas att det många gånger är upp till det enskilda företaget 

att bestämma hur och i vilken utsträckning de vill arbeta med CSR. Med det i åtanke 

är det väsentligt för den här studien att definiera vad begreppet betyder för företag i 
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klädbranschen, utforska vilka motiv som är drivkraften bakom implementeringen av 

CSR i sina verksamheter.  

 

Vidare framkommer det i den teoretiska referensramen att företag CSR-åtagande 

påverkar både varumärket och konsumenter. Det betonas att kommunikationen är en 

avgörande faktor för att åtaganderana ska upplevas som värdefulla. 

Kommunikationen framhålls även som svårförmedlad då företag är rädda för att deras 

arbeta ska uppfattas som negativt och den hårda pressen från olika intressenter såsom 

media medför att företag drar sig från att bedriva en extern kommunikation Dessa är 

aspekter som studien kommer att återkoppla till i påföljande kapitel där avsikten att 

förtydliga hur företag bedriver sin kommunikation, vilket eller vilka 

distributionskanaler som utmärker och få insikt om svårigheten att kommunicera sitt 

ansvarstagande återfinns i praktiken. Samt avser studien undersöka hur 

kommunikationen effektiv bör delges för att ha en positiv inverkan ansvarstagandet 

har på varumärket och konsument. Avslutningsvis speglar teorikapitlet den nya 

konsumenten av anledningen att det är en generation som anses vara mer intresserad 

av förtags ansvarstagande och menar att det är ett viktigt kriterium i deras köpbeslut. 

Av den anledningen kommer nästa kapitel att beröra den nya konsumenten ur 

respondenternas perspektiv med avsikten att förstå hur företag arbetar mot dessa nya 

förutsättningar.  

	   	  



	   39	  

4.	  Teoretisk	  och	  empirisk	  analys	  	  
	  
I följande kapitel presenteras vår insamlade empiri som baseras på de intervjuer som 
utförts. Vi avser att binda samman de teorier som framhållits i tidigare kapitel med 
den nämnda empirin. Med studiens läsbarhet i åtanke, presenteras inte empirin i sin 
helhet. Intervjuerna i sin helhet återfinns i en bilaga. I överlag följer kapitlet samma 
struktur som föregående med reservation för vissa förändringar som varit 
nödvändiga för bäst resultat.    
	  

 

Nedan följer återigen en presentation av respondenterna. I resten av kapitlet kommer 

de enbart att refereras till med efternamn. 

 

• Helena Kurki, konsult på CSR Factory AB.   

• Karolina Dubowicz, konsult på Hallvarsson & Halvarsson Konsultfirma.  

• Caroline Sparrhammar, kommunikationsansvarig på Whitespot.  

• Sandya Lang, CSR-Ansvarig på Nudie Jeans.  

• Pernilla Johansson, Global PR & Eventmanagment, på Björn Borg.  

• Ylva Sellberg, Buyer & Sustainability Coordinator på t J.Lindberg.  

• Anita Falkenek, hållbarthetschef på Åhlens AB.  

• Lennart Ekberg, Director of Sustainability på Haglöfs Scandinavia AB.  

 

Följande kapitel är uppdelat i fyra olika huvudrubriker; respondenternas syn på socialt 

ansvarstagande, Den komplexa kommunikationen, CSRs betydelse för varumärket 

och den nya konsumenten. Vi tolkar att det empiriska materialet som bäst kommer till 

sin rätt under dessa rubriker, då det är de ämnen som har diskuterats i teorin och 

framträtt under samtliga intervjuer. Därmed har vi valt att inledningsvis kartlägga 

begreppet CSR, motiv till att arbeta med CSR samt CSRs olika domäner under en 

övergripande rubrik (4.1) respondenternas syn på socialt ansvarstagande. Då det visat 

sig svårt att i empirin att särskilja de olika teorierna samt att respondenterna även talat 

om ansvarstagandet ur generella termer har medfört att vi funnit det mer värdefullt att 

sammanföra dessa teorier under en övergripande rubrik. Den komplexa 

kommunikationen (4.2) utgör nästkommande rubrik, och berör teorier så som 

intressentmodellen, kommunikationsstrategier, intern och extern kommunikation samt 

kommunikationskanaler med fokus på cause related marketing och socially 
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responsible business practices. Under dessa tydliggör vi respondenternas syn på 

kommunikation och hur ansvarstagandet kan kommuniceras för att påverka 

varumärket och konsumenter, vilket för oss in på nästa rubrik (4.3) CSR’s betydelse 

för varumärket. Under den rubriken berör vi teorier om varumärkets identitet och 

personlighet samt till viss del även varumärkets image. Kapitlet avrundas med den 

nya konsumenten (4.4) där vi kartlägger den nya generationens konsumentbeteende, 

frågar oss om konsumenter idag är mer etiska samt försöker kartlägga om 

hållbarhetsfördelar verkligen är ett viktigt kriterium i köpbeslutet. Detta för oss sedan 

in på det studiens avslutande kapitel där vi presenterar våra slutsatser och besvarar 

undersökningens forskningsfråga.  

4.1	  Respondenternas	  syn	  på	  socialt	  ansvarstagande	  	  
CSR beskrivs av Urip (2010) som en fundamental tro och metod där organisationen 

integrerar deras eget intresse med sociala frågor. Vidare framhåller författaren att 

CSR inte enbart ska integreras i verksamheten för att det är rätt ur samhällets ögon 

utan för att det långsiktigt ska bidra till lönsamhet. Detta perspektiv framhåller att det 

är viktigt att arbeta med det sociala ansvarstagande på en frivillig nivå och inte enbart 

för att samhället kräver det. Johansson påpekar att medvetenheten kring CSR-frågor 

har generellt ökat bland olika intressenter, där framför allt konsumenter under den 

senaste tiden har börjat ställa högre krav på företag. Hon framhåller att för ett antal år 

sedan ställde inte allmänheten de krav som de gör på företag idag. Den ökade pressen 

har resulterat i att de minsta möjliga kraven för företag har vuxit, med andra ord 

måste företag göra mer idag än tidigare. Även Laudal (2010) skiljer på obligatorisk 

och frivillig CSR, där författaren lyfter fram att det är de självvalda åtgärderna som 

skapar konkurrensfördelar för företag. Lang poängterar att det är en stor skillnad 

mellan obligatoriskt och frivilligt arbete, hon menar att ett företag antingen kan ta det 

hur långt som helst samtidigt som de enbart kan göra vad lagen fordrar. Hon resonerar 

kring vad som borde kallas för CSR eller om det är vad företag bör göra idag. Langs 

uttalande illustrerar den komplexitet som präglar begreppet idag. Även Sellberg 

styrker detta genom att hon beskriver CSR som ett väldigt brett område som både är 

komplext och svårhanterligt eftersom det finns många olika delar att arbeta med. Hon 

förklarar vidare att det är ett väldigt tidskrävande arbete som varken har några lätta 

lösningar eller enkla vägar att gå.  
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”Det spelar typ ingen roll hur mycket pengar du satsar det känns som om det aldrig är 
tillräckligt.” – Sellberg 

 
Att CSR är ett komplext område betonas också av Grankvist (2009) som framhåller 

att samtidigt som det är en trend att arbete med CSR så finns det en stor förvirring om 

vilka underområden som inkluderas i begreppet. Han förklarar att det handlar om 

företags frivilliga samhällsansvar som kan delas upp i tre huvudområden; ekonomiskt, 

miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Slutligen påpekar han att samtliga bör 

balanseras likvärdigt för att långsiktig hållbarhet ska uppnås. I relation till Grankvist 

(2009) synsätt pointerar Lang att ur ett helhetsperspektiv är samtliga tre områden 

likvärdiga men betonar att beroende på vilken typ av produktion företaget bedriver, 

varierar det hur djupt företag går i varje del och hur arbetet bedrivs. Ekberg förhåller 

sig däremot en aning skeptisk till situationen och påpekar att det inte idag går att 

förvänta sig att alla företag ska jobba likvärdigt med alla områden inom socialt 

ansvarstagande. Han förklarar vidare att det i praktiken är relativt svårt att dra en 

gräns mellan de tre olika aspekterna och att det i dagsläget handlar om att ta ett steg i 

rätt riktning. Detta stryks av Dubowicz som framhåller att nästan alla branscher och 

företag befinner sig i en analysfas där de överblickar sin värdekedja och begriper vad 

för typ av påverkan den har på omgivningen. Hon förklarar vidare att det är 

någonstans där som det enskilda bolaget bestämmer vilken prioritetsordning de ska 

ha, där många resonerar att lägga de stora och tydliga investeringarna närmast den 

egna verksamheten.  

 
Under förgående kapitel presenterades intressentmodellen som enligt Borglund et al. 

(2009) utgör en teoretisk grund för CSR-begreppet. Enligt Grafström et al. (2008) är 

det tillsammans med intressenterna som företag skapar ramarna för det sociala 

ansvarstagandet. Under intervjuerna har samtliga respondenter påpekat att det är den 

ökade kundmedvetenheten och medians hårda granskningar som har bidragit till att 

CSR har fått en centralare roll i företags verksamhet. Sellberg kritiserar medias 

påtryckningar och att det inte bara har haft positiva effekter. Företag hängs ut på ett 

sätt som inte är rimligt, konsumenten tror på det de läser och köper det rakt av. Hon 

anser att situationen sällan sätts i ett sammanhang med vad som har skett runtomkring 

eller hur det har sköts. Vilket enligt Sellberg tyder på att media har dålig kunskap om 

ämnet, hur det funkar och vad det egentligen handlar om.  
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”Det är bara såhär: okej ett företag har missat på den här punkten och då är man helt 
körd.” – Sellberg  

 

Sellbergs åsikt om att medias granskningar inte alltid representerar verkligheten delas 

delvis av Sparrhammar som menar att exempelvis program som Uppdrag Granskning 

ibland letar efter fel och skapar en obefogad rädsla. Däremot pointerar hon att medias 

roll i samhället är generellt positiv i CSR-sammanhanget eftersom det skapar 

svårigheter för företag att använda sig av greenwash.  

 

Det är tydligt att företag idag upplever stor press från externa intressenter och att det 

är den ökade medvetenheten hos dessa som är en av drivkrafterna till att företag 

arbetar med CSR. Basu och Palazzo (2008) särskiljer på tre olika motiv när det 

kommer till varför företag väljer att ta ett socialt ansvar. Författarna benämner dessa 

som intressentdriven, prestationsdriven och motivationsdriven. Under samtliga 

intervjuer har det framkommit att det är det första motivet som är främsta anledningen 

till att företag agerar mer ansvarsfullt idag. Det är tydligt att företags sociala arbete 

främst är en respons på påtryckningar från deras olika intressenter. Vidare förklarar 

författarna att det är det sistnämnda motivet som berör de inre drivkrafter som kan 

existera internt inom företag och behandlar frågor som står nära företaget. 

Sparrhammar anser att det finns två olika typer av företag – de som jobbar för att det 

är ett måste respektive de som är genuint intresserade som arbetar med både själ och 

hjärta. Dock tror hon att det är en stor del av alla företag som tar ett ansvar för att de 

är tvungna. Lang anser att de företag som enbart tar socialt ansvar för att tjäna pengar 

och vill ”tvätta rent” sitt varumärke kommer ha problem att få det hållbart på riktigt. 

Hon framhåller att CSR måste vara en integrerad del av företaget och i produkterna 

för att det inte enbart ska bli en extern marknadsföring som inte återspeglar 

verkligheten. Att drivkraften bör komma från en intern källa styrks även av Dubowicz 

som påpekar att företag i bred bemärkelse agerar på efterfrågan från intressenter men 

att de inte ska underskatta den interna drivkraften hos företag samt de människor som 

faktiskt brinner för sociala frågor i samhället och vill förbättra den nuvarande 

situationen. Samtliga respondenter är överens om att även om yttre påverkan är viktig 

så måste förändringen komma inifrån. Johansson lyfter fram att det måste finnas en 

inre övertygelse inom organisationen för att det sociala ansvaret ska drivas framåt.  
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“Jag tror att de allra flesta vill känna sig stolta över företaget som de företräder, de 
anställda vill känna att de bidrar till något meningsfullt.” – Dubowicz 

 

Lang förtydligar att Nudie Jeans har valt att arbete med CSR för att de under en 

längre tid har haft en tanke om att det är rätt väg att gå. Hon betonar att företag i 

klädbranschen måste ta bra beslut angående produktionen om det ska vara hållbart i 

längden. Detta framkommer dock inte som en standard i branschen då Sparrhammar 

understryker att den ekonomiska vinningen fortfarande är nummer ett även om 

samhället idag strävar efter att miljön och människors välmående ska vara det 

primära. Dock tror hon inte att marknaden har kommit så långt än och att det inte 

riktigt är en självklarhet att alla tänker på CSR idag – samhället befinner sig 

någonstans mittemellan där det är en balansgång mellan ren ekonomisk vinning och 

hållbar utveckling.   

 
”Vi är någonstans i mitten och behöver få loss den här sista klumpen som tror att vi 

inte behöver ta hänsyn till CSR.” – Sparrhammar 
 
Carroll & Schwartz (2003) lyfter fram att debatten kring socialt ansvarstagande 

uppkom i samband med att en forskare ställde frågan ”har företagen råd att ignorera 

sitt ansvar?”. Den nämnda frågan har uppkommit under samtliga intervjuer, där bland 

annat Ekberg menar att företag inte har råd att ignorerar sitt ansvar och att det är en 

missuppfattning att det skulle vara så mycket dyrare. Det är hans åsikt att företag som 

inte ställer om sina verksamheter inom en snar framtid kommer leva farligt. Även 

Lang framhäver att god etik är goda affärer idag. Hon tror att det förr eller senare 

kommer utkristallisera sig i dem som jobbar på ett bra sätt och att dessa företag 

kommer vara starkare genom konjekturer.  
 

I samband med framväxten av CSR presenterade Carroll & Schwartz (2003) tre 

dimensioner av socialt ansvarstagande; ekonomisk, rättslig och juridisk. Författarna 

framhåller att alla företag bör strävar efter att nå en filantropisk nivå av deras CSR, 

denna dimension påträffas i kombinationen mellan ekonomiskt och etiskt ansvar. 

Detta styrker Sparrhammars åsikt om att samhället och företag finner sig i en 

balansgång mellan ekonomisk vinning och hållbar utveckling. Enligt Carroll & 

Schwartz (2003) innebär de filantropiska förväntningarna att företag förväntas vara en 

bra samhällsmedborgare och stödja sociala- och miljömässiga frågor. Lang framhåller 
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att det är tillsammans med intressenter så som konsumenter, som ett företag kan 

uppnå en filantropisk nivå genom att de tillsammans går ihop för att stödja sociala och 

miljömässiga frågor. Men detta menar hon inte handlar så mycket om företagets 

grundläggande CSR-arbete. Hon påpekar även att det självklart går att lyssna på 

konsumenten i det här fallet, men att det inte finns några garantier för att de svarar på 

ett bra och representativt sätt. En undersökning kan visa ett resultat samtidigt som en 

annan kan visa ett annat, vilket resulterar att det inte blir hållbart i längden.  

 
“Då har vi en väldigt spretig CSR funktion, om vi anpassar oss efter kundens 

önskemål.” – Lang 
 

Både Borglund et al. (2009) och Grankvist (2009) understryker att CSR inte är en 

tillfällig trend som med tiden kommer att falla i glömska utan framhåller att det har 

kommit för att stanna. Denna uppfattning delas av samtliga respondenter och har 

tydligt framkommit under intervjuerna. Däremot varierar synen på hur framtiden 

kommer att se ut. Sellberg menar att företag kommer att fortsätta arbeta som de gör i 

nuläget, men att allt fler kommer att börja arbeta med CSR. Samtidigt anser hon att 

det finns en gräns för hur långt det kan gå och tror att det måste till mer globala 

initiativ för att det ska utvecklas ytterligare. Framför allt hoppas hon på att det leder 

till mer samarbete mellan företag och att de tillsammans ska driva ansvarstagandet 

framåt.  

	  
”Vi måste driva det ihop för ensam är man ganska svag.” – Sellberg 

	  
	  
Att det krävs någon form av förbättring i framtiden anser även Lang som lyfter fram 

att ur ett världsperspektiv så är de inte hållbart som klädbranschen ser ut idag. Det 

måste till en förändring för att vi ska kunna producera och konsumera som vi gör 

idag. Klädföretagen kommer att tvingas till att hitta alternativa lösningar framöver. 

Hon framstår som relativt säker på att denna förändring kommer falla sig naturligt 

men att det förmodligen kommer att ta lång tid. Sparrhammar är den enda 

respondenten som höjer varningsfingret och uttrycker en orolighet angående 

framtiden. Hon framhåller att det finns en risk för att det kan bli uttjatat och tappa sitt 

värde om företag inte hittar rätt sätt att kommunicera kring det. Det finns en risk för 

att det kan rinna ut i sanden. Vidare hyser Sparrhammar förhoppningar om att trenden 

fortsätter som den har börjat och att det blir mer viktigt i samband med att människor 
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blir mer medvetna. Hon menar att hela världen idag har skapat en struktur där hållbar 

utveckling är en central fråga och att människor kommer bli införstådda med detta 

vare sig de anser att det är viktigt eller inte. Ett drömscenario vore om företag kan 

börja tjäna allt mer pengar på miljövänlig produktion och att ekologiska produkter i 

framtiden inte kommer vara det dyraste alternativet utan en ren självklarhet.    

4.2	  Den	  komplexa	  kommunikationen	  	  
Grafström et al. (2008) påpekar att olika intressentgrupper kräver att företag är mer 

transparanta och i högre grad vill ha information angående hur verksamheter bedrivs. 

I samma anda beskriver Morsing (2005) att företags åtagande är svårt att delge men 

att kommunikationen är en förutsättning för att det företags ansvarstagande ska 

uppfattas som värdefullt. Författarna framhåller här vikten av extern kommunikation 

och att deras åtaganden som når företags skilda intressenter annars tenderar deras 

åtagande att bli intetsägande. Vidare förklarar Schmeltz (2011) att denna 

kommunikation försvåras i samband med att företag av olika anledningar tenderar att 

dra sig från att kommunicera sitt CSR-arbete. Detta framgår även i intervjun med 

Sparrhammar som berättar att nästan alla företag hon har kommit i kontakt med är 

rädda för att offentligt gå ut med deras meddelande. Hon poängterar att om företag 

bedriver en rak och ärlig kommunikation behöver det inte vara ett problem, men att de 

företag som tidigare bedrivit missledande marknadsföring kring deras ansvarstagande 

har försvårat den nuvarande situationen avsevärt. Enligt Sparrhammar existerar det en 

negativ våg i samhället där fokusen främst ligger på att lyfta fram det dåliga och 

därmed åsidosätts det positiva arbete som många företag faktiskt utför idag. Hon 

uttrycker att företag är oroliga för att deras åtagande kommer att förknippas med 

greenwash, vilket idag har blivit ett stort problem och sätter hinder för en öppen 

kommunikation.  

 
”Kommunicerar företag inte sitt ansvarstagande blir det endast ett uttryck som bara 
finns där i periferin, om ingen vågar konkret gå ut och prata om det får det aldrig ett 

riktigt värde. Det förblir ett tomt ord. ” – Sparrhammar   
 

Likväl som Sparrhammar så accentuerar Schmeltz (2011) att många företag inte är 

medvetna om hur betydelsefullt det är att kommunicera sitt CSR-arbete och att de 

flesta är obekväma när det kommer till att delge deras syn på socialt ansvarstagande. 

Sellberg nämner att på J.Lindeberg har man valt att inte kommunicera sina åtagande 
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till deras målgrupper på grund av de inte anser att det skulle gynna deras varumärke. 

Lang berättar att det just den negativa kritiken som är anledningen till att företag 

generellt inte väljer att gå ut med deras åtagande. Hon framhåller att företag gör 

mycket idag samtidigt som det finns områden som de inte arbetar fullt så aktivt med 

och är en av anledningarna till att de inte vågar prata om det.  

 

Till skillnad från Lang så menar Sparrhammar att företag inte bara bör förmedla de 

stora åtagandena utan även att de små grejerna som sker internt inom verksamheten 

bör lyftas fram och kommuniceras externt. Hon berättar att det är många av de företag 

hon arbetat med som anser att de inte har kommit så långt med sitt CSR-arbete men 

när de börjar diskutera kring ämnet så märker båda parterna att de faktiskt gör en hel 

del. Sparrhammar förtydligar att det finns många företag som gör jättemycket för 

deras personal då de exempelvis har personalevents varje månad och interna kurser, 

det är också CSR poängterar Sparrhammar.  

 

Det är tydligt att konsulter och företag har delade åsikter om vad som bör 

kommuniceras till intressenterna. Sparrhammar menar på att det är viktigt att vara 

öppna och transparant när det kommer till externa såväl som interna åtagande. 

Emellertid verkar det vara få företag som har anammat detta och drar sig fortfarande 

från att kommunicera deras arbete vilket sannolikt försvårar att det sociala 

ansvarstagandet får en väsentlig roll i konsumentens köpbeslut. Även Ekberg medger 

att Haglöfs har varit passiva när det kommer till att kommunicera sitt ansvarstagande 

till deras konsumenter, i samma mening poängterar han att det har varit ett medvetet 

val av företaget. Däremot berättar han vidare att Haglöfs på senare tid har börjat 

kommunicera mer och att de i framtiden kommer att göra det i allt högre utsträckning. 

Ekberg resonerar att det är farligt att börja kommunicera innan företag har utfört 

själva arbetet då de sätter dem i en sårbar position från kritisk granskning.  
 

Även Sellberg framstår som osäker när det kommer till hur det sociala 

ansvarstagandet ska förmedlas i samband med att hon poängterar att det är svårt att 

börja kommunicera ett företags CSR-arbete som ett ”added-value”. Hon tror att ett 

företag måste köra på sitt ansvarstagande fullt ut för det inte ska uppfattas som 

förvirrande för konsumenterna. Kurki lyfter även fram vikten att det sociala 
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ansvarstagandet ska var en del av kärnaffären och inte bara fungera som någon form 

av tilläggsvärde då det kan tappa sin legitimitet.   

 

”Jag tror det blir en väldig konflikt att säga att vi är både fashion och CSR. Jag tror 
man måste välja och köra på det till 100 %, då kan man kommunicera att det är green-

fashion eller vad som helst.” – Sellberg 

	  
Som nämnt tidigare är det sociala ansvaret ett komplext och svårhanterligt område, 

vilket återspeglas i kommunikationen. Sellberg lyfter fram den problematik som kan 

uppstå vid företagets externa kommunikation, i relation till detta poängterar Lang ett 

företag måste välja sitt fokus annars kan det bli ett väldigt splittrat budskap för 

konsumenten. Hon förklarar att Nudie Jeans inte tydligt informerar allmänheten om 

sitt CSR-arbete för att de inte vill framstå som ett miljömärke utan som ett 

”fashionmärke”. Lang förtydligar att det inte behöver innebära att de jobbar mindre än 

ett företag som kommunicerar sitt arbete, utan det är ändå något som finns bakom och 

styr deras verksamhet.  

 

För att underlätta kommunikationen för företag presenterar Morsing och Schultz 

(2006) tre olika strategier; informationsstrategi, responsstrategi och 

involveringsstrategi. Enligt författarna belyser dessa utvecklingen från en standard 

envägskommunikation till en mer ömsesidig dialog mellan företag och intressenter. 

Under intervjuerna har det tydligt framkommit att företagen i dagsläget har valt att 

inte kommunicera deras arbete i den mån som konsulter anser att de bör göra. Det 

visar att de flesta fortfarande befinner sig i den första strategin som enligt Morsing & 

Schultz (2006) främst fokuserar på att sprida information på ett så objektivt sätt som 

möjligt. Kommunikationen utformas i olika typer av broschyrer, pressmeddelande och 

faktablad. Samtliga av de representerade företagen kommunicerar deras 

ansvarstagande till deras intressenter genom att informera på deras respektive 

hemsidor på internet vad de gör, hur de arbetar och vilka organisationer de associeras 

med.  

 

Att nå ut till marknaden genom olika kanaler beskrivs av Kotler & Lee (2005). Den 

vanligaste kommunikationsformen bland företag utgörs av olika miljömärkningar som 

inkorporeras i produkterna, oftast i det använda materialet och visar på hur 
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framställningen av produkterna har gått till. Författarna benämner denna kanal som 

´Socially Responsible Business Practice’ och innebär att ett företag implementerar 

krav och riktlinjer från en välgörenhetsorganisation i ersättning mot märkning eller 

certifiering. Flies et al. (2007) understryker att dessa olika märkningar kan hjälpa et 

företag i att kommunicera deras CRS-åtagande mot konsumenten. Även Ekberg delar 

denna uppfattning då han framhåller att det är ett bra sätt att nå ut till de konsumenter 

som inte är så insatta i ämnet, då han tror att majoriteten av konsumenterna i nuläget 

inte är bekanta med CSR. Sellberg delar inte Ekbergs åsikt då hon anser att 

märkningarna sällan säger allt om själva slutprodukten men kan tänka sig att 

konsumenterna tycker att det är värdefulla, vilket förmodligen är anledningen till att 

de är en vanlig kommunikationsform idag. Lang ställer sig skeptisk till de olika 

miljömärkningarna. Hon förklarar att de inom företaget hittills har resonerat att de 

inte vill ta fokus från plaggen genom att sätta massa logor på dem.  

 
“Det är klart att konsumenten på visst sätt efterfrågar det, men samtidigt finns det en 

sådan förvirring kring vad alla dessa certifieringar innebär så det är inte säkert att det 
ger resultat.” – Lang  

 
Vidare framhåller Lang att det är av större betydelse att ha CSR-delen integrerad i 

produkterna istället för att kommunicera direkt mot konsumenten. På så vis framhävs 

alla de åtgärder som företagen dagligen jobbar med. För Nudie Jeans exemplifieras 

denna form av kommunikation genom att företaget lanserade en hel kollektion med 

ekologiskt bomull i somras. Det är för tidigt att se och dra för stora slutsatser kring 

kampanjens framgång, däremot berättar hon att standard försäljningen har gått väldigt 

bra men att det är svårt att avgöra vad som har lett till det goda resultatet.  

 

Frågan hur det sociala ansvarstagandet ska kommuniceras till konsumenten kvarstår. 

Enligt Sparrhammar är det en väldigt svår fråga som främst handlar om att anpassa 

kommunikationen efter företaget du jobbar på. Det första rådet hon brukar ge till 

företag är att CSR-frågorna måste internt kommuniceras inom företaget för att tydligt 

visar vart företaget står. 
  

“Klarhet, öppenhet och tydlighet inom företaget är viktigt, så att alla faktiskt kan bli 
ambassadörer för sitt eget företag.” – Sparrhammar  
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Vidare beskriver Sparrhammar att det är viktigt att använda sig av kreativa uttryck i 

den externa kommunikationen eftersom CSR och hållbar utveckling kan upplevas 

som ett tråkigt och politisk ämne. Kombinationen av det kreativa med information 

och fakta är enligt henne ett bra sätt att nå ut till konsumenten. Dubowicz anser att det 

är viktigt att anpassa kommunikationen efter företagets målgrupp och det ultimata är 

det som inte sätter för höga krav på konsumenten som enligt henne utförs enklast via 

digitala kanaler eller i butiken med hjälp av personal. Detta understryker 

Sparrhammars åsikt om att det finns en välfungerande och tydlig intern 

kommunikation.  

 

Ytterligare en strategi för kommunikation som Kotler & Lee (2005) beskriver är 

cause-related marketing och är även den kanal som under intervjuerna har diskuterats 

mest kring. Strategin innebär att företag donerar en viss procentandel av produktpriset 

till en viss välgörenhetsrörelse. För själva företaget ska det i slutändan resultera i en 

positiv uppfattning om varumärket. Lang är osäker på om cause-related marketing 

verkligen leder till en positivare bild av företaget. Däremot anser hon att om ett 

företag vill involvera sig med ett välgörenhetsändamål bör anledningen vara annan än 

ur ett marknadsföringssyfte. Hon poängterar det är viktigt att rätt ändamål eller 

organisation väljs. För att förhindra att det står fel bör båda parterna vara selektiva i 

sina val. Exempelvis har Nudie Jeans valt att arbete och skänka pengar till Amnestys 

arbete. Lang lyfter fram att det måste kännas bra för båda parter annars blir det mest 

en marknadsföring som inte speciellt mycket tillbaka. Enligt Sellberg kan cause-

related marketing vara en bra marknadsföringskanal men egentligen säger det 

ingenting om företagets CSR-arbete i övrigt.  

	  

Det framkom tidigare i kapitlet att intressenter eftersöker öppenhet och transparens 

hos företag. Dubowicz understryker att det är den bästa vägen för företag att 

kommunicera med marknaden idag. Hon lyfter fram vikten av att upplysa 

konsumenten med ett öppet- och transparent förhållningssätt. En förutsättning för att 

CSR ska kunna utvecklas är företag vågar prata om det och Dubowicz framhäver att 

det är värdefullt att bjuda med konsumenten på den resa företaget att gett sig in på.  

Även Lang lyfter fram att kommunikationen i framtiden kommer att handla om ett 

mer transpararent förhållningssätt, vilket kommer göra det enklare och tydligare för 

konsumenten i samband med att det finns mer information att tillgå.  
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“Bolagen har i princip en skyldighet att vara transparanta, sen är jag totalt medveten 

att det är en jätteutmaning att få till det på ett bra sätt.” – Dubowicz 

4.3	  CSR	  betydelse	  för	  varumärket	  	  
Varumärkets identitet lyfts fram av Kapferer (2012) som påpekar att den består av 

dess vision, tro och kärnvärden. Aaker (2010) framhåller att varumärkesidentitet 

ledsagar konsumenter och skapar lojalitet. Sparrhammar förklarar att målgruppen ska 

kunna identifiera sig med varumärket, det är det marknadsföringsprocessen handlar 

om, att kunna skapa sitt varumärke efter sin målgrupp och bygga en identitet kring 

den. Dubowicz påpekar att varumärket är summan av allt som associeras med 

varumärket och ifall dessa associationer kopplas till något bra leder det ofta till en 

positiv respons. Hon förklarar att CSR tenderar att stärka varumärkets identitet internt 

och externt. Internt kan CSR öka varumärket i dess anställdas ögon samt bidra till en 

mer attraktiv arbetsplats som leder till bättre rekryteringsmöjligheter. Ekberg stödjer 

detta resonemang då han förklarar att CSR arbetet är viktigt för att kunna attrahera 

och anställde den yngre delen av arbetsmarknaden. Dubowicz förklarar att den del av 

CSR-arbete som kommuniceras kan komma att förstärka varumärkesimagen i 

intressenternas ögon. Flertal av respondenterna var överens om att det bör existera 

internt och extern CSR arbete inom företag idag. 

 
”Många unga är intresserade av ett värderingsstarkt företag, ett företag som inte bara 

tänker på sin vinst, utan tänker på att stötta lokala och globala samhällen samtidigt 
som de gör bra affärer” – Kurki  

 

Aaker (2010) förklarar att emotionella och rationella faktorer av varumärket bidrar till 

att skapa en relation mellan konsumenterna och företagen och att dessa kan förstärka 

eller försvaga varumärkesidentiteten. Sellberg påpekar betydelsen av att arbeta med 

CSR i linje med varumärkets identitet, att det CSR arbete som kommuniceras kan 

kopplas till företagets varumärke och värderingar. Pringle & Thompson (1999) 

förklarar att värdet av varumärke inte längre utgörs av enbart emotionella och 

rationella fördelar, utan att konsumenter idag kräver mer. Författarna nämner att 

varumärket nu ska representera mer än bara bra pris och god kvalitét, konsumenterna 

vill veta vad varumärket står för. Detta förklarar Pringle & Thompson (1999) som ”en 

tredje våg”, en utveckling från de emotionella och rationella faktorerna, till att även 

etiska och sociala aspekter spelar en roll i vår uppfattning av ett varumärke. 
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Författarna lyfter fram att socialt ansvarstagande på så sätt kan användas som en 

strategi för att bygga upp varumärkets identitet och stärka dess värden, vilket kan 

bidra till att skapa lojalitet och kundrelationer. Johansson påpekar att sociala frågor är 

ett effektivt sätt att bygga upp sitt varumärke och utgör en varumärkes strategi för 

flertal företag. 

 

Sellberg lyfter dock fram en annan bild av varumärkesbyggning genom CSR, och 

förklarar att kommunicera sitt CSR arbete inte alltid är av yttersta vikt då det handlar 

om vilken fokus företaget har och hur de vill bli uppfattade. Sellberg lyfter fram att 

J.Lindeberg exempelvis vill bli sedda som ett fashion märke, och därför har valt att 

inte lyfta fram miljöaspekter av sitt arbete, då de inte ligger i linje med varumärket. 

 

Sparrhammar påpekar att det finns få nackdelar med att bygga sitt varumärke kring 

CSR. Hon förklarar att det viktigaste är att göra det som är möjligt från företagets sida 

och sedan kommunicera detta. Hon menar att det i sin tur bidrar till en 

varumärkesidentitet som värnar om socialt ansvar och kan skapa en högre 

varumärkesprofilering. Varumärkets personlighet identifieras av Aaker (2010) som 

mänskliga egenskaper som är förknippade med ett varumärke. Författaren förklarar att 

varumärkets personlighet kan användas för att positionera varumärket och skapa 

relationer med sina konsumenter. Bousch & Madrigal (2008) påpekar att varumärkets 

personlighet kan bidra till ett ökat värde för konsumenten genom tre olika aspekter; 

genom att skapa ett personligt uttryck, skapa och stärka relationer och emotionella 

fördelar. Sparrhammar lyfter fram att CSR och hållbarhet har utvecklats till en livsstil, 

där konsumenter konsumerar som de lever. Hon påpekar att konsumenter vill 

identifiera sig med bra produkter och företag som värnar om världen. Lang påstår att 

Nudies Jeans CSR-arbete inte direkt har varit inriktat på att stärka varumärket, utan 

att man utgått ifrån ett hållbarhetsperspektiv som kommit inifrån verksamheten. Lang 

poängterar att det är en del av deras företagsanda och att man inte sett på det som 

extra varumärkesbyggande eftersom det är en vision som har funnits med ifrån början. 

Flertal av de företag som respondenterna företräder har lyckas skapa ett personligt 

uttryck kring sitt varumärke som utgörs av emotionella fördelar för konsumenten 

genom deras sociala ansvarstagande.  
 



	   52	  

Aaker (2010) lyfter fram att när en individ sammankopplar varumärket till sin 

personlighet, blir det ett uttryck för vem individen är. Författaren förklarar att 

varumärkets personlighet därför är en essentiell del av varumärkets värde. Sellberg 

upplyser om balansen mellan varumärke och CSR. Hon förklarar att J.Lindberg inte 

vill att deras sociala ansvarstagande skall integreras med deras varumärke för mycket, 

det ska finnas en anpassning. Sellberg betonar att konsumenterna känner allt mer att 

CSR är något viktigt som ska finnas med i en affärsplan, samtidigt som hon tror att 

om ett företag enbart driver den linjen så får de automatisk en smalare kundgrupp.  

 

Att CSR kan stå för en unik del av ett varumärkes personlighet framhåller även 

författarna Bousch & Madrigal (2008). De påpekar att konsumenter vars värderingar 

och normer är liknande med varumärkets personlighet har det lättare att skapa en 

relation med varumärket. Detta resonemang stämmer överens med Dubowicz 

påstående om ansvarstagandets koppling till varumärket. När konsumentens 

preferenser stämmer väl överens med varumärkets personlighet blir det lättare att 

skapa en relation. Det är därför viktigt för företag att kunna identifiera sin målgrupp 

och utvärdera vad som är viktigt för just dessa. Därefter bör företag se till hur CSR-

arbetet ska konstrueras och kommuniceras till den specifika målgruppen. 

 

Johansson lyfter fram att det finns olika grader av integrering av CSR i 

organisationen, det finns företag som gör det minsta möjliga och sen företag som har 

förstått att det är varumärkesbyggande och tar sitt ansvar. Det gäller att hitta det 

företag kan bidra med och som är i linje med deras varumärke samt målgrupp för att 

sedan kommunicera. Respondenterna har alla ansett att det är bra att arbete med CSR 

men det särskiljer sig sedan i vilken grad och hur det ska kommuniceras och vara 

integrerat i varumärket. Dubowicz pointerar att CSR är det nya företagandet och att 

standarden kommer att höjas. Konsumenters attityder förändras, vilket innebär att 

företagen och vad de representerar bör ändras för att kunna attrahera dessa. Dubowicz 

menar därför att varumärkets personlighet i framtiden kan utgöras i stor del av sociala 

frågor. 

 

Varumärkets image beskrivs som den samlade bild en konsument har av ett företag 

kan och är en aspekt som företag anser vara av stor innebörd idag. Cheski (2012) 

beskriver varumärkets image som bilden, känslan eller uppfattningen som 
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konsumenten har eller upplever när den tänker på varumärket. McWilliam (2011) 

pointerar att den kan sägas utgöras av allt en konsument associerar med varumärket. 

Dowling (2001) menar att en positiv image kan bidra till att skapa en starkare lojalitet 

hos konsumenterna och ett konkurrenskraftigare varumärke. Falkenek tar upp CSR 

som bidragande faktor till ett företags image. Flertal av respondenterna nämner att 

CSR har ökat på grund av medias granskning, detta har i sin tur resulterat i att imagen 

hos företagen har fått i en positiv respektive negativ påverkan från denna granskning. 

Imagen har blivit en av de anledningar till varför företag arbetar med CSR-frågor och 

kommuniceras dessa, just för att kunna skapa en bild hos konsumenterna och vara 

konkurrenskraftiga. Ekberg stärker detta resonemang i samband med att han lyfter 

fram att ett företags CSR-arbete påverkar deras image. Vidare förklarar Ekberg att det 

blir en större medvetenhet bland konsumenterna och detta resulterar i att företag bör 

förmedla en bild som associeras med socialt ansvarstagande. Det innebär att 

varumärken som vill växa och överleva länga bör integrera CSR i varumärkets image. 

Sellberg delar inte Ekbergs och har som tidigare nämnt att de (J.Lindberg) inte vill bli 

sedda som en miljövarumärke utan ett fashionvarumärke. Vidare förklarar hon att 

media har en tendens att vara väldigt kritiska mot företag som kommunicerar sitt 

CSR-arbete om det har brist på någon punkt. Detta är både på gott och ont förklarar 

Sellberg, utifall konsumenten har en bild av varumärket som är nära relaterat till det 

sociala ansvaret och det fallerar på någon punkt kan varumärket ta väldigt stor skada. 

Richey & Ponte (2011) stärker Sellberg uttalande, författarna framhåller att ett 

varumärke kan ses som en värdefull resurs men att det kan även omvandlas till något 

negativt om media uppmärksammar det för att företaget har tagit dåligt ansvar inom 

miljö- och sociala områden. 

 
”För driver du den frågan utåt så måste du också kunna tåla att bli granskad” 

 – Sellberg 
 

Majoriteten av respondenterna att det finns en positiv och en negativ utgång att arbete 

med CSR och skapa en image kring sitt varumärke. Samtidigt är de överens att 

ansvarstagandet kan stärka varumärket. Robert & Dowling (2002) framhåller att ett 

varumärke som har en bra image och rykte under en längre tid har en större chans att 

få ekonomiskframgång. Galan & Melo (2011) påpekar även att CSR skapar en bra 

image som resulterar i ett positivt ekonomiskt resultat. Sparrhammar förklarar 
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paradoxen mellan ekonomiska incentiv och CSR inverkan på dem. Tidigare lyfte hon 

fram att den ekonomiska vinningen fortfarande är första prioritet för företag och att 

det sociala ansvarstagandet bör integreras i organisationen. Detta kommer att så 

småningom att återspeglas i varumärkets image.   

	  

4.4	  Den	  nya	  konsumenten	  	  	  
Williams et al. (2011) lyfter fram att dagens konsumenter, i större grad än tidigare 

generationer, ställer sig positivt till gröna lösningar och att stödja sociala frågor, men 

att de samtidigt är skeptiska till vad företag säger. Även framhålls även Dahlén & 

Lange (2011) men författarna talar även för att det finns en stor spridning bland 

konsumenter och hur de ställer sig till företags CSR-initiativ, där somliga är positiva 

och andra skeptiska. Johansson styrker detta och menar att det handlar om 

individuella skillnader mellan personer, där vissa brinner för sådana här frågor mer än 

andra. Enligt Crane (2000) har skepticismen bland konsumenter uppkommit som en 

följd av den greenwash våg som svepte fram bland företag på 90-talet. Dahlén & 

Lange (2011) påpekar att detta gjort att konsumenter har en tendens att se på CSR-

arbete som ett marknadsföringsknep. Johansson understryker att det lätt kan vara så 

och anser att detta är tråkigt eftersom det bidrar till att konsumenter blir mindre 

engagerade i sådana frågor. Sparrhammar menar att det även har gjort att företag är 

mer rädda för att kommunicera sitt budskap till konsumenterna, då det kan uppfattas 

som greenwashing.  

 

Kurki nämner att det idag finns en större medvetenhet hos konsumenterna, vilket 

bland annat media har varit med och bidragit till. Media har genom att lyfta fram 

icke-fungerande arbetsförhållanden i produktions- och lågavlönade länder så som 

Bangladesh, Indien och Pakistan, ökat medvetenheten hos dagens konsumenter och 

gjort att dem mer intresserade av dessa frågor. Hon påpekar att den nya generationen 

unga talar mycket mer om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och rättvis handel 

vilket visar på en större medvetenhet hos den yngre generationen. Även Sparrhammar 

poängterar att den yngre generationen har betydligt bättre koll och att dessa anser det 

viktigare att veta hur saker och ting produceras än tidigare generationer. Genom att 

dessa ställer krav så kommer företag att tvingas anpassa sig mer och mer. Även 

Johansson och Dubowicz menar att konsumenter idag i större grad vill veta hur 

produkter har framställts och vilken påverkan de har på samhället och miljön.  
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”Jag som konsument är inte bara intresserad av vad jag får i handen utan jag vill veta 

hur saker och ting går till i processen för att ta fram produkten”.  
 – Johansson 

 

Dubowicz lyfter fortsättningsvis fram att kraven på företagen ökar och att 

konsumenter numera har större förväntningar på de varumärken de köper och har en 

relation till. Detta gör att bolag behöver vara lyhörda och se till de ökade kraven och 

förväntningarna från konsumenterna. Mohr et al. (2001) talar om framväxten av ett 

nytt konsumentbeteende - Socially Responsible Consumer Behaviour – och menar att 

allt fler konsumenter idag tänker på vad deras konsumtion har för påverkan på 

samhället i stort.  Williams et al. (2011) och Richey & Ponte (2011) argumenterar för 

att konsumenter idag har blivit mer etiska i sitt köpbeteende och Holzer (2006) talar 

för att konsumenter i större grad ”röstar med plånboken för en etisk ståndpunkt”. 

Sellberg håller med om att konsumenter har blivit mer moraliska och etiska i sitt 

köpbeteende, men att media samtidigt haft en stor påverkningsgrad. Ekberg 

instämmer att beteendet är en reaktion av att media har öppnat våra ögon för 

problemen i världen. Han påpekar att idag vet alla om att en klimatförändring är på 

gång och vi har förstått vilken påverkan människan har på jorden och dess resurser. 

Hållbarhetsfrågor har på så sätt blivit essentiella för vår överlevnad på jorden. 

Sparrhammar argumenterar för att det på så sätt kan ses som att hållbarhetsfrågor har 

blivit viktigare av rent egoistiska motiv, inte att vi som konsumenter och människor 

blivit mer moraliska på ett själsligt plan. Människan har helt enkelt insett allvaret i hur 

dess sätt att leva påverkar planeten och att det är dags att ställa om. Argumentet ligger 

i linje med Hill & Lee (2012) som anser att motivationen till ett mer ansvarsfullt 

konsumentbeteende ligger i att vi har insett vår egen påverkan på planeten. Sellberg 

poängterar också att vi idag har mycket mer information och att media kan rapportera 

mer om vad som händer i missgynnade och lågavlönade länder. Lang menar att det är 

svårt att säga om konsumenter idag blivit mer etiska i sitt köpbeteende, men ställer sig 

skeptisk till att så är fallet. 

 

I teorin fastslog Richey & Ponte (2011) att den nya konsumentens beteende har 

bildats som en reaktion på förändrade köpbeteenden där konsumtion idag ligger till 

grund för ett självförverkligande. De menar att dagens konsumenter uttrycker sin 
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individualitet genom produkter och gör sin livsstil till ett livsprojekt där produkterna 

ska reflektera individens värderingar. Williams & Page (2011) motiverar att den nya 

generationen konsumenter därför söker efter varumärken som kan reflektera deras 

egna värderingar. Författarna pointerar att den nya konsumenten är image driven och 

efterfrågar i större mån varumärken och design före exempelvis kvalitet. De förklarar 

vidare att konsumenter på så sätt tar ståndpunkt med sin image och att produkterna de 

köper ska visa vem de är och vad de står för. Sparrhammar stämmer in med 

argumenten och talar för att konsumenter allt mer vill kunna identifiera sig själva med 

de varumärken de köper.  

 
”Människor vill identifiera sig med något som är bra och kvalitativt, och något som gör 

någonting bra för världen.” – Sparrhammar 
 

I intervjun med Dubowicz framgick det också att om konsumenten associerar 

varumärket med något som denne själv tror på, något som överensstämmer med de 

egna värderingarna och preferenserna, så är det troligt att det uppskattas och även 

belönas. Tar företag ett stort socialt ansvar som stämmer överens med konsumentens 

egna värderingar, kan det beteendet på så sätt komma att belönas av konsumenten, 

vilket stödjer teorier om att ansvarstagandets påverkan på varumärket kan ha en 

betydelse i köpbeslutet. Argumentet ligger i linje med Mohr et al. (2001), Podnar & 

Golub (2007) samt Dahlén & Lange (2011) som talar för att konsumenter idag i större 

utsträckning väljer att belöna respektive straffa företag beroende på hur deras 

värderingar delas med företaget. Sparrhammar poängterar dock att det ofta är den 

ekonomiska faktorn som blir avgörande, att konsumenter ofta vill handla varumärken 

vars värderingar överensstämmer med de egna, men som inte alltid har råd. Vidare 

tror hon att människor försöker handla det de tror och står för, och att CSR där är en 

viktig faktor.  

 

Sparrhammar menar att på samma sätt som individer söker efter varumärken att 

identifiera sig med, så bör företagen leta efter de målgrupper av individer som 

identifierar sig med varumärket. Ekberg fastslår dock att det faller sig ganska naturligt 

och att Haglöfs målgrupp, som till stor del består av naturnära individer, förväntar sig 

att företaget ska ta ett större miljömässigt ansvar. Även Johansson poängterar att det 

faller naturligt att man ska anpassa sitt CSR-arbete efter den målgrupp företaget har 
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och att man på så sätt kan matcha företagets värderingar med målgruppens 

värderingar. Både Johansson och Dubowicz betonar att det därför är målgruppen som 

styr företagens val av CSR arbete. Lang menar dock att man inte alltid behöver se till 

företagets målgrupp, utan kan arbete med CSR på det sätt som känns mest rätt för 

företaget. 

 

Samtidigt råder det en diskussion kring den inkonsekvens som råder mellan hur 

konsumenter ställer sig till företags CSR-ansvar och hur de sedan agerar i köpbeslutet. 

Dahlén & Lange (2011), Podnar & Golub (2007) samt Fliess et al. (2007) 

argumenterar alla för att konsumenter ofta ställer sig positivt till hållbara fördelar med 

produkter, men att detta sedan inte reflekteras i köpbeslutet. Kurki poängterar att 

konsumenter i många fall säger att de vill handla på rätt sätt, men när det väl kommer 

till kritan så handlar de inte de man säger, utan faller tillbaka. Istället menar hon att 

andra faktorer blir avgörande i köpbeslutet, som exempelvis priset. Hon betonar att 

konsumenter exempelvis kan ha intentioner att inte köpa den billiga t-shirten och har 

väldigt många argument för det, men att de ändå tillslut köper den. Med andra ord, 

övertygelsen resulterar inte alltid i rätt handling.  

 
”Det är en intressant företeelse och ställer en del frågor. Behöver vi bli mer 

övertygade? Är det fler som behöver bli övertygade för att vi ska få till stånd en ny 
konsumtionstrend? Är vi så prisstyrda att vi blundar vid konsumtionstillfället?” 

 – Kurki 
 

Även Sellberg ställer sig frågan om hur många konsumenter som egentligen bryr sig 

och hur många som tror att de bryr sig. Sellberg påpekar även att hon inte tror att 

konsumenter förstår hur deras egna handlingar kan ha konsekvenser för den stora 

bilden. Hon resonerar att om ett klädföretag exempelvis har gjort något dåligt, som att 

arbetarna inte för tillräckligt betalat så är det få konsumenter som kan koppla det till 

att när de köper den där billiga t-shirten för 100 kr så bidrar det faktiskt till hela den 

karusellen. Detta argument går i linje med Fliess et al. (2007) som menar att många 

konsumenter inte ser hur deras individuella handlingar har någon påverkan på den 

stora samhällsbilden eller känner sig allt för små för att göra någon skillnad. 

 

Dahlén & Lange (2011) argumenterar för att CSR endast kan ses som ett av flera 

kriterier i köpbeslutet. Podnar & Golub (2007) samt Fliess et al. (2007) styrker detta 
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och tillägger att det för de flesta konsumenter fortfarande är andra kriterier som är 

dominerande i köpbeslutet, bland annat pris, och att hållbarhetsfördelar först hamnar 

längre ner på listan. Fliess et al. (2007) visar dock tendenser på att CSR har klättrar på 

listan och blivit ett viktigare kriterium i köpbeslutet. Detta lyfts vidare fram av 

Sellberg som betonar att exempelvis kvalitet, pris och design för de flesta 

konsumenter är viktigare faktorer än CSR-fördelar inom klädindustrin. Ekberg är inne 

på samma linje och betonar att det idag egentligen bara är drygt 5 % av 

konsumenterna som i första hand efterfrågar hållbara produkter. Sparrhammar 

diskuterar även hon att CSR kan ses som ett av flera kriterier i köpbeslutet och något 

som hon skulle vilja se var högre upp på prioriteringslistan. Hon för också det 

ekonomiska argumentet och menar att det fortfarande är de billigaste produkterna som 

det konsumeras mest av. Skillnaden i människors personliga ekonomi är också en 

faktor som behövs ta med i diskussionen, att alla inte har en lika stor inkomst. Detta 

argument styrks av Fliess et al. (2007) som poängterar att individens egen inkomst är 

en stor orsak till att priset fortfarande är dominerande. På så sätt blir det, enligt Kurki 

viktigt att de hållbara produkterna hamnar i samma prisklass som de alternativa 

produkterna eftersom hållbarhetsfördelar då kan bli ett mer avgörande kriterium i 

köpbeslutet. Ekeberg förklarar att om en konsument står och väljer mellan två jackor 

som kostar ungefär lika mycket, och den ena informerar om att den är producerad på 

ett bra sätt, anser Ekberg att konsumenten inte behöver vara alltför intresserad för att 

välja det bättre alternativet.  

 

Dessa argument ligger i linje med Fliess et al. (2007) som resonerar för att om två 

produkter är i samma prisklass väger hållbarhetsfördelar tyngre i köpbeslutet. Även 

Podnar & Golubs (2007) undersökning visade på att fler konsumenter valde hållbara 

produkter när de befanns i samma prisklass som de alternativa. Dubowicz anser även 

hon att andra parametrar måste vara på plats innan konsumenter ser till hållbarhet som 

ett kriterium i köpbeslutet och att CSR på så sätt kan ses mer som ett mervärde som 

ligger högre upp på preferenslistan.  

 
Är det ett plagg som du ska ha på dig då är du inte beredd att sätta på dig vad helst till 

vilket pris som helst för att det är ekologiskt. Det beror mycket på vad för typ av 
konsument man är.” – Dubowicz 
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Ekberg betonar också att det helt beror på konsumenten men att det först och främst är 

viktigt att produkten klarar de krav och den miljö som den är skapad för. Är den 

dessutom producerad på ett bra sätt med bra material så är det optimalt. Han 

poängterar dock att det finns konsumenter som inte kan tänka sig att köpa produkter 

som inte är framställda på ett bra sätt med kvalitets- och hållbarhetsmärkningar. 

Samtidigt tror Ekberg att det klättrar högre och högre upp på kunders preferenslistor 

och att CSR inom klädbranschen är ett viktigare kriterium för plagg med liten 

modegrad.  

 

Dahlén & Lange (2011) argumenterar för att etiska produktattribut kan få en större 

roll i köpbeslutet om informationen på ett tydligt sätt presenteras för konsumenten än 

om de måste leta upp den information själva, vilket gör att olika kvalitets- och 

hållbarhetsmärkningar kan få en viktig roll i konsumenters köpbeslut. Såväl Lang som 

Sparrhammar tror att konsumenter överlag ser positivt på märkningar av olika slag 

och att det på så sätt kan ha en inverkan på köpbeslutet. Dock så anser Kurki att 

märkningar kan komma att tappa i värde, eftersom det finns så många vilket gör det 

svårt för konsumenter att förhålla sig till dem och veta vilka som är att lita på. Detta 

menar hon kan leda till att vissa blir kvar och blir starkare medan andra försvinner. 

Hon antyder även att den yngre generationen har bättre information om vad dessa 

märkningar betyder än äldre generationer och det finns en efterfrågan bland 

konsumenter att få hjälp vid sina val. Dubowicz talar för att konsumenter idag gärna 

ser att produkterna de köper blir granskade av en tredje part, en oberoende 

organisation, vilket kan öka legitimiteten och tillföra pålitlighet till produkten.  

 

Galan & Melo (2011) argumenterar för att kvalitets- och hållbarhetsmärkningar av 

olika slag även kan få produktens övriga attribut att växa i kundens sinne. Författarna 

förtydligar att information om att en produkt är tillverkad på ett bra sätt med hållbara 

material, ofta bidrar till att konsumenten antar att produkten är av högre kvalitet än 

andra, trots att det inte alltid måste vara så. Detta poängterar även Sellberg som menar 

att konsumenter generellt är outbildade i vad alla märkningar står för, så ser de en 

märkning så antar det att det är en bra produkt, även om de inte har en aning om vad 

märkningen står för. Då varje märkning i sig syftar till en specifik del av processen, så 

säger det ingenting om produktens andra tillgångar. Fair-trade innefattar exempelvis 

bara arbetsvillkoren, men säger ingenting om materialet på produkten. Sellberg 
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poängterar att det kanske skulle krävas 10 märkningar för att egentligen täcka in alla 

områden kring produkten. Sparrhammar betonar också problematiken i att märkningar 

endast inkluderar ett visst område av produktionen, något konsumenter inte alltid 

reflekterar över.  

 
”Miljömärkningen kanske är grym men så kanske de jobbar på ett annat sätt som är 

mindre bra inom andra områden”. – Sparrhammar 
 

Sellberg lyfter fram att på så sätt kan visserligen märkningar ha en positiv påverkan 

på köpbeslutet, då konsumenter generellt ser positivt till dem, även om det är negativt 

att de i många fall inte vet exakt vad märkningen står eller vilket område den 

behandlar. Lang tror också att det är lätt att konsumenten missuppfattar vad 

märkningen innebär och vilken del i processen den omfattar. Exempelvis så kan ett 

plagg skylta med att vara gjort på ekologisk bomull, men det behöver nödvändigtvis 

inte innebära att plaggets kvalitet är högre för det, även om det ibland är så 

konsumenter uppfattar det. Hon påpekar även att exempelvis bomullen hos ett plagg 

kan vara fair-trade märkt, och att konsumenten då uppfattar det som att alla delar av 

plagget är fair-trade. Dubowicz betonar att bara för en produkt har en märkning 

betyder det inte att den är 100 % ekologisk, men tror dock att det ibland är 

konsumenten uppfattning. Sparrhammar poängterar att vissa företag utnyttjar 

konsumenters okunskap angående märkningar och använder sig av märken som ser ut 

som något som något ekologiskt men som inte är det ”riktiga” ekologiska märket. 

Detta blir en form av missvisande marknadsföring. Ekberg är inne på att detta kan 

göra konsumenter mer skeptiska gentemot företags CSR-arbete, när det finns en 

symbolvärld kopplad till varumärket som egentligen inte hör dit. Detta kan beskrivas 

som en sorts greenwash vi ser idag. 

 

Hill & Lee (2012) argumenterar för att konsumenter i framtiden kommer att kräva att 

klädbranschen tar ännu större kliv mot hållbarhet. Detta styrks av Bhaduri & Ha-

Brookshire (2011) som talar för att marknaden av hållbara produkter förväntas växa 

med 19 % fram till 2014. Även Feitelberg (2010) samt Williams & Page (2011) talar 

för att kommande generationer konsumenter kommer ställa ännu högre krav på 

företag att ta ansvar och att det redan idag syns att unga generationer påverkar sina 

föräldrars köpbeslut. Samtliga av våra respondenter är överens om att yngre 
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generationer konsumenter kommer ställa större krav på företag att ta sitt ansvar samt 

att de tror att utvecklingen går mot att CSR kommer få en större roll i köpbeslutet. 

 

”Idag så pratar unga mycket mer om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, fair 

trade osv och det finns en större medvetenhet hos de riktigt unga.” – Kurki 
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5.	  Slutsatser	  	  
	  
I det avslutande kapitlet besvaras och redogörs de slutsatser som vi har funnit på vår 
forskningsfråga och som medför att vi kan uppfylla studiens syfte. Kapitlet inleds med 
att presentera de tendenser som framträtt under den teoretiska och empiriska 
analysen. Våra personliga reflektioner och tolkningar kommer här att lysa igenom då 
vi för en diskussion kring de olika aspekter vi finner väsentliga och intressanta. 
Avslutningsvis kommer vi att ge rekommendationer till företag i branschen och 
förslag till fortsatt forskning.  
 

5.1	  Tendenser	  från	  empirin	  	  
Under vår undersökning har det framkommit ett antal tendenser som vi här vill lyfta 

fram och tydliggöra. Dessa är mönster som framträtt vid intervjuerna med våra 

respondenter och vilka vi kan hitta stöd för i den tidigare presenterade teoretiska 

referensramen. Vår mening är inte att generalisera utan att understryka de tydligaste 

aspekter som våra respondenter valt att betona, vilket sedan för oss in på 

undersökningens slutsats. Nedan följer de tendenser som framträtt i den empiriska 

analysen: 

 

• Ökade krav och större medvetenhet: Samtliga av våra respondenter anser att 

kraven på företag från intressenter ökar, på grund av en större medvetenhet 

vilket har bidragit till att CSR fått en central roll i verksamheten. 

 

• Komplexitet: Det framkom även att CSR är ett mycket komplex område, vilket 

gör att det skiljer sig väldigt mycket hur företag definierar och arbetar med 

det. Det råder fortfarande en oklarhet om vad som ingår i begreppet. 

 

• Internt och externt: Något som har påpekats av samtliga respondenter är 

vikten av att kommunicera CSR internt såväl som externt. Ansvarstagandet 

bör inte betraktas som ett svar på externa intressenters krav utan borde även 

drivas av en intern övertygelse.  

 

• Rädsla: Något som framkommit under intervjuerna är en rädsla för att 

kommunicera sitt sociala ansvar, vilket försvårar en öppen och transparant 

kommunikation som intressenter allt mer eftersöker hos företag.   

 



	   63	  

• Målgruppsanpassning: Flertal av respondenterna är överens om att CSR-

arbetet bör anpassas efter företagets målgrupp för att ha ökad påverkan på 

varumärket och konsumenten.   

 

• Oklarhet: Samtliga respondenter lyfter fram att det råder en inkonsekvens 

mellan hur konsumenter agerar jämfört med vad de påstår värdera. 

Konsumenter tenderar att uttrycka sig vara etiska i sina köpbeslut för att sedan 

vara prisstyrda vid själva köptillfället.  

 

• Samarbete: Alla respondenter är överens om att det krävs globala initiativ och 

samarbete mellan företag för att CSR ska utvecklas i framtiden.    

5.2	  Besvarande	  av	  studiens	  syfte	  och	  forskningsfråga	  
Att socialt ansvarstagande har fått en större betydelse för företag idag, var tydligt 

innan studien påbörjades. I ett tidigt skede läste vi att konsumenter är mer medvetna 

om CSR-frågor, vilket har ökat pressen på företag. Samtidigt märkte vi att CSR är ett 

mångsidigt begrepp som måste kommuniceras utåt för att det ska få en betydelse, men 

att det existerar en komplexitet som försvårar kommunikationen avsevärt i branschen. 

Vi frågade då oss själva, vilken betydelse socialt ansvarstagande kan få för företag 

och hur det kan kommuniceras för att ha en påverkan på varumärket och för 

konsumenter. Den forskningsfråga som har arbetat efter är följande: 

 

”Vilken funktion har socialt ansvarstagande för företag i klädbranschen?” 

	  

I närheten av forskningsfrågan har vi utarbetat studiens syfte:  

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga fördelar respektive nackdelar av socialt 

ansvarstagande inom klädbranschen, samt undersöka kommunikationens betydelse 

för CSR och dess påverkan på varumärket.  

 

Genom teoretisk och empirisk studie befinner vi oss nu i ett stadium där denna fråga 

respektive studiens syfte ska besvara.  
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5.2.1	  Besvarande	  av	  forskningsfråga	  
Genom studien har vi fått en tydlig bild av att CSR har stor betydelse för företag idag 

och bör vara en väl integrerad del av verksamheten. För att maximera CSRs potential 

för verksamheten bör det sociala arbetet konstrueras i linje med företagets värderingar 

och vision. Av analysen har det tydligt framgått att företag borde ha synen på CSR 

som en möjlighet att skapa ett värderingsstarkt varumärke och skapa långsiktiga 

hållbarhetsfördelar snarare än ett riskminimeringsverktyg. Det har dock visat sig att 

det fortfarande är de externa intressentkraven som är det huvudsakliga motivet för 

företag att arbeta med CSR-frågor, vilket tyder på att företag fortfarande ser på 

begreppet som just en riskminimeringsstrategi. Detta trots att analysen pekat på vikten 

av att ansvarstagandet bör komma inifrån organisationen, för att det ska vara genuint 

och riktigt. Vi har även kommit fram till att CSR är ett komplext område och att det 

fortfarande råder en stor förvirring kring vad och vilka underområden som ska 

inkluderas i begreppet. Detta anser vi bidrar till den försiktighet vi har kunnat se bland 

våra respondenter och är en bidragande faktor till att företag inte vågar kommunicera 

sitt sociala ansvar i den mån de skulle kunna göra.  

 

Studien visar även på att kommunikationen av CSR har en klar betydelse när det 

gäller vilket genomslag och betydelse arbetet ska få, dels för varumärket och dels för 

företagets konsumenter. Framför allt har det visat sig vara viktigt att företag vågar 

kommunicera sitt ansvar för att det ska bli till någon fördel i branschen. Vi har dock 

upptäckt att det finns en viss rädsla hos företag idag att kommunicera sitt sociala 

ansvarstagande, till stor del på grund av medias och externa intressenters hårda 

granskande. Medias roll i frågan är självklart viktig, då de granskar och sätter press på 

företag att fullfölja sina åtaganden, ta mer ansvar och arbeta mer hållbart. Samtidigt så 

väljer media allt för ofta att hänga ut och svartmåla dåliga företag, men sällan nämner 

det bra arbete som många företag faktiskt utför. Detta har bidragit till att den rädsla vi 

idag kan se bland företag när det kommer till att kommunicera sina åtaganden. Dels 

rädslan för att bli hårdare granskade, och dels rädslan för att bli sammankopplade med 

någon form av greenwashing. Detta leder till att trots att de flesta gör många bra saker 

på många områden, så är man rädd att man inte gör tillräckligt på alla, vilket hindrar 

en mer öppen kommunikation från företagen mot konsumenter. Företag idag känner 

att de måste arbeta fullt ut på alla punkter, att CSR-arbetet måste vara vattentätt, innan 

de börjar kommunicera det mot konsumenterna. Detta anser vi som problematiskt, 
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främst med tanke på hur många underområden begreppet CSR inrymmer, vilket gör 

att vi ställer vi oss frågan om det någonsin kommer gå att ha ett helt skottsäkert CSR-

arbete. Det kommer förmodligen alltid finnas något man kan göra bättre eller mer 

hållbart. För att kommunikationen ska ha en betydelse är det därför viktigt att man 

som företag, trots detta vågar kommunicera. Utan kommunikation blir CSR endast 

något som finns i periferin och gör att företag går miste om de potentiella 

varumärkeskapande möjligheter som det CSR skapar. Detta menar vi även hindrar att 

det sociala ansvaret får en betydande roll för konsumenten.  

 

Det har i studien även framkommit att CSR kan bidra till att förstärka varumärkets 

identitet internt såväl som externt i företaget. Internt så bidrar det till att öka 

motivationen för de anställda, då de kan känna sig stolta över det företag de arbetar på 

och kan bidra till att attrahera många unga på arbetsmarknaden, då dessa är 

intresserade av ett värderingsstarkt företag. Externt kan det sociala ansvarstagandet 

bidra till att stärka såväl varumärkets identitet som personlighet samt att positionera 

varumärket vilket kan skapa en positiv image hos konsumenter. Detta har vi kommit 

fram till blir särskilt möjligt om det sociala arbetet utformas efter företagens egna 

värderingar och kärnvärden, vilka bör överensstämma med företagets målgrupp och 

deras värderingar. Skapas en överensstämmelse mellan företagets värderingar och 

konsumenternas värderingar är det större chans att detta uppskattas och belönas, och 

kan då bidra till att skapa lojalitet och relationer. I det perspektivet kan CSR vara en 

faktor som kan stärka varumärkets värderingar, som sedan uppskattas av konsumenter 

som delar dessa värderingar. Studien har även visat på att konsumenter allt mer 

tenderar att identifiera sig med varumärken, och i allt större utsträckning köper 

varumärken som reflekterar deras egna värderingar. På så sätt kan CSR ses som en 

strategi att stärka relationen mellan konsument och varumärke. Även inom 

varumärkesperspektivet har betydelsen av integration tydligt framträtt och vikten av 

att CSR-arbetet bör genomsyra organisationens alla delar, och inte bara vara ett litet 

marknadsföringsknep vid sidan om.  

 

Det har framkommit att trots att konsumenter idag är allt mer medvetna om sociala 

och miljömässiga frågor, ställer sig positivt till dessa samt vet vilken påverkan vår 

konsumtion har på planeten, så reflekteras det inte fullt ut helt i köpbesluten. Priset är 

fortfarande det mest styrande i köpbeslutet. Det har framkommit att 
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hållbarhetsfördelar med produkter först hamnar en bit ner på preferenslistan för de 

flesta konsumenter. Andra faktorer som pris, kvalitet och design har visat sig spela 

större roll i köpbeslutet. Vi drar då slutsatsen att produktens övriga attribut måste 

överensstämma innan hållbarhetsfördelar får en betydande roll i köpbeslutet. Något 

intressant som framkom i studien var dock hur våra respondenter ansåg att 

konsumenter reagerar på olika hållbarhetsmärkningar. Det framkom att synliga 

märkningar på produkter, tros förstärka konsumenters uppfattning om produktens 

helhet och kvalitet.  

5.2.2	  Besvarande	  av	  syfte	  
Vi har funnit att det finns betydligt fler fördelar än nackdelar för företag att engagera 

sig i socialt ansvarstagande. Om arbetet integreras väl i företaget och i linje med 

varumärket, har studien visat att CSR kan användas som en strategi att stärka 

företagets kärnvärden, varumärkets identitet och därmed även positionera varumärket. 

Men för att detta ska vara möjligt betonar studien även vikten av att våga 

kommunicera det företaget faktiskt gör, vilket tyder på att kommunikationen är av 

stor betydelse för att CSR ska ha någon påverkan på varumärket. Det har även 

framkommit en vikt av att hållbarhetsarbetet bör komma genuint från hjärtat av 

organisationen och inte endast framstå som en del vid sidan om, vilket i så fall skulle 

kunna kopplas till greenwashing. 

 

Vidare har studien kartlagt att CSR idag inte är ett avgörande kriterium för 

konsumenten, utan att andra preferenser är av större vikt i köpbeslutet. Trots detta så 

spås hållbarhetsfördelar klättra i konsumentens preferenslista i framtiden då 

medvetenheten om dessa frågor ökar allt mer och att allt fler inser vikten av att handla 

hållbara produkter. För företag spelar CSR fortfarande i största mån en roll som ett 

riskminimeringsverktyg, där motivet till att arbeta med frågorna främst är en reaktion 

på externa intressenters påtryckningar. I undersökningen har vi dock sett tendenser på 

att företag börjar inse de strategiska möjligheter som kommer av att arbeta hållbart på 

riktigt. 

5.4 Rekommendationer till företag    
Med hänsyn till de slutsatser som vi har dragit och presenterat tidigare, vill vi här 

lyfta fram olika förslag på hur företag inom klädbranschen kan förbättra sitt CSR 

arbete. Vi kommer att redogöra för de punkter som vi anser företagen bör 
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uppmärksamma. Då denna uppsats förmedlar en övergripande bild om fenomenet så 

kommer dessa rekommendationer utgöra en generell bild om vad som bör tas i 

beaktande. 

 

En genomgående aspekt under denna undersökning har varit rädslan för att 

kommunicera. Ett första steg är att företag måste kommer över denna rädsla och våga 

kommunicera det CSR-arbete som bedrivs, oavsett i vilken magnitud detta görs.  

Riskminimering är ett begrepp som har uppkommit i denna studie och anses vara det 

minsta möjliga och ser det mer som ett svar på externa påtryckningar. Detta 

förhållningssätt vill vi ändra, istället för att se på CSR som ett riskminimeringsverktyg 

bör företag se på det som en möjlighet. Att inneha en positiv inställning till 

innebörden av begreppet och att integrera det i sin organisation.  Vi anser att det bör 

göras utifrån de värderingar och den vision företaget står för. Att anpassa CSR-arbetet 

i linje med företagets varumärke för att kunna skapa en tydlig identitet kring 

varumärket och allt som det representerar.  Ett företag som lyckas integrera CSR i 

hela organisationen samt bygga det i linje efter varumärket tror vi lättare kommer att 

kunna påverka och skapa intresse hos sin målgrupp. Att målgruppsanpassa 

kommunikationen av ett företags ansvarstagande har flera respondenter framhållit. 

Detta tror vi kan resultera i att målgruppen bättre bemöter den CSR-information som 

förmedlas av företag. Många företag väljer idag att krydda till sitt budskap om socialt 

ansvarstagande, att kommunicera en bra sak på ett roligt sätt. Detta tror vi kan vara en 

strategi som kan fungera väldigt bra och som bör uppmärksammas.  

 

Ärlighet och transparens är två aspekter som vi betraktar att företag bör se över, dessa 

aspekter tror vi kan bidra till en starkare lojalitet och pålitlighet gentemot företag.  

Den bilden vi har fått förmedlad av det teoretiska och empiriska materialet så har varit 

delade meningar angående definitionen av socialts ansvarstagande faktiskt är och vad 

som inkluderas i begreppet. Vi tror att det skulle gynna affärsklimatet skulle om det 

gavs tydliga riktlinjer om vad som är CSR är och vad som förfaller inom dess ramar. 

Det skulle innebära att företag lättare kan identifiera sina åtagande och känna sig 

säkrare att kommunicera de insatser som företaget bedriver. 
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5.5	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Vi tror att CSR kommer att utvecklas mer och bli en viktigare aspekt hos företag. Vi 

har under denna studie diskuterat CSR med hjälp av intervjupersoner som 

representerar företag samt konsulter med expertis inom området.  Det har framgått i 

studien att det finns en motsägelse i vad konsumenter säger att de värderar och hur de 

agerar vid köptillfället. Vi anser därför att det skulle vara intressant att utreda CSR 

från konsumentens perspektiv genom observationer och praktiska undersökningar.  

Detta skulle bidra till en klarare bild hur konsumenter verkligen ställer sig till CSR i 

köpbeslutet. 
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Bilagor	  	  

Bilaga	  1.	  Figurförteckning	  	  
 
Figur 1: The three domain model of CSR. Egen illustration, anpassad från: Schwartz 
& Carroll (2003:509). 

Figur 2: Intressentmodellen. Egen illustration, anpassad från: Grafström et al. . 
2008:67) 

Bilaga	  2.	  Intervjuguide	  	  
För- & nackdelar med CSR 

• För kunden 
• För företaget 
• Påverkan från intressenter så som media, samhället och aktieägarna 
• Motiv till att arbeta med CSR 
• Har företag råd att ignorera sitt ansvar? 
• God etik är goda affärer? 
• Frivillig kontra obligatorisk – göra minsta möjliga eller mycket mer? 

 
Olika typer av CSR 

• Vilka aspekter av CSR är viktigast för företag att arbeta med inom 
klädindustrin 

• Ekonomiskt, socialt och miljömässigt? 
• Är det viktigt att tänka på alla? Eller spelar någon en särskild roll i 

köpbeslutet? 
• Är det enklare för er på Haglöfs att ta ett större miljöansvar med tanke på att 

erat varumärke ligger närmare natur & friluftsliv? 
• Viktigt att lyssna på kunderna vid val av CSR? 

 
Marknadsföringskanaler/Kommunikation 

• Hur kommuniceras CSR effektivt till kunderna 
• Tror du de sätt CSR kommuniceras kan påverka kundernas köpbeslut? 

o Isf, hur anser du att man kommunicerar CSR på ett bra sätt för att det 
ska få betydelse i kundens köpbeslut? 

• Cause related marketing 
• Vad är specifikt för klädindustrin 
• Förpackning/märkning av CSR 
• Greenwashing  

 
Värdeskapande 

• Påverkan på kundvärdet 
• Skapa mervärde 

 
Varumärket 

• Image, positionering, differentiering 
• Co-branding – Stödjande varumärke 
• Tilläggsvärde  
• Konkurrensfördelar?  
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Kundens attityder 

• Den nya konsumenten?  
• Blivit mer moraliska, etiska i sitt beteende? 
• Nya attityder? 
• Nya värderingar? 
• Anser man att en produkt är av högre kvalitet bara för att företaget har ett gott 

rykte eller att den är rättvisemärkt? 
• Bojkott/belönar? 
• Värderingskifte 
• Varumärken som avspeglar vår personlighet 
• CSR som stärker varumärkets personlighet & image? 

 
Förändring & utveckling 

• Inom klädbranschen 
• CSRs roll i framtiden? 
• Kommer betydelsen av CSR att växa ännu mer? 
• Medias påverkan 
• Framtiden 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 


