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Bakgrund 

Det har blivit allt viktigare för företag att särskilja sig på dagens konkurrensutsatta marknad och 

kraven från konsumenterna har blivit allt högre. Kunderna idag förväntar sig dessutom att företag 

ska ta socialt ansvar och arbeta för ett hållbart samhälle. Många företag väljer idag att 

kommunicera ut sitt sociala ansvar för att möta kundernas behov och skapa värde för dem. Det 

har bidragit till att företag måste förändra sin bild av deras varumärkeskommunikation ut till 

kunderna. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett företagsperspektiv undersöka hur skobranschen 

kommunicerar ut CSR genom att kartlägga följande delsyften:  

 Klargöra i vilken utsträckning skobranschen förmedlar CSR till konsumenterna.   

 Tydliggöra hur CSR påverkar ett varumärke.  

 Belysa hur branschen kan implementera CSR i varumärket. 

Metod 

Vi har i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod där uppsatsen grundat 

sig i en abduktiv ansats. Valet av metod var för oss självklar då vi ville komma närmare 

problemet samt få en djupare förståelse utifrån skobranschens perspektiv. Det empiriska 

materialet bygger på sju respondenter som föll oss naturligt att intervjua för att kunna klargöra 

problemetiken.  



Slutsatser 

Genom den här studien har vi identifierat att det finns en brist i CSR-kommunikation från 

företaget till kunden. Vi kan däremot urskilja att branschen aktivt arbetar med dessa frågor men 

att det idag är upp till kunden att ta reda på mer information. Den är bristen har bidragit till att 

kunden inte kan utföra ett medvetet val. Anledningen tros ligga i att branschen idag är rädda för 

att bli granskade och därför har gjort ett medvetet val att utesluta kommunikationen. Genom 

studien har det framkommit att CSR bidrar till mer positiva aspekter än att det skulle bidra till 

något negativt. Därav har vi funnit hur branschen kan applicera CSR som en del av varumärket. 

Nyckelord: CSR, kommunikation, varumärkesidentitet, varumärkesimage, värdeskapande. 

Konkurrens.  



ABSTRACT 

Background 

It has become increasingly important for companies to differentiate themselves in today's 

competitive market and consumers´ requirements have become even higher. Customers today 

expect that in addition to Corporate Social Responsibility, companies should be working towards 

a sustainable society. Today many companies rely on communicating their social responsibility to 

create value and meet customer needs. This has caused companies to change their brand image 

and identity towards the customer. 

Purpose 

The purpose of this thesis is to examine how the shoe industry communicates CSR, through a 

business perspective, by identifying the following specific aims:, 

 Clarify the extent to which the shoe industry conveys CSR to its consumers. 

 Clarify how CSR affects a brand.  

 Highlight how the industry can implement CSR within the brand. 

Methodology 

We have in this study chosen to use a qualitative research method and based it on an abductive 

approach. The choice of method used was for us obvious because we wanted to get closer to the 

problem and get a deeper understanding from the shoe industry’s perspective. The empirical 

material is based on the seven respondents who, for us, were a natural interview choice. 

Conclusions 

Through this study, we have identified a lack of CSR-communication from the company to the 

customer. However, we can discern that the industry is actively working towards improving these 

issues. Although, at the moment it is up to the customer to find the information that he or she 

wants. This lack of information has caused the customer not being able to make a conscious 

choice. The reason for this problem is believed to be the fear of being audited and thus the 

industry has chosen to eliminate this kind of information. The study has revealed that CSR 



contributes to more positive aspects than it would contribute to anything negative. Hence, we 

have found how the industry can apply CSR as part of the brand. 

Keywords: CSR, communication, brand identity, brand image, value adding, competition. 
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1. INLEDNING  

I uppsatsens inledande kapitel kommer en bakgrund till vårt ämnesval att framföras. Vi kommer 

att presentera en problemdiskussion och en problemformulering som kommer utmynna i en 

forskningsfråga. Vi kommer även tydliggöra vårt syfte med uppsatsen och i kapitlets avslutande 

del kommer våra avgränsningar samt begreppförklaringar redogöras. 

 

“We know what we are, but know not what we may be.” 

(William Shakespeare, Hamlet) 

1.1. Bakgrund 

 

Löhamn och Steinholtz (2004) menar att dagens konkurrens har drivit företag att skapa nya 

värden till konsumenterna och poängterar att det blir allt svårare att genomföra, då kraven från 

dem är högre än tidigare. Författarna förklarar att de nya värdena i produkterna består av 

emotionella faktorer som är viktiga för konsumenterna. Vidare diskuterar Löhman och Steinholtz 

(2004) att företagen måste stå för värderingar som är betydelsefulla för samhället om de ska 

kunna utveckla relationerna med sina konsumenter. Dock påpekar författarna att företagen idag 

ska vara måna om miljön samt människorna runt om och i organisationen för att kunna skapa ett 

mervärde. Det här benämner Bhattacharya och Sen (2004) som CSR (Corporate Social 

Responsibility) och definierar det som företagets sociala ansvar mot samhället och dess 

intressenter.  

Wagner et al. (2009) hävdar att kommunikationen av CSR kan frambringa en positiv attityd mot 

företagets sociala ansvar och pekar på att företag bör ha en kommunikationsstrategi. Vidare 

menar författarna att en god kommunikationsstrategi syftar till att förmedla en positiv bild av 

CSR. Karaosmanoglu och Melewar (2006) framhåller att när kunden har skapat sig en positiv 

bild av företagets kommunikationsstrategi, kommer det bidra till att de får en fördelaktigare 

image av företaget. Falkheimer och Heide (2007) understryker att ett varumärke kan åstadkomma 

starka konkurrensfördelar och det därav av vikt att företagen kommunicerar ut sin 

varumärkesidentitet för att uppnå en önskvärd varumärkesimage och en stark marknadsposition.  
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Svensk handel menar att företagen på grund av den hårda konkurrensen måste börja tilltala 

kunderna på ett annat vis än med enbart reor, det krävs ett nytänkande (svd.se, 2013-04-16). 

Konkurrens inom skobranschen har bidragit till att det har blivit allt viktigare för företag att 

särskilja sig. På den svenska skomarknaden finns det enligt Engvall (2009) några stora aktörer 

som är ledande, bland annat ECCO, Scorett, Eurosko, Nilson Group och Vagabond. Dessa 

aktörer importerar främst sina skor från Kina, Vietnam, Indien och Pakistan. Vidare framhåller 

Engvall (2009) att det trots i produktionen inom skobranschen innefattar liknande negativa 

effekter på miljön som textil- och klädbranschen, så utsätts den inte för lika omfattande 

granskning. Granskningarna av textil- och klädbranschen har enligt Engvall (2009) bidragit till att 

företag har utvecklat större engagemang för granskning av sina leverantörsvillkor men det har 

även medfört att konsumenter blivit mer medvetna om CSR och dess innebörd.  

1.2. Problemdiskussion 
 

Enligt Wang och Andersson (2011) har CSR blivit en nödvändighet för företag då det kan bidra 

till en konkurrensfördel som genom kommunikation med konsumenter kan attrahera en bredare 

målgrupp. Även Borglund et al. (2009) upplyser att CSR har blivit en allt viktigare faktor och 

anses vara ett finansiellt värdeskapande. Beckman och Morsing (2006) förklarar att det är 

betydelsefullt för företag att bygga upp en strategi om hur de ska kommunicera ut CSR samt hur 

det kan förbättra varumärkets image. Författarna menar att CSR är en komplicerad 

kommunikationsuppgift och det är därför väsentligt för företag att engagera sig genom att vara 

lyhörda på vad marknaden vill få ut av CSR. Vidare förklarar Beckman och Morsing (2006) att 

CSR-konceptet är svårt att få grepp om, det är därför en bidragande faktor till varför 

kommunikationen av den försvåras.  

Borglund et al. (2009) menar att även om CSR-kommunikationen har ökat, är svenska företag 

blygsamma över att visa upp sitt arbete kring sitt sociala ansvar eftersom företagen anser att det 

ska generera till motsatt effekt då risken finns att bli granskad i media. Författarna beskriver att 

det här förvisso är så och högt uppsatta företag befinner sig mer i en riskfylld zon. Löhman och 

Steinholtz (2004) förklarar att kunderna idag har ett krav på hållbarhet och att produkterna är 

tillverkade i mån mot företagets sociala ansvar. Vidare nämner författarna även att 

konsumenterna på senare år bär på mer kunskap och kräver mer av de anställda än tidigare. Även 
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Öberseder et al. (2011) förklarar att konsumenterna under de senaste åren blivit mer progressiva 

gällande deras intresse för företagens sociala ansvar. När Arnberg et al. (2012) undersökte hur 

viktigt konsumenterna finner att handelsföretag arbetar med socialt och miljömässigt 

ansvarstagande, framkom det att tre av fyra konsumenter fann det viktigt att företag gjorde det. 

Engvall (2009) nämner dock i sin rapport att många stora företag inom den svenska skobranschen 

inte har uppmärksammat något specifikt intresse eller någon efterfrågan på hållbarhet från 

konsumenterna. Författaren pekar dock på att en större uppmärksamhet av de negativa effekterna 

som sko- och läderproduktionen har på miljön, kan bidra till ett ökat intresse hos konsumenterna 

och medför att företagen börjar arbeta mer aktivt med dessa frågor. En intresseväckande faktor är 

att företag är blygsamma att kommunicera ut sina CSR-aktiviteter trots att konsumenterna på 

senare år har ställt det som ett krav. Vi kan se att kunderna har blivit mer medvetna om hållbarhet 

och ställer oss frågande till vad utfallet hade blivit om företagen hade kommunicerat ut det mer.  

Falkheimer och Heide (2007) menar att företag idag lägger en allt större vikt på att stärka sina 

varumärken och menar på att det har blivit en viktig konkurrensfaktor då det är svårt att kopiera 

ett varumärke tillskillnad från en produkt. Vidare förklarar Falkheimer och Heide (2007) att 

dagens konkurrenssituation innebär att företag inte endast kan erbjuda en kärnprodukt utan måste 

även erbjuda värden som identitet och relation för att därigenom förmedla en känsla till kunden. 

Även Grönroos (2008) menar att kunden inte köper en produkt eller tjänst utan fördelarna som 

denna kan erbjuda utöver den fysiska produkten.  

Grunden för ett väl omtalat varumärke, menar Grönroos (2008), är att designa en önskvärd 

image. Grönroos (2008) menar att varumärkesimagen skapas i människans tankar och formas 

utifrån varumärkets kommunicerade löfte. Om företaget sedan inte kan uppfylla sitt 

varumärkeslöfte menar författaren att människan inte kommer att utveckla en varumärkesimage 

som överensstämmer med företagets varumärkesidentitet. Det här menar Grönroos (2008) i sin 

tur kommer bidra till ett sämre värde då människans förväntningar inte uppfyllts. Även Nandan 

(2005) styrker det här och menar att kommunikationen mellan ett företag och deras konsumenter 

kan beskrivas som varumärkesidentitet och varumärkesimage.  

Grönroos (2008) tar vidare upp vikten av en planerad marknadskommunikation som syftar till att 

skapa en medvetenhet om varumärket, kommunikationen skall fungera som ett stöd för att 

utveckla en varumärkesimage. Dowling (2001) förklarar även vidare att ett företags 
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marknadsföring, sponsring och andra kommunikationskanaler, är alla viktiga verktyg för att 

hjälpa företagen att forma sin önskvärda image. Seetharaman et al. (2001) förklarar att ett 

varumärke inte har en fysik existens utan att ett värde uppstår i transaktionen som bidrar till en 

hållbar konkurresfördel. Nandan (2005) syftar på att om ett företag kan hålla ett högt 

varumärkesvärde gentemot konsumenterna, bidrar det här till en konkurrensfördel. Författaren 

förklarar vidare att ett företag genom sin varumärkesstrategi och påtalar att eftersom resultatet av 

kommunikationen kan resultera i vilken image kunden har av varumärket, är det väsentligt att 

budskapet är tydligt. Dock kan företag sällan påverka vilken varumärkesimage kunden får då den 

skapas i deras tankar och vi ställer oss frågan hur de tydligare skulle kunna förmedla sin 

varumärkesidentitet. 

1.3. Problemformulering 
 

Vi kan se att det idag förekommer en hård konkurrens mellan företagen inom skobranschen. För 

att kunderna skall få en klar bild av vad som särskiljer företagen från varandra är det av vikt att 

en tydlig varumärkesidentitet kommuniceras ut. Emellertid har kunden gått från att passivt motta 

information till att bli en aktiv medaktör där de strävar efter att skapa ett värde åt sig själva. Det 

är kunden som formar företagets varumärkesimage och det blir därav av vikt för företagen att 

kommunicera ut den önskvärda imagen genom att förmedla ett tilltalande budskap.  

Då skobranschen har likvärdiga negativa effekter på miljön som textilbranschen är vi förvånade 

att kunderna inte varit lika observanta inom denna bransch. Genom att inrikta oss på om 

kommunikationen av CSR har en betydande roll för varumärkena inom branschen hoppas vi 

kunna finna en djupare förståelse kring problemområdet.  

Ovanstående diskussion har utmynnat i följande forskningsfråga: 

Vilken betydelse har CSR-kommunikationen inom skobranschen? 
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1.4. Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett företagsperspektiv undersöka hur skobranschen 

kommunicerar ut CSR genom att kartlägga följande delsyften:  

 Klargöra i vilken utsträckning skobranschen förmedlar CSR till konsumenterna.   

 Tydliggöra hur CSR påverkar ett varumärke.  

 Belysa hur branschen kan implementera CSR i varumärket. 

1.5. Avgränsningar och begreppsförklarningar 

1.5.1. Avgränsningar  

 

En avgränsning vi gjort i det här arbetet är att enbart undersöka ledande aktörer på den svenska 

marknaden som har fysiska butiker. Vi har också valt att avgränsa oss till kedjor som i sitt 

sortiment har egna varumärken då vi menar att de bör ha en insyn avseende hur företaget arbetar 

med CSR genom hela förädlingskedjan.  

1.5.2. Begreppsförklarningar  

 

Vi har i det här arbetet valt att definiera kommunikation som förmedling av ett budskap och i 

detta fall, förmedling av företagens CSR-arbete och varumärkesidentitet. Således omfattar det all 

form av informationsutbyte och inte någon specifik kommunikation.  
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2. METOD 

I följande kapitel kommer vi att framföra vilken metodologi som ligger till grund för uppsatsen. 

Vi kommer att presentera vår forskningsmetod, forskningsansats samt vårt tillvägagångssätt vid 

informationsinsamlingen. Det kommer också framföras en diskussion kring uppsatsens validitet 

och reliabilitet samt en redogörelse kring vår urvalsmetod av respondenter. Avslutningsvis 

presenteras vår kunskapsprocess samt en kritisk granskning av vårt metodval. 

2.1. Forskningsmetod 
 

Bryman och Bell (2005) framhåller två forskningsmetoder att använda sig av vid vetenskapliga 

studier; den kvalitativa och kvantitativa metoden. En kvantitativ metod menar Patel och Davidson 

(2011) innebär mätningar, bearbetning samt analys av insamlad statistisk data medan den 

kvalitativa metoden baseras på ”mjuk” data i form av djupgående intervjuer och tolkande 

analyser av textmaterial. Vad som är avgörande för vilken metod som undersökningen bör grunda 

sig på, menar Patel och Davidson (2011) beror på formuleringen av uppsatsens 

undersökningsproblem. Denna uppsats har baserats på en kvalitativ forskningsmetod då vi fann 

den bäst lämpad för uppsatsens syfte.  

Vidare menar Bryman och Bell (2005) att den kvalitativa forskningsmetoden inte präglas av en 

kvantifiering vid insamling och analys av data utan tyngden ligger på huruvida individer 

uppfattar samt tolkar den sociala verkligheten. Det här påpekar även Merriam (2009) som menar 

att den kvalitativa undersökningen syftar till att klargöra ett fenomens natur. Metoden inriktar sig 

på att försöka förstå hur människor tolkar och uppfattar sina upplevelser. Detta styrks även av 

Repstad (2007) som menar på att metoden grundar sig i att ha en så nära relation som möjligt till 

personen som agerar som respondent.  

Holme och Solvang (1997) pekar på att syftet vid antagandet av en kvalitativ metod är att få en 

djupare förståelse av de undersökta aspekterna där statistiska faktorer inte står i fokus. Författarna 

menar att det inte är möjligt att få en djupgående analys av respondenternas upplevelser och 

medvetenhet vid en kvantitativ metod. Holme och Solvang (1997) framhåller vidare att den 

kvalitativa metoden har sin styrka i att visa en helhet av en situation. Den här helhetsbilden syftar 

till att bidra till en ökad förståelse för de sociala processer och sammanhang. Detta pekar även 

Repstad (2007) på och menar att kvalitativa undersökningar ofta är avgränsade till specifika 
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miljöer där syftet blir att skapa en helhetsbild och karakteristiska drag i dessa miljöer. Vidare 

beskriver Repstad (2007) att den kvalitativa metoden präglas av att forskaren går på djupet 

snarare än på bredden. Med det här menar författaren att undersökningen sker som grund i  ett 

fåtal miljöer för att på så vis få en tydligare skildring av verkligheten. Det här angreppssättet 

finner vi mest lämplig då vårt syfte är att skapa en djupare förståelse om hur företag inom 

skobranschen arbetar och kommunicerar ut CSR. För att få en rättvisande bild menar vi på att 

intervjuer med företag inom branschen har bidragit till en tydligare helhet men också en närmare 

relation till de intervjuade respondenterna.  

Holme och Solvang (1997), Bryman och Bell (2005) och Repstad (2007) framhåller även att den 

kvalitativa forskningen genomsyras av en flexibilitet. Holme och Solvang (2007) påvisar att 

forskaren bör vara flexibel i relation till de erfarenheter som framkommer under undersöknings- 

och informationsinsamlingsfasen eftersom det under studiens gång uppkommer frågeställningar 

och syften som bör tilläggas eller ändras. Utformningen bör även den vara flexibel och anpassad i 

relation till de olika undersökningsenheterna, både vad gäller de frågor som ställs till 

respondenterna men också i vilken ordning de ställs. Eftersom företag driver sin verksamhet olika 

fann vi det högst relevant att vara flexibla vad gäller ämnet vi valt att undersöka. Vi har  i vår 

forskningsprocess utgått från hur företagen inom skobranschen arbetar kring och med CSR 

istället för att strikt följa en intervjuguide. Det här anser vi har bidragit till en öppenhet då 

respondenterna har fått en möjlighet att diskutera fritt kring ämnet. 

2.2. Forskningsansats 

 
Bryman och Bell (2005) framhåller tre olika typer av forskningsansatser som syftar till att 

relatera teori och empiri med varandra; den induktiva, deduktiva samt abduktiva ansatsen. Den 

deduktiva forskningsansatsen menar Bryman och Bell (2005) innebär att forskaren har sin grund i 

att utifrån den teoretiska referensramen skapa hypoteser som med hjälp av en empirisk 

undersökning bekräftas eller förkastas. Ansatsen förknippas här med en kvantitativ 

forskningsmetod. Holme och Solvang (1997) beskriver den deduktiva ansatsen som den 

bevisande vägen som innebär att forskaren syftar till att bevisa en redan befintlig teori. Jacobsen 

(2007) menar att ett deduktivt angreppssätt innebär att den redan befintliga teorin bestämmer 

vilken empirisk information som skall samlas in, hur den skall tolkas samt hur forskaren skall 

återge resultaten av undersökningen med den redan skrivna teorin. Vidare framhåller författaren 
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att undersökaren på förhand bestämmer vad som är relevant att söka information om men också 

vart det är mest relevant att insamla informationen. Vidare pekar Patel och Davidson (2011) på 

att objektiviteten i undersökningen kan stärkas då utgångspunkten tas från redan skriven teori. 

Undersökningen blir då mindre präglad av forskarens egna subjektiva tolkningar. 

Holme och Solvang (1997) beskriver den induktiva ansatsen som upptäckandets väg. Bryman och 

Bell (2005) menar på att forskaren kan undersöka den ämnade undersökningsenheten utan att 

basera det på redan framtagen teori, den insamlade empirin ligger sedan till grund för formulering 

av en ny teori.  Den här ansatsen förknippas med en kvalitativ forskningsmetod. Jacobsen (2007) 

framhåller att forskaren utför en datainsamling på ett så öppet vis som möjligt och styr den i 

minsta möjliga mån. Bryman och Bell (2005) pekar dock på att den induktiva ansatsen emellertid 

även kan dras mot ett deduktivt inslag. Det här beskriver Patel och Davidson (2011) som 

abduktion och är ett tredje sätt att koppla samman teori och empiri i en vetenskaplig studie. 

Abduktion betyder att det är en kombination av en indukiv och en deduktiv ansats. Forskaren 

utgår från ett enskilt fall där en hypotes utformas som förklarar fallet. Hypotesen prövas sedan på 

nya undersökningsenheter där den sedan utvecklas och vidgas vilket medför att forskaren går från 

att arbeta induktivt till att arbeta deduktivt. Fördelen med ansatsen menar Patel och Davidson 

(2011) är att den inte isolerar forskaren lika mycket som om denne istället hade arbetat helt 

deduktivt eller induktivt.  

Den här uppsatsen har antagit en abduktiv forskningsansats då vår teori och empiri skapats 

samtidigt samt att vi successivt format det ena kapitlet efter det andra för att få en tydlig riktning 

och struktur på uppsatsen. Vi satte oss till en början in i den befintliga teorin kring CSR, 

kommunikation, varumärken och kunder vilket medförde att vi fick en förförståelse om det 

undersökta ämnet. Det här bidrog till att vi i vår undersökning började med att utgå från en 

deduktiv ansats där teorin styrde arbetet. Efter empiriinsamlingen har forskningsansatsen för 

undersökningen kommit att ändras och blivit abduktiv. Under intervjuerna med våra respondenter 

framkom andra intressanta och viktiga aspekter som vi tidigare inte tänkt på och vi fann det 

nödvändigt att gå tillbaka i teorin och anpassa den för att på så vis kunna relatera den till det 

insamlade empiriska materialet. 
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2.3. Informationsinsamling 

 

Merriam (2009) framhåller olika tillvägagångsätt vid informationsinsamlingen för att kunna 

besvara undersökningens frågeställningar i en kvalitativ studie. Vilken teknik som passar bäst 

menar Jacobsen (2007) främst beror på frågeställningen men även den tid och de resurser som 

fanns tillgängliga vid undersökningstillfället. Merriam (2009) påvisar att det dels går att samla in 

information genom analyser av teorier och dokument, genom att utföra intervjuer eller göra 

observationer. Vidare menar författaren att analyser av teorier och dokument definieras som 

sekundärkällor medan intervjuer och observationer benämns som primärkällor. Vi har i den här 

uppsatsen använt oss av primärkällor såväl som sekundärkällor. 

2.3.1. Primärdata 

 

Primärdata beskriver Merriam (2009) som en källa som inte tidigare har samlats in utan som 

forskaren samlar in ute i den sociala verkligheten för att kunna besvara undersökningens 

frågeställningar. Insamlingen blir en förstahandsinformation som samlas in via observationer, 

intervjuer och fokusgrupper. Den här uppsatsen har baserats på primärkällor som hämtas från 

kvalitativa intervjuer med företag inom den valda branschen men även med CSR-konsulter i syfte 

att få en djupare förståelse kring ämnet. Bryman och Bell (2005) nämner kvalitativa intervjuer 

som den mest använda metoden vid insamling av primärdata inom den kvalitativa forskningen. 

Bryman och Bell (2005) menar på att kvalitativa intervjuer har en hög grad av ostrukturering 

vilket innebär att undersökningsenheten får utrymme att svara med egna ord. Vidare menar Patel 

och Davidson (2011) att den kvalitativa forskningsmetoden även har en låg grad av 

standardisering där forskaren ser undersökningsenheten som en medskapare. Vidare pekar 

författarna på att syftet med en kvalitativ intervju är att forskaren ska finna nya egenskaper och 

fenomen genom undersökningsenheten och menar på att det inte är möjligt att i förväg formulera 

frågor som kommer bidra till ett rätt svar. 

Bryman och Bell (2005) beskriver två olika sätt att strukturera de kvalitativa intervjuerna, 

ostrukturerat och semi-strukturerat. En ostrukturerad intervju innebär att forskaren använder sig 

av lösa anteckningar kring ett tema under intervjuen. Det kan medföra att forskaren ställer en 

fråga som undersökningsenheten sedan får svara på och associera fritt. Det här kan i sin natur 

likna ett vanligt samtal. En semi-strukturerad intervju menar Merriam (2009) innebär att 
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forskaren utformar en intervjuguide med teman som under intervjun skall beröras men att 

undersökningsenheten kan svara med en stor frihet. Frågorna menar Bryman och Bell (2005) inte 

behöver komma i en bestämd ordning och frågor som inte heller ingår i intervjuguiden, får ställas 

om forskaren associerar till något som undersökningsenheten sagt. Holme och Solvang (1997) 

framhåller att en intervjuguide medför att undersökaren och respondenten kan föra ett naturligt 

samtal där respondentens egen uppfattning av den sociala verkligheten framhävs. Vi har under 

vår forskningsprocess använt oss av semi-strukturerade intervjuer då vårt syfte har varit att bilda 

en helhetsuppfattning av skobranschen och inte att rikta in oss på specifika företag. Vi menar på 

att semi-strukturerade intervjuer har medfört att vi inte tappat fokusen under intervjuerna. Vi har 

även sett det som en fördel att respondenterna haft möjlighet att prata fritt kring ämnet då det har 

gett oss nya intressanta aspekter att ta i beaktande under forskningsprocessen. 

Bryman och Bell (2005) pekar på vikten av att göra ett strategiskt urval av intervjupersoner. 

Respondenterna menar författarna bör väljas efter huruvida de kan bidra med en viktig och 

relevant information. Vi har i vår undersökning vänt oss till skokedjorna på den svenska 

marknaden då vi fann det viktigt att se hur de arbetade med hållbarhet. Företag som inte ville 

ställa upp arbetade inte heller speciellt mycket med CSR och hade därav inget att bidra med till 

uppsatsen. Utöver de företagsintervjuer som utförts, beslutade vi även att vända oss till CSR-

konsulter då vi upplevde att de hade en djupare kunskap men även för att det inte skulle bli 

vinklat ur ett specifikt företag.   

 Ulrika Simonsson, CSR ansvarig på Scorett Footwear AB. (2013-04-25) 

 Frida Svärdby, CSR konsult på Ethos International. (2013-04-25) 

 Sofie Johansson, Code of Conduct-koordinator på Nilsongroup. (2013-05-03) 

 Helena Kurki, VD på CSR factory. (2013-05-08) 

 Ulrika Hotopp, Kommunikations- och PR-ansvarig på Writén. (2013-05-08) 

 Malin Abrahamsson, Butikschef på Scorett i Kalmar även tidigare butikschef på 

Eurosko i Kalmar (2013-05-15)  

 Ann Christiansson, Ansvarig för CSR-frågor på Svensk handel. (2013-05-17) 
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2.3.2. Sekundärdata 

 

Bryman och Bell (2005) definierar sekundärkällor som data som någon annan än vad forskaren 

har samlat in och som har samlats in vid ett annat tillfälle och i ett annat syfte. Datan kan vara 

olika dokument i form av böcker, artiklar eller rapporter. Vi har i den här uppsatsen valt att 

använda oss av sekundärkällor då det bidragit att vi har fått en grundläggande förförståelse för 

vårt undersökta ämne. Holme och Solvang (1997)  och Merriam (2009) menar på att forskaren 

kritiskt bör granska sekundärkällornas trovärdighet då de samlats in och framställts av någon 

annan. Vi har i vår uppsats försökt vara så källkritiska som möjligt och enbart använt 

sekundärkällor som går att finna på Universitetsbiblioteket i Kalmar. Vi har också använt oss av, 

vad vi menar är trovärdiga databaser som bland annat One Search, DiVA samt Business Source 

Premiere för att finna relevanta artiklar inom ämnet. Rapporter utförda av 

Naturskyddsföreningen, Swedwatch och Svensk Handel är även något som vi har använt oss av 

för att få en bättre inblick av skobranschens CSR-arbete och varför det är av stor vikt för dem att 

arbeta mer aktivt med sådana frågor. Internetkällor har vi försökt använda oss av i minsta möjliga 

mån för att uppsatsen skall upplevas akademisk och vetenskaplig som möjligt.  

2.4. Reliabilitet och validitet 

 
Oavsett vilken metod forskaren använder vid datainsamlingen måste denne enligt Bell (2006) 

alltid kritiskt granska informationen och avgöra hur tillförlitlig och giltig den insamlade 

informationen är. Bell (2006) framhåller två uttryck att mäta informationens trovärdighet: 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet beskriver Jacobsen (2007) som ett mått som mäter i vilken 

omfattning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen och under liknande 

omständigheter. Bryman och Bell (2005) menar även att det kan bli komplicerat att tillämpa 

reliabilitet som begrepp i en kvalitativ studie då det är svårt att frysa den sociala verklighet som 

undersökningen utspelar sig i vilket försvårar för forskaren att säkerställa verklighetens 

tillförlitlighet. Pålitlighet och trovärdighet är två uttryck författarna menar att forskaren istället 

kan använda sig av och framhåller vikten av en utförlig beskrivning av hur 

tillvägagångsprocessen har utspelats sig för att bedöma resultatets tillförlitlighet. Det här är något 

vi varit medvetna om och försökt att ta i beaktande genomgående under genomförandet av 

undersökningen. Vi har försökt att skapa en trovärdighet genom att noga redogöra våra val och 

tillvägagångssätt som undersökningen baseras på för att på så vis få en möjlighet att upprepa 
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undersökningen i ett senare skede. Vi har även valt att bifoga den använda ämnesguiden som våra 

intervjuer baserades på men vi har också samtliga intervjuer inspelade för att kunna koppla 

tillbaka till respondenterna och styrka deras svar vilket vi menar på har ökat tillförlitligheten i 

uppsatsen. 

Jacobsen (2007) menar att åstadkomma en god validitet är betydande för att forskaren skall 

kunna dra trovärdiga slutsatser av den undersökta verkligheten. Bell (2006) framhåller validitet 

som en väl skapad forskningsansats vars syfte är att generera trovärdiga slutsatser och att 

resultaten som framkommer i undersökningen skall utgöra ett starkt stöd för de tolkningar 

forskaren gör. Bryman och Bell (2005) menar på att validiteten baseras på en bedömning om 

slutsatserna som slutits i undersökningen hänger ihop eller inte. Författarna skiljer på 

begreppsvaliditet, huruvida ett begrepp speglar begreppets faktiska betydelse och 

resultatvaliditet, trovärdigheten i det framtagna resultatet som slutsatserna baseras på. Vidare 

menar Bell (2006) att om en fråga inte skulle visa sig vara reliabel, saknas det också en validitet. 

Men om reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara det. Författaren menar på att en enskild 

fråga kan generera samma svar vid olika undersökningstillfällen, men fortfarande inte mäta vad 

den är menad till att mäta. Bryman och Bell (2005) menar här att forskaren bör vara medveten 

om att den begreppsliga validiteten är kopplad till reliabiliteten. Om måttet på ett begrepp inte är 

stabilt och varierar, är det inte heller reliabelt och kan inte bilda en tillfredsställande validitet. För 

att skapa en god validitet i uppsatsen har vi i teorin bland annat ställt flera författare mot varandra 

för att styrka våra teorier och argument. Det här för att få flera vetenskapliga källor med 

likvärdiga perspektiv och tolkningar för att styrka uppsatsens giltighet. Vi har även valt att 

intervjua olika befattningshavare inom skobranschen och CSR-konsulter för att på så vis få en 

bredare inblick om både ämnet och branschen i sig. 

2.5. Kunskapsprocessen 

 

Uppsatsens ämne var från början inte helt självklar. Efter diskussioner kom vi tillslut fram att 

CSR var något som alla tre fann intressant. Ämnet kändes aktuellt och vi upplevde att det i 

framtiden kommer bli en allt viktigare fråga. Inriktningen var inledningsvis oklar och att göra en 

fallstudie av ett företag var inte av intresse, varför vi istället vände oss till en bransch. Mode- och 

textilbranschen fann vi omtalad och ville istället få en inblick i en annan bransch som vi ansåg 
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borde arbeta mer med CSR, därav valdes skobranschen. Uppsatsens syfte och problemområde 

ändrades under arbetets gång då vi under processen hittade nya, mer intressanta infallsvinklar att 

undersöka. För att få en grundläggande förförståelse kring ämnet började vi med att sätta oss in i 

teorin och för att försöka finna ett fokus fastställde vi några nyckelord som har genomsyrats 

genom hela arbetet. Till en början hittades mycket teori kring varumärken, CSR, kommunikation 

och kunder men inte mycket information om branschen i sig vilket bidrog till att vi spänt såg 

fram emot utfallet av intervjuerna. Med hjälp av befintlig teori och artiklar hittades olika områden 

som vi ville beröra och som låg som grund till vår intervjuguide. Det här för att vara informerade 

och ha en möjlighet att kunna ställa följdfrågor som berör ämnet.  

Då vi valt att basera vår uppsats på en kvalitativ undersökning var vårt syfte från början att 

intervjua så många respondenter i verklig miljö som möjligt men då det varken fanns resurser 

eller tid blev det istället många telefonintervjuer. Vi utförde dock två personliga intervjuer, en 

med Abrahamsson som vi fann som en självklarhet då hon befann sig på studieorten men också 

med Johansson som vi besökte i Varberg. Den rika informationen bidrog till att vi fick en 

tydligare bild av branschen och även inspiration till vad som skulle kunna förbättras kring CSR 

inom branschen. Det kändes även naturligt att intervjua personer som var insatta inom CSR och 

valde därför att vända oss till CSR-konsulter. Ett mail skickades inledningsvis till alla 

respondenter där vi presenterade oss och kort beskrev vad vi gjorde.  

Vi började sedan med att främst ringa runt till företag inom branschen och få tag på respondenter 

med rätt kunskap. Tyvärr fick vi tag på färre än vi hoppades på och sökte oss därför även efter en 

del konsulter för att få en djupare inblick i vad CSR innebär i den sociala verkligheten. En 

intervjuguide skickades till samtliga där frågorna var väldigt övergripande och som vi mer 

använde som en ämnesguide då vi ansåg att det inte var av relevans att gå på djupet om hur de 

specifika företagen arbetade men också för att behålla flexibiliteten och låta respondenterna tala 

fritt. Vi fick på så vis även olika infallsvinklar då respondenterna svarade efter egna erfarenheter 

och följdfrågor ställdes. En sammanställning av samtliga intervjuer gjordes, som vi erbjöd alla 

respondenter att ta del av för att på så vis bekräfta vad som sagts.  

Empiri- och analyskapitlet valde vi att slå samman till en empirisk och teoretisk analys. Det här 

av anledningen att upprepa oss i minsta möjliga mån men främst för att vi fann att det föll 

naturligt för vår uppsats. Det slutliga kapitlet valde vi att kalla för slutdiskussion där säcken knyts 
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ihop genom att vår forskningsfråga och delsyften besvaras. Avslutningsvis har rekommendationer 

till företag inom skobranschen och förslag till vidare forskning framförts. 

2.6. Metodkritik 
 

Jacobsen (2007) pekar på risken av att skapa sig en förutbestämd uppfattning om det undersökta 

ämnet då det kan bidra till att forskaren låser sig till och letar efter aspekter som får antagandena 

bekräftade. Bryman och Bell (2005) menar att de kvalitativa undersökningarna då präglas av en 

subjektivitet. Resultaten av undersökningen menar författarna genomsyras ofta på forskarens 

uppfattningar om vad de anser är av vikt och betydelsefullt. Patel och Davidson (2011) menar 

dock på att subjektiviteten inte alltid behöver ses som något negativt utan kan istället bidra till att 

uppsatsen blir rikare och djupare på information. Under undersökningens gång har vi försökt att 

ta det här i beaktande. Vi är medvetna att våra åsikter och uppfattningar kan ha påverkat och att 

undersökningen har styrts i den riktning vi velat. Det här är något vi vill att uppsatsens läsare ska 

ha i åtanke vid läsning.  

Holme och Solvang (1997), Bryman och Bell (2005) samt Jacobsen (2007) tar vidare upp att 

resultat och slutsatserna i en kvalitativ forskningsmetod inte går att generalisera och är inte något 

som alltid går att använda utan det syftar snarare till att fördjupa sig och förstå den sociala 

verkligheten. Bryman och Bell (2005) menar på att kvalitativa intervjuer med ett få antal 

respondenter i en organisation eller kring ett ämne, omöjligt kan generalisera de framtagna 

resultaten till andra undersökningsobjekt. Vår undersökning har inte syftat till att generalisera 

slutsatser utan vi har snarare velat hitta karaktäristiska drag i hur företag inom den valda 

branschen arbetar och vad de kan arbeta mer aktivt med.  

Vidare pekar Bryman och Bell (2005) på en bristande transparens i kvalitativ forskning. Med det 

menas att det kan bli svårt att säkerställa tillvägagångssätten i undersökningen men också hur 

forskaren kommit fram till de slutsatser som dragits. För att eliminera detta i största möjliga mån 

har vi i denna uppsats försökt att vara så tydliga som möjligt där vi försökt klargöra våra 

tillvägagångssätt och beskrivit våra val. Vidare framhåller Bryman och Bell (2005) att 

primärkällor som vart formade på ett ostrukturerat eller ett semi-strukturerat vis kan medföra en 

otydlighet i intervjuerna med respondenterna och leda till att relevant information för 

undersökningen faller bort. Även detta har vi haft i åtanke under arbetets gång och försökt 
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eliminera genom att ha undersökningens syfte och problemfråga i bakhuvudet. Det här medförde 

att när den diskussionen började tappa sin faktiska inriktning, kunde vi enkelt styra tillbaka till 

det undersökta problemområdet. Detta har dock medfört att samtalen möjligtvis har blivit av en 

ledande karaktär då vi menar på att följdfrågor lätt kan leda in respondenten att diskutera ämnen 

som vi själva önskat beröra. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I kapitlet behandlas de områden som ligger till grund för uppsatsens syfte. Den teoretiska 

referensramen redogör för de teorier som vi finner relevanta för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. Huvudområdena i uppsatsen har delats upp i tre delar där vi inledningsvis 

börjar med att diskutera kring CSR, vidare presenteras teori kring varumärke och avslutningsvis 

kommer strategi att presenteras.  

 

3.1. Vad är CSR? 

 
EU Kommissionen definierar CSR som: 

” […] a concept whereby companies intregrate social and enviromental concerns in their 

business operations and in their interaction with their stakeholders on a volunatary basis.” 

(European 2001 i Öberseder et al. 2011:450) 

Borglund et al. (2009) nämner att begreppet CSR växte fram några år efter millenniumskiftet då 

flera uppmärksammade företagsskandaler uppkommit inom näringslivet. Öberseder et al. (2011) 

menar att EU kommissionens definition ger en idé om vad CSR betyder för företaget, men att det 

fortfarande är oklart vad begreppet förmedlar till konsumenter. Löhmann och Steinholtz (2004) 

och Kim (2011) anser att CSR kan ses som en kombination av hållbarutveckling, företagets 

ansvar och hur företaget sköts. Öberseder et al. (2011) pekar på att enligt andra författare är CSR 

karaktäriserat som ett exklusivt, rörigt, brett och komplext begrepp. Vidare beskriver Wagner et 

al. (2009) samt Feldman och Vasquez-Parraga (2013) att CSR definieras som ett företags 

obligationer för att på så vis kunna bidra till ett positiv intryck och minimalisera negativa 

effekter. 

Kim (2011) lyfter fram att CSR har blivit allt mer prioriterat inom organisationer, då många 

företag upplever det som deras räddning. Van Weele (2012) styrker det här genom att poängtera 

att det finns en tydlig spridning på konceptet till andra branscher som inte tidigare arbetat med 

CSR. Drivkraften menar författaren kommer av att leva upp till de förväntningar som investerare 

och kunder har på företaget. Kim (2011) nämner att det är vanligt att akademiska undersökningar 

har brist på information om när och hur initiativtagande av CSR fungerar i företagen.  
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Löhmann och Steinholtz (2004) poängterar att CSR har utvecklas väldigt snabbt världen över. 

Borglund et al. (2009) styrker det här genom att förklara att CSR inom företag under de senaste 

åren har ökat och blivit en del av en företagsstrategi. I en undersökning utförd av Hallvarsson och 

Halvarsson i Borglund et al. (2009) görs det anspråk om att 75 procent av de 100 största 

företagen i Sverige har information om hur de arbetar med CSR på sin hemsida. Van Weele 

(2012) pekar på att företagens sätt att arbeta med CSR är beroende från bransch till bransch men 

de vanligaste branscherna som granskas och kritiseras är företag med tillverkning i 

utvecklingsländer. I dessa länder är oftast arbetsvillkoren underutvecklade och miljöpåverkan 

stor. Borglund et al. (2009) förklarar att klimatfrågan som råder idag har bidragit till att företag är 

mer medvetna om sin val av exempel energiförbrukning och återvinning i tillverkningen och i 

övriga delar av företaget. Enligt författarna gör företagen inte bara besparingar på miljön, utan 

även finansiella åtgärder genom att tillämpa CSR i sin företagsstrategi.  

Van Weele (2012) poängterar att EU:s ambitioner har gjort att miljölagsstiftningen under de 

senaste åren stärks med assistans av olika myndigheter för att nå målet, en grönare miljö. Vidare 

nämner författaren att en annan växande och betydelsefull aspekt inom CSR är att intressenterna 

vill att produkterna ska produceras i länder med fri handel samt att produkterna ska vara rena. 

Med rena produkter menar författaren att produkterna kommer från källor med hög integritet och 

inte från länder med låg integritet där oftast barnarbete är återkommande i produktionen.  

3.1.1. Hållbar utveckling 

 

Löhman och Steinholtz (2004) förklarar att syftet med hållbarhet från början var att ge 

miljöfrågan ett fokus men att hållbarhet idag kan beskrivas som en balansgång mellan produktion 

och konsumtion. Författarna diskuterar vidare att målet är att organisationer tillsammans med 

näringsliv ska identifiera om hur allting ska ske. Van Weele (2012) styrker det här genom att 

förklara att dessa affärslösningar bidrar till att kraven mellan människor, planet och aktieägare 

balanseras upp. Författaren forsätter förklara att företag därför bör finna en anledning till att 

utveckla och stärka resurserna kring de tre aspekterna i CSR för att generar ut hållbarhet till sina 

befintliga intressenter. Löhman och Steinholtz (2004) nämner för att intressenterna ska kunna ta 

del av hållbarhetsinformationen bör företag varje år redovisa en hållbarhetsrapport som innehåller 

resultatet av företagets CSR-arbete. Peloza et al. (2012) förklarar att forskare skiljer mellan olika 

former av hållbarhet, vissa är självorienterade och därför relevanta till den traditionella 
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produktprestandan som dominerar kundbeteendet. Författarna lyfter även fram att kan hållbara 

produkter visa att dess egenskaper kan det gynna konsumenten är initiativet till att fortsätta köpa 

hållbara produkter mer närliggande vid nästa köp, vilket kommer gynna miljön.  

Van Weele (2012) påpekar att om konsumenterna köper mer CSR relaterade produkter kommer 

hållbarheten att öka och generera en förutsättning till att uppnå framtidens behov från den yngre 

generationen. Författarna berättar vidare att konsumenterna dagligen utsätter miljön för 

påfrestningar som i sin tur bidrar till de miljöproblem som finns idag. Författaren påpekar att det  

är därför väsentligt för organisationer att ta sitt sociala ansvar inom företagsproduktionen för att 

kunna bidra till en bättre miljö. Borglund et al (2009) förklarar att klimatfrågan har bidragit till att 

företag är mer medvetna om sin val av energiförbrukning och återvinning inom tillverkning och 

andrar avdelningar inom företaget. Enligt författaren gör företagen inte bara besparingar på 

miljön genom dessa komponenter utan även finansiella åtgärden genom tillämpning av CSR i sin 

företagsstrategi.  

3.1.2. Uppförandekoden  

 

Borglund et al. (2009) beskriver att trovärdigheten i ett företag utgör en viktig del av deras 

position på marknaden. Det är därför av vikt att inte trovärdigheten brister någonstans. Löhman 

och Steinholtz (2004) förklarar att de organisationer som riskerar att drabbas av brott eller 

underlåtelse inom produktionen oftast har en uppförandekod (eng. Code of Conduct) som 

riktlinje för att undvika problem. Vidare nämner Borglund et al. (2009) att uppförandekoden är 

en betydelsefull faktor för att skapa den goda sed som råder inom CSR. Morsing och Beckmann 

(2006) nämner att uppförandekoden är något företag förväntar sig att deras leverantörer skall 

använda sig av. Författarna förklarar att de etniska kraven inom uppförandekoden gynnar miljön 

och arbetsförhållandena i många länder vilket även Löhman och Steinholtz (2004) styrker. Vidare 

menar Arnberg et al. (2012) att konsumenterna ofta tar för givet att företag arbetar med 

uppförandekoder och andra frågor som rör ansvarsfullt företagande vilket på sikt gör att företag 

som inte aktivt arbetar med relaterade frågor, inte kommer ha någon större konkurrenskraft.  

Morsing och Beckmann (2006) lyfter fram att det har uppkommit interna och externa procedurer 

som ska utföras på varje inköpskontor för att se till att koderna genomförs. Det är enligt Borglund 

et al. (2009) nödvändigt att ledningen granskar leverantörerna inom organisation för att 
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kontrollera att uppförandekoden följs, bryts den finns det risk att företaget hamnar i misshag med 

övriga intressenter.  

3.1.3. Konsumenterna   

    

Öberseder et al. (2011) framhåller att länken mellan CSR och konsumentbeteendet är avsevärd på 

grund av konsumenternas minimala medvetenhet om vad CSR har för betydelse. Det är därför 

väsentligt enligt författarna att konsumenterna får ta del av kunskapen kring företagets CSR-

arbete. Vidare poängterar Öberseder et al. (2011) att det är först efter att konsumenterna fått ta 

del av informationen de kan börja utvärdera om företagets CSR-arbete kan representera deras 

egna personliga uppfattning av CSR. Vidare framhåller Arnberg et al. (2012) att för att 

konsumenterna skall kunna utföra ett medvetet val är det av vikt för dem att ta del av information 

om hur produkterna är tillverkade men således hur företagen arbetar med olika frågor om miljö 

och etik. Öberseder et al. (2011) förklarar att det här i sin tur kan leda till både positiva och 

negativa samarbetsbeteenden mellan de två parterna. För att företagets sociala ansvar ska bli 

positiv hos konsumenterna pekar Öberseder et al. (2011) på att andra attribut som värde och tillit 

måste inkluderas för att effekten ska medföra en positiv reaktion bland konsumenterna. Feldman 

och Vasquez-Parraga (2013) förklarar även att genom att använda sig av olika attribut 

tillsammans med CSR, stärks relationen mellan företaget och konsumenterna. Författarna menar 

att starka relationen kan utveckla en företagsstrategi för att attrahera flera konsumenter till att 

köpa mer CSR- produkter. Vidare förklarar författarna att relationerna ger en möjlighet att få en 

ökad medvetenhet om konsumenternas behov, värdet av ett varumärke och företagets rykte.  

Öberseder et al. (2011) förklarar att det finns en ouppklarad paradox kring CSR inom 

konsumentbeteendet då konsumenterna på senare år har blivit mer avspända angående intresset 

för företagens sociala ansvar. Trots detta, menar författarna, begär konsumenterna allt mer 

information om företagets CSR-arbete. Öberseder et al. (2012) menar på att undersökningar som 

gjorts visar avsevärda gap mellan konsumenters intresse av CSR och deras köpbeteende av 

relaterade produkter. Enligt undersökningen Arnberg et al. (2012) utförde, fann nästan hälften av 

respondenterna att utbudet av etiska produkter i detaljhandelsföretag var för litet och skulle 

uppskatta om företagen erbjöd ett bredare sortiment. Författarna menar dock att det uppstår en 

svårighet då det inte alltid finns en efterfrågan från konsumenternas sida för exempelvis 

miljömärkta skor samtidigt som det tas för givet att alla detaljhandelsföretag arbetar med det, det 
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medför att det blir problematiskt för företagen att hitta en god balans mellan arbetsinsats och 

efterfrågan. Feldman och Vasquez-Parraga (2013) menar på att förhållandet mellan ett företags 

CSR-insatser och konsumenters reaktioner inte alltid är direkt uppenbara, vilket tyder på att det 

finns ett stort antal faktorer som påverkar effekterna av ett företags CSR-aktiviteter. Wang och 

Anderson (2011) tydliggör att även om CSR-kommunikationen har en positiv effekt på 

konsumenterna, kan företag inte i förväg förvänta sig att kunder ska belöna dem för det. 

Öberseder et al. (2011) framhåller studier som visat på att konsumenter som svarar positivt på 

CSR-aktiviteter tar mer ansvarfulla köpbeslut. Dock nämner Feldman och Vasques-Parraga 

(2013) att CSR inte är den mest betydelsefulla faktorn inom ramen av konsumtionsbeteendet. När 

Arnberg et al. (2012) undersökte hur viktigt konsumenterna finner att handelsföretag arbetar med 

socialt och miljömässigt ansvarstagande, framkom det att tre av fyra konsumenter fann det viktigt 

att företag gjorde det. Konsumenter menar dock Arnberg et al. (2012) är motsägelsefulla när det 

väl sedan kommer till köpbeslutet. Författarna påvisar att studier har visat att konsumenter är 

villiga att betala mer för varor som är miljö- eller etiskt framställda men att när konsumenten väl 

står inför köpbeslutet prioriterar de andra faktorer som påverkar om de köper produkten eller inte. 

Öberseder et al. (2011) påpekar att CSR enbart har en positiv effekt på köpbeslutet om 

konsumenten är intresserad och stödjer CSR-aktiviteten.  Feldman och Vasquez-Parraga (2013) 

och Öberseder et al. (2011) poängterar att det är en liten målgrupp som använder sig av CSR som 

ett inköpskriterium regelbundet. 

Öberseder et al. (2011) definierar fyra olika segment för att identifierar olika 

konsumtionsbeteenden: pre-contemplators, contemplators, action-oriented consumers och 

maintainers. Författarna förklarar att pre-contemplators inte basera sitt köp på företagets sociala 

ansvar medan contemplators har CSR i åtanke vid sina inköp men agerar inte mer än så. Action-

oriented consumers kan i vissa fall använda CSR som kriterier i sitt köpbeslut och maintainers 

har alltid CSR i övervägande när det köper produkter. Vidare beskriver Ottman (2011) ytterligare 

en kundgrupp med ett specifikt beteende, LOHAS (Lifestyles Of Health and Sustainability). 

Ottman (2011) framhåller LOHAS som ett kundsegment som är den mest miljömedvetna och 

drivna kundgruppen gällande miljö och hållbarhet. Den typiska LOHAS kunden menar 

författaren är den gifta och välutbildade medelålders kvinnan med hög inkomst. Kundsegmentet 

är inte heller priskänsliga och betalar gärna mer för en produkt som är framställd på ett 
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ansvarsfullt vis. De söker oftast upp information för att försäkra sig om att produkterna är 

producerade på ett vis som uppfyller deras krav. I rapporten The LOHAS Consumer Trends 

Report utförd av Natural Marketing Institute (2007) framhålls att LOHAS-konsumenterna alltid 

letar efter ett sätt att göra mer för miljön och på grund av att de inte är priskänsliga och graden av 

konsumtion, finner många marknadsförare dem som en attraktiv kundgrupp.  Dem är enligt 

Natural Marketing Institute (2007) oftast först med att pröva de nya produkterna som har 

framställts på ett ansvarsfullt sätt. Deras behov av att hitta nya miljövänliga produkter gör att de 

ständigt letar efter alternativ på marknaden. För att företag skall kunna nå LOHAS-

konsumenterna menar Natural Marketing Institute (2007) att de måste använda sig av en 

multikärnstrategi och för att kunderna inte skall känna att det är för mycket information som 

förmedlas, måste kommunikationen också begränsas.  

Kim (2011) nämner att CSR-strategin är mer effektiv för företag med ett välkänt varumärke där 

konsumenten känner igen sig. Vidare förklarar Öberseder et al. (2011) samt Feldman och 

Vaspues-Parraga (2013) att när konsumenterna uppmärksammat att ett företag arbetar med CSR 

kan det leda till en positiv attityd och till starka beteendemässiga avsikter till att köpa produkter 

som företaget erbjuder. Kim (2011) lyfter även fram att konsumenter har en tendens att 

automatiskt anta att företag är skickliga på att göra godtrogna produkter när dem arbetar med en 

stark CSR-strategi. Det här menar Öberseder et al. (2011) i sin tur leder till att ansträngningarna 

att köpa hållbara produkter blir indirekta, när konsumenten förstår företagets sociala ansvar. 

Bhattacharya och Sen (2004) framhäver att konsumenter enas om att det spelar roll att ett företag 

tar sitt sociala ansvar. Det här styrks även av Öberseder et al. (2011) som menar att de flesta 

konsumenter har en positiv attityd mot företag som har engagerat sig CSR-frågor. Dock menar 

författarna att de få konsumenter som har CSR som ett viktigt inköpskriterium, endast 21 procent 

av konsumenterna, vilket visar att CSR inte är högt prioriterat.  

Författarna fortsätter förklara att konsumenter i de flesta fall antar att priset på CSR relaterade 

produkter är högre och att det därför är en bidragande faktor till att köpkriterier inte finns där 

vilket även Feldman och Vasquez-Parraga (2013) påpekar. I konsumentundersökningen Arnberg 

et al. (2012) utförde fick respondenterna ranka vad de prioriterade mest vid ett köpbeslut. Nästan 

samtliga yttrade sig om att kvaliteten på kläder och skor var den främsta faktorn och därefter var 

pris det viktigaste. Något krav från konsumenterna på etiska eller miljömässiga aspekter ställdes 
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inte och var inte heller topp prioriterat. Författarna pekar på att trots att konsumenterna uppgav 

att de var villiga att betala mer för ansvarsfullt framställda produkter uttryckte sig en av tre 

konsumenter att det främst var ett lägre pris som skulle få dem att köpa fler produkter som är 

producerade under goda förhållanden. Arnberg et al. (2012) menar således att konsumenterna 

säger och är villiga till en sak men agerar och gör en annan. Vidare förklarar Öberseder et al. 

(2011) att om priset vore i samma prisklass som övriga produkter skulle konsumenterna föredra 

att köpa CSR produkterna. Det är därför väsentligt menar författarna att företag studerar 

prisskillnaderna för att kunna skapa konkurrensfördelar. 

Feldman och Vasquez-Parraga (2013) poängterar även att kvalitén och varumärken 

anmärkningsbart jämförs med övriga produkter på marknaden. Författarna påtalar även att brist 

på information på produkterna gör att konsumenterna köper ”vanliga” produkter. Schmeltz 

(2012) tydliggör att konsumenter inte är tillräckligt motiverade för att leta upp information om 

CSR själva, men det betyder inte att konsumenterna är ointresserade. Vidare förklarar författaren 

att konsumenterna anser att det är viktigt att företag är engagerade i CSR, men att de inte är 

medvetna om vilka företag som är hängivna. 

 

“[…] Even Though their product is not unique, I am very loyal to them. If their prices went up 

relative to similar product, I would still buy it, even if I had to cut down on the total amount”  

(Bhattacharya och Sen, 2004:19) 

3.2. Varumärke 
 

Kapferer (2008) definierar ett varumärke som ett tecken eller en uppsättning tecken som intygar 

ursprunget för en produkt eller tjänst och som särskiljs från konkurrens. Grönroos (2008) styrker 

det här genom att precisera ett varumärke som på ett tydligt sätt särskiljer en säljares produkt 

ifrån en annans med hjälp av namn, termer, tecken, symboler eller andra särdrag. Holger och 

Holmberg (2002) åsyftar ett varumärke som ett trademark, grafiska symboler som används för att 

identifiera företagets kommunikation, egendom och produkter. Författarna förklarar även vidare 

att det ska hjälpa till att identifiera och särskilja en produkt från en annan. Kapferer (2008) 

fastställer ett varumärke som en uppsättning av mentala associationer som bidrar till det 
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uppleveda värdet av en produkt eller tjänst som innehavs av kunden. Författaren tillägger att det 

som bidrar till att ett namn blir ett varumärke är löften, differentieringen, itensiteten och 

förtroendet som associeras till de här.  

3.2.1. Identitet och Image 

 

Dowling (2001) och Aaker (1996) definierar företagsidentitet som en symbol som företaget 

använder för att identifiera sig själva som namn, logo, marknadsföring och som bidrar till att 

människor kan identifiera och känna igen ett varumärke. Schultz et al. et al. et al. (2000) 

definierar varumärkesidentitet som något liknande och framhåller att det är hur företag uttrycker 

sig samt särskiljer sig till sina intressenter. Även Fombrun (1996) syftar varumärkesidentitet som 

en uppsättning av de värden och principer som personal och ledningen associerar med företaget. 

Däremot förklarar Balmer (2012) att ett varumärke är direkt kopplat till företagets identitet och 

syftar till att skapa säkerhet och det manifesteras via identiteten medan Kapferer (2012) 

framhåller varumärkesidentitet som företagets förmedlade vision och kärnvärderingar som syftar 

till att skapa lojalitet. 

Aaker (1996) förklarar att identitet bidrar till att det ger riktning, syfte och mening till varumärket 

medan Schultz et al. et al. et al. (2000) tydliggör att en varumärkesidentitet även inkluderar 

arkitektur, design, inredningen i butiken men även hur produkterna är utformade så som design, 

förpackning och beteende. Vidare menar författaren att företagsidentitet bidrar till fyra saker, 

vem du är, vad du gör, hur du gör det samt vart du är på väg.  

Karaosmanoglu och Melewar (2006) beskriver varumärkesidentitet som information som är 

kodad av företaget och är det strategiskt planerade personliga budskap, som företaget avger via 

dess symboler, beteende och kommunikation. Nandan (2005) håller med ovanstående och 

förklarar att ett företag genom sin varumärkesidentitet kommunicerar ut det värde företaget kan 

erbjuda till sina konsumenter. Schultz et al. et al. et al. (2000) framhåller att företagsidentitet via 

sin kommunikation väntas skapa att konsumenter känner ett förtroende eftersom identiteten 

framkallar känslor som hjälper till att bygga tillgivenhet som hjälper till att skapa långvariga 

relationer med sina kunder. Aaker (1996) upplyser att skapa en varumärkesidentitet är mer än att 

bara förstå vad kunderna vill ha, det måste även reflektera varumärkets själ och vision. Att 
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varumärkesidentiteten ska finnas genom hela organisationen men även i företagets 

marknadsförings kommunikation menar Karaosmanoglu och Melewar (2006) är en självklarhet.  

Fomburn (1996)  tydliggör att ett företags rykte formars efter dess identitet. Att anta en 

varumärkesidentitet menar Gummesson (2008) har genom åren blivit allt viktigare för företagen. 

Det här menar Chenatony och Mcdonald (2003) beror på att en företagsidentitet kan vara 

kraftfullt verktyg för att hjälpa företag marknadsföra sig. Schultz et al. et al. et al. (2000) 

poängterar att en välkänd varumärkesidentitet bidrar till ett ökat värde, som högre priser och 

högre säljvolymer. Ind (2003) poängterar dock att ägarna påverkar varumärkesidentiteten men är 

inte av kontroll av den då konkurrenter, konsumenter och personal är alla influerande och 

påverkare vad ett varumärke betyder för marknaden. Därför är det av vikt menar författarna att 

den tydligt kommuniceras. 

Dowling (2001) och Grönroos (2008) fastställer en företagsimage som de känslor, förtroende och 

uppfattningar kunden har till ett företag. Även Karaosmanoglu och Melewar (2006) preciserar 

företagsimage som en uppsättning av betydelser som är känt och som människor kan beskriva, 

minnas och relatera till. Vidare lyfter författarna fram att företagsimage formas efter den totala 

presentationen av symboler som företaget står för. Vidare beskriver Kapferer (2004) 

varumärkesimage som den mentala anknytningen en människa har till ett varumärke. Grönroos 

(2008) tydliggör att en image sägs spegla fyra roller: förmedla förväntningar, utgör ett filter, 

funktion av förväntningar och erfarenheter, intern effekt och extern effekt. 

”Det värsta öde som kan drabba ett företag eller en organisation, tex ett politisktparti, är att inte 

har någon image alls. Då är man antingen helt okänd eller också helt ointressant. Man finns men 

man finns inte”. 

(Lagergren, 1998:279) 

 

Dowling (2001) menar att ett företagsrykte är de värderingar som framkallas från ett företags 

image. Grunden för ett bra företagsrykte, fortsätter författaren, är att skapa en åtrovärd image. 

Relationen till ett företag och dess värdeerbjudande ofta är opersonligt men att det genom 

företagets image menar Gummesson (2008) kan den omvandlas. De här relationerna menar 
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författaren bygger på namn, varumärke, trademarks, logotyper, kända företagsledare eller andra 

personer som förknippas med varumärket.  

Dowling (2001) poängterar att ett företag inte kan förändra ett beteende hos konsumenterna men 

de kan däremot förändra hur individer ser på ett företag. Karaosmanoglu och Melewar (2006) 

understrycker även att kan ett företag hålla en konsekvent image över flera år bidrar det här till ett 

gynnsamt rykte. Det här menar Grönroos (2008) då imagens betydelse är i den grad kunden 

upplever företagets kommunikation och verksamhet. För att kunna bygga en image till 

konsumenterna menar Gupta (2011)är företagets kommunikation är en avgörande funktion.  

Grönroos (2008) poängterar att image bidrar till att hjälpa intressenter att sålla information via 

marknadsföringskommunikation och world of mouth. Det här menar författaren resulterar i att 

har ett företag en positiv image, kan de på ett effektivare sätt kommunicera och konsumenter blir 

mer motagliga för world of mouth. Grönroos (2007) förklarar att om imagen är oattraktiv kan 

kunder välja att inte utsätta sig för marknadsföring och andra aktiviteter som är kopplade till 

företaget. Gummesson (2008) poängterar att kan ett företag inte leva upp till den förväntade 

imagen kommer konsumenterna efter ett tag att lämna. En enastående image menar däremot 

Grönroos (2008) bidrar till en ursäkt när mindre problem uppstår. Det här menar författaren beror 

på att image bidrar till ett filter för företaget som ger ett skydd, vilket gör att kunder lättare kan 

förlåta. När kunden har en positiv bild av företagets kommunikation menar Karaosmanoglu och 

Melewar (2006) att det bidrar till en bättre image av företaget. Kim (2011) poängterar att när en 

kund har en positiv attityd till ett företags image kan det påverka köpbeslutet 

Schultz et al. (2000) definierar skillnaden mellan identitet och image som att identitet är ett 

internt perspektiv medan image är vad företagets kunder anser om varumärket. Grönroos (2008) 

tydliggör att varumärkesidentiteten är det mål företaget försöker uppnå och kan i 

marknadsföringssyfte beskriva den image som de vill ge åt varumärket. Vidare förklarar 

Grönroos (2008) att genom denna input formar kunderna varumärkets image i sina tankar. Aaker 

(1996) påpekar att varumärkesimage kan ses till det förflutna medan varumärkesidentiteten en 

aktivitet som syftar till framtiden. Vidare förklarar författaren att medans image tenderar att vara 

taktiska, syftar varumärkesidentiteten till att vara strategiskt. Även Schultz et al. (2000) förklarar 

att en varumärkesidentitet är en del av en strategisk process som sammankopplar företagets 

strategi till en företagsimage och ett rykte. 
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Karaosmanoglu och Melewar (2006) påtalar vikten av att ha en tydlig varumärkesidentitet och 

image då det här kan skapa staka konkurrensfördelar. Vidare menar författarna att dagens 

konkurrensutsatta marknad har bidragit till att företag måste differentiera sig ifrån sina 

konkurrenter och därmed förmedla en unik identitet. Karaosmanoglu och Melewar (2006) påtalar 

att det är viktigt att samspelet mellan den planerade identiteten och åtrovärda image måste 

stämma överrens. Nandan (2005) lyfter fram att när identiteten och imagen är samankopplad 

skapas en lojalitet hos kunden. Författaren framhåller även att det här sker när 

varumärkesbudskapet tydligt kommuniceras och uppfattas av kunden. Är budskapet otydligt, 

menar Nandan (2005) att det här genererar till att lojaliteten hos kunden förstörs.  

3.2.2. Varumärkesvärde  

 

Kapferer (2008) fastställer ett varumärkesvärde som förmågan att leverera en profil till kunden. 

Grönroos (2008) poängterart för att kunna förstå den upplevda kvalitén hos kunden måste 

företaget också kunna förstå kundens förväntningar och hur dessa utvecklas under relationens 

gång. Dowling (2001) framhåller att när konsumenter tänker högt om ett varumärke skapar det 

här mer möjligheter för företaget samt att de blir mer effektiva i sin verksamhet. Ett dåligt rykte 

menar författaren bidra till motsatt effekt då konsumenter inte litar på företaget. 

Kapferer (2008) tydliggör att ett varumärke avser att skapa en relation med konsumenter, som 

lojalitet och villighet att betala mer, som uppstår vid förtroende och känslor.  Varumärkesvärdet 

menar Grönroos (2008) är hur värdefullt en kund upplever en viss vara eller tjänst i förhållande 

till andra alternativ. Något som även Dowling (2001) och Grönroos (2008) lyfter fram då 

konsumenter inte köper produkter utan de köper en personlighet och välkända varumärken samt 

att produkten ska kunna erbjuda både funktionella och psykologiska fördelar. Gummesson (2008) 

menar att det är viktigt för företaget att förstå kundens behov för att sedan kunna möjliggöra ett 

leverarat värde till dem. Grönroos (2008) förklarar att ökas varumärkesvärdet hos kunden, ökar 

även sannolikheten till att kunden kommer förbli lojal men sjunker värdet kommer kunden vara 

mer öppen för andra lösningar. Ind (2003) menar att grunden för att skapa förtroende är att 

interaktionen mellan ett företag och kunden måste överstämma med vad som erbjuds och vad 

som levereras. Grönroos (2008) framhåller att desto mer värdefullt kunden anser att varumärket 

är, desto bättre förväntas försäljningen bli. Kapferer (2008) poängterar att kundernas villighet att 

betala mer uppstår under relationens gång eftersom anseende och band skapas under tid.  
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För att beskriva hur värdefullt ett varumärke är menar Grönroos (2008) att termen 

varumärkeskapital används. Författaren definierar varumärkeskapital som den 

varumärkeskännedom kunden har på företagets marknadsföring och att när kunden har positiva, 

starka och unika associationer till ett varumärke uppstår kapitalet. Aaker (1996) och De 

Chenatony och Mcdonald (2003) tydliggör att varumärkeskapital skapas hos konsumenterna och 

består av en uppsättning tillgångar som är kopplade till varumärkets namn och symboler som 

syftar till att generera värde utifrån produkter eller tjänster. Gummesson (2008) framhåller att 

värdet av ett företag representerats av varumärkeskapital, vilket reflekterar hur välkänt ett företag 

är, hur satisfierade och hur lojala kunderna är. För att skapa varumärkeskapital eller 

varumärkesrelation menar Grönroos (2008) att företaget bör vara annorlunda, forma sitt egna 

rykte, skapa en känslomässig koppling samt att internalisera varumärket. Aaker (1996) tydliggör 

att varje varumärkeskapital genererar värde på olika sätt. 

Fombrun (1996) menar att ett företag med ett bra varumärkeskapitel skaffar sig 

konkurrensfördelar då ett bra rykte bidrar till att de kan ta ut ett högre pris på sina produkter, 

marknadskommunikations kostnader minskar samt att kunna ha mer frihet i sitt beslutsfattande. 

För att göra ett varumärkeskapital effektivt menar Aaker (1996) att det är viktigt att vara lyhörd 

på alla varumärkesbyggande aktiviteter men även på vilka sätt starka varumärken framkallar 

värde. Vidare fortsätter författaren att varumärkeskapital syftar till att skapa värde för både 

företaget och kunderna. Aaker (1996) menar att det är även viktigt att varumärkesnamnet och 

symbolen stämmer överrens med varumärkeskapitalet. Vidare menar författaren att det är en 

central del av varumärkets strategiska vision och är en av de viktiga delarna i ett 

varumärkeskapital, vilket är varumärkes hjärta och hjärna. Grönroos (2008) poängterar att för att 

en kund ska känna en relation till varumärket måste tjänsten som tillhandarhållits fångat kundens 

tankar och hjärta. Om detta inte har uppstått menar författaren att varumärkesrelationen bara är 

latent. Kapferer (2008) förklarar att ett varumärke har ett finansiellt värde eftersom de har skapat 

tillgångar i konsumentens hjärna och hjärta. 
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3.3. Strategier 
 

"Positioning is the act of designing the company´s offering and image so that they occupy a 

meaningful and distinct competitive position in the target customer’s minds."  

(Kotler, 1997 i Hooley et al. 2004:267 )  

Gummesson (2008) framhåller positionering som en viktig strategi för att kunna finnas i kundens 

hjärna eftersom det här frambringar att kunden tänker på varumärket när de ska genomföra inköp. 

Aaker (1996) förklarar att varumärkespositionering är en del av varumärkesidentiteten och 

värdeerbjudandet som aktivt kommuniceras till målgruppen och som visar fördelar gentemot 

konkurrerande varumärken. Författaren tillägger att det inte är lätt att skapa ett starkt varumärke 

på dagens konkurrensutsatta marknad och poängterar att det är viktigt att inte känna pressen att 

konkurrera med pris. Aaker (2012) menar att det alltid är en risk att gå utanför 

bekvämlighetszonen men att företaget då kan generera en starkare marknadsposition mot 

konkurrenterna. 

Gupta (2011) framhåller att företag i dag är mer engagerade att hantera ryktet och varumärket i 

sin kommunikation snarare än att proaktivt försöka bygga upp det. Varumärkeskommunikation, 

menar författaren, måste därföre bedrivas för att kunna positionera sig mot konkurrenter för att 

kunna bygga sitt varumärke och rykte. Att investera i ett konkurrenskraftigt varumärke förklarar 

Aaker (2012) inte alltid kommer att ha framgång men att det kan vara nödvändigt för att skydda 

marknadspositionen. Ind (2003) framhåller att ett företag inte kan anta en dominerande 

marknadsposition utan att samtidigt ta ansvar. Fomburn (1996) förklarar att ett företag som 

ignorerar ett hållbart samhälle visar en brist på respekt för sina invånare, ju mer ansvarstagande 

ett företag har att erbjuda i sina beståndsdelar, desto bättre anses företaget vara. Bhattacharya och 

Sen (2004) framhåller att CSR är inte bara en social nödvändighet, det är även en ekonomisk. 

Vidare menar författarna att företag är idag medvetna om att de inte bara tar ett socialt ansvar 

genom att” göra bättre”, men även att CSR genererar till en positiv effekt för företaget.  Vidare 

påtalar Fomburn (1996) att de företag som har valt att bli gröna oftast har ett bättre rykte. Vilket 

även Borglund et al. (2009) framhåller då CSR aktiviteter i ett företag genererar positiva effekter 

på varumärket, varumärkeskapitalet samt renomméet.  
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Bhattacharya och Sen (2004) tydliggör att ett företags rykte påverkas av CSR aktiviteter då 

konsumenter inte bara får en ökad medvetenhet av vad företaget gör utan även får en positivare 

ställning till dem. Dowling (2001) förklarar att många företag har förlorat sitt rykte många gånger 

på grund av sitt sociala ansvar. Har intressenterna höga förväntningar på ett företag menar 

författaren att det istället kan skapa möjligheter och medföra att företag blir mer aktiva inom 

CSR-arbetet. Greel (2012) förklarar att en nyligen gjord studie visar att ett företags rykte en stark 

orsak att engagera sig i CSR, då 75 procent av ett företagsvärde är ett resultat av dess rykte. 

Vidare visar studien att ett företag som antar CSR aktiviteter tenderar till långsiktig vinst samt 

stigande varumärkesvärde. 

3.3.1.  CSR-strategier 

 

Bhattacharya och Sen (2004) framhåller att positiva attityder till ett varumärke över lång tid leder 

till lojalitet. Vidare menar författarna att kunder är mer benägna att göra positiva attributer och ha 

positiva attityder till ett företag som engagerar sig i CSR i en viss omfattning snarare än i för stor 

utsträckning. Bhattacharya och Sen (2004) menar även att positiva attityder från CSR även kan 

frambringas genom aktivitet som särskiljer sig från konkurrenterna, vilket även fångar kundens 

uppmärksamhet. Schmeltz (2011) framhåller att konsumenter som har positiv CSR uppfattning 

till ett företag ofta är förknippad med större inköp men är även associerad med långa och lojala 

relationer till varumärket.  

Greel (2012) påtalar att företag kan dra fördel genom att anta CSR aktiviteter som positiv image, 

satisfierade anställda, nöjda kunder samt lägre kostnader. Vilket författaren menar kan 

frambringar en win-win situation för både företaget och dess intressenter. Bhattacharya och Sen 

(2004) anser att en av fördelarna med att använda sig av CSR aktiviteter är konsumenters 

villighet att prata positivt om företaget men även genom att rekommendera det. Vilket även 

Schmelz (2012) styrker då ett företgets CSR kommunikation medför tillförlitlighet hos 

konsumenterna. Greel (2012) menar även att det finns sex sätt som CSR kan hjälpa ett företag att 

bygga varumärkeskapital; ökar varumärkesmedvetenhet, förbättrar varumärkesimagen, ökar 

trovärdigheten, framkallar varumärkeskänslor, skapar en känsla av varumärkesgemenskap samt 

framkallar varumärkesengagemang. Vidare framhåller Greel (2012) att varumärkesengagemang 

leder till en situation där kunder lockas att investera sin tid och resurser i relation till varumärket 

och företagets verksamhet. På alla sätt CSR kan bygga varumärkeskapital menar författaren att 
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det här det mest effektiva. Detta är något som även Schmelz (2011) styrker då CSR ökar 

förtroende hos kunden och ju längre företaget har varit engagerad i dessa aktiviteter desto mer 

uppfattas trovärdigheten. Även Balmer (2012) påtalar vikten av att ett företag måste visa 

engagemang för att framkalla trovärdighet, då trovärdighet behandlar frågor som äkthet och den 

roll företaget speglar.  

Gummesson (2008) framhåller att CSR även kan nyttjas som ett sätt att bli lönsamma. 

Bhattacharya och Sen (2004) tydliggör att det finns en länk mellan CSR och köpbeteende, men 

bara i den grad då CSR aktiviteterna är centrala samt att kvalitén och priset är den samma som 

övriga varor. Vidare poängterar Gummesson (2008) att företag behöver öka medvetenheten kring 

miljö och folkhälsa och se till att kunden är villig att betala för det. Peolza et al. (2012) menar 

dock att konsumenter kan vara villiga att betala ett högre pris eller vara mer lojala mot företag 

som anses vara mer hållbara än konkurrenterna 

Greel (2012) tydliggör att CSR även kan användas som en fördelaktig metod för att höja 

arbetsmoralen och tillfredställelsen hos personalen, men även för att bygga förtroende och 

starkare relationer till sina kunder. För att kvalitén på produkten ska upplevas bra menar 

Grönroos (2008) att personalens kunskaper och expertis är av stor vikt. Fomburn (1996) 

framhåller att de anställda är en viktig del av att produktkvaliten ska upplevas som bra. 

Personalen kan bidra till att företaget kan få ett bra rykte, om det här misslyckas förklarar 

Grönroos (2008) att kvalitén på varan kan bli lidande. Vidare fortsätter författaren att 

serviceinriktad personal bidrar till att kunden upplever kvalitén på produkten som bättre.  

Gummesson (2008) förklarar att de anställda är viktiga hos ett företag då de bidrar med kunskap, 

beteende och motivation. Olutayo et al. (2010) menar att en varumärkeskommunikationsväg är 

att sprida sin identitet genom de anställda. Författarna menar att hur personalens beteende är 

kommer påverka kundernas attityder mot varumärket. Vidare menar Karaosmanoglu och 

Melewar (2006) att hur företagets anställda behandlar kunden är av stor vikt av hur kunden ser 

varumärkesimagen. Fombrun (1996) poängterar att alla anställda måste tro på företaget och deras 

värderingar för att de ska kunna fungera. Grönroos (2008) förklarar att det är viktigt att företaget 

kan kommunicera med sin personal ända ut till frontlinjen att rätt information kommuniceras ut 

men även för att motivera personalen att vara mer engagerade. Gummesson (2008) menar att 
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personalen bidrar till att det är blir en personlig relation med kunden och kan då generera 

förtroende och tillit. 

3.3.2. Kommunikation   

 

Bhattacharya och Sen (2004) påtalar att det är viktigt att visa att företag arbetar för ett bättre 

samhälle samt visibilitet som i slutändan leder till en positiv effekt hos ett företag. Wagner et al. 

(2009) förklarar att konsumenter som upplever kommunikationen av ett företags sociala ansvar 

automatiskt ökar sin medvetenhet, vilket generar positiva attityder till att köpa deras produkter. 

Vidare menar Aaker (2012) för att ett företag ska kunna förmedla erbjudanden till kunden måste 

de både vara synliga och trovärdiga genom sin kommunikation. Vidare påtalar författaren att det 

finns varumärken som misslyckats med sina CSR aktivitetet eftersom de inte varit tillräckligt 

synliga eller trovärdiga. Wagner et al. (2009) och Öberseder et al. (2011) förklarar vikten av att 

kommunicera och informera sina intressenter om hur företaget arbetar med CSR och bör vara 

något som prioriteras. Kim (2011) förklarar att trots initiativet av mer CSR-kommunikation, är 

det överraskande att det har funnits en brist på fokusen kring kommunikation under en längre tid.  

Wagner et al. (2009) poängterar att undersökningar visar både att positiv och negativ information 

om CSR har påverkat konsumenternas beteende. Vidare diskuterar författarna att negativ 

information har större effekt än vad positiv information har på konsumenterna vilket även 

Öberseder et al. (2011) styrker. Wagner et al. (2009) forsätter förklara att en produktiv 

kommunikationsstrategi representerar ett företags ansträngningar att sprida en specifik 

information för att generera en bild av CSR innan tänkbar negativ information når 

konsumenterna. Wagner et al. (2009) lyfter även fram att det är rimligt att oftast anta att negativt 

CSR beteenden tenderar att handla om naturen eftersom media är benägna att rapportera 

handlingar som är socialt oansvariga. Vidare poängterar Wagner et al. (2009) att företag som blir 

uppmärksammade på grund av oansvarigt beteende kring CSR måste göra utlåtanden om hur 

förbättring av ansvaret kommer ske för att styrka företagets profil. Författarna påpekar att 

positiva uttalanden om CSR i företaget kan generera en positiv attityd mot företagets sociala 

ansvar och därför bör alla företag ha en kommunikationsstrategi för att kunna åstadkomma en 

positiv utveckling.  



~ 33 ~ 
 

Bhattacharya och Sen (2004) och Gupta (2011) framhåller att konsumenternas medvetenhet av 

CSR är en huvudfaktor i förfarandet att besvara aktiviteterna. Det är därför av vikt menar 

författarna att företagen måste öka medvetenheten hos konsumenterna. Även Wang och 

Anderson (2011) lyfter fram att många konsumenter är beroende av kommunikation för 

insamlande av information innan köp. Dock menar Bhattacharya och Sen (2004) att 

kommunikationen måste ses över så inte kunder uppfattar budskapet som att företaget ska tjäna 

pengar utan det måste låta som att de vill göra bättre, annars kan CSR-kommunikationen ta 

skada. Vidare menar författarna att kunder reagerar bättre till CSR-aktiviteter som inte är direkt 

kopplad till lönsamhet för företaget. Vilket även Schmelz (2011) lyfter fram då kunder är mer 

reserverade mot de företag som överdriver sina CSR-aktiviteter, trovärdighet och tillit tar en 

negativ vändning, då det kan uppfattas som girighet. Arnberg et al. (2012) pekar på att om 

företagen berättar allt som de arbetar med rörande CSR, finns risken till att människor tillslut 

slutar lyssna. Det är därför av vikt att lägga tyngd på vad företag vill kommunicera ut för att 

förmedla rätt budskap. Bhattacharya och Sen (2004) berättar vidare att det kan bidra till att 

kunder kan ifrågasätta motivet bakom CSR-aktiviteter. Enligt Schmeltz (2012) däremot är 

konsumenterna inte misstänksamma mot företag som tydligt kommunicerar CSR och tillägger att 

företag inte ska vara rädda för att kommunicera CSR i rädsla för att bli missförstådda.  

Peloza et al. (2012) framhäver att intressenter får hållbarhetsrelaterad information från olika 

kommunikationskanaler som till exempel reklam, Internet och Word-of-mouth. Författarna 

poängterar att genom att lyckas nå konsumenterna är det betydelsefullt att förstå konsumtionen av 

media mönstret samt matcha innehållet i dess meddelanden för att få så hög effektivitet som 

möjligt. Vidare nämner Peloza et al. (2012) att den vanligaste kanalen att kommunicera ut CSR är 

genom företagens hemsidor. Författarna påpekar att Internet delger värdefull information för att 

tillfredsställa intressenterna och ger även möjlighet för varje individ att finna sin egen nivå på 

detaljerad information.  Arnberg et al. (2012) menar i sin undersökning på att cirka en tredjedel 

av respondenterna söker information på företagens hemsidor för att ta reda på hur dem arbetar 

med det sociala ansvaret, vilket leder till ett initiativtagande från kunders sida. Öberseder et al. 

(2011) poängterar att företag måste göra informationen mer lättillgänglig och ge anvisning om 

vilka produkter som är CSR relaterade för att konsumenterna ska ta till sig den 

kommunikationsstrategin som företagen vill förmedla.  
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4. EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS 

I det här kapitlet kommer vi att presentera den primärdata som samlats in genom intervjuer samt 

knyta ihop det med den teoretiska referensramen. Huvudrubrikerna här skiljer sig från det 

teoretiska kapitlet. Anledningen till att vi valt att ändra strukturen i det här kapitlet från det 

föregående är för att få en tydligare struktur och en naturlig ordningsföljd. Nedan kommer en 

kort sammanfattning av de sju respondenterna vars synpunkter kring ämnet lyfts fram:  

 Ulrika Simonsson, CSR ansvarig på Scorett Footwear AB. (2013-04-25) 

 Frida Svärdby, CSR konsult på Ethos International. (2013-04-25) 

 Sofie Johansson, Code of Conduct-koordinator på Nilsongroup. (2013-05-03) 

 Helena Kurki, VD på CSR factory. (2013-05-08) 

 Ulrika Hotopp, Kommunikations- och PR-ansvarig på Writén. (2013-05-08) 

 Malin Abrahamsson, Butikschef på Scorett i Kalmar även tidigare butikschef på 

Eurosko i Kalmar (2013-05-15)  

 Ann Christiansson, Ansvarig för CSR-frågor på Svensk handel. (2013-05-17) 

 

4.1. CSR  
 

Johansson påstår att CSR är en trend som kommer hålla i sig och utvecklas betydligt mer i 

framtiden då frågor om miljön, hållbarhet och sociala förhållanden alltid kommer vara 

betydelsefulla för organisationen samt för kunderna. Simonsson nämner att engagemang i 

hållbarhetsfrågor kan stärka företagets marknadsposition men även medarbetarna då det bidrar till 

en hållbar utveckling. Vidare nämner Johansson att företag inom skobranschen idag samarbetar 

för att bidra till att bli mer hållbara, därför åsyftar hon på att det egentligen bara finns vinster med 

att samarbeta. Löhman och Steinholtz (2004) stärker påståendet och menar att företag måste 

arbetar tillsammans med näringslivet för att kunna bygga en hållbar framtid. Vidare poängterar 

Johansson att anledningen till att företag arbetar gemensamt beror på att företag vill frambringa 

en bättre och högre standard på CSR-produkterna genom att dela kunskap och erfarenhet med 

varandra.  

Johansson påpekar att hållbara produkter ofta kostar mer och menar att om alla material skulle 

anpassats, hade det kostat mer än det gör idag. Flera företag inom branschen har trots det här, 
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menar Johansson och Simonsson, utvecklat egna kollektioner som syftar till att vara ett bättre 

alternativ. Vidare menar de att det fortfarande finns aspekter att arbeta med för att kunna göra 

kollektionerna bättre. Däremot menar Hotopp att det inte är omöjligt att utveckla ett ännu bättre 

alternativ och pekar på att det handlar om en ambitions- och prisfråga.  

Kurki och Johansson poängterar att begreppet hållbarhet är svårt och brett att komma underfund 

med, men det börjar dock bli mer tydligt och företag har sin egna specifika benämning om vad 

hållbarhet innebär. Kurki beskriver hållbarhet som ett slags fenomen som primärt handlar om 

miljöfrågor, ekofrågor samt frågor om det sociala samhället. Tillsammans genererar dessa 

faktorer till ett högre värde på produkterna i företaget.  

Van Weele (2012) tydliggör att en betydelsefull aspekt inom CSR är att kunderna vill att 

produkterna produceras i länder med fri handel samt att produkterna ska vara rena. Johansson 

menar att den miljömässiga faktorn handlar om att företag inte vill påverka miljön negativt utan 

att producera produkter som inte skadar miljön. Hon menar dock att det inom skobranschen är 

svårt att tillverka 100 procent miljövänliga skor. 

Vidare nämner Kurki att många av konsumenterna idag relaterar kvalitet med miljö samt 

hållbarhet och har därför resulterat till att ekologiska produkter har expanderat på marknaden. 

Peloza et al. (2012) nämner att om hållbara produkter visar sina egenskaper och gör 

konsumenterna medvetna om att produkterna är måna om miljön, finns det alltid en möjlighet att 

de fortsätter köpa hållbara produkter. Simonsson påpekar att efterfrågan av hållbara produkter har 

gjort att företagen inspirerar varandra och tillsammans utvecklar nya bättre produkter. 

Van Weele (2012) menar på att företag måste vara lyhörda på konsumenternas krav av 

miljöfrågor i produktionen. Johansson förklarar att det är betydelsefullt att företagen ser till att 

produkterna produceras under goda förhållanden vilket även Van Weele (2012) styrker. 

Johansson diskuterar vidare att det är av vikt att se helheten i produktionen. Hon menar på att det 

alltid finns något att tänka på och att kunskapen om miljön hela tiden utvecklas. Vidare påpekar 

Johansson att det inte finns ett ultimat ekologiskt svar utan att det hela tiden är ett 

ställningstagande där det handlar om att hela tiden hitta ett bättre alternativ.  
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4.1.1. CSR-kunden 

 

Johansson berättar att den typiske CSR-konsumenten kallas för LOHAS (Lifestyles Of Health 

and Sustainablility) och är en kund som tänker hållbart samt gör aktiva val. Ottman (2011) 

beskriver LOHAS-segmentet som de miljömedvetna och drivna kunderna kring CSR och 

hållbarhet. Johansson poängterar att LOHAS-segmentet växer och menar att det är 

medelålderskvinnan som dominerar i segmentet. Christiansson nämner däremot att i en 

undersökning dem utfört, visade det sig vara över medelålder och pensionärer som var den 

typiske CSR-konsumenten. Dock poängterar hon att det främst är den yngre generationen som 

ställer krav och gör att hållbarhet blir en allt viktigare fråga. Ottman (2011) menar på att 

LOHAS-kunderna inte är känsliga för pris och betalar oftast lite mer om produkten är hållbart 

framställd. Vidare menar författaren att dessa kunder oftast söker noga efter information före köp 

för att säkerställa att de producerats fram på ett ansvarsfullt vis. Johansson fortsätter att berätta att 

LOHAS-konsumenterna också främst köper ekologiska produkter på grund av sina barn. Hon 

menar på att om barnen sedan växer upp till sådana värderingar, kommer de även själva handla 

ekologiskt.  Johansson poängterar att det är därav av vikt att företag arbetar mer med sådana 

aspekter, då det kan komma spela roll i framtiden. Natural Marketing Institute (2007) menar i sin 

rapport på att LOHAS-konsumenterna ständigt letar efter nya produkter som producerats fram på 

ett hållbart vis och är oftast först med att testa dessa på marknaden. Öberseder et al. (2011) 

beskriver aldrig den typiske hållbarhetskunden utan identifierar istället olika 

konsumentbeteenden: pre-contemplators, contemplators, action-oriented consumers och 

maintainers.  

4.1.2. Känslor och attityder mot CSR  

 

Simonsson förklarar att företag bör göra konsumentundersökningar för att se hur kunderna 

uppfattar dem och för att få dem att tänka mer hållbart. Simonsson menar att de inte har gjort 

några marknadsundersökningar men förklarar att de inom en snar framtid kommer utföra det. 

Arnberg et al. (2012) hävdar dock i sin undersökning att kunder finner det viktigt att företag 

arbetar med hållbarhet. Även Johansson styrker det och påstår att CSR är en trend som kommer 

hålla i sig och utvecklas betydligt mer i framtiden eftersom frågor inom miljön, hållbarhet och 

sociala förhållanden alltid kommer vara betydelsefulla för organisationen samt för dess kunder. 
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Vidare nämner Johansson att kunderna idag tar för givet att företag arbetar med dessa frågor och 

att dem inom organisationen arbetar med en uppförandekod för att uppfylla kraven som kunderna 

ställer. 

Att efterfrågan av hållbara skor har ökat är något som Simonsson intygar men att det kan vara 

väldigt varierande mellan perioder, dock önskar hon att efterfrågan var mer regelbunden. Vidare 

nämner Svärdby och Hotopp att efterfrågan av CSR-produkter har ökat hos konsumenter samt i 

organisationen vilket även Kurki styrker. Hotopp berättar vidare att hållbarhets frågor kommer att 

utvecklas och konsumenterna kommer kräva mer av företagen i framtiden. Van Weele (2012) 

poängterar att konsumenter som köper hållbara produkter kommer generera goda förutsättningar 

till framtidens behov. Samtidigt förklarar Abrahamsson att hon inte sett en ökning av efterfrågan 

under de senaste åren. Arnberg et al. (2012) påvisar dock en viss problematik och menar på att då 

det inte alltid finns en efterfrågan, tar kunderna ändå för givet att företagen arbetar med det. Det 

här menar författarna medför svårigheter med att hitta balansen mellan efterfrågan och 

produktion. Abrahamsson och Svärdby menar på att konsumenterna vill ha mer information och 

inte någon otydlig miljöpolicy och poängterar att konsumenten inte längre litar på enkla attribut. 

Abrahamsson förklarar vidare att många kunder inte tänker på eller upplever att det finns 

ansvarsfullt framställda skor. Därför framhåller Arnberg et al. (2012) att det är av vikt att 

information om olika frågor gällande miljö och etik finns tillgängligt vid köpbeslutet för att 

kunden skall kunna göra ett medvetet val.  

Kunderna bär idag på mer kunskap än förr och vill att produkterna ska ha mer detaljerad 

information, menar Hotopp. Hon tydliggör även att konsumenterna vill veta att företagen håller 

vad de lovar. Fombrun (1996) tydliggör att kunder förväntar sig att de kan lita på företaget. 

Johansson framhäver att de inte agerar förens konsumenter efterfrågar hållbara produkter och 

poängterar att företag måste erbjuda bättre produkter som uppfyller konsumenternas krav. 

Gummesson (2008) menar här på att det är av vikt att leverera ett värde som tillfredsställer 

kundernas behov. Grönroos (2008) pekar på att om kundernas uppfattning av varumärkets värde 

ökar, kommer det att bidra till en lojalare kunderna. Om det däremot sjunker menar författaren att 

kunderna kommer börja leta efter andra alternativ.  

Simonsson berättar att de arbetar med en egen kollektion som syftar till att vara ett miljövänligt 

alternativ, men att efterfrågan måste öka för att kollektionen skall kunna utökas. Efterfrågan har 
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tidigare inte varit stor av hållbara skor men Simonsson tillägger att företag vill kommunicera ut 

mer information om produkterna. Hon menar på att det är företagens ansvar att se till att det finns 

en efterfrågan och se till att informera mer. Johansson nämner att de inte har undersökt 

efterfrågan hos konsumenterna och kan därför inte påvisa någon direkt efterfrågan om CSR-

produkter. Hon poängterar dock att deras hållbara skor säljer bra men kan inte påvisa om det 

beror på design eller om kunden gör ett aktivt val.  

Simonsson poängterar att de får frågor angående CSR mest i butiken men även via mail. Hon tror 

mycket på mötet i butikerna och att det där företagen har möjlighet att nå ut kunderna och skapa 

mer engagemang. Kurki poängterar att det främst är den yngre generationen som är noga med att 

ta reda på hur företagen arbetar. Johansson menar att yngre målgrupper blir mer engagerade i 

dessa frågor och därför bör företag ta vara på deras engagemang för att utveckla nya produkter. 

Hon påpekar att det därav är väsentlig att kommunicera ut CSR-budskapet för att deras arbete i 

organisationerna ska bli mer tydligt.  

Svärdby anser att konsumenter borde vara bättre på att leta efter CSR produkter. Schmeltz (2012) 

framhäver dock att konsumenterna har en bristande motivation att söka efter information om 

hållbarhet, men det menas inte att dem är ointresserade. Abrahamsson menar på att konsumenter 

inte alltid ser märkningar då det finns prisskyltar eller andra erbjudanden som täcker upp eller 

som fångar kundernas uppmärksamhet. Svärdby förklarar att informationen inte behöver stå på en 

stor skylt, utan synas mer på hemsidan där kunden kan söka efter informationen själv, dock 

menar hon att det alltid kan ske förbättringar. Det är enligt Öberseder et al. (2011) av vikt att 

konsumenterna har en god kunskap om företagens sociala ansvar. Författarna menar att det är 

först när kunderna får ta del av kunskapen, som de kan ställa sig till om företagets värderingar 

passar deras egna. Det då kan det komma att bidra till ett ökat värde menar Öberseder et al. 

(2011). Vidare pekar författarna på att för att konsumenterna skall kunna se företagens sociala 

ansvar som positiv, är det andra attribut som värde och tillit som måste innefattas. Det här menar 

Feldman och Vasquez- Parraga (2013) kan stärka förhållandet mellan företaget och 

konsumenterna. Vidare påtalar författarna på att genom att stärka detta förhållande kan en 

företagsstrategi utvecklas för att attrahera flera kunder till att köpa mer ansvarsfullt framställda 

produkter. 
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Enligt Öberseder et al. (2011) har majoriteten av konsumenterna en positiv attityd mot företag 

som arbetar med CSR relaterade frågor. Författarna hävdar dock att det inte är många 

konsumenter som ser CSR som en viktig aspekt vid ett inköpsbeslut. Konsumenterna antar att 

priset på ansvarsfullt framställda produkter är mycket högre och är en bidragande faktor till att 

det inte övervägs vid ett köpbeslut menar Öberseder et al. (2011). Christiansson förklarar att 

genom deras konsumentundersökningar ansåg många kunder att priset var en väsentlig faktor 

men att kvalitén var mest betydelsefull. Vidare berättar hon att enligt undersökningen var 

konsumenterna villiga att köpa hållbara produkter och något de fann viktigt att det erbjöds, men 

vid köpbeslutet spelade andra faktorer in. Arnberg et al. (2012) menar således att konsumenterna 

säger att de är villiga till en sak men agerar och gör en annan. Författarna pekar dock på att trots 

att konsumenterna uppger att de är villiga att betala mer för ansvarsfullt framställda produkter, 

uttryckte sig en av tre konsumenter att det främst är ett lägre pris som skulle få dem att köpa fler 

produkter. Däremot menar Feldman och Vasques-Parraga (2013) att brist på information vid 

köptillfället även bidrar till att konsumenterna köper andra produkter framför de hållbart 

framställda. Johansson påvisar att om företag kommunicerar ut CSR i större utsträckning, 

kommer det att bidra till att kunderna är villiga att betala mer. Det här menar hon kan resultera i 

att företag säljer mer hållbara produkter även om dem kostar mer. Vidare förklarar Christiansson 

och Abrahamsson att företag oftast sätter ett högre pris på de produkterna och det är därför 

väsentligt att kommunicerar ut mervärdet av dem. Peloza et al. (2012) lyfter även fram att 

kommuniceras det ut hur de hållbara produkterna kan gynna konsumenten och dess omgivning, 

kommer det finnas en större sannolikhet att kunden fortsätter att köpa hållbara produkter.  

”Företag behöver vara väldigt transparenta. De måste berätta hur de arbetar så kunden börjar 

tänka. Ju mer öppna och transperanta företagen är desto mer villiga tror jag kunderna blir de att 

betala mer. Företag måste förklara och förmedla varför kunden skall välja den hållbart 

framställda produkten.”  

(Christiansson, 2013-05-17) 

Kurki menar att priset är en avgörande faktor som hon anser spelar roll och är en stor 

konkurrensfördel. Både Svärdby och Kurki menar att kunden inte är villig att betala mer för 

CSR-produkter än för andra varor. Genom utvecklingen kommer inte konsumenterna att behöva 

betala mer för CSR-produkter menar Svärdby, utan det kommer genom konkurrens bli ett bättre 
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pris även på sådana varor. Varor som människor köper ofta tror Johansson dem snålar mer på än 

om det vore sällanköpsvaror. Kurki tror att priset alltid kommer att vara viktigt, det kommer 

samhället nog aldrig komma ifrån. Johansson menar att om företag kan erbjuda ett bättre 

alternativ samt ett bredare utbud av produkter som kunden vill ha, kan det här generera till en 

ökad försäljning av hållbara skor. Enligt undersökningen utförd av Arnberg et al. (2012) fann 

nära hälften av konsumenterna att detaljhandelsföretagens utbud på etiska produkter var för litet 

och de skulle uppskatta om det erbjöds ett bredare sortiment. Johansson hävdar att kunden kanske 

inte ens behöver göra ett bättre val och företag kanske inte behöver sätta att det är hållbara skor 

kunden köper, det spelar ingen roll för företag bör erbjuda det ändå.  

4.2. Implementering av CSR 
 

Enligt Gummesson (2008) är positioneringen en betydelsefull strategi för att få kunderna att ha 

företagets varumärke i åtanke vid varje köptillfälle. Även Aaker (1996) påpekar att 

varumärkespositionering är en betydelsefull beståndsdel i varumärkesidentiteten som 

kommuniceras ut till konsumenterna. Hotopp styrker påståendet ovan och poängterar att CSR-

strategin bör ses som en möjlighet att kommunicerar ut sin varumärkesidentitet till nya 

marknader och målgrupper. Vidare förklarar Aaker (1996) att det är väsentligt att företag visar 

fördelarna med sitt varumärke för att lyckas genererar konkurrensfördelar, då det är betydelsefullt 

i dagens konkurrensutsatta marknad. Även Simonsson poängterar att en CSR-strategi som 

tillämpas i en organisation kan bidra till att generera konkurrensfördelar samt att skapa en stark 

marknadsposition. Ind (2003) framhåller att ett företag inte kan anta en dominerande 

marknadsposition utan att samtidigt ta socialt ansvar, därför menar Simonsson att det måste 

finnas en eftertanke på vilka faktiska problem som kan tänkas uppkomma vida tillämpning av 

CSR.  

Kapferer (2012) lyfter fram att det är viktigt att varumärksidentitet förmedlar den vision och 

värderingar företaget står för.  Nandan (2005) menar på att företag kan generera värde till sina 

konsumenter genom att kommunicera ut sin varumärkesidentitet.  Simonsson poängterar att det är 

viktigt att ett företags varumärkesidentitet kommuniceras ut till kunden. Karaosmanoglu och 

Melewar (2006) framhåller för att varumärkesidentiteten ska vara lyckad måste den finnas med i 
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marknadsföringskommunikationen. Schults et al. (2000) framhåller att en tydlig identitet väntar 

skapa förtroende hos konsumenterna och bidrar till att skapa långvariga relationer med dem. 

Karaosmanoglu och Melewar (2006) menar att ett företags image är den totala presentation som 

företaget står för. Grönroos (2008) förklarar att ett företags kommunikation och verkasamhet 

bidrar till den upplevda imagen hos kunden. Det här är även något Kapferer (2004) beskriver då 

varumärkesimagen är den mentala anknytning en konsument har till ett varumärke. Simonsson 

förklarar att en varumärkesimage kan stärkas om ett företag förmedlar CSR genom deras 

kommunikation. Även Svärdby framhåller att ett företags CSR-kommunikation är av vikt 

eftersom det genererar att de ses på fler ställen och att kunden ser företaget med något positivt. 

Grönroos (2008) poängterar även att har ett företag en positiv image blir konsumenter blir mer 

motagliga för world-of-mouth. Däremot menar Simonsson att varumärkesimagen endast kan 

stärkas om kunderna uppfattar det kommunicerade budskapet. Gupta (2011) påtalar för att kunna 

bygga en image till konsumenterna är företagets kommunikation en avgörande aspekt. 

Karaosmanoglu och Melewar (2006) framhåller att när kunden har en positiv bild av företagets 

kommunikation bidrar det till en bättre image av företaget. Grönroos (2008) framhåller även att 

image bidrar till ett filter för företaget som ger ett skydd, vilket gör att kunder lättare kan förlåta. 

Karaosmanoglu och Melewar (2006) menar att det är av vikt att identiteten och imagen samspelar 

och stämmer överrens. Det här är även något som Nandan (2005) lyfter fram då en 

sammankopplad identitet och image är viktig då det framkallar lojalitet, vilket författaren menar 

sker när varumärkesbudskapet tydligt kommuniceras ut. 

 

Aaker (1996) fortsätter förklara att företag måste våga gå utanför bekvämlighetszonen för att 

skapa en mer gynnsam marknadsposition, vilket även författaren poängterar är en riskfylld 

strategi. Dock menar Svärdby och Hotopp att det är nödvändigt för att upprätthålla sin position på 

marknaden som samtidigt ska vara hållbar både miljömässigt, ekonomimässigt och socialt. 

Hotopp fortsätter och påpekar att varumärket och intressenternas relation till varumärket stärks 

genom att implementera CSR som en strategi i organisationen. Borglund et al. (2009) styrker 

ovanståendet och menar på att CSR-strategier generar positiva effekter på både varumärket och 

renomméet. Därför är det väsentligt att ha en god varumärkeskommunikation för att företag skall 

kunna positionera sig för att skapa konkurrensandelar menar författarna. Dock påpekar Aaker 
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(2012) att investera i ett konkurrenskraftigt varumärke behöver inte alltid generera framgång men 

att det kan vara väsentligt för att skydda positionen på marknaden.  

 

Johansson nämner att implementering av CSR har fått en stor betydelse på senare år då frågor om 

miljö och sociala förhållanden har varit i fokus för intressenterna. Hotopp förklarar att det är 

viktigt att tillfredsställa intressenternas behov och se till att gynna alla internt och externt i 

organisationen för att bli konkurrenskraftiga. Bhattacharya och Sen (2004) poängterar dock att 

CSR är inte bara en social nödvändighet utan att det även är en ekonomisk, då det genererar till 

en positiv effekt för företaget. Vidare poängterar Hotopp och Simonsson att det är krävande att 

applicera en ny strategi och därför är det väsentligt att avsätta resurser för att företag ska få den 

effekten som önskas i längden.  

 

Greel (2012) poängterar att det finns sex faktorer som kan bygga upp varumärkeskapital genom 

att tillämpa CSR som en företagsstrategi; starkare varumärkesmedvetenhet, förbättrad 

varumärkesimagen, öka trovärdigheten, åstadkomma varumärkeskänslor, frambringa 

varumärkesgemenskapen samt framkalla varumärkesengagemang. Schmelz (2011)  framhåller att 

tillämpning av CSR generar ett ökat förtroende hos konsumenterna och med tiden uppfattas 

företagen mer trovärdiga. Även Kurki och Hotopp lyfter fram det här och poängterar att det 

sociala ansvaret även knyter an relationerna med konsumenterna och genererar trovärdighet. 

Kurki lyfter även fram att det finns en tydlig medvetenhet hos företagen om vad en CSR-strategi 

innebär för framtiden och att det kan bidra till något positivt som hjälper till att bygga upp 

värderingarna i organisationen. Svärdby nämner att vid tillämpningen av CSR är det väsentligt att 

alla i företaget integrerar med varandra för att underlätta utvecklingen och för att hantera de 

problem som kan tänkas uppenbaras.  

 

”CSR ses som en vitamininjektion till företaget, det sporrar alla i företaget till att vilja utvecklas 

och förbättras.” 

 (Hotopp, 2013-05-08) 

 

Vidare nämner Johansson att CSR bör ses ur ett långsiktigt perspektiv, ett fenomen som måste 

implementeras genom hela organisationen. Det är därför betydelsefullt för företagen att utbilda 
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alla inom organisationen för att kunna fatta långsiktiga beslut menar hon. Borglund et al. (2009)  

förklarar att implementering av CSR genererar värde i företaget på lång sikt men att det på kort 

sikt minskar lönsamheten. Även Svärdby styrker det här då hon förklarar att utvecklingen av 

strategin till en början är kostsam, då omstruktureringarna och utbildningar till medarbetarna är 

kostsamma. Simonsson och Johansson menar på att företag satsar långsiktigt och ser kostnader 

kontra avkastningen i ett längre perspektiv för att kunna genererar en lönsam strategi. Johansson 

påpekar att organisationer bör tänka på hur alla investeringar kan göras mer hållbara för att kunna 

tjäna pengar och bli ett ekonomiskt stabilt företag. Det här är en väldigt väsentlig del i 

hållbarhetstänkandet för att skapa en långsiktighet inom organisationen menar Johansson. Hotopp 

poängterar dock att de ekonomiska resurserna ersätts snabbt eftersom resultatet av tillämpningen 

visas nästintill direkt. Svärdby och Hotopp påpekar att företag måste vara beredda på att de 

ekonomiska resurserna kommer öka och att en strategi kräver kapital då alla delar ska 

implementeras.  

Bhattacharya och Sen (2004) påpekar att ett varumärke som präglas av positiva attityder leder till 

lojala kunder. Det här leder i sin tur enlig Fombrun (1996) till att företaget får ett bra rykte. 

Vidare poängterar Bhattacharya och Sen (2004) att dessa attityder även kan appliceras i 

organisationens CSR-arbete genom faktorer som skiljer sig från konkurrenternas, vilket kan 

frambringa uppmärksamheten från kunderna. Däremot menar Kurki att det finns en risk att 

utförandet av CSR-arbetet inte stämmer överrens med förväntningarna som konsumenterna har. 

Vidare framhåller hon att CSR skapar gynnsammare förutsättningar för företagen att utvecklas 

genom de omställningarna som sker i organisationen. Vidare menar Greel (2012) att CSR-

aktiviteter generar lojalitet, varumärkesimage, satisfierade anställda och tillfredställda kunder 

vilket medför till en win-win situation för företaget och deras intressenter. Christiansson förklarar 

att företag som inte arbetar med CSR har en brant uppförsbacke i framtiden medan de företag 

som arbetar med de idag, kan få ett ökat värde. Vidare nämner både Greel (2012) och Schmelz 

(2011) att konsumenter som har en positiv uppfattning av CSR till ett företag ofta är associerade 

med att lägga mer tid och pengar på företagets produkter. Hotopp och Abrahamsson påtalar att 

återvinning och återanvändning av produkter är faktorer som påverkar konsumenternas beteende 

då företaget är måna om miljön. Genom att tillföra en CSR-strategi i organisationen, görs inte 

bara besparingar på ekonomin utan även på miljön vilket genererar till en bättre livsmiljö menar 

Borglund et al. (2009). Hotopp förklarar att företaget ser återvinning som en ambitions- och 
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prisfråga till att utveckla CSR-vänliga skor. Johansson berättar att återanvändning är något som 

de arbetar mycket med men poängterar att de inte återvinner sina skor då det finns för många 

komponenter. Van Weele (2012) förklarar även att produktionen och konsumtionen bidrar med 

påfrestningar på miljön, därför bör företagen kontrollerar sina produktioner för att göra 

konsumtionen så miljövänlig som möjlig. Simonsson nämner för att lyckas producera en 

återvinningsbar sko är det betydelsefullt att välja rätt material och bygga upp en konstruktion som 

gör det möjligt att återvinna. För tillfället poängterar hon att de arbetar med återanvändning men 

att de i framtiden kommer att arbeta mer intensivt med att utveckla återvinningsbara skor. 

 

Johansson förklarar att de kommer att starta upp samarbeten med välgörenhetsorganisationer för 

att deras miljöarbete ska bli bättre. Vidare nämner Johansson att det kommer mycket skor till 

Sverige som har estetiska fel och som företaget inte har möjlighet att sälja men som går att sänka 

bort. Hon menar att deras mål är att kunna sätta in behållare i butikerna, där kunder kan skänka 

sina gamla skor. Simonsson menar att även de samlar in skor till återanvändning och sänker 

vidare. Borglund et al. (2009) nämner även att klimatfrågan bidrar till att företagen är mer 

medvetna om valen som görs inom organisationen gällande energiförbrukning och återvinning. 

Vidare nämner författaren att det viktigt att ta socialt ansvar för att kunna skapa hållbara och 

miljövänliga produkter. 

 

4.2.1. Kommunikation  

 

Kurki finner att bilden inte är helt klar om hur väl skobranschen arbetar med CSR eftersom 

branschen inte kommunicerar ut det. Simonsson stärker det här genom att förklara att de inte 

kommunicera ut det, men att de funderar på hur de ska kunna förbättra kommunikationen. Vidare 

nämner Johansson att de inte heller kommunicerar ut det till kunden men tror att de i framtiden 

måste arbeta med det, så att det inte hamnar bakom utvecklingen. Bhattacharya och Sen (2004) 

förklarar att kommunikation är av stor vikt då det genererar positiv effekt och Wagner et al. 

(2009) tillägger att CSR-kommunikation även bidrar till att konsumenter automatiskt ökar sin 

medvetenhet. Christiansson nämner att det i framtiden kräver att företag profilera och ökar sin 

kommunikation mot konsumenterna.  
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”Vi gör ganska mycket, men kommunicerar ingenting.”  

(Johansson, 2013-05-03) 

 

Johansson pekar på att bristen på information i butikerna gör att kunderna inte är medvetna om 

vad deras produkter gör för inverkan. För att företag ska kunna skapa engagemang om CSR 

menar Simonsson att det är av vikt att de kommunicerar budskapet. Aaker (2012) menar att CSR-

aktiviteterna i ett företag kan misslyckas om de inte är tillräckligt synliga. Simonsson berättar att 

de konsumenter som har fått ta del av CSR-kommunikationen visat en positiv attityd till 

produkterna, vilket hon menar bidrar till att varumärket bli starkare. Kapferer (2008) styrker det 

här och poängterar att lojalititet och villighet att betala mer, uppstår vid förtroende och känslor. 

För att kunderna ska kunna besvara CSR-aktiviteterna framhåller Bhattacharya och Sen (2004) 

att medvetenheten om aktiviteterna måste öka. Även Wang och Anderson (2011) poängterar att 

många konsumenter är beroende av kommunikation för insamling av information innan köp. 

Kurki och Johansson framhåller att företag är rädda för att väcka för mycket intresse kring CSR-

arbete eftersom möjligheten finns att de blir granskade av media. De menar att det är därför 

budskapet inte förmedlas via varumärkeskommunikationen. Johansson menar att det kan vara en 

nackdel att kommunicera ut CSR för hårt då det finns chans för negativ publicitet från media 

samt att det är svårt att arbeta med CSR till 100 procent. Wagner et al. (2009) menar att de 

företag som uppmärksammans för oansvarigt beteende i sitt CSR-arbete måste göra uttalande om 

hur förbättring kan ske. Dock poängterar författarna att positiva uttalande kan generera en positiv 

attityd mot företagets CSR-arbete och att alla företag därför bör angripa en 

kommunikationsstrategi. Vidare nämner Kurki att det inte finns någon forskning som styrker att 

för mycket CSR skulle ge motsatsen, men att en rädsla alltid finns hos företagen att bli 

granskade. Hon förklarar att media kan vara en bidragande faktor till att företag är försynta med 

att kommunicera ut sitt sociala ansvar då de har en stor effekt på konsumenterna. Svärdby styrker 

det, men menar på att trycket från media inte är grunden till företags val av CSR utan att det en 

bidragande faktor. Hotopp tydliggör att media fångar upp det allmänna intresset hos 

intressenterna genom att diskutera miljöfrågor, barnarbete i produktionen samt villkoren för 

arbetarna. Vidare menar hon att många konsumenter först upptäcker CSR genom att det upplyses 

i media, vilket visar att det finns brist på kommunikationen ut mot konsumenten. 
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En annan nackdel menar Svärdby är att många företag ser att för mycket kommunikation skulle 

leda till självberöm, vilket i sin tur skulle kunna leda till ett negativt utfall för företaget. 

Bhattacharya och Sen (2004) förklarar att företag måste se över sin CSR-kommunikation för att 

kunder inte ska uppfatta aktiviteterna som något företag ska tjäna pengar på, utan det måste låta 

som att de vill göra bättre, annars kan CSR-kommunikationen ta skada. Vidare menar författarna 

att kunder påverkas bättre av CSR-aktiviteter som inte är direkt kopplad till lönsamhet för 

företaget. Schmelz (2011) menar att kunder även är reserverade mot företag som överdriver sina 

CSR-aktiviteter men att en tydlig CSR-kommunikation kan motverka osäkerhet. Vidare menar 

författaren att företag därför inte bör vara rädda att kommunicera ut CSR. Trots rädsla för att bli 

granskade menar Hotopp att företag måste börja förstå att kommunikation är något positivt vilket 

bidrar till att fler organisationer börja applicera kommunikationsstrategier. 

Företag behöver enligt Christiansson vara transparenta, de måste berätta hur de arbetar. Därför, 

fortsätter Svärdby, att det inte finns någon anledning att inte kommunicera ut CSR och poängterar 

vidare att det är betydelsefullt att kommunicera ut det. Genom att förmedla en tydlig 

varumärkesstrategi och samtidigt förmedla ut CSR till konsumenterna, menar Svärdby att det 

genererar till att företagets syns. 

Vidare nämner Hotopp och Johansson att den vanligaste CSR-kommunikationen till 

konsumenterna är genom företagets hållbarhetsredovisningar som finns på deras hemsida. Det 

här är även något som Peloza et al. (2012) förklarar är en kommunikationsstrategi men 

poängterar att det finns fler kommunikationskanaler som reklam och Word-of-mouth. Dock 

menar Hotopp att konsumenterna inte söker sig till en hemsida för att finna information om 

företagets miljöpolicy. Johansson och Simonsson menar att det egentligen bara är i 

hållbarhetsrapporten och den märkningen som finns på skorna som visar på att de arbetar med 

CSR-frågor. Öberseder et al. (2011) poängterar att CSR-produkterna måste vara lättare att hitta 

information om samt att klargöra vilka produkter det handlar om, för att konsumenterna ska ta till 

sig det budskapet som företagen vill förmedla. Simonsson förklarar att företag borde göra 

undersökningar för att kunna se hur kunderna uppfattar dem för att sedan få med dem in i CSR-

tänkandet. Simonsson menar att de inte har gjort några marknadsundersökningar men förklarar att 

de inom en snar framtid kommer att ske. Företag vet idag inte hur de ska gå tillväga för att 

kommunicera ut CSR-budskapet till kunden menar Kurki. Kommunikationsstrategin förklarar 
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hon är att företag ska använda sig av de mediekanaler de vanligtvis använder sig av och bli bättre 

genom att utnyttja kanalerna.  

Hotopp och Christiansson påpekar att det finns alldeles för lite information om vad produkterna 

har för betydelse vid köpbeslutet, hur de bidrar till en bättre miljö och varför konsumenterna bör 

välja en produkt som är dyrare framför det förmånliga priset. Hotopp påpekar att konsumenterna 

vill veta vart produkterna kommer ifrån men att det verkar ta lång tid för företagen att förstå att 

de måste kommunicera ut budskapet. Är det en specifik produkt som anses vara hållbar ska 

företaget också visa det menar Svärdby och poängterar att ett sätt att visa det här på är genom 

produktens livscykel. Abrahamsson tillägger att konsumenter inte alltid ser märkningar då det 

finns prisskyltar eller andra erbjudanden som täcker upp eller som fångar kundens 

uppmärksamhet.   

Johansson framhåller att om konsumenterna ställer frågor angående hållbara skor är det 

betydelsefullt om medarbetarna bisitter kunskap på området.  Det är därför av vikt menar 

Johansson att branschen berätta för sina medarbetare om hur de arbetar med CSR för att kunna 

förmedla budskapet ut till kunderna. Även Grönroos (2008) instämmer då personalens kunskap 

och expertis är av stor vikt för att kvalitén på produkten ska upplevas som bra samt att det kan 

generera till ett bra rykte för företaget. Gummesson (2008) framhåller att personalen kan bidra till 

att relationen till kunden blir mer personlig och att de då kan generera förtroende och tillit. 

Simonsson förklarar att de under ett par tillfällen per år träffar butiks- och regionchefer där nya 

CSR-frågor och arbetssätt förmedlas för att kunna besvara kundernas frågor. Även Abrahamsson 

nämner att deras chefer inom organisationen är medvetna om deras hållbara skor och hur 

organisationen arbetar med CSR-frågor. Simonsson framhåller att de får frågor angående CSR 

mest i butiken men även via mail.  

Olutayo et al. (2010) tydliggör att företag genom de anställda kan sprida sin varumärkesidentitet, 

det är därför av vikt hur personalens attityder är mot kunden. Karaosmanoglu och Melewar 

(2006) tillägger att varumärkesimagen till stor del framkallas av kunden av hur de blir bemötta av 

personlen. Simonsson är övertygad på att mötet i butik är av stor vikt då företaget verkligen har 

möjlighet att nå kunden. Det här framhåller hon kan generera till mer engagemang hos kunderna. 

Johansson finner att det här bidrar till att kunderna är villiga att betala mer om företagen 
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kommunicerar ut CSR-produkterna bättre, då kunderna faktiskt kan uppfatta företagen som 

hållbara. Det här menar hon kan resultera i att företag säljer mer hållbara produkter även om de 

produkterna kostar mer. 
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5.     SLUTDISKUSSION 

I uppsatsen avslutande kapitel kommer vi presentera de slutsatser vi kommit fram till för att 

besvara syftet. Inledningsvis kommer forskningsfrågan att besvaras utifrån de tre delsyften som 

uppsatsen grundat på. Här kommer även våra egna tankar och reflektioner som uppkommit 

under uppsatsens gång att presenteras, vilket kommer utmynna i rekommendationer. 

Avslutningsvis i kapitlet kommer vi presentera förslag till vidare forsking.  

 

5.1. Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfrågan 
 

Uppsatsen har grundat sig i att besvara forskningsfrågan: Vilken betydelse har CSR-

kommunikationen inom skobranschen? Vi har nedan, genom våra tre delsyften, valt att besvara 

betydelsen av CSR- kommunikationen i skobranschen.   

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skobranschen förhåller sig till CSR genom att 

kartlägga följande delsyften:  

 Klargöra i vilken utsträckning skobranschen förmedlar CSR till konsumenterna.   

 Tydliggöra hur CSR påverkar ett varumärke.  

 Belysa hur branschen kan implementera CSR i varumärket. 

Efter att ha analyserat det teoretiska och empiriska materialet kommer vi nu att fastställa de 

syften som uppsatsen grundat sig på. Vi kommer efter syftenas turordning att besvara dessa för 

att kunna ge en tydlig bild av hur skobranschen kommunicerar ut CSR. 

5.1.1. Klargöra i vilken utsträckning skobranschen förmedlar CSR till konsumenterna 

 

I dag kommunicerar företagen inom skobranschen medvetet inte ut mycket om sitt CSR-

engagemang. Det här har medfört att kunderna själva måste ta ett initiativ om de är intresserade 

av att få reda på hur företag arbetar med miljömässiga och sociala aspekter. Den informationen 

som finns tillgänglig, finns främst på företagens hemsidor och är dessutom inte tydligt exponerad. 

Vi kan tydligt se att konsumenterna själva måste ta initiativ till att bli exponerade av 

aktiviteterna. Det är idag, menar vi, upp till kunderna att leta information och utifrån det göra ett 
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aktivt val. Istället för att företaget delger den här informationen och hjälper kunderna, har de idag 

skyldighet för att ta socialt ansvar. 

Utifrån vår analys kan vi kartlägga att branschen idag inte arbetar med att återvinna skor, däremot 

är arbetar med att istället återanvända skor. Det här är något som branschen valt att inte 

kommunicera ut. Vi finner det därför av vikt att det här tydligt bör kommuniceras ut till 

kunderna, så att de kan göra ett aktivt val. Vi menar på att visualisering kan bidra till ett större 

engagemang hos kunderna. Det påtalas av respondenterna att branschen idag endast 

kommunicerar det här via sin personal som ska delge informationen vidare till kunderna. För att 

den här kommunikationsvägen ska vara lyckad menar vi att personalens expertis är av största 

vikt, för brister det här, brister hela kommunikationen. Vi menar på att det måste skapas en win-

win situation för att kunden skall engagera sig och visa på vad de får ut av att lämna tillbaka sina 

gamla skor, därför måste budskapets vara tydligt. 

Vi kan utifrån analysen identifiera att skobranschen försöker genomsyra hela organisationen med 

hur de arbetar med CSR-relaterade frågor. Vi kan däremot endast se att ett av de undersökta 

företagen gör en hållbarhetsrapport som sammanställs varje år. Den syftar till att alla inom 

koncernen samt kunderna skall få en inblick på hur aktivt de arbetar med hållbarhet. Den här 

informationen kan kunderna endast få via företagets hemsida, vilket bidrar till att initiativet ligger 

hos kunderna. Dock kan kunderna få reda på den här informationen i någon av butikerna men då 

är det betydelsefullt att alla butikschefer förmedlat budskapet vidare till sin personal. Vi menar 

här att det är viktigt att ett gap inte uppstår mellan det ledningen tror att dem förmedlar och vad 

butikspersonalen faktiskt kan.  

Vidare pekade respondenterna på hållbara kollektioner inom skobranschen. Vi kan dock urskilja 

att någon kommunikation av det här inte sker utan att det endast är märkning på skorna som kan 

påvisa det här. Däremot kan vi ur analysen tyda att det har funnits informationskyltar om 

företagets CSR-arbete men att priskyltar eller andra faktorer tagit uppmärksamhet från 

aktiviteterna.  

Företagen har inte mätt om vad som är anledningen till att kunderna köper de hållbara skorna. De 

vet inte om det är för att skorna är framställda på ett ansvarsfullt vis eller om det helt enkelt beror 

på designen. Vi finner det väsentligt för att de ska driva företagets sociala och miljömässiga 
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utveckling framåt, anser vi att de bör ta reda på vad kundernas efterfrågan är. För att företagen 

skall kunna tillfredsställa kundernas behov, krav och önskemål, måste de först således ta reda på 

vad det är kunderna vill ha. 

Sammanfattningsvis kan vi identifiera att någon direkt CSR-kommunikation till kunden inom 

branschen idag inte finns. Däremot använder de sig av olika aktiviteter, som det är upp till 

kunderna att uppmärksamma. Som det ser ut idag finner vi att det till största del är en 

envägskommunikation från kund till företag. Vi menar för att CSR-aktiviteterna ska bli lyckade 

är det av vikt att en tvåvägskommunikation införs. Det är upp till branschen själva att se till att 

kunden enklare kan göra ett aktivt val samt att skapa ett engagemang. För att bidra till ett bättre 

samhälle menar vi att det inte bara är företaget som bör arbetar med frågorna, kunderna måste 

också ta sitt ansvar.  

5.1.2. Tydliggöra hur CSR påverkar ett varumärke  

 

Som vår analys visar kan vi tydligt urskilja vilken påverkan CSR har på ett varumärke. Att tydligt 

kommunicera ut CSR till konsumenterna kommer att generera till ett extra värde samt att det 

skapar en närmare relation till kunderna. Vi tycker oss kunna identifiera att CSR sätter samhället 

bakom ett varumärke men att det även leder till en ökad trovärdighet samt att det skapar 

positivare attityder hos konsumenterna. Att CSR bidrar till positivare attityder menar vi är en av 

huvudfaktorerna till varför branschen tydligare borde kommunicera ut aktiviteterna. Det här då vi 

kan identifiera att positiva attityder till ett varumärke leder till betydligt fler gynnsamma aspekter 

som gör företaget mer konkurrenskraftigt.  

Precis som analysen pekar på uppstår det vid positiva känslor av ett varumärke, lojalitet och 

villighet att betala mer för produkterna. Ju mer värdefullt kunden uppfattar ett varumärke, desto 

mer antas försäljningen bli. Det här kommer även bidra till ett bättre rykte samt längre relationer 

som kunderna värdesätter. CSR kan också bidra till en bättre varumärkesimage samt mer 

tillfredställda anställda. Vi instämmer med det här resonemanget och menar att positiva känslor 

bidrar till att kunder värdesätter varumärket högre samt att de anställda kan känna att de bidrar 

med något gott. Vi finner att CSR bidrar till något gynnsamt för samhället och framtiden 

eftersom konsumenterna uppfattar det som något gott. Utefter det här resonemanget menar vi att 

de positiva känslorna framkallas. Det påtalas även i analysen att de positiva känslor som uppstår 
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vid CSR bidrar till att konsumenterna blir mer engagerade. Dessotom bidrar engagemang till att 

marknadspositionen stärks. Vi drar därför slutsatsen att lyckas företag engagera sina kunder i 

dessa aktiviteter kommer deras marknadsposition att stärkas.  

Vi kan även urskilja att positiva attityder till ett varumärke kommer frambringa att 

konsumenterna är villiga att prata mer om varumärket. Det här menar vi genererar till att fler 

uppfattar företaget positivt och hur de är engagerade i samhället. Vi menar att det är ett effektivt 

sätt för företaget att nå fler konsumenter och skapa ännu mer positiva känslor till varumärket som 

kan förbättra marknadspositionen. 

En negativ aspekt som påtalas i analysen är att CSR kan frambringa misstänksamhet hos 

konsumenterna. Vi uppfattar det som att kommunicerar företag CSR för hårt kan det bidra till 

självberöm samt misstänksamhet. Företag måste observera att de inte trycker för hårt och för 

mycket på att de arbetar med CSR. Här menar vi att det kan bidra till misstänksamhet hos 

kunderna då budskapet inte är tillräckligt tydligt samt att det kan uppfattas som att företaget vill 

tjäna pengar på det. Att företaget även uppfattas som att de skryter i sin kommunikation menar vi 

kan bidra till en negativ faktor hos företaget. För att det här inte ska påverka varumärket menar vi 

att det måste finnas en balans och att det företaget vill få fram tydligt ska kommuniceras. Är 

kommunikationen tydlig och att det framgår vad aktiviteten syftar till drar vi kopplingen att det 

här resulterar i att konsumenterna inte tvekar på innebörden i budskapet. Dessutom kan vi ur 

analysen urskilja att kunder även litar mer på företag där CSR-aktiviteter går till något gott. Vi 

finner även att det är av vikt att företaget visualiserar vad deras CSR-aktiviteter kan frambringa 

för samhället för att konsumenterna inte ska rikta misstänksamhet. 

Det påtalas dock att CSR har en ekonomisk effekt på företaget, att det i början kostar mer än vad 

de vinner på det. Precis som respondenterna instämmer även vi att ser företaget det som något 

strategiskt kommer de efter en tid att vinna på. Vi uppfattar det som att arbetar företaget med det 

och tydligt kommunicerar ut det till dess konsumenter kommer de över tiden bidra till positiva 

attityder som gynnar företaget. Därför är det av vikt att ha en förstålse om att det inte genererar 

inkomst direkt utan att företag får se det till ett långt perspektiv. 

CSR kan även ha inverka på ett varumärke i den utsträckning som media väljer att granska ett 

företag. Det råder dock delade meningar i analysen om huruvida det faktiskt påverkar ett 
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varumärke eller om det handlar om en rädsla att bli granskade. Vi kopplar det till att 

kommunicerar företaget ut CSR för hårt är det lättare att hamna i rampljuset men är de tydliga 

med sitt budskap bidrar inte det till negativitet. Dessutom menar vi att det alltid finns en risk att 

ändå hamna i media då ämnet är aktuellt. Vi finner dock att CSR bidrar till att företag bör bli mer 

transparenta för att omgivningen skall få en tydlig inblick av företagets ansvar. Det här menar vi 

på kommer att bidra till att media inte finner det intressant att granska dem i lika stor omfattning. 

Vi drar därför slutsatsen att media inte borde vara en avgörande faktor för om företag ska 

kommunicera CSR eller inte. 

Sammanfattningsvis resonerar vi att CSR påverkar ett varumärke till att bli konkurrenskraftigare 

och att det därför kan stärka marknadspositionen. Det här eftersom vi kan identifiera att CSR 

frambringar positiva attityder som leder till lojalitet, bättre rykte samt villighet att betala mer. 

Även om det även finns negativa aspekter med CSR menar vi att företag kan vända dem till något 

positivt samt att det alltid kommer finnas en risk att bli granskade vare sig företag kommunicerar 

aktiviteterna eller inte. 

5.1.3. Belysa hur branschen kan implementera CSR i varumärket 

 

Genom analysen tycker vi oss kunna urskilja hur skobranschen kan implementera CSR i sitt 

varumärke. En problematik som har uppstått genom uppsatsens gång är att branschen aktivt 

arbetar med CSR och att de vill framstå som ett hållbart varumärke. Vi kan därför identifiera att 

de vill förmedla en varumärkesidentitet till konsumenterna som innefattar ett hållbart val. 

Eftersom branschen idag till en betydande del inte kommunicerar ut budskapet kommer 

branschens varumärkesimages inte heller förknippas med att de tar socialt ansvar. Vilket 

resulteras i att konsumenterna får en annan uppfattning av varumärket än vad företaget önskar. Vi 

kan koppla det här resonomanget med att det finns ett gap mellan identiteten och imagen. 

Vi kan identifiera att det här gapet bidrar till att det är svårare att skapa lojalitet och förtroende 

hos företaget. Vi menar på att en sammankopplad identitet och image är en viktig faktor hos 

företagen. Vi uppfattar för att branschen ska kunna implementera CSR i varumärket krävs det att 

de kommunicerar ut aktiviteterna via sin varumärkesidentitet, för att konsumenten kan få den 

image som företaget önskar. Det här kan även generera till att det kan stärka varumärkesimagen. 
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Vi kan genom analysen identifiera att om företag kommunicerar ut varumärkesidentiteten, kan 

det bidra till en tydligare och mer åtråvärd image. Det här kommer i sin tur att generera till ett 

högre varumärkesvärde, lojalare kunder samt ett bättre rykte för ett företag. Är dessutom imagen 

tydlig kan det här skapa starka konkurrensfördelar. Vi menar för att branschen ska kunna 

implementera CSR i sitt varumärke är dessa faktorer av största vikt. 

Som flera av respondenterna nämnt är företag rädda för att de skulle bli granskade och få mer 

kritik för sitt arbete, än att det skulle bidragit till något gott.  Vi kan ur analysen dock urskilja att 

om företaget har en åtrovärd image och en tydlig identitet bidrar det här till att konsumenter 

lättare kan förlåta. Skulle branschen få kritik för sitt arbete menar vi att det skulle vara 

gynnsammare om de redan kommunicerade ut det. En bra respons på negativ publicitet kan 

dessutom bidra till att de skulle vinna på det.   

För att implementeringen av CSR ska vara av värde för branschen är kommunikationskanalerna 

av betydelse. Genom analysen kan vi identifiera hur kommunikationen av aktiviteterna kan se ut 

och att det idag finns en brist på visuellitet och information. Vi finner det av relevans att de 

främst bör använda sig av sina redan befintliga kanaler där deras kunder finns. Genom att ge 

kunderna mer information om aktiviteterna och dess innebörd kan budskapet förbättras. Idag 

finns det ingen information om branschens kollektioner och det påtalas i analysen att kunderna 

måste få information varför de ska betala mer.  Vi menar att det i butikerna bör finnas tydliga 

skyltar som informerar kunderna om branschens arbete, hur de tillsammans med kunden kan 

bidra till ett bättre samhälle. Det påtalas även i analysen att branschen borde visualisera 

budskapet till kunderna genom att visa skornas livscykel för att de ska få en ökad förståelse hur 

de kan bidra till något bättre. För att CSR ska bli en del utav varumärket finner vi att branschen 

måste tydliggöra för konsumenterna varför de ska betala mer och hur de kan bidra till ett bättre 

samhälle.  

Vi kan även urskilja från analysen att för att implementera CSR i branschen måste de skapa ett 

engagemang hos kunderna. Ett sätt att skapa engagemang anser vi är genom återanvändning av 

skor. Vi menar på att det inte bara räcker med att dem har information om aktiviteten för att 

skapa ett engagemang, kunden måste även få ut något av det.  För att engagemang ska utvecklas 

måste det finnas en win-win situation. Denna anser vi kan skapas genom att erbjuda kunderna 
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något för att de lämnar in sina skor. Även här menar vi att det är betydelsefullt att det finns 

information om vad deras engagemang kan bidra till för samhället.  

Precis som framkommit i analysen instämmer även vi att det är av vikt att hela organisationen 

genomsyras av ett hållbart tänk. Vi uppfattar det som att kan personalen i frontlinjen dela med sig 

av den kunskap de besitter, blir budskapet tydligare. Dessutom kan företagen genom den här 

åtgärden bidra till att kunden får en tydligare bild av varumärkesidentiteten. Vi tycker oss kunna 

se, för att branschen ska kunna lyckas implementera CSR i varumärket är det av vikt att all 

personal i frontlinjen besitter kundskapen om aktiviteterna. Vi menar även att personalen ska ha 

en villighet att prata om det och förklara på ett tydligt sätt vad de bidrar till i samhället. Det är via 

den här kommunikationskanalen menar vi som kunderna faktiskt kan ställa frågor som företaget 

direkt kan besvara. Dessutom tycker vi oss kunna se att är personalen engagerade i CSR-frågor 

kan det generera till kunderna blir engagerade.  

För att kunna implementera CSR i varumärket menar vi att det av vikt att veta vem CSR-kunden 

är samt hur branschen kan engagera dessa. Idag har branschen inte gjort undersökningar som 

tyder på hur medvetna och engagerade kunderna är om CSR. Vi finner att det är något de bör 

göra för att på bästa sätt nå rätt segment. Däremot har vi har utifrån analysen delvis kunnat 

identifiera den typiske CSR-konsumenten, medel- och övermedels kvinnor är kunderna inom 

segmentet som aktivt väljer att göra ett medvetet val vid köpbeslutet. Den yngre 

kundgenerationen har genom empiriinsamlingen framkommit som ett drivande kundsegment 

gällande dessa frågor. Vi finner det av vikt för företag att veta vart deras CSR-målgrupp finns så 

att branschen kan engagera dessa och att de därför borde göra marknadsundersökningar. Vi 

menar på att det här kan bidra till att den yngre generationen blir mer medveten men även för att 

inspirera dem. 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen för att lyckas implementera CSR i varumärket är 

kommunikationen till dess kunder av största vikt. Det här kommer att generera till en tydligare 

bild av branschen och dess image. Vi anser på att eftersom kunder har svårt att lita på företag som 

kommunicerar CSR för hårt eller för egen vinning menar vi på att de borde börja smått för att 

sedan öka. Börjar branschen kommunicera ut vad de kan göra för gott i samhället som att 

återanvända skor, ser kunderna det som en positiv åtgärd. Mer information om vad företaget kan 

frambringa samhället för gott, bidrar det även till att branschen skapar ett engagemang hos 
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konsumenterna. När kunderna har uppfattat det här budskapet menar vi att branschen stegvis ska 

öka kommunikationen, budskapet bör ske tydligt för att kunderna inte ska misstolka aktivitetern. 

Det här finner vi kommer bidra till att branschen skapar lojalitet samt förtroende, som utmynnar i 

ett bra rykte. Det är när branschen har uppnått det här ryktet som är kopplat till CSR som de kan 

tjäna något på det samt att kunderna kommer vara beredda att betala mer. 

 

5.2. Förslag på vidare forskning  
 

Utifrån de slutsatser som dragits i uppsatsens avslutande kapitel, vill vi här ge några förslag på 

fortsatt forskning. Under uppsatsens gång tycker vi oss ha lyckats identifiera andra aspekter som 

kan vara intressanta att undersöka.  

Den här uppsatsen grundar sig på ett företagsperspektiv. En aspekt som vi finner 

intresseväckande är att se hur undersökningen hade blivit ur ett konsumentperspektiv och istället 

grundat sig på en kvantitativ forskningsmetod. Det här för att få en mer djupgående analys av 

konsumenternas attityder och beteenden mot CSR.  

Då vi upplever CSR som ett aktuellt ämne och något som alla företag på ett eller annat vis bör 

arbeta med, finner vi att det hade varit intressant att se över hur andra branscher kommunicerar ut 

sitt CSR-budskap. Vi syftar här då på branscher som, precis som skobranschen, inte är likvärdigt 

granskade i media som textilbranschen. Vi finner det också av intresse om våra slutsatser om 

CSR-kommunikation hade kunnat implementeras i andra branscher.  
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Intervjuer   

Ulrika Simonsson, CSR ansvarig på Scorett Footwear AB. (Telefonintervju, 2013-04-25) 

Frida Svärdby,  CSR konsult på Ethos International. (Telefonintervju, 2013-04-25) 

Sofie Johansson, Code of Conduct-koordinator på Nilsongroup. (Personlig intervju, 2013-05-03) 

Helena Kurki, VD på CSR factory. (Telefonintervju, 2013-05-08) 

Ulrika Hotopp, Kommunikations- och PR-ansvarig på Writén. (Telefonintervju, 2013-05-08) 

Malin Abrahamsson, Butikschef på Scorett i Kalmar även tidigare butikschef på Eurosko i 

Kalmar (Personlig intervju, 2013-05-15)  

Ann Christiansson,  Ansvarig för CSR-frågor på Svensk handel. (Telefonintervju, 2013-05-17) 

6.1.1. Bilagor 

 Ämnesguide  

 Berätta lite om dig själv och din befattning. 

 Vad är din uppfattning av skobranschen? Är branschen tillräckligt granskad?  

 Har betydelsen och drivkraften av CSR ökat hos företagen sen media tagit upp ämnet? 

Känner företag sig pressade? 

 Hur stor efterfrågan är det bland konsumenterna? Har efterfrågan ökat?   

 Tror du att konsumenterna är villiga att betala mer för hållbara produkter?  

 Hur anser ni att CSR påverkar varumärket? Stärker CSR varumärkesimagen? På vilket 

sätt? 

 Anser ni att CSR är en konkurrensfördel?  

 Kommer CSR bli en allt viktigare fråga i framtiden?  

 Anser ni det är viktigt att kommunicera ut CSR till konsumenter? Kan den förbättras? Hur 

kan man förbättra den? 

 Vad skulle ni säga är för- respektive nackdelarna med CSR?  

 Har ni gjort några konsumentundersökningar? Är ni måna i vilken kunskap kunderna har 

om er?  
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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. Linné-

universitetet 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. 


