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Abstract 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept that involves the companies’ responsibility 
for the social-, the environmental- and the economic impact they have on the community. It 
also includes the companies’ aspiration to do more than the law require them to do. During the 
last years, several scandals have been revealed which have resulted in the importance of engag-
ing within CSR for the companies. Furthermore, to communicate this information to the com-
panies’ stakeholders. However, previous research shows that there is limited research regarding 
the companies’ communication of their CSR engagement. In addition, a new law was imple-
mented by the end of 2016, which will force more companies to establish a sustainability report. 
Approximately 1 600 more companies will be affected by the change of law since Sweden have 
chosen to include more companies than the EU directives require. Consequently, it has become 
more relevant to continue the discussion and to study the trust of the consumers regarding the 
information that companies communicate. The purpose of this thesis is to contribute to the dis-
cussion about what is considered as trustworthy information regarding the companies’ CSR 
communication. The research question of the thesis is: What do consumers consider to be trust-
worthy CRS-communications regarding apparel companies? 
 
The thesis is of a qualitative nature with an abductive research approach. The collection of 
empirical data has been gathered through a discourse analysis on four companies’ websites; 
H&M, KappAhl, Haglöfs and Fjällräven and seven semi-structured interviews. When it comes 
to the analysis of the thesis, previous research and two theories have been applied to the empir-
ical data: The Pyramid of Corporate Social Responsibility and Legitimacy Theory. 
 
In the thesis it appears that the companies primarily focus regarding the CSR engagement, 
should be to communicate the ethical responsibility to obtain legitimacy. The thesis shows that 
apparel companies’ focus on ethical responsibility equals the respondents’ values. Within the 
ethical responsibility the companies primarily should pay attention to the human rights such as 
the conditions of the employees and an intolerance concerning child labor. In addition to the 
ethical responsibility it is relevant for the companies to communicate an engagement regarding 
the legal- and philanthropic responsibilities to obtain trust. It is also important to communicate 
information that is transparent and highlight both the pros and cons of the business. Finally, 
companies should avoid communicating information that may be perceived as a false image of 
the reality, as well as information that can be interpreted as having a marketing purpose. 
 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, Apparel industry, Trust, Communication, 
Websites 
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Sammanfattning 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) är företagens ansvar för den sociala-, miljömässiga- 
och ekonomiska påverkan de har på samhället. Begreppet inkluderar även företagens förmåga 
att självmant engagera sig mer än vad lagen kräver. Under de senaste åren har det uppdagats ett 
flertal skandaler som har lett till att det numera har blivit allt viktigare för företag att engagera 
sig inom CSR och kommunicera ut denna information till sina intressenter. Tidigare forskning 
visar dock på att det finns begränsat med forskning kring företagens kommunikation av deras 
CSR-engagemang. Dessutom implementerades en ny lag i årsredovisningslagen i slutet av 
2016, vilket kommer att tvinga fler företag att hållbarhetsrapportera. Ungefär 1 600 företag 
berörs av lagändringen då Sverige har valt att inkludera fler företag än vad EU-direktiven krä-
ver. Således har det blivit relevant att fortsätta diskussionen och studera konsumenters förtro-
ende för den information som företag kommunicerar ut. Syftet med denna studie är därmed att 
bidra till en fördjupad diskussion angående förtroendet till företags CSR-kommunikation. Stu-
diens forskningsfråga har formulerats på följande sätt: Vad anser konsumenter vara förtroen-
deingivande CSR-kommunikation gällande klädföretag? 

	  
Studien är av kvalitativ karaktär med en abduktiv forskningsansats. Insamlingen av det empi-
riska materialet har skett genom en diskursanalys på fyra företags hemsidor; H&M, KappAhl, 
Haglöfs och Fjällräven, samt sju semi-strukturerade intervjuer. Vad gäller studiens analys har 
tidigare forskning samt två teorier tillämpats på det empiriska materialet; The pyramid of cor-
porate social responsibility och Legitimitetsteorin.  
 
Det framkommer i studien att fokus vid kommunikation av företagens CSR-engagemang pri-
märt bör ligga vid etiskt ansvar för att legitimitet ska erhållas. Studien visar på att klädföreta-
gens fokus på denna ansvarskategori stämmer överens med respondenternas värderingar. Inom 
etiskt ansvar bör företagen främst uppmärksamma de mänskliga rättigheterna i form av de an-
ställdas förhållanden och en intolerans av barnarbete. Utöver detta är det relevant för företag att 
kommunicera ut ett engagemang inom företagens juridiska- och filantropiska ansvar för att ett 
förtroende ska genereras. Det är även av vikt att kommunicera ut information som är transparent 
och som belyser både för- och nackdelar gällande verksamheten. Slutligen bör företag undvika 
att kommunicera ut information som kan uppfattas vara en förskönad bild av verkligheten samt 
information som kan tolkas ha ett marknadsföringssyfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Corporate Social Responsibility, CSR, Klädbranschen, Förtroende, Kommunikat-
ion, Hemsidor 
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1 INLEDNING 
 
Kapitel ett i studien inleder med en bakgrund, problemdiskussion samt problemformulering 
vilka leder fram till studiens syfte och frågeställning. Därefter redogörs för studiens avgräns-
ning och relevans. Kapitlet avslutas med studiens disposition där information angående vad 
som kan förväntas i respektive kapitel skildras. 

1.1 Bakgrund 
 
Olika företagsskandaler har resulterat i att förväntningarna på företagens ansvarstagande har 
eskalerat (Arvidsson 2010). De senaste åren har det framkommit åtskilliga incidenter som har 
inneburit att klädbranschen har blivit omtalad vad gäller deras negativa påverkan på samhället 
(Diddi & Niehm 2016). Den 24 april 2013 kollapsade textilfabriken Rana Plaza som kom att 
bli den största katastrofen i textilindustrins historia. Fler än 2500 personer skadades och 1134 
omkom i olyckan, vilket var resultatet av en industri som saknade etiskt tänk (Lövström 2016). 
Det framkom bland annat att byggnaden evakuerats så sent som dagen innan olyckan inträffade 
med hänsyn till sprickor som uppstått på väggarna, men att arbetarna tvingades återvända kort 
därpå för att fortsätta med arbetet (BBC 2013). Det har även inträffat flera skandaler som berör 
framställningen av material inom branschen (Berger 2014; Björkbom 2013). Exempelvis duns-
kandalen som inträffade 2009 och angoraskandalen som ägde rum 2013 (Björkbom 2013).  
 
Ett svenskt företag som har hamnat i blåsväder angående sitt agerande är bland annat 
H&M. År 2015 befarades det att underleverantörer till företaget använt sig av barnarbete i 
produktionen i Kambodja, vilket bröt mot lagstiftningen i landet (Randhawa Bergmark & 
Norbergh 2015). Svenska företag som indirekt har en koppling till barnarbete är fler än vad 
man skulle kunna tro. Dessutom tenderar företag att agera först när de får uppmärksamhet 
av sin omgivning. Innan dess kan företag upplevas som relativt passiva i att förhindra att situ-
ationer som dessa uppstår (Svenska Dagbladet 2014). Unicef (2017) instämmer och hävdar 
att företag både direkt och indirekt utnyttjar barn. Detta leder till att de vuxnas löner sjun-
ker i takt med att konkurrensen ökar, då barn kräver lägre löner för samma arbete. Männi-
skor är dock villiga att ta till extrema åtgärder för att kunna försörja sig själva och sina 
familjer i länder där det råder fattigdom.  
 
Corporate Social Responsibility (CSR) är företagens ansvar för den påverkan de har på sin 
omgivning (Europeiska kommissionen 2017). CSR berör hur aktivt företaget engagerar sig 
i utvecklingen av samhället, vilket stärker såväl deras relationer som tillväxten och lön-
samheten i företaget (CSR Sweden u.å.). Begreppet omfattar även företagens förmåga att 
självmant engagera sig mer än vad lagen kräver (DS 2014:45). Enligt en undersökning utförd 
av svensk handel (2016b) finns det idag ett ökat engagemang gällande hållbarhet, både vad 
gäller företag och konsumenter. Inom handeln är det ungefär 75 procent av företagen som aktivt 
engagerar sig inom hållbarhetsfrågor. Lagstiftning har inte varit den främsta drivkraften bakom 
engagemanget, utan det grundar sig till stor del på att företagen anser att ett hållbarhetsarbete 
ökar lönsamheten på sikt (Svensk handel 2016b).  
 
Många svenska företag hållbarhetsrapporterar redan idag (DS 2014:45), men från och med de-
cember 2016 finns en ny lag om hållbarhetsrapportering i Sverige (Lantz & Lennartsson 2016). 
Detta innebär att ungefär 1600 fler företag kommer tvingas hållbarhetsrapportera framöver 
(Lantz & Lennartsson 2016). Sverige har valt att inkludera fler företag i lagändringen än vad 
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EU direktiven kräver vilket innebär att kraven för att företagen ska tvingas hållbarhetsrappor-
tera är lägre, både vad gäller antalet anställda och företagens resultat (Svensk handel 2016a).  
 
Förutom att företagens engagemang inom CSR har ökat har det dessutom skett en ökning 
angående kommunikationen av företagens ansvarstagande (Arvidsson 2010). Vidare kan fö-
retag genom att kommunicera ut sitt engagemang öppet till sina intressenter ge dessa en upp-
fattning om att företagen är medvetna om det ansvar de bär och den påverkan de har på sam-
hället (Sanil & Ramakrishnan 2015). Dock är det viktigt att intressenter kritiskt bedömer den 
information som företagen kommunicerar. En öppen och etablerad kommunikation betyder inte 
per automatik att företaget uppfyller de förväntningar som de har (Arvidsson 2010). Franzén 
(2009, s. 40) hävdar att det idag råder delade meningar vad gäller företagens motiv bakom deras 
engagemang inom CSR. Författarna påstår att den ekonomiska aspekten väger tyngst för före-
tagen. De förklarar att företagsledare motiverar sitt agerande som att en avsaknad av ett CSR-
engagemang kan vara kostsamt för företaget. Det innebär att företaget måste se en positiv ök-
ning i lönsamheten vilket kan ske genom att kommunicera ut det till sina intressenter. Franzén 
(2009, s. 40) förklarar att engagemanget kan ses som en strategi för att nå ökad lönsamhet sna-
rare än en ökad hänsyn för den påverkan företaget har, vilket kan ses som hyckleri. 

1.2 Problemdiskussion 
 
CSR grundar sig i en tro om att företagen själva känner ett ansvar som går längre än vad det 
rättsliga tvingar dem till att göra (Gaskill-Fox, Hyllegard & Ogle 2014). För att ett företag med 
säkerhet ska kunna klassificeras som hållbart krävs det att CSR är en integrerad del av hela 
verksamheten (Sanil & Ramakrishnan 2015). Under de senaste årtiondena har CSR fått en allt 
större betydelse i samhället (Bhandari & Javakhadze 2017; Woo & Jin 2016). Det finns idag ett 
större intresse hos företag att lägga kraft på att kommunicera ut sitt ansvarstagande. I och med 
att medvetenheten om företagens ansvar har ökat, har det numera blivit mer väsentligt att stu-
dera hur företag förhåller sig till kommunikationen av deras CSR-engagemang (Cortado & 
Chalmeta 2016). 
 
Genom internet har företagens tillvägagångssätt för att kommunicera och interagera med sina 
intressenter omskapats (Floreddu & Cabiddu 2016). Det har blivit en bra strategi för företag att 
kommunicera ut sitt CSR-engagemang (Cortado & Chalmeta 2016; Floreddu & Cabiddu 2016). 
Internet möjliggör för företag att på ett mer personligt sätt kommunicera och skapa starkare 
relationer till både nuvarande och potentiella intressenter (Dutot, Galvez & Versailles 2016). 
För att kommunicera angående företagens CSR-engagemang har hemsidor blivit ett av de van-
ligaste medlen för att lyckas med detta (Wong & Dhanesh 2017). Enligt Gaskill-Fox, Hyllegard 
och Ogle (2014) kan detta bland annat bero på att kommunikation via hemsidor kan ses som ett 
ekonomiskt- och praktiskt alternativ. Vidare kan det också bero på att de kan användas för att 
motverka att handlingar ska uppfattas som sociala, miljömässiga eller etiska övertramp. Förfat-
tarna lyfter även fram att det ger intressenterna en möjlighet att direkt ge feedback på den in-
formation som företagen kommunicerar ut. Detta bidrar till att det är ett nödvändigt ont för 
företagen att försöka tillfredsställa så många av intressenterna som möjligt. 
 
Enligt Aji och Sutikno (2015) har den allt ökande medvetenheten kring hållbarhet lett till en 
större efterfrågan för så kallade ”gröna” produkter. Detta är något som företagen har noterat 
och mycket energi och resurser läggs på att försöka sälja dessa. Produkter som både tillverkas 
på ett mer ansvarsfullt sätt och där de i sig är mer miljövänliga. Således påstår författarna att 
det har resulterat i att företag använder sin marknadsföring för att locka personer som attraheras 
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av produkter och tjänster som är ansvarsfullt producerade. Dock påpekar de att det finns mot-
ståndare som hävdar att företagen överdriver hur hållbara deras produkter är. Denna överdrift 
kallas ”greenwashing” vilket enligt författarna innebär att marknadsföring avsiktligt används 
för att glorifiera uppfattningen om produkternas påverkan på miljön och samhället, som i själva 
verket inte lever upp till dessa standarder. Det kan också gälla företaget i sig där vilseledande 
uppgifter får företaget att framstå som mer miljövänligt (Aji & Sutikno 2015). Greenwashing 
har varit ett medel för att behaga de krav som ställs på företagens hållbarhetsarbete. När kon-
kurrensen i samhället har tilltagit har detta varit ett sätt för företagen att särskilja sig från andra 
företag (Du 2015). 
 
Aji och Sutikno (2015) hävdar att konsekvenserna av ”greenwashing” är att konsumenterna blir 
mer skeptiska och inte litar på den information som företagen kommunicerar ut angående sitt 
CSR-engagemang. De uppfattningar och erfarenheter som konsumenter har av ”greenwashing” 
kan förändra den inställning som de har till ett företags CSR-kommunikation. Du (2015) påpe-
kar att när företag använder sig av ”greenwashing” riskerar de att vid ett avslöjande förlora 
samhällets förtroende och erhålla negativa reaktioner från sin omgivning. Aji och Sutikno 
(2015) inflikar att för mycket ”greenwashing” inom en bransch kan leda till att konsumenter i 
framtiden är misstänksamma mot miljövänliga produkter och tjänster. Därför är det enligt för-
fattarna viktigt att företag konstruerar en kommunikation som inte är vilseledande, utan genom-
gående positiv ur konsumenternas synvinkel.  
 
Kim (2017) belyser i sin forskning att förtroendet till företag ökar då kommunikationen upp-
fattas som mer ärlig och öppen. Vidare påstår författaren att konsumenter tenderar att få ett 
mindre förtroende till företag då kommunikationen uppfattas som en marknadsföringsstrategi 
med syfte att fånga deras intresse, snarare än att delge information om företaget. Dock hävdar 
författaren att det kan ses utifrån flera perspektiv. Kommunikation med en ton av marknadsfö-
ring bör inte enbart ses som negativt. Detta kan även vara mer positivt än avsaknad av kommu-
nikation i den mån att konsumenterna ändå får en uppfattning om företagets CSR-engagemang, 
samt intentionen bakom kommunikationen. Dessutom påpekar Kim (2017) att det är fler kom-
ponenter som spelar in. Exempelvis kan konsumenter med en stark identifikation med ett före-
tag ha en tendens att inte lika självklart påverkas av CSR-kommunikation av detta slag. Det kan 
därmed enligt Arvidsson (2010) uppstå problem för företagen när de ska kommunicera ut sitt 
CSR-engagemang. För att undvika detta gäller det att veta vad för information som ska förmed-
las ut samt på vilket sätt detta ska ske (Arvidsson 2010).  
 
Trots att kommunikationen är av betydande roll har det forskats relativt lite kring olika per-
spektiv beträffande detta. Det finns begränsat med empirisk forskning som ger stöd till kom-
munikationens olika roller och hur dessa möter samhällets förväntningar (Kim 2017). Vidare 
har det blivit mer aktuellt för företag att anpassa sig efter de förväntningar som intressenterna 
har för att erhålla legitimitet och uppfattas som ett socialt ansvarsfullt företag (Chen, Tzeng & 
Chang 2015). 

1.3 Problemformulering 
 
Utifrån problemdiskussionen går det att avgöra att flera artiklar trycker på att det har blivit allt 
viktigare för företag att engagera sig inom CSR och kommunicera ut denna information (Cor-
tado & Chalmeta 2016; Kim 2017). Vidare har internet öppnat upp en helt ny möjlighet för 
företag att nå ut till sina intressenter (Cortado & Chalmeta 2016; Floreddu & Cabiddu 2016). 
Detta har dessutom bidragit till att intressenterna kan ge företagen direkt feedback på ett sätt 
som inte har varit möjligt tidigare (Gaskill-Fox, Hyllegard & Ogle 2014). Samtidigt belyser 
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Kim (2017) att det finns begränsat med forskning kring företagens CSR-kommunikation. Såle-
des är det forskningsmässigt intressant att fortsätta diskussionen om vad som anses vara förtro-
endeingivande information. Även på grund av att både Aji och Sutikno (2015) samt Du (2015) 
i sin forskning belyser att vissa företags användning av ”greenwashing” påverkar intressenter-
nas allmänna tillit angående information som företag förmedlar om sitt CSR-engagemang.  

1.4 Forskningsfråga 
 
Vad anser konsumenter vara förtroendeingivande CSR-kommunikation gällande klädföretag? 

1.5 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att bidra till en fördjupad diskussion angående förtroendet till före-
tags CSR-kommunikation. 

1.6 Avgränsning  
 
Det finns ett flertal ämnesområden som kan förväntas diskuteras men som inte kommer att 
behandlas i denna studie. Begreppet CSR innefattar många infallsvinklar och har ett brett spann 
med väldigt mycket att forska inom. Anledningen till varför företag väljer att engagera sig inom 
CSR, hur de engagerar sig och vart de väljer att kommunicera ut sitt engagemang hör inte till 
studiens ändamål. Det skulle vara relevant att lyfta fram sociala mediers inverkan på företagens 
kommunikation, dock kommer detta inte att tas upp. Studien kommer inte att beröra den in-
formation som ligger utanför det uttalade hållbarhetsarbetet som kommuniceras på hemsidorna. 
Den kommer inte heller att undersöka företagens kommunikation i årsredovisningar eller håll-
barhetsrapporter. Företag utanför klädbranschen kommer inte att behandlas, därutöver kommer 
skillnaderna mellan olika branscher och länder inte vara relevant. Några av de områden som 
brukar innefattas inom klädbranschen är: dåliga arbetsförhållande, barnarbete, utsläpp och mil-
jöfarliga ämnen. Studien kommer att bortse från dessa såvida de inte behandlas i företagens 
kommunikation på hemsidorna.  

1.7 Ämnets relevans 
 
Den 1 december 2016 implementerade Sverige en ny lag i årsredovisningslagen (Lantz & 
Lennartsson 2016). Lagen innebar att det vid årsskiftet blev obligatoriskt för företag som upp-
fyller krav angående antalet anställda, balansomslutning eller nettoomsättning att hållbarhets-
rapportera. Rapporten ska bland annat inkludera verksamhetens konsekvenser beträffande so-
ciala förhållanden, miljö och mänskliga rättigheter (FAR u.å.). Ungefär 1 600 företag berörs av 
lagändringen (Lantz & Lennartsson 2016) då Sverige har valt att inkludera fler företag än vad 
EU-direktiven kräver (FAR u.å.). I och med lagändringen har det resulterat i att många företag 
kommer att behöva börja redogöra för sina icke-finansiella handlingar (Lantz & Lennartsson 
2016). Därmed har det blivit relevant att studera konsumenters förtroende för den information 
som företag kommunicerar ut angående sitt CSR-engagemang. Vidare anses klädbranschen 
vara aktuell i och med att Diddi och Niehm (2016) belyser att samhällets uppmärksamhet har 
eskalerat som ett resultat av flertalet skandaler som uppdagats. Även Perry och Towers (2013) 
framhäver att branschen har blivit allt viktigare att beakta i och med utnyttjandet av människor 
och natur. Således är det intressant att belysa företag inom klädbranschen. 
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1.8 Studiens disposition 
 
För att förtydliga hur studien är uppbyggd kommer vi i detta avsnitt skildra vad respektive 
kapitel kommer att behandla. Studien består av sex stycken kapitel, vilka kommer att disponeras 
på följande sätt:  
 
Kapitel två i studien behandlar studiens metod och det tillvägagångssättet som har tillämpats 
för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. I detta kapitel redogörs bland annat för 
studiens forskningsansats, undersökningsansats, datamaterial, datainsamling och urval. Föru-
tom detta skildras studiens genomförande och tillförlitlighet samt anvisning till källkritik och 
etisk reflektion. Metodkapitlet avslutas med en metodreflektion.  
 
Kapitel tre redogör för den teoretiska referensramen. I detta kapitel skildras två teorier samt en 
forskningsöversikt som har varit till hjälp för att tolka och analysera studiens empiri. De valda 
teorierna är; The pyramid of corporate social responsibility och Legitimitetsteorin. Den först-
nämnda teorin har även använts för att genomföra studiens diskursanalys.  
 
Kapitel fyra redovisar den empiri som har utvunnits ur undersökningen. Inledningsvis present-
eras företagen i studien; H&M, KappAhl, Haglöfs och Fjällräven. Därefter övergår kapitlet i en 
presentation av studiens diskursanalys där information som erhållits från respektive företag ka-
tegoriseras utefter Carrolls (1991) fyra ansvarstaganden inom teorin; The pyramid of corporate 
social responsibility. Avslutningsvis sker en presentation av studiens semi-strukturerade inter-
vjuer.  
 
Kapitel fem behandlar studiens analys av den empiri som har framställts genom diskursanalysen 
samt de semi-strukturerade intervjuerna, som presenterades i föregående kapitel. Empirin kom-
mer att analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. Analysen inleds med förtroendet 
till företag inom klädbranschen och därefter delas empirin upp i förtroendeingivande CSR-
kommunikation eller ej förtroendeingivande CSR-kommunikation. Analysen kommer att leda 
fram till och ligga som grund för det sjätte kapitlet, studiens slutsats.  
 
Kapitel sex kommer att behandla studiens slutsats. Slutsatsen baseras på föregående kapitels 
analys och kommer därmed inte att vara generell av sitt slag. Vidare kommer detta kapitel att 
behandla förslag till vidare forskning i syfte att belysa vad som kan vara fortsatt intressant att 
forska vidare kring. Studiens disposition illustreras nedan (se Figur 1.1). 
 
 

 
Figur 1.1 Studiens disposition. 
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1.9 Begreppslista 
 
CSR Corporate social responsibility 

EU Europeiska unionen 
Fast fashion Uppmuntrar konsumenter att överkonsumera produkter med en avsiktlig 

kort livslängd (Jung & Jin 2014). 
Greenwashing Marknadsföring som avsiktligt används för att försköna uppfattningen 

om företagets ansvar gentemot miljö och samhälle (Aji & Sutikno 2015). 
Slow fashion Uppmuntrar konsumenter att konsumera mer återhållsamt där produkter 

har en längre livslängd (Jung & Jin 2014). 
u.å. Utan år 

1.10  Terminologiska frågor 
 
Studien behandlar begreppen intressent och konsument genomgående. Dock ämnar studien 
endast till att studera förtroendet ur ett konsumentperspektiv. Det innebär att övriga intressenter 
inte har studerats, exempelvis aktieägare, leverantörer, kreditgivare och anställda.  
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2 METOD 
 
Kapitel två i studien behandlar studiens metod och det tillvägagångssätt som har tillämpats för 
att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. I detta kapitel redogörs bland annat för stu-
diens forskningsansats, undersökningsansats, datamaterial, datainsamling och urval. Förutom 
detta skildras studiens genomförande och tillförlitlighet samt anvisning till källkritik och etisk 
reflektion. Metodkapitlet avslutas med en metodreflektion. 

2.1 Forskningsansats 
 
Denna studie utgår från en abduktiv forskningsansats. I utformningen av en studie finns det tre 
alternativa ansatser att utgå ifrån; induktiv, deduktiv eller abduktiv (Alvesson & Sköldberg 
2008, ss. 54-55; Bryman & Bell 2015, ss. 23, 26). Den deduktiva forskningsansatsen innebär 
att det tillämpas redan etablerade teorier för att tolka observationer och resultat (Alvesson & 
Sköldberg 2008, ss. 55-56; Bryman & Bell 2015, s. 25; Jacobsen 2002, s. 34; May 2001, s. 47). 
Den induktiva och den abduktiva ansatsen innebär däremot att studien utgår från empirisk fakta 
och inte från teori. Skillnaden mellan dessa ansatser är att den abduktiva tar hänsyn till etable-
rade teorier och hamnar således närmare den deduktiva ansatsen (Alvesson & Sköldberg 2008, 
s. 56). Den induktiva forskningsansatsen innebär däremot att teori utvinns från undersökningens 
empiri (Bryman & Bell 2015, s. 25; Jacobsen 2002, s. 35; May 2001, s. 47). Vi ansåg därmed 
att det inte var relevant att beakta den induktiva ansatsen då vi ville utgå från redan etablerade 
teorier. Dessutom valdes den deduktiva ansatsen bort då det under studiens gång skedde något 
som Bryman och Bell (2015, s. 27) förklarar som en växelverkan mellan teori och empiri. För-
fattarna tydliggör att den abduktiva ansatsen innebär att de teorier som på bästa möjliga sätt kan 
förklara det empiriska materialet väljs ut. Därmed har studien antagit en abduktiv ansats, en 
ansats som kan gå runt de restriktioner som finns kring både den deduktiva- och den induktiva 
ansatsen. Bryman och Bell (2015, s. 27) hävdar att den abduktiva ansatsen inte stävar efter att 
ge definierade svar utifrån studien. Istället syftar ansatsen på att försöka räta ut så många frå-
getecken som möjligt och minska ner dessa till en begripligare nivå. Detta kan tolkas som något 
positivt då studien eftersträvar att bidra till en fördjupad diskussion angående förtroendet till 
företags CSR-kommunikation. 

2.2 Undersökningsansats  
 
I valet av undersökningsansats finns det två alternativ; kvalitativ- eller kvantitativ ansats (Al-
vesson & Sköldberg 2008, s. 17; Bryman & Bell 2015, s. 37; Jacobsen 2002, s. 55). Då intresset 
i studien ligger vid att fördjupa diskussion angående förtroendet till företags CSR-kommuni-
kation, ansågs den kvalitativa undersökningsansatsen vara den mest lämpliga att applicera (Al-
vesson & Sköldberg 2008, s. 17). Denna ansats tar större hänsyn till studieobjektens perspektiv 
och låter dem styra undersökningens utfall (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 17; Jacobsen 2002, 
s. 142). Detta i motsats till den kvantitativa ansatsen där fokus är att tillmötesgå forskarens egna 
tankar och föreställningar om vart studien ska leda (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 17). Även 
Bryman och Bell (2015, ss. 37-38) betonar att vikten ligger vid ord snarare än siffror, som en 
kontrast till den kvantitativa ansatsen. Vidare gynnar det även studien i och med att den kvali-
tativa ansatsen vill fånga hur individer tolkar olika situationer och där de skapar en bild av den 
föränderliga verklighet som de lever i. Därför föll det naturligt att låta studien ta en kvalitativ 
form, då kvantitet inte är av intresse, utan hur och vad för information som kommuniceras och 
tolkas på företagens hemsidor. Förutom ovanstående förklarar Jacobsen (2002, s. 142) att den 
kvalitativa undersökningsansatsen erbjuder en flexibilitet vilket har medfört en möjlighet för 
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oss att omformulera frågeställning under tidens gång. Dessutom har teorierna kunnat anpassats 
efter det material som har samlats in. 

2.3 Datamaterial  
 
Det finns två olika sorter datamaterial som kan användas i en studie; primär- och sekundärdata. 
Skillnaden mellan dessa två är tillvägagångssättet som tillämpas vid insamlingen av datamateri-
alet (Jacobsen 2002, ss. 152-153). Den empiriska delen av studien har enbart baserats på pri-
märdata. Datamaterialet har samlats in genom en diskursanalys samt genom semi-strukturerade 
intervjuer. Materialet som erhölls vid analysen samt intervjuerna klassas då som primärdata, 
alltså data som kommer direkt från informationskällan (Bryman & Bell 2015, s. 13; Jacobsen 
2002, s. 152; May 2001, s. 217). Jacobsen (2002, s. 152) förklarar att fördelen med att använda 
sig av primärdata är att datamaterialet som hanteras i studien är anpassad efter frågeställningen 
och syftet. Enligt Jacobsen (2002, s. 188) kan man skapa en ökad tillförlitlighet genom att an-
vända sig av primärdata i studien. Detta genom att kontrollen över det insamlade datamaterialet 
potentiellt kan vara högre än vid användningen av sekundärdata, där det är svårt att få kontroll 
över materialet. 

2.4 Datainsamling 
 
Insamling av datamaterial till den teoretiska delen av studien har sett ut på olika sätt. Metodde-
len har uteslutande behandlat information framtaget från metodböcker hämtade från Högskolan 
i Borås bibliotek. Tre databaser har använts för att förse studien med relevanta vetenskapliga 
artiklar till forskningsöversikten, problemformuleringen, bakgrunden samt den teoretiska refe-
rensramen. Dessa är följande: Summon, Primo och ABI/INFORM Collection. Tjänsterna finns 
att tillgå via Högskolan i Borås hemsida. För att få fram artiklar av intresse har sökord av olika 
slag nyttjats. Det mest frekventa begreppet i sökningarna har varit: Corporate social responsibi-
lity (CSR). Andra begrepp som förekommit i sökningarna har bland annat varit: Greenwash, 
greenwashing, slow fashion, fast fashion, CSR legitimacy och CSR communication; social me-
dia, apparel industry, website och fashion industry. Dessutom har vissa artiklar tagits fram ge-
nom andra artiklars källförteckning. I övrigt har bakgrunden baserats på information hämtad 
från diverse webbplatser. Nedan presenteras hur datainsamling av studiens empiriska material 
har gått tillväga.   

2.4.1 Diskursanalys 
 
Studiens diskursanalys genomfördes på de valda företagens hemsidor för att fånga deras nuva-
rande CSR-kommunikation (Bryman & Bell 2015, s. 531). Endast den information på hemsidan 
som företagen har valt att kalla sitt hållbarhetsarbete har analyserats. Övrig hållbarhetsinform-
ation som förekommit på hemsidorna samt separata rapporter om hållbarhet har därmed inte 
beaktats i denna diskursanalys. Enquist och Javefors (1996, s. 207) förklarar att diskursanalys 
är ett begrepp som beroende på sammanhang kan ha olika innebörd. Begreppet diskurs kon-
struerar en bild av kommunikation som sker i både tal och skrift. Bryman och Bell (2015, s. 
535) hävdar att denna sorts analys behandlar kommunikation som främst genomförs via skrift. 
Dessutom är den lämplig att tillämpa på hemsidor, vilket var passande för studien. I detta fall 
var det inte lämpligt att genomföra en analys av tal när det gäller kommunikationen på företa-
gens hemsidor. Detta på grund av att studien är ute efter att konkret ta del av den faktiska in-
formation som förmedlas på företagens hemsidor. Personliga åsikter eller perspektiv var inte 
relevant i denna del av studien. Detta ledde till att det inte var aktuellt att intervjua personer på 
de valda företagen angående deras CSR-kommunikation. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008, 
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s. 460) är en diskursanalys ett bra alternativ då de tydliggör att det kan vara problematiskt för 
forskare att bilda sig en uppfattning av hur något egentligen förhåller sig genom intervjuer. 

2.4.2 Semi-strukturerade intervjuer 
 
Semi-strukturerade intervjuer var det andra tillvägagångssättet som genomfördes för att samla 
in datamaterial till studien. Denna intervjuform valdes med hänsyn till att Bryman och Bell 
(2015, s. 481) hävdar att den ger respondenterna utrymme att på ett så ärligt sätt som möjligt 
besvara de frågor som ställs. En intervjuguide utformades på förhand enligt författarnas rekom-
mendation för att kunna leda diskussionen framåt utan att tappa den röda tråden (se Bilaga 1). 
May (2001, s. 150) förklarar även att denna form av intervju skapar en möjlighet att anpassa 
frågor efter respondenterna på ett flexibelt sätt. Även om det finns förutbestämda frågor kan 
dessa enligt författaren avvikas vilket innebär att nya frågor kan formuleras under intervjuernas 
gång. Detta gav oss möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna. Vidare förklarar May 
(2001, ss. 150-151) att det under de semi-strukturerade intervjuerna tillåts att gå in på djupet, 
vilket öppnade upp en möjlighet för oss att skapa en dialog med respondenterna. 

2.5 Urval  
 
Valet av intervjudeltagare samt företagen som studien behandlar grundar sig på ett ändamåls-
enligt urval. Detta är den vanligaste urvalsformen inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell 
2015, s. 428). Ändamålsenligt urval innebär att valet av respondenter inte baseras på att få ett 
så brett urval som möjligt eller att studiens resultat ska bli representativt för hela populationen. 
Istället väljs objekten utefter deras egenskaper och den kunskap de besitter (Jacobsen 2002, s. 
199; Bryman & Bell 2015, s. 429).  
 
Fyra stycken företag valdes till studiens diskursanalys, vilket ansågs vara ett rimligt antal med 
tanke på studiens tidsram samt de kompletterande intervjuerna. För att avgöra vilka företag vi 
skulle observera utformades följande kriterier; verksamma inom klädbranschen, grundade i 
Sverige, verksamma i Sverige, riktade mot både män och kvinnor och ha ett upprättat hållbar-
hetsarbete på företagets hemsida. Utifrån dessa kriterier valdes sedan följande företag: H&M, 
KappAhl, Haglöfs och Fjällräven. Därmed närmar sig valet av företag det Jacobsen (2002, ss. 
352-353) förklarar som ett strategiskt urval. I studien har respondenter i första hand valts för att 
på bästa sätt besvara studiens forskningsfråga. Kvalitativa studier ses enligt Jacobsen (2002, s. 
143) som resurskrävande. Då studien har en begränsad tidsram har valen gjorts med hänsyn till 
den tillgänglighet vi har haft till respondenterna. Således har studien närmat sig det som Jacob-
sen (2002, ss. 352-353) förklarar som ett strategiskt urval även vid valet av respondenter. För-
fattaren hävdar att om en studie strävar efter att kunna dra generaliserbara slutsatser om popu-
lationen ska ett sannolikhetsurval tillämpas. Då vi inte strävar efter detta anses det inte vara 
negativt att istället tillämpa ett ändamålsenligt urval med inriktning mot ett strategiskt urval. 
Sammanlagt genomfördes sju stycken semi-strukturerade intervjuer i studien, varav både män 
och kvinnor inkluderades. Intervjuerna har inte grundat sig på företagen i sig, utan snarare om 
den allmänna uppfattningen angående CSR-kommunikation som klädföretag förmedlar ut.  

2.6 Studiens genomförande  
 
Processen för denna studie startade i januari 2017 i form av en informationssökning för att bilda 
oss en uppfattning kring ämnet. Utifrån vetenskapliga artiklar utformades en problemdiskussion 
som i sin tur resulterade i en forskningsfråga och ett syfte. Nästa steg i genomförandet var att 
formulera vilka val inom metodavsnittet som var relevanta för studien. En mer genomgående 
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diskussion till alternativa metodval behandlas senare i kapitlet (se avsnitt 2.10). Vidare utfor-
mades studiens teoretiska referensram vilket inkluderade två teorier samt en forskningsöversikt. 
Dessa teorier kom dock att förändras under studiens gång, där de aktuella valen tydliggörs i 
nästkommande kapitel (se Kapitel 3). 
 
Genomgående i studien har vi valt att hänvisa sidnummer för böcker men valt att inte hänvisa 
sidnummer för vetenskapliga artiklar. Orsaken till detta val grundar sig på att de böcker som 
använts har varit betydligt längre än de artiklar som behandlats. Således förenklas det för lä-
sarna att kunna kolla upp den fakta som vi har hänvisat till men också för att skapa en ökad 
möjlighet för någon annan att återupprepa studien (se avsnitt 2.7.3). 
 
För att få en bredare uppfattning om företagens kommunikation angående deras CSR-engage-
mang valde vi att till en början genomföra en diskursanalys som en förundersökning. Diskurs-
analysen har även använts i studiens analys med syfte att kunna koppla de semi-strukturerade 
intervjuerna till konkreta företag. För att kunna genomföra diskursanalysen och analysera de 
valda företagens hemsidor har Carrolls (1991) pyramid, the pyramid of corporate social re-
sponsibility, implementerats på informationen som företagen delger om sitt CSR-engagemang. 
Därmed har en kategorisering kunnat genomföras angående den hållbarhetsinformation som 
företagen valt att dela med sig av till sina intressenter (se avsnitt 3.1.1). Endast den information 
på hemsidan som företagen har valt att kalla sitt hållbarhetsarbete har analyserats. Övrig håll-
barhetsinformation som förekommit på hemsidorna samt separata rapporter om hållbarhet har 
därmed inte beaktas. För att tydliggöra för läsarna hur stor del respektive ansvarskategori har 
berörts på hemsidorna har vi räknat ut den procentuella del av alla stycken som på något sätt 
kunde kopplas till en av Carrolls (1991) fyra kategorier.  
 
Därefter genomfördes de semi-strukturerande intervjuerna som har legat till grund för denna 
studie. Intervjuerna genomfördes på en privat och avskild plats enligt Bryman och Bells (2015, 
s. 488) rekommendation. Även en intervjuguide utformades på förhand (se bilaga 1). Detta då 
Bryman och Bell (2015, s. 488) hävdar att den hjälper till att hålla intervjuerna inom ramarna 
för studiens forskningsfråga. Avslutningsvis genomfördes studiens analys av empirin, som ut-
vunnits från diskursanalysen samt de semi-strukturerade intervjuerna. Analysen ledde sedan 
fram till studiens slutsats. 

2.7 Studiens tillförlitlighet 
 
Validitet och reliabilitet är två vanliga begrepp för att styrka kvaliteten i en undersökning. Pro-
blematiken med dessa begrepp är dock att de främst är anpassade efter den kvantitativa under-
sökningsansatsen (Bryman & Bell 2015, s. 399). Vi har därför valt att använda oss av alternativa 
kriterier för den kvalitativa undersökningsansatsen, där det istället sker en uppdelning mellan 
trovärdighet (Lincoln & Guba 1985, s. 290) och autenticitet (Lincoln, Lynham & Guba 2011, 
s. 121). Därutöver kommer vi att redogöra för studiens replikerbarhet. 

2.7.1 Trovärdighet 
 
Lincoln och Guba (1985, s. 219) förklarar att trovärdighet delas upp i fyra begrepp; tillförlitlig-
het, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Författarna förklarar att dessa begrepp kan lik-
ställas vid begreppen inom den kvantitativa undersökningsansatsen. Tillförlitlighet motsvarar 
intern validitet, överförbarhet motsvarar extern validitet, pålitlighet motsvarar reliabilitet och 
bekräftelse motsvarar objektivitet. 
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För att uppnå tillförlitlighet i studien på det sätt som Bryman och Bell (2015, s. 401) förklarar 
det, ska forskningen genomföras på ett sätt som anses vara korrekt. Dessutom ska resultatet 
spegla den sociala värld som undersöks. Då vår studie inte har ett representativt urval medför 
det att resultatet inte kommer kunna appliceras på hela populationen och därmed inte heller 
uppnå tillförlitlighet. För att ändå sträva efter att genomföra studien på ett tillförlitligt sätt har 
vi i vår studie tagit hänsyn till forskningsfrågan och syftet för att undvika att mäta något som 
inte är relevant för studien. För att fördjupa diskussionen angående förtroendet till företags 
CSR-kommunikation valde vi att genomföra en diskursanalys för att få en bild av verkligheten. 
För att sedan ta reda på vad som anses vara förtroendeingivande CSR-kommunikation har vi 
utfört semi-strukturerade intervjuer. Dessa begränsar inte respondenterna utan låter responden-
terna prata fritt inom ramen av ämnet. 
 
Enligt Lincoln och Guba (1985, s. 316) krävs det att en så bra beskrivning av genomförandet 
som möjligt utformas för att uppnå överförbarhet i studien. Författarna poängterar att syftet inte 
är att skapa en överförbarhet i sig, snarare öppna upp möjligheten för andra forskare att avgöra 
om undersökningen även kan användas i andra situationer. Således om en överföring är möjlig 
eller inte. Vi har därför försökt att återge en så detaljerad beskrivning som möjligt av de moment 
som har genomförts i studien (se avsnitt 2.6), men även strävat efter att så tydligt som möjligt 
motivera våra val under studiens gång. 
 
Lincoln och Guba (1985, ss. 316-318) förklarar att forskaren måste redogöra för varje steg i 
undersökningen så noggrant som möjligt för att kunna öka dess pålitlighet. Exempelvis poäng-
terar författarna att valet av undersökningens respondenter, transkribering av intervjuer, dataa-
nalyseringsbeslut, undersökningsanteckningar samt problemformulering bör finnas tillgängligt. 
Vi har valt att inte inkludera transkriberingarna från intervjuerna samt materialet från diskurs-
analysen på grund av att vi anser dessa inte tillföra studien något värde, vilket innebär att pålit-
ligheten möjligtvis försämras. Dock har vi inkluderat intervjuguiden som förklarar intervjuns 
tillvägagångssätt och de frågor som ställts till respondenterna som en bilaga (se Bilaga 1). Vi 
har även valt att ta med länkarna till det material som diskursanalysen bygger på, vilket ger 
läsarna möjlighet att kontrollera den fakta som delges i empirin (se Bilaga 2). Förutom detta 
har vi också tydliggjort hur vi har gått tillväga vid valet av respondenter samt vad vi grundar 
studiens forskningsfråga på, det vill säga problemformuleringen. 
 
För att uppnå bekräftelse i studien förklarar Bryman och Bell (2015, s. 403) att det krävs att 
personliga åsikter inte påverkar studiens resultat. Även om författarna hävdar att det är omöjligt 
att vara helt objektiva, bör det i studien vara tydligt att personliga åsikter inte har fått träda fram 
i en högre grad. För att sträva efter bekräftelse i vår studie har vi försökt att förhålla oss så 
objektiva som möjligt och inte blanda in personliga åsikter i det material som framställs. För 
att försöka minimera personliga åsikter har vi båda gemensamt deltagit i samtliga delar av stu-
dien. Det inkluderar även genomförandet av intervjuer samt diskursanalysen. 

2.7.2 Autenticitet  
 
Lincoln, Lynham och Guba (2011, s. 122) poängterar att det finns fem kriterier inom autentici-
tet; Rättvis bild, ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autenticitet. Bryman och Bell 
(2015, s. 403) belyser att kriteriet rättvis bild behandlar hur väl studien speglar de värderingar 
som finns inom den studerade gruppen som undersökts. Då studien grundar sig på ett ändamåls-
enligt urval, som inte är representativt för hela populationen, kan vi inte ge en rättvis bild av 
den grupp människor som respondenterna tillhör. Detta gäller även de valda företagen i studien, 
som även dessa har valts med ett ändamålsenligt syfte.  
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Bryman och Bell (2015, s. 403) förklarar att ontologisk- och pedagogisk autenticitet uppnås 
genom att studien bidrar till en ökad förståelse kring respondentens egna sociala situation samt 
hur andra medmänniskor upplever det. Även om vår studie inte är representativ har vi förhopp-
ning om att den ändå kan bidra till en ökad förståelse för respondenterna. Studien erbjuder 
istället ett mer personligt- och djupare perspektiv som lyfter fram respondenternas åsikter och 
värderingar. Detta kan förhoppningsvis ge respondenterna en bild av hur deras medmänniskor 
upplever det som studien behandlar, även om det inte är den generella bilden.  
 
De två sista kriterierna som Bryman och Bell (2015, s. 403) belyser är katalytisk- och taktisk 
autenticitet. Dessa behandlar huruvida undersökningen har öppnat upp för respondenterna att 
förändra sin situation, alternativt att den bidragit med kunskap för att öka möjligheten till för-
ändring. Studien är av en mer diskuterande karaktär vilket innebär att konkreta slutsatser om 
hur något förhåller sig inte kommer att dras. Dock kan studien bidra med ökad kunskap som 
öppnar upp för respondenterna att själva ta ställning till informationen som delges. 

2.7.3 Replikerbarhet 
 
Enligt May (2001, s. 117) kan tillförlitligheten öka om det finns en möjlighet för andra forskare 
att återupprepa studien. Även om det enligt Bryman och Bell (2015, s. 414) är svårare att åter-
upprepa en studie inom den kvalitativa undersökningsansatsen, har vi genom att noggrant in-
formera om tillvägagångssättet strävat efter att öka möjligheten för forskare att lyckas med 
detta. Det innebär att vi så tydligt som möjligt har återgett processen som har lett fram till stu-
diens slutsats (se avsnitt 2.6). Genom att vidta dessa åtgärder förklarar Jacobsen (2002, s. 37) 
och Wallén (1996, s. 19) att det finns en ökad möjlighet för andra forskare att återupprepa stu-
dien och få någorlunda samma resultat. Detta innebär att chansen för att studien uppnår en så 
kallad replikerbarhet ökar. Bryman och Bell (2015, s. 50) hävdar att utan en detaljerad beskriv-
ning är det omöjligt att uppnå replikerbarhet. Enligt Jacobsen (2002, ss. 36-37) påverkas även 
studiens replikerbarhet av forskarnas existens. Författaren förklarar dock att en studie inte fullt 
ut kan avlägsna forskarnas påverkan på resultatet, vilket är nödvändigt för att återupprepa en 
studie. Därmed har vi gjort vårt bästa för att minimera vår egna påverkan på resultatet genom 
att i så hög grad som möjligt förhålla oss objektiva till respondenterna samt företagens kommu-
nikation på deras hemsidor. Vi har således försökt att undvika att blanda in våra egna åsikter 
och värderingar som skulle kunna påverka respondenternas svar samt studiens resultat.  

2.8 Källkritik 
 
För att öka tillförlitligheten av det material som har formulerats i den teoretiska delen av studien 
har vi varit kritiska i valet av källor. Vi har i största mån försökt att använda oss av primära 
källor, vilket förklaras av Jacobsen (2002, s. 208) och May (2001, s. 217) vara information som 
baseras på material som är insamlat och bevittnat av forskaren själv. Med endast få undantag 
består vår problemdiskussion och forskningsöversikt av empiriskt vetenskapliga artiklar. Detta 
innebär enligt Jacobsen (2002, s. 208) och May (2001, s. 217) att artiklarna bygger på forska-
rens egna undersökningar och är således primärkällan till den informationen som presenteras. 
Förutom att artiklarna enligt Jacobsen (2002, s. 208) och May (2001, s. 217) klassificeras som 
primärkällor, har de även granskats av andra forskare, så kallat peer-review publikationer. Bak-
grunden skiljer sig från resterande källor då den, förutom att bestå av vetenskapliga artiklar, 
också har inkluderat information från olika webbplatser, artiklar och dokument. I valet av dessa 
har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt att använda oss av ursprungskällan. Detta för 
att Ejvegård (2009, s. 71) anser att man helst bör undvika att använda sig av sekundärkällor. I 
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den empiriska delen av vår studie använder vi oss i enlighet med Jacobsen (2002, s. 260) och 
May (2001, s. 217) uteslutande av primärdata. De semi-strukturerade intervjuerna som vi har 
genomfört behandlar information som grundar sig på respondenternas egna upplevelser och 
tankar. Detta betyder enligt Jacobsen (2002, s. 260) att respondenterna i detta fall klassificeras 
som primärkällor. Även information som vi har samlat in genom diskursanalysen klassificeras 
med stöd av May (2001, s. 217) som en primärkälla i och med att materialet samlats in av oss 
som genomfört studien. Enligt Jacobsen (2002, s. 260) har information insamlad från primära 
källor större tilltro än information insamlad från sekundära källor. Det kan därmed innebära att 
tilliten till informationen som vi presenterar har en möjlighet att öka. 

2.9 Etisk reflektion 
 
För att undvika att skapa etiska dilemman i studien har vissa åtgärder vidtagits. I en studie är 
det viktigt att överväga hur forskningen kan komma att påverka respondenterna och hur man 
på bästa sätt kan undvika detta (Bryman & Bell 2015, s. 134). Därmed strävar studien efter att 
uppfylla Jacobsens (2002, s. 483) tre grundkrav: informerat samtycke, krav på privatliv och 
krav att bli korrekt återgiven. Alla respondenter har fått noga instruktioner om vad intervjun 
kommer att innebära för dem personligen. De har dessutom fått ta del av all nödvändig inform-
ation som behövs angående undersökningens syfte. Detta för att de självmant skulle kunna av-
göra huruvida de upplever att de tar en risk genom att delta i studien eller inte. Respondenterna 
har getts tid till att reflektera kring sitt deltagande, där valet varit helt upp till dem själva (Jacob-
sen 2002, ss. 483-485). Således har vi försökt att närma oss Jacobsen (2002, ss. 483-485) krav 
för informerat samtycke. I vår studie är det intressanta att få en inblick i hur konsumenterna 
uppfattar och förlitar sig på den information som företagen kommunicerar ut om sitt ansvarsta-
gande på sina hemsidor. Informationen är personlig, men utifrån hur Jacobsen (2002, s. 485) 
förklarar det är den inte känslig och inkräktar inte på deras privatliv. Vi anser att informationen 
inte kan skada individen, men för att verkligen säkra respondenternas privatliv och sträva efter 
att uppnå kravet på privatliv, har vi valt att anonymisera respondenterna (Bryman & Bell 2015, 
s.135; Jacobsen 2002, s. 486). Detta för att minimera antalet som få ta del av vilka responden-
terna är. Det går dock inte att anonymisera studien helt då det krävs att ett visst antal personer 
granskar studien för att den ska godkännas, vilket också respondenterna informerats om (Jacob-
sen 2002, ss. 486-487). Vi har i största mån försökt att återge resultatet från våra intervjuer på 
ett så noggrant sätt som möjligt, som inte leder till misstolkning av respondenternas uttalanden. 
Detta för att försöka uppnå kravet att bli korrekt återgiven så som Jacobsen (2002, s. 488) be-
skriver det. Det kan dock vara väldigt svårt att fullständigt återge resultat i studien, då det är 
omöjligt att sätta texten i sitt fullständiga sammanhang (Jacobsen 2002, s. 488).  

2.10 Metodreflektion 
 
För att styrka de val som gjorts i metoddelen kommer metodreflektionen att belysa alternativa 
tillvägagångssätt som hade kunnat tillämpats. Nedan kommer det därför tydliggöras på vilka 
sätt som dessa hade kunnat förbättra studien, men även hur de hade kunnat påverka den nega-
tivt.  
 
Det fanns vissa faktorer som spelade in i valet mellan att låta studien ta en deduktiv- eller en 
abduktiv ansats. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55) förklarar att det positiva med att låta 
studien ta en deduktiv form är att den innebär en låg risk för studien. Författarna förklarar dock 
att konsekvensen med en låg risk är att det finns ett antagande om vad det är som ska förklaras. 
Något annat som också kan ses som negativt inom den deduktiva ansatsen är det som Bryman 
och Bell (2015, s. 27) lyfter fram som en styrka i den abduktiva ansatsen. Inom den abduktiva  
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tillåts forskarna att hela tiden återgå till teorin för att anpassa den för det material som finns 
tillgängligt. Enligt författarna innebär det att den har en flexibilitet som ger studien möjlighet 
att gå runt de begränsningar som finns både inom den deduktiva- och den induktiva ansatsen.  
 
När det kommer till studiens undersökningsansats förklarar Jacobsen (2002, ss. 146-147) att en 
kvantitativ ansats hade kunnat öka studiens möjlighet att strukturera och generalisera resultatet. 
Författaren lyfter fram att det positiva med den kvantitativa undersökningsansatsen är att den 
är mindre resurskrävande jämfört med den kvalitativa. Det innebär att det finns utrymme för att 
inkludera fler respondenter i studien. Jacobsen (2002, s. 147) poängterar att det som måste tas 
med i beräkningen är dock att kvantitativa studier inte går in på djupet på samma sätt som den 
kvalitativa undersökningsansatsen gör. Dessutom förklarar författaren att det i många fall redan 
finns bestämda svarsalternativ som inte ger respondenten möjlighet att utveckla sitt resone-
mang. Jacobsen (2002, s. 148) påpekar att precis som i den kvalitativa ansatsen går inte heller 
undersökningseffekten att undkomma inom den kvantitativa ansatsen. Vidare kan förståelsen 
för studiens fenomen tappas, då det finns en risk att avståndet mellan studieobjekten och för-
fattarna blir allt för betydande. Slutligen belyser författaren att en nackdel med den kvantitativa 
undersökningsansatsen är att flexibiliteten inte är lika omfattande. 
 
I studien har primärdata använts. Att använda sekundärdata i insamlingen av det empiriska 
materialet, det vill säga att forskarna själva inte har genomfört intervjuer eller liknande (Jacob-
sen 2002, s. 153), hade kunnat gynna studien i den bemärkelsen att det är mindre tidskrävande 
(Bryman & Bell 2015, s. 13). Jacobsen (2002, s. 188) anser dock att det negativa med att basera 
studiens resultat på sekundärdata väger tungt. Kontrollen över det insamlade materialet är be-
tydligt lägre än vid användningen av primärdata. Dessutom förklarar Jacobsen (2002, s. 153) 
att det innebär att syftet bakom det material som erhålls inte är i enighet med studiens syfte. 
 
Vad gäller studiens datainsamling hade semi-strukturerade intervjuer hos företagen varit ett 
alternativ till diskursanalysen som genomfördes. Enligt May (2001, ss. 150-151) kan denna 
intervjuform erbjuda en flexibilitet där intervjuerna kan anpassas efter den situation som råder. 
Dessutom förklarar författaren att denna typ av intervjuform tillåter respondenterna att formu-
lera sig med egna ord. Jacobsen (2002, s. 162) påpekar dock att respondenter kan påverkas av 
de som genomför intervjuerna. Författaren förklarar att den så kallade intervjuareffekten inne-
bär att respondenterna svarar på ett sätt som de tror förväntas av dem. Därmed erhålls inte den 
information som efterfrågas i studien.  
 
När det kommer till datainsamlingen som berör konsumenterna stod valet mellan semi-struktu-
rerade intervjuer och fokusgrupper. En fokusgrupp är en så kallad gruppintervju som på ett 
produktivt sätt kan ta del av individers erfarenheter och åsikter kring ett specifikt ämne (Jacob-
sen 2002, ss. 174-175). Även ta del av gruppens bild av det ämne som studeras (May 2001, s. 
153). De flesta fokusgrupper har precis som semi-strukturerade intervjuer ett relativt ostruktu-
rerat tillvägagångssätt (Bryman & Bell 2015, s. 512). Dessutom öppnar fokusgrupper upp för 
diskussion, vilket kan leda till att respondenternas tankar utvecklas under tidens gång (Jacobsen 
2002, s. 174). Bryman och Bell (2015, s. 526) belyser dock att det finns flera negativa aspekter 
med att använda sig av fokusgrupper, bland annat finns det en risk att resultatet blir svåranaly-
serat. Jacobsen (2002, s. 175) framhäver också att resultatet som framkommer är gruppens hel-
hetssyn, där enskilda åsikter inte får samma utrymme som i individuella intervjuer. Dessutom 
existerar det enligt författaren en ovisshet angående varje individs roll i samtalet då det kan 
finnas vissa personer som tar över diskussionen och därmed trycker undan andras åsikter.  
 



 

 - 15 - 

Vid valet av urvalsmetod beaktades både ett ändamålsenligt urval och ett sannolikhetsurval 
(Bryman & Bell 2015, s. 428). Det som framhävs som positivt inom sannolikhetsurval är möj-
ligheten till generalisering av studiens resultat, något som inte är möjligt vid valet av ett icke-
sannolikhetsurval (Jacobsen 2002, ss. 352-353). Det som däremot kan ses som en nackdel inom 
sannolikhetsurval är att den medför en risk att bli kostsam (Jacobsen 2002, s. 353). Bryman och 
Bell (2015, s. 428) lyfter även fram att det inom den kvalitativa undersökningsansatsen inte 
lämpar sig att använda ett sannolikhetsurval på grund av svårigheten att känna till hela popu-
lationen. Enligt författarna eftersträvas istället att respondenterna kan tillföra relevant inform-
ation med koppling till studiens forskningsfråga. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Kapitel tre redogör för den teoretiska referensramen. I detta kapitel skildras två teorier samt en 
forskningsöversikt som har varit till hjälp för att tolka och analysera studiens empiri. De valda 
teorierna är; The pyramid of corporate social responsibility och Legitimitetsteorin. Den först-
nämnda teorin har även använts för att genomföra studiens diskursanalys. 

3.1 Teorier 

3.1.1 The pyramid of corporate social responsibility 
 
Carrolls (1991) pyramid, The pyramid of corporate social responsibility, är uppdelad i fyra 
kategorier som tillsammans utgör företagens totala ansvarstagande; ekonomiskt-, juridiskt-, 
etiskt- och filantropiskt ansvar. Carroll (1991, s. 43) förklarar det på följande sätt: ”[…] the CSR 
firm should strive to make a profit, obey the law, be ethical, and be a good corporate citizen.” 
För att företagets CSR-engagemang ska godtas av samhället krävs det att alla fyra kategorierna 
är en del av företaget. Carroll (1991) har strukturerat upp respektive ansvar för att tydligt in-
struera hur dessa ska tolkas vid en analys. Dessutom kan dessa fyra kategorier liknas vid en 
pyramid och som ett ramverk för att hjälpa företag att förstå den föränderliga miljö som deras 
ansvarstagande verkar i (se Figur 3.1). 
 
 

 
Figur 3.1 The pyramid of corporate social responsibility (Carroll 1991, s. 42). 

 



 

 - 17 - 

Ekonomiskt ansvar 
I regel innebär det ekonomiska ansvaret att företagen strävar efter att skapa vinst, vilket länge 
har varit det största incitamentet för att driva ett företag. Främst har det inneburit att generera 
en acceptabel vinst genom att producera varor och tjänster. Dock har det på senare år övergått 
till att företag istället strävar efter att maximera vinsten så mycket som möjligt. Det ekonomiska 
ansvaret är relevant att beakta då det ligger som grund till de andra kategorierna i pyramiden 
(Carroll 1991). 
 

Kriterier för det ekonomiska ansvaret: 
1. Det är viktigt att prestera på ett sätt som är förenligt med att maximera vinsten per 
aktie. 
2. Det är viktigt att engagera sig i att vara så lönsam som möjligt. 
3. Det är viktigt att bibehålla en stark konkurrensförmåga. 
4. Det är viktigt att bibehålla en hög nivå av verksamhetseffektivitet. 
5. Det är viktigt att en framgångsrik verksamhet definieras som en som har en stabil 
lönsamhet. 

(Carrolls 1991, s. 40) 

Juridiskt ansvar  
Företag har krav på sig att inom gränser för lagar och regler, som är konstruerade av stat och 
myndighet, nå upp till sina ekonomiska målsättningar. Lagar och regler sätter gränserna för vad 
som är ett accepterat beteende där företag förväntas följa dessa och genom att respektera juri-
diska restriktioner skapas en bild av ett juridiskt ansvarstagande företag. På många sätt samex-
isterar det juridiska ansvaret med det ekonomiska ansvaret och är därmed nästa byggkloss i 
pyramiden (Carroll 1991).  
 

Kriterier för det juridiska ansvaret: 
1. Det är viktigt att verka på ett sätt som stämmer överens med förväntningarna från 
regering och lag.  
2. Det är viktigt att efterfölja olika statliga och lokala regleringar. 
3. Det är viktigt att vara en laglydig företagsmedborgare. 
4. Det är viktigt att ett framgångsrikt företag definieras som ett som uppfyller sina 
rättsliga skyldigheter. 
5. Det är viktigt att tillhandahålla varor och tjänster som åtminstone uppfyller mini-
mala lagkrav. 

(Carrolls 1991, s. 40) 

Etiskt ansvar 
Det etiska ansvaret omfattar de förväntningar som finns i samhället på att företaget ska bete sig 
på ett visst sätt. Detta även om det inte finns regleringar från staten som uppmanar till ett visst 
beteende. Det etiska ansvaret strävar efter att möta vad kunderna, samhället, anställda och ak-
tieägarna anser vara rättvist och på så sätt skydda och respektera intressenternas rättigheter. De 
etiska påtryckningar som finns i samhället är ofta grunden till de lagar och regler som utformas. 
Det är svårt för företag att hantera det etiska ansvarstagandet då det ofta uppmärksammas 
mycket eller är dåligt definierat. Det etiska ansvaret har blivit en rättmätig del av CSR, där det 
dock är viktigt att den samverkar tillsammans med det juridiska ansvaret. Det etiska ansvaret 
sätter hög press på att företag ska driva sin verksamhet på ett sätt som sträcker sig utöver vad 
lagen kräver. Detta leder dessutom till att det hela tiden finns en press på att det juridiska an-
svaret ska expandera (Carroll 1991). 
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Kriterier för det etiska ansvaret: 
1. Det är viktigt att verka på ett sätt som stämmer överens med samhällets förvänt-
ningar och etiska normer. 
2. Det är viktigt att känna igen och respektera nya eller utveckla etiska/moraliska 
normer som antagits av samhället. 
3. Det är viktigt att förhindra etiska normer från att utsättas för fara till följd av att 
uppnå företagets mål. 
4. Det är viktigt att god företagsmedborgarskap definieras som att man gör vad som 
förväntas både moraliskt och etiskt. 
5. Det är viktigt att förstå att företagens integritet och etiska beteende är mer än bara 
följa lagar och regler. 

(Carrolls 1991, s. 41) 

Filantropiskt ansvar 
Filantropiskt ansvar inkluderar företagens ageranden för att tillmötesgå samhällets förvänt-
ningar. Företag kan aktivt anpassa sina handlingar för att ur samhällets synvinkel klassas som 
ett företag som främjar människors välbefinnande. Exempelvis genom att ge ekonomiska bi-
drag för att stödja utbildning och samhälle. Det filantropiska ansvaret skiljer sig från det etiska 
ansvaret på så sätt att det filantropiska går längre än det etiska. Det etiska ansvaret är något som 
samhället förväntar sig att företagen uppnår, medan det filantropiska kan vara en önskan att 
företagen ska bidra till välgörenhet och utbildning etc. Avsaknaden av detta beteende är inget 
som får samhället att se företaget som oetiskt. Därmed antyder författaren att det filantropiska 
ansvaret är handlingar som företaget utför av egen fri vilja. Missuppfattningen från vissa företag 
är att de genom det filantropiska ansvaret tror att de uppnår CSR, men i själva verket kan det 
filantropiska ansvaret ses som den minst viktiga komponenten av de fyra ansvarskategorierna. 
Även om den frambringar uppskattning från samhället till företagen spelar de andra kategori-
erna större roll för att företagen ska klassificeras som hållbart ansvarstagande (Carroll 1991). 
 

Kriterier för det filantropiska ansvaret: 
1. Det är viktigt att verka på ett sätt som stämmer överens med det filantropiska och 
välgörande förväntningarna som finns i samhället. 
2. Det är viktigt att stödja konst och kultur. 
3. Det är viktigt att chefer och anställda deltar i frivilliga och välgörande aktiviteter 
inom deras lokala samhälle.  
4. Det är viktigt att ge stöd till privata och offentliga utbildningsinstitutioner.  
5. Det är viktigt att frivilligt stödja projekt som förbättrar ett samhälles ”livskvalitet”. 

Carrolls (1991, s. 41) 

3.1.2 Legitimitetsteorin 
 
En teori som är starkt sammankopplad med CSR är legitimitetsteorin (Bhattacharyya 2015). 
Legitimitetsteorin innebär att företag måste anpassa sig efter samhällets krav och förväntningar 
för att överleva på marknaden (Farache & Perks 2010). Om företagen verkar för att tillgodose 
samhällets förväntningar och om deras värderingar möter samhällets, skapas legitimitet i verk-
samheten (Bhattacharyya 2015). Inom legitimitetsteorin förekommer ett så kallat socialt kon-
trakt mellan företag och samhälle. För att ett företag ska få verka i samhället och nyttja de 
resurser som finns krävs det att de upprätthåller det sociala kontraktet och förbli legitima i sam-
hället (Archel, Husillos, Larrinaga & Spence 2009; Farache & Perks 2010). Företag som bryter 
mot det sociala kontraktet skadar därmed legitimiteten och hotar sin existens på marknaden 
(Archel et al. 2009). Samhällets förväntningar på företagen baseras på det sociala kontraktet 
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och när företag inte uppfyller de krav och förväntningar som samhället ställer på dem, uppstår 
legitimitetsluckor (Archel et al. 2009). 
 
Enligt legitimitetsteorin kan företag finna det nödvändigt att legitimera sina aktiviteter och där-
med skapa en ansvarsfull bild av verksamheten. Detta kan vara motivet bakom varför företag 
öppet väljer att kommunicera om företagens ansvarstagande (Farache & Perks 2010; Wilms-
hurst & Frost 2000). Företag vars verksamhet påverkar miljö och samhälle på ett negativt sätt 
kommer att försöka kompensera detta genom att förse intressenterna med ännu mer information 
om företagets ansträngningar (Wilmshurst & Frost 2000). Dessutom väntas verksamheter som 
till en hög grad påverkar miljön och samhället tillgodose sina intressenter med mer information 
om sitt ansvarstagande i jämförelse med verksamheter som har en mindre påverkan. Detta för 
att se till att legitimiteten upprätthålls. Även större företag tenderar att erhålla mer intresse från 
sin omgivning och har större krav på sig att kommunicera med sina intressenter (Farache & 
Perks 2010). Framförallt kommer företag att prioritera att kommunicera ut information angå-
ende aktiviteter som intressenterna efterfrågar (Bhattacharyya 2015; Wilmshurst & Frost 2000).  
 
Att använda sig av legitimitetsteorin kan i jämförelse med andra teorier ses som fördelaktigt. 
Detta på grund av att teorin erbjuder företagen strategier som kan användas för att rättfärdiga 
företagens verksamhet (Bhattacharyya 2015). För att företag ska kunna försäkra sig om att deras 
verksamhet är i samma nivå som samhället förväntar sig, krävs det att åtgärder vidtas (Wilms-
hurst & Frost 2000). Strategier kommer vara nödvändiga att genomföra av företag som kommer 
till insikt om att det finns legitimitetsluckor i deras verksamhet (Archel et al. 2009). Det finns 
fyra legitimitetsstrategier som företagen kan tillämpa för att möta intressenternas och sam-
hällets påtryckningar:  
 

1. Försöka att anpassa företagens agerande i relation till de förväntningar som sam-
hället har.  
2. Försöka att ändra intressenternas uppfattning av företagets agerande, utan att ändra 
agerandet i sig. 
3. Försöka att distrahera intressenterna från beteendet som inte stämmer överens med 
samhällets förväntningar genom att fokusera på ageranden som uppfyller intressen-
ternas förväntningar. 
4. Försöka att förändra de förväntningar som intressenterna har på företaget så att de 
anpassas efter organisationens agerande.  

(Archel et al. 2009, s. 1286; Farache & Perks 2010, s. 237) 

Pragmatisk-, moralisk- och kognitiv legitimitet 
Utöver detta kan legitimitet delas upp i tre olika beståndsdelar; pragmatisk-, kognitiv- och mo-
ralisk legitimitet. Dessa inkluderar en generell uppfattning om att verksamheten uppfyller sam-
hällets förväntningar. Pragmatisk legitimitet bygger på att samhället förmodar att de gynnas av 
företagets verksamhet (Suchman 1995). Företag kan erhålla pragmatisk legitimitet genom att 
tillgodose intressenternas förväntningar. Det råder delade meningar vilka intressenter som fö-
retagen bör prioritera. För att bygga upp legitimitet på längre sikt bör inte företag endast foku-
sera på starka vokala intressenter utan även lägga fokus på intressenter som är svagare (Bhatta-
charyya 2015).  
 
Den andra formen av legitimitet bygger på verksamhetens natur. Kognitiv legitimitet innebär 
att ett företag som verkar inom en bransch som anses påverka samhället och miljön negativt 
automatiskt erhåller en sämre legitimitet än ett företag som påverkar samhället och miljön 
mindre. Denna sorts legitimitet ger sig tillkänna när samhället anser att företagens verksamhet 
är nödvändig. Samhällets acceptans baseras på deras åsikter (Bhattacharyya 2015). Kognitiv 
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legitimitet konstrueras främst undermedvetet i samhället vilket innebär att det är svårt för före-
tag att påverka och försöka förändra allmänhetens uppfattning (Suchman 1995).  
 
Moralisk legitimitet grundar sig på huruvida ett agerande är rätt eller fel och baseras inte på om 
agerandet gynnar verksamheten eller inte (Suchman 1995). Ett moraliskt legitimt företag inne-
bär därmed att företaget granskas utefter deras prestationer och om de stämmer överens med 
samhällets värderingar och regler. Det påstås att den moraliska legitimiteten kan utvinnas från 
ett företags förmåga att moraliskt bedöma bland annat företagets produktion, processer och 
strukturer. Vidare kan den moraliska legitimiteten ses som en reflektion av de skäl som ligger 
bakom utformandet av ett företags handlingar. Denna sorts legitimitet kan ses som den mest 
genuina då den inte underkastar sig en auktoritet. Detta i kontrast till den pragmatiska- och  den 
kognitiva legitimiteten som båda fogar sig efter samhällets värderingar (Bhattacharyya 2015).  

3.2 Forskningsöversikt  

3.2.1 Företagens CSR-engagemang  
 
Corporate Social Responsibility (CSR) är företagens åtagande för att förbättra den sociala, mil-
jömässiga och ekonomiska påverkan som företagets verksamhet har på samhället (Cortado & 
Chalmeta 2016; Gaskill-Fox, Hyllegard & Ogle 2014). CSR grundar sig i en tro om att företa-
gen själva känner ett ansvar som går längre än vad det rättsliga tvingar dem till att göra (Gaskill-
Fox, Hyllegard & Ogle 2014). För att ett företag med säkerhet ska kunna klassificeras som 
hållbart krävs det att CSR är en integrerad del av hela verksamheten och inte uteslutande i vissa 
delar (Sanil & Ramakrishnan 2015). Globaliseringen kan vara en anledning till att CSR under 
de senaste årtiondena blivit allt mer betydande i samhället (Gupta & Hodges 2012; Woo & Jin 
2016). På bara några år har det skett en stor förändring i vad samhället anser vara en tillräcklig 
ansträngning gällande företagens ansvarstagande (Arvidsson 2010; Farache & Perks 2010).  
 
Tidigare har CSR-kommunikation handlat om att uppfylla lagstadgade krav (Chen, Tzeng & 
Chang 2015). Successivt har det övergått till att tillmötesgå intressenternas förväntningar för 
att företag ska uppfattas som socialt ansvarstagande och erhålla legitimitet (Chen, Tzeng & 
Chang 2015; Colleoni 2013). Numera kan CSR användas som ett verktyg för att förebygga att 
legitimitetsproblem skapas inom ett företag (Arvidsson 2010). Genom att ha en etablerad kom-
munikation inom företaget kan legitimitet skapas och bibehållas (Eberle, Berens & Li 2013). 
För att överleva på marknaden har legitimitet blivit en väsentlig del av verksamheten (Colleoni 
2013). Därav har det även blivit direkt avgörande för företagens överlevnad på marknaden att 
engagera sig inom CSR och de har börjat se allvaret i att bedriva en hållbar verksamhet (Chen, 
Tzeng & Chang 2015; Colleoni 2013; Coupland 2005).  
 
Genom att följa de normer och regler som finns i samhället kan företag säkerställa sin existens 
på marknaden (Farache & Perks 2010). Kraven från intressenterna påverkar hur företagen en-
gagerar sig inom CSR. Företag ser ofta CSR-engagemanget som ett sätt att uppfylla intressen-
ternas krav snarare än att använda det som en strategi för att differentiera sig gentemot sina 
konkurrenter. Det är mer troligt att företag som utsätts för större press från sin omgivning beter 
sig mer ansvarsfullt (Pedersen & Gwozdz 2014). Arvidsson (2010) instämmer och förklarar att 
företag primärt driver ett engagemang inom CSR för att undvika att företaget ska erhålla nega-
tiva konsekvenser. Många företag har inte heller inställningen att de ska vara bäst i branschen 
på CSR, utan strävar istället efter att vara jämnbra med andra företag. På så sätt kan de nå upp 
till samhällets accepterade nivå utan att lägga för mycket energi och resurser på engagemanget. 
Dock hävdar Lee (2016) att den ökade uppmärksamheten inneburit att företag valt att lägga allt 



 

 - 21 - 

mer resurser på sitt engagemang. Pedersen och Gwozdz (2014) hävdar att det kan vara bra att 
ha i åtanke att hanteringen och uppfyllandet av de förväntningar som intressenterna ställer till 
stor del påverkas av de institutionella krav som finns i samhället.  

3.2.2 Förväntningar på företag inom klädbranschen 
 
De senaste två decennierna har det uppstått flera stora missöden som medfört att världen fått 
upp sina ögon för klädbranschen och dess påverkan på samhället (Diddi & Niehm 2016). Kläd-
branschen har en relativt hög påverkan på miljön jämfört med andra branscher. Bomullspro-
duktionen anses vara ett av de alternativ som skadar miljön mest, där kemikalier som används 
kan orsaka stor skada för det lokala samhället och miljön överlag (Pedersen & Gwozdz 2014). 
För att förbli konkurrenskraftiga har det blivit allt vanligare att företagen försöker hitta alterna-
tiva lösningar för att minimera produktionskostnaderna. Det finns en hög press på att minska 
priserna och höja effektiviteten inom produktionen, samtidigt som den ökade konkurrensen 
tvingar företagen att höja vinstmarginalen (Perry & Towers 2013). Trycket kommer till stor del 
från omvärlden och länder som erbjuder låga produktionskostnader och billig arbetskraft ses 
som attraktiva (Gupta & Hodges 2012). En lösning på detta dilemma ur företagens perspektiv 
har därmed varit att flytta produktionen till utvecklingsländer (Perry & Towers 2013).  
 
Konsekvenserna av kostnadsreduceringar och förflyttning av produktion är att mänskliga rät-
tigheter kränks och rättvisa löner, arbetstimmar och arbetsvillkor inte uppfylls. Många företag 
har bristande arbetsvillkor hos sina leverantörer i form av dåliga hälso- och säkerhetsregler, 
långa arbetstider eller barnarbete. Utnyttjandet av både människor och naturresurser har således 
lett till att uppmärksamheten blivit mer påtaglig (Gupta & Hodges 2012; Pedersen & Gwozdz 
2014; Perry & Towers 2013; Woo & Jin 2016). Utvecklingsländer har inte heller samma ut-
vecklade system och rutiner för att skydda arbetstagarnas rättigheter som finns i de redan ut-
vecklade länderna. Det finns givetvis företag som jobbar för att inkludera det sociala och mil-
jömässiga ansvaret i hela leverantörskedjan. Det har också skett en utveckling av olika metoder 
för att omfatta företagens ansvarstaganden i alla led. Dock visar många tester att företagens 
ansträngningar är otillräckliga. Därmed är det en utmaning att uppnå hållbarhet genom hela 
produktionskedjan i klädbranschen (Perry & Towers 2013).  
 
Den ökade insikten om det ansvar som företagen har gör det allt svårare för företag att möta 
förväntningarna i alla led (Perry & Towers 2013). På grund av sin historik av dåliga förhållan-
den kontrolleras klädbranschen ofta och uppmärksamhet av detta slag kan leda till stora nega-
tiva konsekvenser. Under de senaste decennierna har olika slags kampanjer om förbättrade vill-
kor och textilier startats där företag vill bevisa att deras produktion sker på rätt sätt och under 
rätta förhållanden. Uppmärksamheten kring arbetsförhållanden och produktionens inverkan på 
miljön har medfört att det numera är en viktig beståndsdel för företagen att rätta sig efter. Det 
har alltså blivit allt mer viktigt för företag att tillfredsställa intressenternas påtryckningar för att 
det inte ska leda till negativa konsekvenser för företaget (Pedersen & Gwozdz 2014). 
 
En reaktion på att det har blivit allt viktigare med hållbarhet inom klädbranschen är att slow 
fashion har vuxit fram. Konsumenter förespråkas att konsumera mer återhållsamt och istället 
för att tänka i kvantitet uppmuntras de att tänka i kvalitet. Slow fashion bidrar därmed till en 
lägre konsumtion och en mindre intensiv produktion. Genom att sakta ner produkternas livscy-
kel utnyttjas inte de mänskliga och naturliga resurserna på samma sätt. Dessutom har resurserna 
en chans att återhämta sig (Jung & Jin 2014). Detta tankesätt påverkas därav oftast inte av olika 
modetrender som förändras snabbt. Istället föredras mönster och modeller som är säsongslösa 
(Watson & Yan 2013). Således är slow fashion en kontrast till det så kallade fast fashion, som 
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förespråkar en snabb produktion med lägre priser och sämre kvalitet. Fast fashion uppmuntrar 
konsumenterna att överkonsumera produkter med en avsiktlig kort livslängd. Eftersom det är 
en ständig omväxling av produkter inom fast fashion bidrar detta till att hållbarheten är kort 
(Jung & Jin 2014; Watson & Yan 2013). Dessutom leder fast fashion till att mindre företag inte 
klarar av att konkurrera med de stora bolagen (Jung & Jin 2014).  

3.2.3 Företagens kommunikation 
 
CSR bör betraktas som en resurs, en cirkulär relation där företagets engagemang angående sam-
hällets krav når ut till konsumenterna, som i sin tur reflekteras tillbaka till företaget. Detta som 
en kontrast till tidigare definitioner där CSR inte har setts som en resurs (Coupland 2005). Att 
skapa relationer med sina intressenter angående företagens sociala och miljömässigt ansvar har 
tidigare varit mindre intressant för företag. Det har blivit allt viktigare att ta reda på hur företag 
väljer att kommunicera ut sitt engagemang eftersom samhällets medvetenhet har ökat (Cortado 
& Chalmeta 2016). Företagens fokus på att kommunicera ut sitt ansvarstagande är idag mycket 
större (Arvidsson 2010; Cortado & Chalmeta 2016). Intressenter kan dock inte längre ses som 
passiva mottagare utan kan numera aktivt påverka och engagera sig i den information som fö-
retagen väljer att dela med sig av (Colleoni 2013). Fokus har flyttats från att endast kommuni-
cera ut information till att faktiskt skapa en dialog (Cortado & Chalmeta 2016). Det kan uppstå 
problem för företagen när de ska kommunicera ut sitt CSR-engagemang. För att undvika detta 
gäller det att veta vad för information som ska förmedlas ut samt på vilket sätt detta ska ske 
(Arvidsson 2010). Vad som formar intressenternas beteende och attityder till företagen kan in-
flueras av hur trovärdig informationen som kommuniceras ut är (Eberle, Berens & Li 2013). 
 
Företag bör ha en fungerande kommunikation med alla sina intressenter för att involvera dem i 
sina aktiviteter och på så sätt tillgodose deras begär. Därav kan kommunikationen ses som ett 
värdefullt verktyg för att skapa värde i ett företag. En väletablerad strategi för att kommunicera 
ut sitt engagemang formar den uppfattning som intressenterna har om företagets verksamhet. 
Genom att agera ansvarsfullt och uppfylla de krav som finns kan lojaliteten till företagen stär-
kas. Detta leder i sin tur till skapandet av företagens rykte på marknaden (Dutot, Galvez & 
Versailles 2016; Floreddu & Cabiddu 2016; Hetze & Winistörfer 2016). Ett gynnsamt rykte 
kan ses som motivet bakom företagens CSR-engagemang (Lee 2016). Dock är ett företags rykte 
en kombination av både positiva och negativa åsikter och bilden som intressenterna har av fö-
retaget. Därav är det viktigt att företag kommunicerar ut sitt CSR-engagemang, för att öka den 
positiva aspekten (Hetze & Winistörfer 2016).  
 
Att ha en fungerande kommunikation är också viktigt i och med att det kan hjälpa intressenterna 
att avgöra om företagen uppfyller de sociala krav som de ställer (Sanil & Ramakrishnan 2015). 
Samtidigt krävs det att företagen frekvent omvärderar intressenternas förväntningar på företa-
gens CSR-kommunikation, då dessa kan komma att förändras över tid (Cortado & Chalmeta 
2016). Ett företag som öppet kommunicerar ut sitt engagemang kan ge intressenterna en bild 
av att företaget är väl medvetna om den påverkan de har på samhället och således det ansvar de 
bär. Genom att förse intressenter med information gällande förtagets CSR-engagemang minskar 
glappet mellan de olika parterna (Sanil & Ramakrishnan 2015). Dock måste intressenter inse 
att ett företags CSR-kommunikation inte per automatik innebär ett etablerat engagemang som 
motsvarar deras förväntningar (Arvidsson 2010). 
 
 



 

 - 23 - 

3.2.4 Kommunikation via internet 
 
Internet har förändrat det sätt som företagen använder för att kommunicera och interagera med 
sina intressenter (Floreddu & Cabiddu 2016). Det är ett viktigt verktyg för att skapa en bra 
kommunikation och är en bra strategi för att kommunicera ut sitt CSR-engagemang (Cortado 
& Chalmeta 2016; Floreddu & Cabiddu 2016). Genom internet har det öppnats upp ett nytt sätt 
att kommunicera och nå ut till en bredare och mer varierad krets av intressenter (Colleoni 2013). 
Dessutom kan företag gynnas av att intressenterna uppfattar den interaktiva kommunikationen 
som ett medel för att skapa ett starkare band mellan parterna (Eberle, Berens & Li 2013). Inter-
net har varit en viktig bakomliggande faktor till att kunskapen i samhället har ökat och att kra-
ven blivit allt högre. Samtidigt har internetkommunikation växt fram till att bli det optimala 
tillvägagångssättet för att lyckas öka medvetenheten hos sina intressenter (Colleoni 2013). 
Dutot, Galvez och Versailles (2016) styrker detta och framhäver att internet ger företagen möj-
lighet att presenterna sin identitet och sitt engagemang inom CSR, som i sin tur kan leda till ett 
starkare varumärke. Enligt författarna främjar internet möjligheterna för företag att på ett mer 
personligt och konkret sätt skapa relationer och kommunicera med nuvarande och potentiella 
intressenter. Interaktionen mellan företag och intressent kan då bli allt mer exakt eftersom fö-
retagen kan anpassa informationen efter intressenternas enskilda förväntningar och intressen. 
Internet har därmed blivit direkt avgörande för företagen gällande att skapa en närmare samhö-
righet till sina intressenter (Dutot, Galvez & Versailles 2016).  
 
Det kan gynna företag att utforma sin CSR-kommunikation på ett sätt som tillmötesgår intres-
senternas förväntningar på företaget (Schmeltz 2014). Det krävs dock en större ansträngning av 
företagen att välja ut vilken information de ska välja att presentera och lyfta fram när medve-
tenheten har ökat i samhället (Colleoni 2013). Att kommunicera ut företagens CSR-engage-
mang på hemsidor är en strategi som företagen använder sig av för att framställa sig som an-
svarstagande (Colleoni 2013; Gaskill-Fox, Hyllegard & Ogle 2014). Genom sin kommunikat-
ion kan de ge intressenterna en uppfattning beträffande deras CSR-engagemang, även om den 
nödvändigtvis inte stämmer överens med verkligheten (Gaskill-Fox, Hyllegard & Ogle 2014). 
Hemsidor ger företag möjligheten att bilda en kommunikation med en bredare del av företagets 
intressenter. De erbjuder en möjlighet för företag att formulera sin kommunikation på eget be-
våg och slipper följa samma direktiv som kan medfölja vid kommunikation med andra medier 
(Colleoni 2013).  
 
Företags hemsidor kan också vara ett hjälpmedel för att rättfärdiga handlingar som intressenter 
skulle kunna uppfatta som sociala, miljömässiga eller etiska övertramp. Vidare ses hemsidor 
som ett praktiskt och ekonomiskt alternativ för företagen att kommunicera genom (Gaskill-Fox, 
Hyllegard & Ogle 2014). Internet möjliggör även för omväxling vilket är en fördel jämfört med 
en statisk kommunikation som inte matchar den föränderliga miljö som CSR verkar i (Sanil & 
Ramakrishnan 2015). Det är en utmaning för företag att anpassa sin hemsida efter intressenter-
nas olika behov och intressen. Det krävs att de har en bred ansats angående den information 
som förmedlas ut för att tillmötesgå en så stor del av sin intressentkrets som möjligt (Coupland 
2005). För att lyckas med sin CSR-kommunikation bör företag ta hänsyn till de problem som 
finns inom branschen de verkar i. Dock krävs det att företagen anstränger sig för att tillfreds-
ställa så många av sina intressenter som möjligt. Hemsidor, till skillnad från andra sorters me-
dier, ger intressenterna chans att ge respons på CSR-kommunikationen som företagen förmed-
lar ut (Gaskill-Fox, Hyllegard & Ogle 2014). Den ökade internetkommunikationen har även 
bidragit till att granskningen av företags hemsidor satts under allt hårdare press (Coupland 
2005). 
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3.2.5 Greenwashing 
 
Det finns en risk att engagemanget som företagen kommunicerar och förmedlar till sina intres-
senter är en illusion. Det krävs att intressenterna granskar företagens engagemang på ett objek-
tivt sätt, då en större insyn inte automatiskt innebär ett mer legitimt företag. Även om företaget 
delger information om att de agerar på ett visst sätt kring CSR kan det vara en förskönad bild 
av verkligheten. Det är inte säkert att företagen lever upp till de förväntningar som byggts upp 
hos intressenterna (Coupland 2005). ”Greenwashing” hänvisar till en missvisande kommuni-
kation som företagen använder sig av för att förbättra uppfattningen om att en produkt är mer 
miljövänlig (Du 2015). Företagen kan helt enkelt undvika att presentera de negativa aspekterna 
av deras påverkan på samhälle och miljö (Du 2015; Mahoney, Thorne, Cecil & LaGore 2013). 
Därmed kan man se det som att företaget bygger upp en positiv fasad för att dölja sin negativa 
inverkan (Du 2015).  
 
Den ökade konkurrensen i dagens samhälle har medfört att företagen ständigt försöker att dif-
ferentiera sig från sina konkurrenter. Därmed har ”greenwashing” använts för att tillfredsställa 
samhällets oro kring både samhälls- och miljöproblem. Företagen är medvetna om att det är en 
viktig del i att fånga konsumenternas intresse (Du 2015). Det framkommer att företag som an-
vänder sig av ”greenwashing” hotar det verkliga hållbara arbetet och förstör för företag som är 
ärliga i sin kommunikation (Chen & Chang 2013). Det skapas ett negativt samband mellan 
”greenwashing” och förtroendet till företagens hållbara produkter. För att öka sina konsumen-
ters förtroende för den information som de kommunicerar ut, måste företagen således reducera 
sina tendenser till ”greenwashing” (Chen & Chang 2013). Nyilasy, Gangadharbatla och Pa-
ladino (2012) påstår även att det i vissa fall kan vara mer gynnsamt för ett företag att dämpa sin 
kommunikation. 
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4 EMPIRI 
 
I kapitel fyra redovisas den empiri som har utvunnits ur undersökningen. Inledningsvis presen-
teras företagen i studien; H&M, KappAhl, Haglöfs och Fjällräven. Därefter övergår kapitlet i 
en presentation av studiens diskursanalys där information som erhållits från respektive företag 
kategoriseras utefter Carrolls (1991) fyra ansvarstaganden inom teorin; The pyramid of corpo-
rate social responsibility. Avslutningsvis sker en presentation av studiens semi-strukturerade 
intervjuer. 

4.1 Företagen i studien 
 
H&M grundades 1947 i Västerås (H&M u.å.e) och är ett svenskt publikt aktiebolag som är 
noterat på stockholmsbörsen (H&M u.å.g). Idag har H&M över 4300 butiker runt om i världen 
på 64 marknader. För närvarande har de dessutom en utvecklad e-handel på 35 marknader. 
H&M innefattar flera kända märken; H&M, COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, & Other 
Stories och H&M Home (H&M u.å.f). Företaget har fler än 161 000 anställda och hade 2016 
en omsättning på 223 miljarder kronor (H&M u.å.d). H&M riktar sig till både män, kvinnor 
och barn (H&M u.å.c). 
 
KappAhl startade i Göteborg för över 60 år sedan och är idag en av de största modekedjorna i 
Norden och har flera tusen anställda inom företaget. Sedan 2006 är företaget noterat på Stock-
holmsbörsen (KappAhl u.å.a). Företaget har etablerat cirka 400 butiker i Sverige, Norge, Fin-
land och Polen. Primärt är det den svenska marknaden som företaget riktar sig mot. Förutom 
fysiska butiker erbjuder företaget dessutom onlinebutiker (KappAhl u.å.c). KappAhl är ett fö-
retag som främst riktar in sig på kvinnor men som även vänder sig till män och barn (KappAhl 
u.å.d).  
 
Haglöfs grundades av Wiktor Haglöf som hade visionen att underlätta, förenkla och för-
bättra förhållandena för de som var tvungna att vara utomhus i naturen, alltså att inspirera män-
niskor att spendera tid i naturen (Haglöfs u.å.c). Sedan 1950 har Haglöfs varit ett aktiebolag 
med närmare 150 anställda och en omsättning på 706 miljoner kronor. Företaget finns i 17 olika 
länder runt om i världen (Alla Bolag u.å.). 
 
Fjällräven grundades i Örnsköldsvik 1960 av Åke Nordin och idag säljs deras produkter i drygt 
20 olika länder. Drivkraften har sedan start varit att framställa produkter som underlättar för 
människor att njuta och trivas i naturen. Företaget försöker hela tiden utveckla sina produkter 
för att de ska kunna hålla under en längre period och de vänder sig till både kvinnor, män och 
barn (Fjällräven u.å.d). Fjällräven är idag ett dotterbolag till Fenix Outdoor International AG 
som bland annat är noterat på Stockholmsbörsen (Fenix outdoor u.å.).  

4.2 Presentation av studiens diskursanalys 

4.2.1 H&M 
 
H&Ms ekonomiska ansvar får relativt lite fokus i företagets hållbarhetsrapportering på deras 
hemsida. Endast fyra procent av styckena på H&Ms hemsida som kunde kategoriseras enligt 
the pyramid of corporate social responsibility (Carrolls 1991) levde upp till kravet för ekono-
miskt ansvar.  
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H&M-gruppen är ett av världens största modeföretag och vi har en långsiktig 
expansionsstrategi. Tack vare vår storlek och den effektivitet och flexibilitet 
som präglar hela vår värdekedja, kan vi i alla lägen erbjuda inspirerande mode 
till bästa pris […] 

 (H&M u.å.h) 
 
H&M lyfter fram sin storlek som en konkurrensförmåga där de kan konkurrera med andra fö-
retag inom branschen och kunna erbjuda mode till ett bra pris. H&M framställer sig själva som 
ett bra företag jämfört med andra inom branschen. De hävdar att de är ett av de företag som är 
hårdast när det kommer till att förbjuda kemikalier samt att de påpekar att de har utsetts till det 
företag som är mest etiskt inom branschen. De framhäver dessutom att de kan erhålla verksam-
hetseffektivitet genom att anlita oberoende leverantörer samt verka utan mellanhänder. Genom 
att driva sina egna butiker och utveckla en effektiv logistik kan de bli kostnadseffektiva. De gör 
sig även här medvetna om att det i deras produktion krävs mycket vatten för att kunna fortsätta 
med sin verksamhet och skapa lönsamhet.  
 
H&Ms juridiska ansvar får något mer utrymme på företagets hemsida i jämförelse med det 
ekonomiska ansvaret. Fem procent av styckena på H&Ms hemsida som kunde kategoriseras 
enligt the pyramid of corporate social responsibility (Carrolls 1991) levde upp till kravet för 
juridiskt ansvar. H&M beskriver att det är viktigt för dem att följa gällande lagar och regler, 
men även att gå ett steg längre än så. Resultatet från ansträngningarna som företaget gör utöver 
lagar och regler presenteras nedan i det etiska ansvaret. 
 

Etik handlar om att göra det som är rätt. Som att respektera lagar och förord-
ningar där vi är verksamma, betala skatt i enlighet med gällande regler och 
att ta tydlig ställning mot korruption. Utöver det, innebär det också att respek-
tera mänskliga rättigheter och att välkomna mångfald och integration.  

(H&M u.å.a) 
 
H&M förklarar att de har krav på att farliga kemikalier inte får användas i produktionen eller i 
produkterna som framställs. Om dessa krav inte uppfylls finns det åtgärder som de vidtar. Om 
företaget upptäcker att det någonstans i produktionen bryts mot regler finns det ett genomgå-
ende tillvägagångssätt för att ta reda på orsak till regelbrottet samt en plan för att se till att 
reglerna inte bryts igen. H&M lägger vikt vid korruption i sin hållbarhetsrapportering på deras 
hemsida. De påpekar att korruption förekommer i deras verksamhetsländer och att det därför 
har blivit en viktig fråga för dem. Företaget förklarar att de arbetar för att se till att det inte 
förekommer i deras verksamhet. De satsar på att upptäcka fall av korruption genom regelbundna 
kontroller. Genom utbildning tror de att de kan förebygga detta, främst i de länder där risken är 
som högst. H&M är även noga med att poängtera att de uppfyller de förväntningar som ligger 
på dem angående skatt och att skatten alltid speglar deras verksamhet.  
 
H&Ms etiska ansvar är den kategori som får störst fokus på företagets hemsida. 71 procent av 
styckena på H&Ms hemsida som kunde kategoriseras enligt the pyramid of corporate social 
responsibility (Carrolls 1991) levde upp till kravet för etiskt ansvar. Under denna kategori 
lyfter företaget fram olika åtgärder och aktiviteter som de engagerar sig inom för att vara 
hållbara. De gör sina konsumenter medvetna om att de kontinuerligt strävar efter att för-
bättra villkoren för de som producerar deras produkter. De nämner dessutom att några av 
de viktigaste utmaningarna som de måste ta hänsyn till är rent vatten, klimatförändringarna 
och textilavfall. De poängterar att de är insatta i verksamhetens påverkan på omvärlden 
och att deras hållbarhetsarbete genomsyrar hela deras verksamhet. H&M klargör vikten i att 
rapporteringen som sker är transparent. För att tillgodose konsumenterna med information om 
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företagets arbete ges det årligen ut en hållbarhetsrapport tillsammans med årsredovisningen. 
Detta för att möta intressenternas förväntningar. För att försöka finna lösningar på problem som 
finns inom branschen har H&M valt att interagera med sina intressenter. Genom att ha en dialog 
med intressenterna kan företaget ta hänsyn till deras åsikter angående vad som företaget bör 
fokusera på inom hållbarhet. H&M belyser att mycket av deras fokus ligger på att förbättra 
förhållandena i fabrikerna både vad gäller det sociala och det miljömässiga. Mycket fokus 
ligger på de anställdas löner och arbetsförhållanden, där även brandsäkerheten i fabri-
kerna står i centrum. Företaget poängterar att de endast samarbetar med leverantörer 
som delar deras åsikter. 
 

[…] Det skulle vara omöjligt för oss att bedriva vår verksamhet om vi inte tog 
ansvar för hur våra leverantörer behandlar de människor som arbetar för dem. 
Alla ska behandlas med respekt och leverantören ska erbjuda arbetarna rätt-
visa löner och goda arbetsförhållanden. 

(H&M u.å.b) 
 

H&M vill erbjuda hållbart mode, men är medvetna om att de ensamma inte kan göra modebran-
schen hållbar. För att kunna skapa en förändring samarbetar företaget med andra inom bran-
schen. H&M har en kollektion som består av miljömässiga plagg som är ett steg mot en 
mer hållbar framtid. H&M presenterar dessutom flera hållbara material som används i de-
ras produktion. H&M framhäver transport som en faktor där de kan minska sin miljömässiga 
påverkan och hävdar att de till 90 procent fraktar sina kläder via sjö- och järnvägsfrakt. De 
strävar också efter att effektivisera sina transporter. Företaget är medvetna om att stor del av 
koldioxidutsläppen sker utanför deras egna produktion. H&M visar att de som företag tar 
ansvar genom att informera sina konsumenter om deras egna påverkan där 26 procent av 
koldioxidutsläppen sker först efter att kläderna har lämnat H&Ms butiker. De förklarar att 
denna påverkan bland annat beror på hur kläderna tvättas och torkas. 
 
Företaget hävdar att de inte testar sina produkter på djur och att de är måna om att inga 
djur ska behöva lida för deras skull. Det finns höga krav på de material som kommer från 
djur och de utbildar bland annat sina leverantörer i djurskyddsfrågor. H&M lyfter fram att 
de formulerar mål inom hållbarhet för att sätta standarder för hela branschen. Företaget har valt 
att till så stor del som möjligt använda sig av förnybar energi och har som mål att all energi som 
förbrukas i deras kontor, butiker och lager i framtiden ska komma från förnybara källor. Ett 
annat mål inom företaget är att år 2020 ska all bomull som används komma från källor som 
klassas som hållbara. H&M förklarar att kemikalier är en viktig del i deras produktion, men 
att de kontinuerligt arbetar för att minska de kemikalier som anses vara skadliga för hälsa 
och miljö. Det får inte heller förekomma kemikalier som klassificeras som farliga. 
 
H&Ms filantropiska ansvar är den kategori som får näst mest uppmärksamhet i företagets håll-
barhetsrapportering. 20 procent av styckena på H&Ms hemsida som kunde kategoriseras enligt 
the pyramid of corporate social responsibility (Carrolls 1991) levde upp till kravet för filantro-
piskt ansvar. H&M kommunicerar ut att de gör saker som går utöver deras verksamhet och 
mer än vad samhället kräver av dem. Exempelvis projekt som gynnar samhället och miljön: 
 

Överskottet från insamlingarna doneras till H&M Foundation och delas mellan 
olika sociala projekt och återvinningsprojekt. […] De sociala projekten fokuse-
rar på jämställdhet och integration av marginaliserade grupper. Dessutom, för 
varje kilo textilier som samlas in går 0,02 euro till en lokal välgörenhetsorgani-
sation.  

(H&M u.å.i) 
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Att företaget engagerar sig inom klädinsamling kan även klassificeras som etiskt. Att un-
derlätta för konsumenterna att återvinna gamla kläder och i samband med det skänka 
pengar till välgörenhet klassificeras istället under Carrolls (1991) filantropiska ansvar. Detta 
på grund av att välgörenhet är något som går utöver deras egentliga verksamhet. Genom 
att skapa fler arbetstillfällen hävdar H&M att de bidrar till en bättre levnadsstandard och 
ekonomisk tillväxt runt om i världen, vilket hjälper många människor ur sin fattigdom. För 
att stötta utvecklingsländer tror H&M på att den bästa lösningen är att samarbeta på ett sätt 
som gynnar båda parter. Därutöver vill de vara med och bidra till att människor och miljö 
respekteras. H&M lyfter fram att de samarbetar angående vattenfrågan med WWF. Föru-
tom att minska sin egna förbrukning av vatten engagerar sig företaget för att bland annat 
öka medvetenheten men även genomföra åtgärder tillsammans med andra aktörer. H&M 
vill inte enbart sätta högra krav på sig själva, utan de vill även att samma krav ska ställas 
på sina konkurrenter. För att sträva efter att nå sina mål samarbetar H&M med ett flertal 
organisationer, både lokalt och globalt. 

4.2.2 KappAhl 
 
KappAhls ekonomiska ansvar är den kategori som får minst uppmärksamhet i KappAhls CSR-
kommunikation. Endast två procent av styckena på KappAhls hemsida som kunde kategoriseras 
enligt the pyramid of corporate social responsibility (Carrolls 1991) levde upp till kravet för 
ekonomiskt ansvar. KappAhl samarbetar med oberoende leverantörer och har därmed inga egna 
fabriker. De förklarar även att de är medvetna om att det krävs ett engagemang inom hållbarhet 
för att uppnå lönsamhet. Precis som H&M hävdar KappAhl att de är ett av de företag i kläd-
branschen som har hårdast regler när det kommer till vilka kemikalier som får användas. Även 
att de var det första företaget inom klädbranschen som miljöcertifierades. De lyfter fram att de 
vill erbjuda konsumenterna produkter som både är hållbara och prisvärda.  
 

Vi arbetar för att kunna erbjuda dig ännu mer prisvärt och hållbart mode. Det har vi 
gjort sedan vi startade för 60 år sedan. Vi har samlat vårt hållbarhetsarbete under 
konceptet ”Future Friendly Fashion”. Det är en sammanfattning av hur vi ser på håll-
barhet och det vi gör på området.  

(KappAhl u.å.b) 
 
KappAhls juridiska ansvar får näst mest utrymme på företagets hemsida tillsammans med det 
filantropiska ansvaret, då det endast skiljer två procentenheter mellan dessa ansvarskategorier. 
Åtta procent av styckena på KappAhls hemsida som kunde kategoriseras enligt the pyramid of 
corporate social responsibility (Carrolls 1991) levde upp till kravet för juridiskt ansvar. 
KappAhl lyfter fram flera exempel på deras hemsida på att de följer EU:s lagstiftning och 
branschstandarder. Även att de följer standarder från andra sorters organisationer. Företaget 
framhäver att de gör detta för att respektera människorna och miljön.  
 

[…] Våra kunders trygghet är vår högsta prioritet och vi ställer mycket höga krav 
när det gäller barnsäkerhet. Kraven följer EU:s lagstiftning och branschstandarder. 
Vi utför frekventa kvalitets- och säkerhetstester genom hela produktionen och våra 
barnkläder testas särskilt noga.  

(KappAhl u.å.e) 
 
De hävdar att de går längre än de flesta företagen gör och sätter sina egna gränser högre än vad 
lagstiftningen tvingar dem till att göra. KappAhl förklarar att det för dem är viktigt att hänga 
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med i utvecklingen och försöker vara i framkant när det gäller förbud mot diverse ämnen, ke-
mikalier, behandlingar och material som kan skada miljö och hälsa. De arbetar också för att 
försäkra att deras kläder genomgår omfattande tester för att säkerställa att de inte innehåller 
ämnen som är förbjudna och bevisat hälsofarliga men även ämnen som bara är misstänkta att 
vara det. KappAhl är positiva till regleringar från EU som bidrar till en mer hållbar bransch.  
 
KappAhls etiska ansvar förmedlas i hög grad inom hållbarhetsinformationen på företagets hem-
sida. 80 procent av styckena på KappAhls hemsida som kunde kategoriseras enligt the pyramid 
of corporate social responsibility (Carrolls 1991) levde upp till kravet för etiskt ansvar. 
KappAhl belyser vikten av att tillgodose konsumenterna med produkter som är hållbart produ-
cerade och varje år säljs det miljontals hållbara kläder på KappAhl. KappAhl vill att hela deras 
organisation ska genomsyras av ett hållbarhetstänk. Idag erbjuder de produkter som är hållbar-
hetsmärkta upp till 38% i deras sortiment och strävar att allteftersom öka denna andel. För att 
tillgodose konsumenterna med information om företagets arbete ges det årligen ut en hållbar-
hetsrapport tillsammans med årsredovisningen för att möta intressenternas förväntningar.  
 

Hållbarhet är en del av allt vi gör och våra mål är högt ställda. Future - Vi ska ha så 
liten miljöpåverkan som möjligt och spara på jordens resurser. Friendly - Vi förbätt-
rar ständigt villkoren för alla de som berörs av vår verksamhet i de länder där vi 
köper vår produktion. Fashion - Du som kund ska också kunna lita på att våra plagg 
håller det vi lovar. Inget plagg hos oss ska innehålla skadliga kemikalier. Och det 
ska vara lätt för våra kunder att kunna göra ett hållbart val på KappAhl.  

(KappAhl u.å.b) 
 
För att KappAhl ska leva upp till de mål som de själva har satt på sin produktion och bemöta 
konsumenternas förväntningar arbetar de genomgående i organisationen för att minska sin mil-
jöpåverkan. Exempelvis framhäver KappAhl att de i sin produktion försöker använda sig mer 
av återvunnet material, samt ge konsumenter möjlighet till att lämna in gamla kläder till åter-
vinning. De betonar också att de ständigt strävar efter att producera sina produkter på ett sätt 
som minimerar KappAhls påverkan på samhället och miljön. Företaget vill minska sina koldi-
oxidutsläpp och strävar efter att transportera sina produkter till så stor del som möjligt via båt 
och tåg. Idag fraktas 96 procent av kläderna med båt, vilket är ett betydligt miljövänligare al-
ternativ än via flyg. För att underlätta för konsumenter att göra hållbara val har de flera olika 
märkningar på sina kläder. En annan del som är viktigt i KappAhls hållbarhetstänk är att de tar 
ett stort ansvar för alla människor som berörs av deras produktion. De medger att de är med-
vetna om att förhållandena i produktionsländerna inte är optimala. Genom att ställa krav på 
fabrikerna kan KappAhl bidra till bättre arbetsvillkor för de som arbetar där. De fabriker som 
KappAhl samarbetar med måste efterfölja en uppförandekod som berör exempelvis barnarbete, 
löner och arbetsmiljö. Dessutom samarbetar KappAhl med andra parter inom branschen för att 
öka säkerheten i fabrikerna. 
 
Genom att samarbeta med andra företag försöker KappAhl undvika farliga och otillåtna kemi-
kalier samt att till så hög grad som möjligt reducera deras vatten- och elförbrukning i produkt-
ionen. Dessutom vill de använda sig av förnybar energi och hållbara material i utvalda kollekt-
ioner. De kämpar för att hållbara material ska bli enklare att få tillgång till. Exempelvis att de 
arbetar med en organisation som utbildar bomullsodlare att minska förbrukningen av vatten och 
kemikalier. KappAhl är medvetna om att miljön är en stor utmaning inom branschen då det 
krävs mycket vatten och energi för att producera kläder. De har satt ett mål om de endast ska 
använda sig av hållbart producerad bomull år 2020. För att minska förbrukningen av resurserna 
har företaget en närvaro i sina produktionsländer och är villiga att samarbeta med andra parter. 
KappAhl har en kollektion för barn som alltid produceras uteslutande med ekologisk bomull. 
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KappAhl erbjuder sig att ta emot gamla kläder för att de ska kunna återanvända tyget. De för-
klarar att nästan 97 procent kan återanvändas och bli nya textiler eller material. Därför bör inte 
textiler slängas i vanliga sopor. Företaget vill även göra folk medvetna om att stor del av mil-
jöpåverkan sker efter det att kläderna har lämnat deras butiker. De ger därför råd om hur klä-
derna bör behandlas för att få ett längre och mer hållbart liv. Genom att förlänga ett klädesplaggs 
liv kan miljöpåverkan minska betydligt. 
 
KappAhls filantropiska ansvar tar precis som det juridiska ansvaret näst mest plats i företagets 
CSR-kommunikation på hemsidan. Tio procent av styckena på KappAhls hemsida som kunde 
kategoriseras enligt the pyramid of corporate social responsibility (Carrolls 1991) levde upp till 
kravet för ekonomiskt ansvar. Företaget är noga med att förmedla ut aktiviteter och åtgärder 
som går utöver samhällets normala förväntningar. KappAhl lyfter fram att de tar stort ansvar 
för att förbättra barns villkor både i produktionsländerna och i de länder där de har försäljning 
av sina produkter. KappAhl arbetar med att förbättra arbetsvillkoren för människorna för att 
detta i sin tur har stor påverkan på barnen. Genom att förbättra miljön och säkerheten i fabri-
kerna samt erbjuda bättre arbetsvillkor kan barnens villkor därmed också främjas. I försälj-
ningsländerna bidrar företaget till att förbättra samhället genom att samarbeta med lokala barn-
rättsorganisationer som exempelvis Bris i Sverige. KappAhl uppmuntrar kontinuerligt sina kon-
sumenter att vara med att bidra till att stödja barnrättsorganisationerna och välgörenhet i före-
tagets produktionsländer. KappAhl ger konsumenterna möjligheten att skänka kläder till före-
taget för återvinning. För varje kilo kläder de samlar in skänker företaget pengar till välgören-
het. Även kvinnor prioriteras högt inom företaget. KappAhl driver ett projekt i Bangladesh där 
de utbildar kvinnor för att stärka dem både socialt och i arbetslivet. Hittills har drygt 400 stycken 
kvinnor deltagit i utbildningen. Efter utbildningen erbjuder KappAhl dem ett arbete, vilket fö-
retaget ser som en lösning för människorna att komma ur fattigdomen som råder. Dessutom 
stöttar KappAhl andra projekt som kämpar för att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom och 
låta barn gå i skolan.  

4.2.3 Haglöfs 
 
Haglöfs ekonomiska-, juridiska och filantropiska ansvar får i stort sätt ingen uppmärksamhet i  
företagets CSR-kommunikation på deras hemsida. Endast en procent vardera av styckena på 
Haglöfs hemsida som kunde kategoriseras enligt the pyramid of corporate social responsibility 
(Carrolls 1991) levde upp till kravet för ekonomiskt-, juridiskt- och filantropiskt ansvar. Det 
som kunde urskiljas till det ekonomiska ansvaret var att de sedan en lång tid tillbaka har förstått 
vikten av att arbeta med sin påverkan på miljön. Att samtidigt leva upp till de förväntningar 
som konsumenterna ställer på företaget ses som en utmaning. Vidare berömmer de sig själva 
för sitt arbete där de påpekar att de arbetar enligt klädbranschens hårdaste hållbarhetsregle-
ringar. Det juridiska ansvaret visade sig på deras hemsida vid tre tillfällen. När det kommer till 
kemikaliehanteringen har Haglöfs valt att ta det ett steg längre än vad det juridiska kräver av 
dem. Vissa kemikalier som ännu inte är olagliga används därmed inte i produktionen. Utöver 
detta följer företaget regleringar angående kemikalier som är utförda av en samarbetspartner till 
företaget. Det är en lista av kemikalier som hela tiden uppdateras och Haglöfs har avlägsnat 
sammanlagt 900 kemikalier från sin produktion. Dessutom förklarar Haglöfs att de följer EUs 
riktlinjer för att nå klimat- och hållbarhetsmål. De hävdar att de på något vis arbetar med alla 
de globala mål som finns. Det filantropiska ansvaret framstår genom att företaget har som mål 
att inom en snar framtid erbjuda sina konsumenter tvättpåsar. Dessa tvättpåsar är till för att 
förhindra att lösgjorda fibrer som eventuellt kan förekomma hamnar i avloppsvattnet.  
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Haglöfs etiska ansvar är det ansvar som nästan enbart får all uppmärksamhet på företagets 
hemsida. Hela 97 procent av styckena på Haglöfs hemsida som kunde kategoriseras enligt the 
pyramid of corporate social responsibility (Carrolls 1991) levde upp till kravet för etiskt ansvar. 
Som vi förklarade ovan är det endast en liten del som kan kopplas till de andra tre ansvarskate-
gorierna i Carrolls (1991) pyramid. Haglöfs har som ambition att ha så liten påverkan på män-
niskan och miljön som möjligt. De förklarar att de har höga mål som de hela tiden strävar efter 
att nå och som hela tiden utvecklas. Haglöfs tydliggör att de är medvetna om att det hela tiden 
finns mer att göra och att de som företag ännu inte är fulländade. Företaget arbetar med att hela 
tiden öka det miljövänliga sortimentet. Dessutom ser företaget att varje del av verksamheten 
alltid kan förbättras. Haglöfs pekar på att de inte endast väljer material efter livslängden utan 
även materialets kemikalieinnehåll samt belastning på miljön måste beaktas. Företaget vill kon-
tinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete och det sortiment som de erbjuder sina konsumenter. 
De hävdar även att det är en process som aldrig har ett riktigt slut. De vill hela tiden se till att 
minimera den negativa miljöpåverkan för varje produkt. Dessutom krävs det att företaget lever 
upp till konsumenternas förväntningar både vad gäller kvalité och miljö. 
  

Vi är den sista länken i en lång försörjningskedja, och att se till att alla länkar i kedjan 
är starka och pålitliga är lika viktigt för vårt hållbarhetsarbete som att välja rätt 
material och design. Vårt inflytande på leverantörer, samarbetet med våra intressen-
ter och vår lyhördhet för marknaden och våra kunders synpunkter är avgörande för 
helhetsbilden. 

  (Haglöfs u.å.b) 
 
Med detta sagt hänvisar de också till att deras fokus på hållbarhetsarbetet har varit extra stort 
det senaste året. Även om de är stolta över sitt hållbarhetsarbete är det en process som fortgår 
och inget som kan lösas på ett okomplicerat sätt från en dag till en annan. Haglöfs säkerställer 
en god arbetsmiljö i sina fabriker genom att med jämna mellanrum göra besiktningar. De tror 
på att de kan vara med och förbättra arbetsförhållandena i produktionsländerna genom att ställa 
krav på produktionsanläggningarna. Att exempelvis de anställda får ut rättvisa löner och att det 
finns begränsade arbetstider. Haglöfs vill även att deras hållbarhetsarbete ska genomsyra den 
interna verksamheten och försöker minska sina transporter, sin energiförbrukning men även att 
arbetsmiljöerna ska vara hållbar. Företaget har också riktlinjer angående hur de transporterar 
sina produkter. 
  
Företaget har som mål att år 2020 vara helt fria från fluorkarbonbaserade ytbehandlingar och 
istället hitta substitut som dessutom är mer miljövänliga. Samtidigt vill de utveckla material till 
att bli mer hållbara. Haglöfs har en egen märkning av sina hållbara produkter; Take care som 
har en viss nivå av hållbarhet och klassificeras utefter vissa hållbarhetskriterier. För att få denna 
märkning krävs det att materialet består av minst 50 % återvunnet material. När en ny produkt 
ska utformas genomförs det undersökningar för att se ifall det kan genomföras med hjälp av 
återvunnet material. De hävdar även att genom att märka kläderna blir det enklare för konsu-
menterna att avgöra huruvida en produkt är hållbar eller inte. Något som kan vara bra inom 
klädbranschen. Haglöfs samarbetar med flera olika organisationer och parter för att utveckla 
sitt hållbarhetsarbete. De strävar dessutom efter att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela or-
ganisationen och att alla aspekter av hållbarhet ska implementeras. Att kunna erbjuda produkter 
med bra arbetsförmåga och kvalitet är väldigt viktigt för Haglöfs. Därför använder de sig av 
olika hållbarhetscertifieringar som exempelvis bluesign® som är en bra riktlinje när det gäller 
att försöka få sina produkter att vara hållbara. Företaget försöker också att få sina leverantörer 
att uppfylla de krav som ställs för att detta ska vara möjligt. Haglöfs anser att grunden för ett 
bra hållbarhetsarbete är att ha en inblick i den arbetsmiljö där produktionen görs. Därför måste 
alla som arbetar med intern utveckling årligen besöka produktionsanläggningarna. Förutom 
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dessa besök använder sig företaget av en oberoende aktör som genom regelbundna besök ser 
till så att arbetsförhållandena är bra. 
 

Haglöfs har som mål att lämna ett så litet fotspår i vår omvärld som möjligt och väljer 
därför våra råmaterial och produktionsprocesser med stor omsorg. Samtidigt är vi är 
väl medvetna om att all textilproduktion på en rad olika sätt påverkar vår omvärld 
negativt […]  

     (Haglöfs u.å.a) 
 
Haglöfs är som företag medvetna att deras bransch i sig har en negativ inverkan på miljö men 
att de kämpar för att deras produktion ska ha så liten inverkan som möjligt. Haglöfs arbetar 
kontinuerligt med att förbättra sin produktion och de material som de använder sig av då det är 
viktigt att det genomförs på rätt sätt. För att lyckas med detta försöker de att ofta ha diskussioner 
med sina leverantörer och andra företag inom branschen. De jobbar även med djurfrågor och 
använder sig bland annat av dun där som de blivit försäkrade om att djuren har behandlats på 
ett bra sätt. För att de ska kunna förbättra sin produktion och vara mer miljövänliga uppmuntrar 
Haglöfs konsumenter och organisationer att yttra sina åsikter. Hållbarhet handlar om mer än att 
hantera problem och bemöta kritik när de uppkommer. Det är en långsiktig förbindelse som 
kräver en kontinuerlig ansträngning genom alla produktionsstadier.  
 
Haglöfs vill att deras produkter ska vara lätta att hantera och att det inte ska vara krångligt att 
lyckas bevara en produkt i bra skick under en lång tid. Dessutom ska produkterna vara slitstarka 
och tåla att tvättas. Därför medföljer råd om hur produkten bör behandlas. De förklarar att ge-
nom att få produkterna att hålla längre bidrar det till en minskad konsumtion som i sin tur leder 
till att miljön inte påverkas i samma grad. De vill också kombinera kvalitet med utseende vilket 
är en förutsättning för att konsumenterna inte ska tröttna på plaggen. 

4.2.4 Fjällräven 
 
Fjällrävens ekonomiska ansvar får en del fokus på hemsidan. Dock var det färre stycken än 
både hos det etiska- och det filantropiska ansvaret som kunde kategoriseras under Carrolls 
(1991) pyramid för ekonomiskt ansvar. Sex procent av styckena på Fjällrävens hemsida som 
kunde kategoriseras enligt the pyramid of corporate social responsibility (Carrolls 1991) levde 
upp till kravet för ekonomiskt ansvar. Fjällräven är tydliga med att den ekonomiska biten är en 
del av deras hållbarhetsarbete. Utan den ekonomiska biten är det svårt för företaget att leva upp 
till de sociala och miljömässiga åtaganden som de har tagit på sig. Ett problem som de lyfter 
fram är att de traditionella lönsamhetsmått som finns inte belyser verksamhetens miljömässiga 
aspekt. Fjällräven betonar vikten av att en hållbar ekonomisk utveckling är en förutsättning för 
att de ska kunna fortsätta att utvecklas även inom hållbarhet. Dessutom för att kunna övertyga 
andra om att följa deras fotspår med avseende på att gemensamt kunna bidra till ett mer hållbart 
samhälle.  
 

Vi är övertygade om att en god ekonomisk utveckling i företaget innebär vi kan 
övertyga fler – leverantörer, partners, ägare och till och med branschkollegor – att 
göra gemensam sak i kampen för hållbarhet, både i friluftslivet, i tillverkningsled 
och affärer i allmänhet.  

 (Fjällräven u.å.b) 
 
Förutom vikten av en hållbar ekonomi poängterar Fjällräven att det är en förutsättning för verk-
samheten att skapa stadiga relationer med alla sina leverantörer och affärspartners. Detta är 
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något som Fjällräven prioriterar för att kunna bibehålla och fortsätta utvecklingen av deras håll-
barhetsarbete. Genom att ha kontinuerliga samtal med medarbetarna och utbilda dessa inom 
hållbarhet strävar företaget efter att ses som en attraktiv arbetsgivare, där de vill attrahera och 
bevara kompetenta människor. Detta genom exempelvis en bra arbetsmiljö och arbetsuppgifter 
som är utvecklande och intressanta. De värderar medarbetarna och deras kompetens då de anser 
att de kan ses som ett avgörande konkurrensmedel för företagets utveckling i framtiden. Fjäll-
räven arbetar proaktivt i sin verksamhet där innovation ses som en avgörande faktor för att som 
företag kunna utvecklas inom hållbarhet. De lyfter fram att de kontinuerligt arbetar med att 
förbättra och effektivisera produktionen och försöker dessutom ta fram nya lösningar och bättre 
material som är mer miljövänligt. Fjällräven framhäver att de inom branschen var ett av de 
första företagen som började arbeta enligt återvinningsprojektet Eco Circle. De har även 
uppmärksammats på ett positivt sätt på grund av deras hantering av dun. Företaget rangord-
nas som nummer ett inom klädbranschen av organisationen Four Paws. Detta genom att ut-
föra kontinuerliga kontroller och erbjuda en öppenhet i processen av sina produkter.  
 
Fjällrävens juridiska ansvar tar en väldigt liten plats på företagets hemsida. Endast tre procent 
av styckena på Fjällrävens hemsida som kunde kategoriseras enligt the pyramid of corporate 
social responsibility (Carrolls 1991) levde upp till kravet för juridiskt ansvar. Fjällräven poäng-
terar att samarbetet med leverantörerna bygger på att parterna följer de lagar och regler som 
finns i produktionsländerna. Dessutom hävdar de att de har strängt förbud mot diskriminering, 
ofredande samt hotfullt beteende i sin verksamhet samt vid sina samarbeten. 
 
Fjällrävens etiska ansvar tar överlägset mest plats i hållbarhetsrapporteringen på hemsidan. 68 
procent av styckena på Fjällrävens hemsida som kunde kategoriseras enligt the pyramid of cor-
porate social responsibility (Carrolls 1991) levde upp till kravet för etiskt ansvar. Fjällräven är 
noga med att framföra till sina konsumenter att de värnar om människor, djur och natur. De 
kämpar dessutom för att ha så liten påverkan på miljön och reducera deras miljömässiga fotav-
tryck. Därmed är det viktigt att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten. 
 

Vi är stolta över att erbjuda tidlös, hållbar och funktionell friluftsutrustning och 
är övertygade om att produkter som varar länge är bättre för miljön än modeinflu-
erade prylar som enbart räcker en säsong. Vi är självklart noggranna med att våra 
produkter tillverkas på rätt sätt från början. Därför arbetar vi ständigt med att för-
bättra processer, välja bra råmaterial och minska användningen av vatten, energi 
och kemikalier.  

(Fjällräven u.å.c) 
 
Fjällräven framhäver sitt engagemang med att producera på ett sätt som minskar användningen 
av resurser. Företaget jobbar för att minska förbrukningen av vatten, kemikalier och energi. De 
är dessutom kritiska i sitt val av råmaterial. Återvinning är något som företaget vill utveckla för 
att underlätta att kläder tas tillvara. Vidare har Fjällräven under flera år kontinuerligt arbetat för 
att minska användningen av kemikalier i produktionen. Successivt har kemikalier ersatts i pro-
duktionen av vattentäta plagg till miljövänliga alternativ. Fjällräven förklarar även att de an-
vänder sig av en process för att färga sina kläder som ger ett bättre och tåligare resultat samtidigt 
som att det krävs allt mindre resurser för att genomföra den. Det krävs 75 procent mindre vatten, 
67 procent färre kemikalier, 39 procent mindre energi samt 20 procent lägre koldioxidutsläpp. 
För att minska företagets koldioxidutsläpp är de noga i valet av transport. Som mål har de att 
till år 2020 minska sina koldioxidutsläpp med 25 procent. De arbetar därmed kontinuerligt med 
att effektivisera produktionen samt använda hållbar energi.  
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Företaget klimatkompenserar för några av plaggen som tillverkas. Inte för att avsäga sig sitt 
ansvar, utan för att ta reda på vilka delar som behöver förbättras. Fjällräven framhäver delar ur 
sin produktion samt materialanvändning som kan förbättras. Vidare har företaget som mål att 
helt kunna använda sig av återvunnen polyester i sin produktion, vilket det idag redan gör till 
en stor del. De lyfter även fram andra material som är mer miljövänliga och som de försöker att 
använda sig av. I samband med att Fjällräven motiverar valet av att bland annat ersätta bomull 
med andra material som kräver mindre vatten i produktionen, trycker de på att det inte endast 
är vanlig bomullsproduktion som är vattenkrävande. Även produktionen av ekologisk bomull 
kräver mycket vatten. De påstår dock att även produkter som inte innehåller ekologiskt material 
är ett miljövänligt val på grund av den långa livslängden.  
 
Enligt Fjällräven är det viktigt att dunet som används i deras produktion är av högsta kvalitet 
och är producerat med djurens välbefinnande i centrum. Därför genomförs det regelbundna 
kontroller för att säkerställa kvalitén på dunet. För Fjällräven är det viktigt att djuren behandlas 
rättvist under hela processen, såväl uppfödning, vid transport och slakt. Att plocka från levande 
djur samt tvångsmata djuren är helt förbjudet. Djur ska alltid behandlas på ett etiskt korrekt sätt 
i deras produktion. Dessutom används aldrig äkta päls.  Fjällräven använder till så stod del som 
möjligt miljömärkta material och produkter. Företaget lyfter fram att märkning av hållbara klä-
der inte alltid förekommer, med skälet av att de ser det som en självklar del av deras varumärke. 
För företaget är det viktigt att producera produkter som fyller sin funktion, är slitstarka och 
tåliga under en längre period. För att detta ska vara möjligt lyfter de fram att det krävs flera steg 
innan nya material används. Samtidigt som de ständigt försöker finna så miljövänliga alternativ 
som möjligt, är de inte beredda att kompromissa för produkternas funktion. Fjällräven förklarar 
även att de är villiga att förbättra produkter om de kan finna alternativa lösningar. Exempelvis 
lyfter de fram att aluminiumramen i en av deras ryggsäckar hade en stor del av produktens 
klimatpåverkan. Därmed bytte de ut aluminiumet mot trä och produktens utsläpp minskade med 
över 90 procent.  
 
Fjällräven samarbetar med andra företag för att kunna utveckla sin verksamhet angående både 
den miljömässiga och sociala aspekten av hållbarhet. Företaget tar även ansvar för att utveckla 
de länder där de verkar i. De är måna om att den uppförandekod som de jobbar utefter med sina 
leverantörer inte blir en rutin, utan att engagemanget för samhället och miljön ska finnas kvar. 
Fjällräven ser det som givet att det ska vara en säker och hälsosam arbetsmiljö både vad gäller 
anställda i företaget och anställda hos leverantörer: ”[…] Vi accepterar aldrig någonsin an-
vändning av farlig utrustning, osäkra lokaler eller arbetsmiljöer som inte håller en grundläg-
gande standard” (Fjällräven u.å.a). Diskriminering är en av flera saker som inte anses vara 
acceptabelt. De framhäver dessutom att alla nya produkter testas av en utrustningsexpert innan 
de godkänns att produceras. Även kontroller under och efter produktionen sker för att utrust-
ningen ska matcha företagets krav. Det sker även kontroller på materialet som används, såväl 
kvalitet som miljö- och hälsoaspekten. 
 
Fjällrävens filantropiska ansvar tar i jämförelse med det ekonomiska- och juridiska ansvaret 
mycket plats i företagets hållbarhetsinformation på deras hemsida. 23 procent av styckena på 
Fjällrävens hemsida som kunde kategoriseras enligt the pyramid of corporate social responsibi-
lity (Carrolls 1991) levde upp till kravet för filantropiskt ansvar. Det som tveklöst får mest fokus 
under denna kategori och som framstår som väldigt viktigt för företaget är den utrotningshotade 
skandinaviska fjällräven. Företaget engagerar sig inom olika projekt för att bevara och åter-
bygga den skandinaviska fjällrävsstammen som sedan början av 1900-talet varit utrotningsho-
tad. Bland annat genom informationsspridning och bidrag i form av utrustning och pengar till 
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stödutfodring och forskning. Detta utöver det djuransvar som kopplas till produktionen. Nu-
mera skickar företaget ut volontärer i naturen för att spana efter fjällrävar, bland annat för att se 
dess naturliga miljö och få en uppfattning om hur allvarligt deras tillstånd är. 
 

[…] Djuret är dessvärre akut utrotningshotad i Skandinavien och Finland sedan 
början av 1900-talet, då den jagades hårt för sin fina päls. […] Anledningen är 
främst otillräcklig tillgång på föda och konkurrens från rödräv som tränger ut 
fjällräven från dess naturliga revir. Klimatförändringar med kortare och varmare 
vintrar påverkar också livsvillkoren.  

(Fjällräven u.å.e) 
 
En annan handling som företaget belyser och som uppfyller kraven för Carrolls (1991) filan-
tropiska ansvar är donation av kläder till fattiga länder via biståndsorganisationen Hoppets 
Stjärna. Kläder skickas till tusentals barn och ungdomar i Östeuropa som är i behov av kläder, 
exempelvis på barnhem och internatskolor. Framförallt uppskattas kläderna i länder där klima-
tet liknar Sveriges. Kläder som är av utgående modell och som i annat fall hade kasserats kan 
istället komma till användning. Fjällräven stödjer olika organisationer som gynnar både djur, 
natur och människor som sträcker sig utanför företagets ansvarsområde och som har ett lång-
siktigt perspektiv. Genom insamlingar av pengar till organisationer så som cancerfonden och 
Missing People försöker företaget påverka det samhälle som de verkar i. Dessutom anordnar 
Fjällräven evenemang för att bidra till samhällets livskvalitet och hälsa. Genom Fjällräven Clas-
sic och Fjällräven Polar samlar företaget människor och tar med dessa ut i naturen, detta för att 
ge människor chansen att uppleva naturen på egen hand. Bland annat för att visa att vem som 
helst kan ge sig ut i naturen.  

4.3 Presentation av studiens semi-strukturerade intervjuer 

4.3.1 Förtroendet till företag inom klädbranschen 
 
Majoriteten av respondenterna anser sig själva ha ett ganska lågt förtroende till företag inom 
klädbranschen i jämförelse med andra branscher. Resterande litar till en viss del på kommuni-
kationen eller har inte reflekterat över förtroendet men är ändå medvetna om att det sker omta-
lade och negativa saker i produktionen. Angående hur respondenterna förhåller sig till företa-
gens kommunikation var det tydligt att flertalet var skeptiska till den sortens information. En 
av respondenterna litar inte alls på företagens kommunikation: 
 

Nej det gör jag absolut inte. Det känns inte som att någon granskar det, de kan ju skriva 
vad de vill. De tar ju bara upp sådant som är bra för dem, de tar ju inte upp de dåliga 
och då kanske man ska tänka att det måste ju finnas en balans. Vi gör det här bra, men 
vi gör även detta dåligt. Även om vi gör det här lite sämre så kanske det ändå inte blir 
ett perspektiv. Det måste vara proportionerligt till det positiva.  

(Respondent tre1) 
 

Genom att hitta en balans mellan att kommunicera ut positiv i kombination med vad som skulle 
kunna förbättras kan förtroende lättare erhållas. Vidare ansåg de respondenter som hade ett lågt 
förtroende att företagen ofta skapar en bild av företaget som är förskönande och inte en rättvis 
bild av verkligenheten. Respondenterna uppfattar det som att de undanhåller information ge-
nom att enbart fokusera på att kommunicera ut genomgående positiv information för att skapa 

                                                
1 Respondent tre. Semi-strukturerad intervju. Borås den 30 mars 2017 
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ett förtroende hos samhället. En av respondenterna påpekar att även om informationen i grun-
den är sann blir hen lätt skeptisk till deras arbete när de inte är helt öppna i sin kommunikation. 
En annan påstår dessutom att den verkliga sanningen först kommer fram när företag blir ertap-
pade göra något negativt. Däremot när det kommer till kommunikation som gäller övriga löften, 
som garantier, service och returer är förtroendet högre. Resterande två respondenter litar till 
större del på information som delges av företagen. Den ena respondenten grundar sin uppfatt-
ning på att stora företag kontinuerligt exponerar sina konsumenter för sin information och där-
med får ett större förtroende. Den andra respondenten tror att även om det inte går att lita fullt 
ut på allt som företagen säger, ligger det ändå någon sanning i det när de påstår sig vara hållbara. 
Även när det gäller varumärken där förtroendet är lågt. Dock tror respondenten att det finns 
företag som endast håller hållbarhet på en nivå för att företaget ska se bra ut utåt, medan andra 
företag väljer att ta det ett steg längre och involvera hela organisationen så att det syns ute i 
butikerna. 

4.3.2 Intresseväckande- och förtroendeingivande information 
 
Det framkom att det kan skapas ett större förtroende till företagen om det finns fler regleringar, 
där företagen granskas oftare för att säkerställa att de följs. Att oberoende granskning hade ökat 
förtroendet till företagens kommunikation. En av respondenterna hävdade att ett större förtro-
ende hade skapats om företagen var tydligare med att ge information om de projekt som de 
genomför och att den även ska synas utanför hemsidan, på bland annat sociala medier. Alla 
respondenter ansåg att den etiska aspekten i företagens verksamhet är en viktig del att fokusera 
på vid kommunikation till sina konsumenter. Endast en av dessa kunde inte välja ut vilken del 
som var viktigast för att skapa ett förtroende hos personen. Flera av de andra respondenterna 
påvisade att andra aspekter inom hållbarhet var av vikt, men att i slutändan var det ändå det 
etiska som hade mest betydelse.  
 
För att fånga intresset hos respondent ett borde företagen engagera sig inom och kommunicera 
ut information angående aktiviteter som går ett steg längre än vad stadgade lagar kräver. Genom 
att göra detta kan företagen visa att de är beredda att ta det ett steg längre än vad som egentligen  
krävs av dem. Det är för respondent ett viktigt att hen kan skapa sig en konkret uppfattning om 
företagens ansträngningar. Att följa samhällets normer anser hen dock vara det absolut viktig-
aste som företagen kan kommunicera ut. Respondent två tycker att det etiska, det vill säga de 
mänskliga rättigheterna och samhällets krav är det viktigaste företagen kan kommunicera ut för 
att fånga hens intresse. Att möta respondentens intresse resulterar i ett större förtroende till 
företaget. Det absolut viktigaste ett företag bör kommunicera ut till sina konsumenter är enligt 
respondent två den etiska aspekten och därefter miljöaspekten. 
 
Företag bör fokusera på att kommunicera ut information kring det extra som de gör i sin verk-
samhet som inte ses som en självklarhet för respondent tre, så som exempelvis att de följer olika 
lagar. Det är även intresseväckande att betona att de använder sig av miljövänliga material, att 
de ingår i projekt samt att de värnar om den etiska aspekten. Det absolut viktigaste som företa-
gen bör kommunicera ut enligt respondenten är saker som inte är självklara. Att kommunicera 
ut information som dessutom är av vikt och något som respondenten kan relatera till förstärker 
hens förtroende till företagen. Förtroendet tappas snabbt om det är information som har negativ 
innebörd för respondenten. Exempelvis om företag testar sina produkter på djur. För att fånga 
intresset hos respondent fyra bör företag lyfta fram mål som finns inom verksamheten. Det vill 
säga att är företaget inte helt gröna ska kommunikationen inte heller säga det. Dessutom hade 
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intresset väckts av att få se rapporter om deras arbete som bevisar det som de tidigare har för-
medlat. Respondent fyra anser att all information angående hållbarhet är viktigt så vart fokus 
ligger vid spelar inte så stor roll. 
 
Respondent fem anser att företag måste fokusera på fler delar inom hållbarhet än endast miljö-
delen, då det är mer än bara miljön som spelar in. Det viktigaste som företag borde fokusera på 
är att delge sina konsumenter information kring själva produktionen där det etiska står i cent-
rum. Att de anställda behandlas rättvist att de får den lön som de är berättigade samt att det inte 
förekommer barnarbete. Respondenten klargör att även miljön är viktig, fast människan ännu 
viktigare. Förtroendet kan öka när företagen kommunicerar ut information som respondenten 
anser vara av vikt eller av intresse. Således skapas det ett känslomässigt band och intresset för 
att läsa informationen ökar. Att kommunicera både för- och nackdelar är något som respondent 
sex anser vara av betydelse för att det ska skapa ett förtroende till företagen. Detta på grund av 
att det visar på att företagen inte döljer något. Precis som respondent fem anser respondent sex 
att det är viktigt att företagen kommunicerar ut information om alla delar inom hållbarhet, och 
inte endast fokuserar på vissa delar. Respondenten anser att det kan vara lätt för företag att påstå 
att de arbetar med hållbarhet men vill se att de mer konkret täcker och förklarar hur de jobbar 
med alla delar inom hållbarhet då det är ett brett ämne. Det viktigaste för respondenten är att 
företagen kommunicerar de juridiska- och etiska aspekterna inom hållbarhet. 
 
För att fånga intresset hos respondent sju är det viktigt att företagen kommunicerar ut hållbar-
hetsinformation på ett sätt som inte helt uppenbart förmedlar att de tycker att de själva är bäst. 
Snarare på ett sätt som får hållbarhetsengagemanget att vara en självklar del i verksamheten. 
För respondenten hade detta kunnat tyda på att de snarare är stolta över sina bedrifter och tro-
värdigheten för deras engagemang hade ökat. Det som respondent sju tror spelar mest roll är 
den etiska aspekten, detta på grund av att det etiska är lättare att greppa än miljöaspekten. Att 
greppa etiska och sociala frågor tror hen är lättare än hur stor påverkan utsläpp har för miljön. 
Dock ser respondenten det etiska som komplext inom klädbranschen då företagen inte alltid 
kan påverka i så hög grad då de ofta inte själva äger fabrikerna. Därmed tycker hen att det är 
viktigt att företagen lyfter fram det som de faktiskt kan göra något åt.  
 

De kanske inte kan påverka förhållandena för arbetarna hela tiden men de kan på-
verka andra saker som frakt, hur man fraktar varorna till de olika länderna, vilka 
länder går det igenom, alltså sådana grejer som de faktiskt kan påverka direkt […]   

(Respondent sju2) 
 
Respondenten önskar även att företag kunde jobba på att visa hur stor skillnad det gör att kon-
sumera ekologiskt, på Max visas hamburgarens koldioxidutsläpp. Hade samma princip funnits 
inom ett klädföretag, att produkternas påverkan på miljön hade visats mer konkret hade respon-
denten velat konsumera av företaget. Dessutom har respondenten ett intresse av att veta hur 
kläderna fraktas. Respondent sju förklarar att det är viktigt att hen kan relatera till den inform-
ation som delges för att ett förtroende ska kunna skapas: ”Det är viktigt att man ska kunna 
relatera till det för annars kommer jag inte kunna ta ställning till det och då kommer det inte 
påverka mitt beslut” (Respondent sju3). Dock påpekar respondenten att även om man inte kan 
relatera eller förstå företagens budskap utesluter det inte att hen påverkas. Även information 
som respondenten anser vara viktig ökar förtroendet till företagens hållbarhetsarbete. Detta på 
grund av att det är sådan information som respondenten kommer att lägga märke till. 

                                                
2 Respondent sju. Semi-strukturerad intervju. Borås den 29 mars 2017. 
3 Respondent sju. Semi-strukturerad intervju. Borås den 29 mars 2017. 
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4.3.3 Mängdens roll 
 
Det råder delade meningar hos respondenterna när det kommer till mängden information som 
företagen delger om sitt CSR-engagemang. Två av respondenterna ansåg att det inte kan bli för 
mycket information kring företagens hållbarhetsarbete, utan de påverkas positivt ju mer som 
kommuniceras. En av dessa skulle bli väldigt imponerad då detta skulle kunna betyda att före-
taget lagt ner väldigt mycket tid på kommunikationen. Den andra ansåg att ju mer information 
som delges desto bättre. Tre av respondenterna ansåg däremot att de skulle uppskatta en mer 
avskalad kommunikation, där endast de stora och viktiga delarna lyfts fram. För mycket in-
formation kan enligt respondenterna innebära att man inte orkar läsa all text och därmed inte 
kan ta till sig allt. De övriga två respondenterna ansåg att det måste finnas en balans i den mängd 
information som delges. För mycket information kan leda till att man inte får en konkret bild 
av hållbarhetsarbetet då det blir för ansträngande att ta till sig. På samma sätt kan för lite in-
formation leda till att man blir skeptisk mot hållbarhetsarbetets omfång. Flera av responden-
terna hade uppfattat det som positivt om fokus ligger vid de viktigaste delarna där möjlighet till 
vidare läsning finns vid intresse. 

4.3.4 Kommunikation angående svagheter 
 
Alla respondenter är eniga om att företag som enbart belyser sitt hållbarhetsarbete ur en positiv 
synvinkel kan ses som negativt, inget företag kan vara perfekt. Därmed är det bättre att de är 
ärliga i sin kommunikation och delger information om företaget som behöver förbättras. Flera 
av respondenterna anser att det visar på att företagen är medvetna om sina brister och inte för-
söker dölja information angående produktionen eller produkternas material. Enligt responden-
terna kan ett företag uppfattas som mer transparanta och öppna genom att lyfta fram negativ 
information om företaget.  
 

Jag vill ju att de tar fram nackdelar också. Dåliga grejer också för att det blir ju mer 
trovärdigt om man tar fram det man gör dåligt också. För att man gör ju inte bara bra 
grejer.  

(Respondent tre4) 
 
Att företag endast belyser de positiva aspekterna i sitt hållbarhetsarbete är enligt respondenterna 
ett ganska vanligt tillvägagångssätt. De hade hellre sett att företagen förklarar vad de behöver 
förbättra och hur de ska gå tillväga för att åtgärda problemet. Informationen blir mer trovärdig 
om även nackdelar lyfts fram i kommunikationen, då det är självklart att företagen inte bara gör 
bra saker. Respondent fyra understryker att det är förståeligt att företagen inte vill belysa det 
som kan ses som negativt och föreslår att de inte behöver lyfta fram det som en svaghet. Istället 
kan man markera det som något företaget är medvetna om och arbetar för att förbättra. Då är 
samhället kanske villigt att vara med i den utvecklingen, här är vi idag och hit vill vi. Företag 
som endast lyfter fram det positiva i sin kommunikation uppfattar respondent fem som att de 
försöker dölja något med hjälp av allt bra som företaget gör. Förtroendet skulle öka genom att 
företaget har en strategi för att förbättra sin verksamhet. Även respondent sex anser att för 
mycket positiv information och avsaknad av negativ information gör hen skeptiskt till inform-
ationen, likaså att inga företag kan vara så bra som de många gånger framställer sig. Förtroendet 
hade ökat om företagen även kunde visa på saker som de måste jobba på och som inte är per-
fekta. Att företag beter sig på ett liknande sätt är något som respondent sju är medveten om, det 
är inga som på riktigt tar på sig de verkliga utmaningarna inom klädbranschen. De säger sig 

                                                
4 Respondent tre. Semi-strukturerad intervju. Borås den 30 mars 2017. 
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vara medvetna om de utmaningarna som finns men har inga strategier för att lösa dessa, vilket 
hen tycker är tråkigt. Företagen borde kunna ta på sig utmaningarna och förklara att de är villiga 
att förändra situationen som råder. Respondenten påstår att samhället är införstådda i klädbran-
schens problematik. Hen förklarar att det vore positivt ifall företag kunde kommunicera ut för-
bättringarna även om dessa kanske inte nått sin fulla potential. Det är bättre att företag erkänner 
om de har eller har haft brister i sin produktion eller sina produkter, det visar att de i alla fall 
har ögonen öppna och inte blundar för problemen. Dessutom att de är villiga att ändra på sig 
för att göra bättre. Det hade ökat respondentens förtroende oerhört mycket.  

4.3.5 Aktiviteter utöver den normala verksamheten 
 
De flesta av respondenterna är överens om att aktiviteter som går utöver företagens ordinära 
verksamhet i sig är något bra. Dock är flera av dem skeptiska till företagens motiv bakom hand-
lingen. Att företagen engagerar sig för exempelvis samhället där produktionen sker kan på så 
vis fånga respondenternas intresse och öka förtroendet. Det kan visa på att företagen har rätt 
etiskt tänk och att de inte är giriga. En respondent förklarar att förtroendet för ett företag ökar 
när de går utanför sin verksamhet för att bidra till samhället eller miljön. Dock krävs det att 
företaget redovisar informationen på rätt sätt och att informationen är korrekt, i annat fall kom-
mer förtroendet att tappas.  
 

Jag tycker ändå att det är bra och det fångar mitt intresse till en viss del. Visst att 
man kan tänka tanken att företaget endast gör detta för att se bra ut och att det kanske 
inte endast beror på att man vill bidra men ett bidrag är fortfarande ett bidrag och det 
tycker jag är bra.  

  (Respondent fyra5) 
 
Resterande två respondenter hävdade att det i sig är positivt när företag skänker pengar till 
välgörenhet, men att det inte har någon betydelse för deras intresse för företaget. Detta på grund 
av att dessa ser denna sortens kommunikation som enbart marknadsföring. 

4.3.6 Förväntningarna på företagens CSR-engagemang  
 
Majoriteten av respondenterna hade relativt samstämmiga förväntningar på företagens an-
strängningar. Endast en respondent saknade förväntningar på företagens hållbarhetsarbete. Det 
som respondenterna förväntade sig främst var att företagen engagerar sig inom mänskliga rät-
tigheter så som barnarbete och rättvisa arbetsförhållanden för de anställda. Därutöver var mil-
jöaspekten något som respondenterna förväntade sig att företagen engagerar sig inom, att de 
exempelvis arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp och vara mer miljövänliga. Dessutom 
förväntade de sig att företagen följer de lagar som finns att förhålla sig till. En av respondenterna 
påpekade att den största förväntningen på företagen är att de kommunicerar ut sitt hållbarhets-
arbete. Även om de inte finns några garantier på att det som kommuniceras ut är sant anser 
respondenten att ett företag som inte ens anstränger sig att kommunicera ut hållbarhet är otroligt 
omoderna. I ett sådant fall hade respondentens förtroendet tappats. Majoriteten av responden-
terna tror att den etiska aspekten väger tyngst bland andra konsumenter. Att det som främst 
andra människor förväntar sig av företagen är att barnarbete inte får ske och att de anställda har 
rättvisa arbetsvillkor och löner. Några av respondenterna ansåg också att den juridiska- och 
miljömässiga aspekten kan väga in i den allmänna uppfattningen av vad som är viktigast. 
 

                                                
5 Respondent fyra. Semi-strukturerad intervju. Borås den 30 mars 2017. 
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Det råder meningsskiljaktigheter mellan respondenterna huruvida ett företag bör kommunicera 
ut information som respondenterna anser vara självklar. Respondent tre anser att det är inform-
ation som inte behöver kommuniceras ut, detta på grund av att exempelvis skulle inte företagen 
få verka utan att beakta de lagar som finns. Däremot anser majoriteten av respondenterna att 
det kan vara bra att företagen till viss del kopplar till lagar i sin kommunikation, även om det 
förväntas av företagen att följa lagar så är det något som kan vara bra att lyfta fram. 

4.3.7 Felinformering och undanhållande av information 
 
Det var tydligt att majoriteten av respondenterna ansåg att felinformering och undanhållande 
av information skulle innebära att förtroendet för företagen och deras hållbarhetsinformation 
skulle skadas. Dessutom att det skulle vara negativt om ett företag kommunicerar ut information 
som egentligen är en överdrift av det verkliga arbetet. Som konsument förväntar man sig att 
informationen som delges ska vara sann och om det inte stämmer så sjunker förtroendet. Där-
med skulle det vara svårt att tro på all vidare information som företagen delger i framtiden då 
man som konsument blir skeptisk till validiteten i informationen. Flera av respondenterna hade 
i dessa fall avstått från att konsumera produkter av företaget i fråga.  
 
Enligt de flesta av respondenterna kan ett företag återvinna deras förtroende genom att gång på 
gång bevisa hur de har agerat för att åtgärda sina misstag. Dock skulle det ta ganska lång tid att 
återfå förtroendet. Det hävdas att det förmodligen kräver mer energi att återställa ett förtroende 
än att bygga upp det från första början, då respondenterna redan är skeptiska till företagets 
kommunikation. Genom att mer i detalj kommunicera hur företaget jobbar med hållbarhet, ta 
upp både bra och dåliga saker med ett plagg, hade företagen kunnat återfå respondent sex för-
troende. Respondent fyra förklarar att om företaget kunde bevisa att de faktiskt talar sanning 
hade förtroendet ökat. Hen skulle föredra att konsumera hos ett företag som erkänt och rättat 
till sitt misstag. Respondent tre tror dock att det efter några år rinner ut i sanden och man glöm-
mer bort vad företaget har gjort. Enligt två av respondenterna skulle företag kunna återgälda 
sina misstag genom kompensation. En av respondenterna hävdar dock att hen skulle vara väl-
digt försiktig i framtiden gentemot företaget. 
 
En av respondenterna lyfter fram att fast fashion företag ständigt måste arbeta mot problemet 
att inte uppfattas kommunicera ut tillförlitlig hållbarhetsinformation då det går emot deras natur 
att vara hållbara. De kommer aldrig kunna kommunicera hållbarhet på ett tillförlitligt sätt när 
de erbjuder ”slit och släng” produkter. Det framstår som motsägelsefullt och inte förtroendein-
givande. 
 

[…] alla fast fashion har det emot sig, för att de kommer aldrig kunna, om de inte 
gör något drastiskt, kommunicera hållbarhet och att man faktiskt tror att de gör det 
på riktigt liksom. De kommer alltid ha det emot sig för den mängden och slit och 
släng som de kommunicerar. Jag kan ju tycka att det är väldigt motsägelsefullt när 
de säger att de är hållbara och då tappar de jättemycket förtroende hos mig. 

(Respondent sju6) 

4.3.8 CSR-kommunikation som marknadsföringsverktyg 
 
Sex av sju respondenter ansåg att hållbarhetsinformation med ett uppenbart marknadsförings-
syfte hade en negativ inverkan på dem. Av dessa var det två stycken som ansåg det vara väldigt 

                                                
6 Respondent sju. Semi-strukturerad intervju. Borås den 29 mars 2017. 
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fel och oärligt. En av dessa respondenter hävdade att marknadsförare måste skärpa sig och att 
det är tråkigt att se när företag använder sig av det. Kan de inte kommunicera ut hållbarhetsar-
betet på rätt sätt så tycker hen att det är fel att låta det ta en marknadsföringsform. Resterande 
av dessa ansåg det vara negativt men i vissa fall ändå resultera i något gott, exempelvis vid 
insamlingar av pengar till cancerfonden och liknande ändamål. De påpekas att det är den in-
formation som efterfrågas av samhället idag. Företagens motiv bakom god gärningar kan dock 
ifrågasättas när det används som marknadsföring. Den resterande respondenten hävdade att 
marknadsföring i sig glider förbi och är inget som påverkar personen. En respondent flikade in 
att företag som lyfter upp sig själva genom att trycka ner sina konkurrenter mister förtroendet 
hos personen. Att de fokuserar på att framställa sig själva som bäst innebär inte per automatik 
att de är hållbara. 
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5 ANALYS 
 
Detta kapitel behandlar studiens analys av den empiri som har framställts genom diskursana-
lysen samt de semi-strukturerade intervjuerna, som presenterades i föregående kapitel. Empirin 
kommer att analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen som redovisats i kapitel tre, 
det vill säga de valda teorierna samt forskningsöversikten. Analysen inleds med förtroendet till 
företag inom klädbranschen och därefter delas empirin upp i förtroendeingivande CSR-kom-
munikation eller ej förtroendeingivande CSR-kommunikation. Analysen kommer att leda fram 
till och ligga som grund för det sjätte kapitlet, studiens slutsats. 

5.1 Förtroendet till företag inom klädbranschen 
 
I empirin framkom det att företag som verkar inom klädbranschen inte fångar majoriteten av 
respondenternas förtroende. En förklaring till detta skulle kunna vara att det under de senaste 
åren har skett skandaler inom klädbranschen som har haft en negativ inverkan på samhället, 
vilket har resulterat i att uppmärksamheten för branschen har ökat (Diddi & Niehm 2016). Det 
skulle även kunna bero på att produktionen har förflyttats till utvecklingsländer vilket har lett 
till ett utnyttjande av både människor och natur (Gupta & Hodges 2012; Pedersen & Gwozdz 
2014; Perry & Towers 2013; Woo & Jin 2016). Utifrån ett legitimitetsperspektiv kan detta 
kopplas till den form av legitimitet som Bhattacharyya (2015) och Suchman (1995) benämner 
som kognitiv legitimitet. Enligt Suchman (1995) erhålls denna form av legitimitet genom att 
konsumenterna undermedvetet har en föreställning om ett företags påverkan. Dessutom förkla-
rar författaren att den kognitiva legitimiteten innebär att företag endast till en begränsad del kan 
påverka samhällets uppfattning om företaget. Det visade sig bland respondenterna att förtroen-
det till klädbranschen var lägre jämfört med företag inom andra branscher, vilket resulterade i 
att flera av dem var skeptiska till den information som företagen kommunicerar ut angående 
sitt CSR-engagemang. Detta skulle kunna tyda på att klädbranschen har en tendens att erhålla 
svagare kognitiv legitimitet, då även de respondenter som hade ett högre förtroendet till företag 
inom klädbranschen var skeptiska till kommunikationen.  
 
Förutom den kognitiva legitimiteten kan det även tolkas att respondenternas låga förtroende till 
klädbranschen kan kopplas till den form av legitimitet som Bhattacharyya (2015) och Suchman 
(1995) anger som pragmatisk legitimitet. Bhattacharyya (2015) förklarar att denna form av le-
gitimitet baseras utefter hur väl företagen tillmötesgår samhällets krav. Respondenterna som 
hade ett lågt förtroende baserar sitt tvivel på att företag ofta försöker ge en förskönande bild av 
verkligheten. Det framkom också från empirin att osäkerheten grundar sig i att det finns en 
känsla av att ingen granskar företagens kommunikation, att de kan skriva vad de vill. En kom-
munikation som enbart är positiv leder därmed enligt respondenterna till att de lättare blir skep-
tiska till företagen. Detta då det finns en föreställning om att företagen undanhåller relevant 
information. Gaskill-Fox, Hyllegard och Ogle (2014) påpekar att det därmed är nödvändigt att 
rätta sig efter de problem som finns inom den aktuella branschen för att nå framgång med kom-
munikationen av sitt CSR-engagemang. Därutöver behöver företag enligt Floreddu och 
Cabiddu (2016) ha en funktionell kommunikation med alla företagets intressenter. Bland annat 
föreslås det av respondenterna att företag bör hitta en balans mellan positiv och negativ kom-
munikation. Detta kan kopplas till artikeln skriven av Sanil och Ramakrishnan (2015) som på-
pekar att en öppen kommunikation gentemot sina intressenter kan visa på att företaget är med-
vetna om sin yttre påverkan. Respondenternas skeptiska syn på kommunikationen styrks även 
av Du (2015) och Mahoney et al. (2013) som poängterar att företag avsiktligt kan bortse från 
att presentera negativ information om verksamheten.   
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5.2 Förtroendeingivande CSR-kommunikation 
 
Nedan kommer de rubriker som kan kopplas till vad respondenterna anser vara förtroendeingi-
vande CSR-kommunikation att analyseras. De rubriker som inkluderas är; intresseväckande- 
och förtroendeingivande information, mängdens roll, kommunikation angående svagheter, ak-
tiviteter utöver den normala verksamheten och förväntningarna på företagens CSR-engage-
mang. 

5.2.1 Intresseväckande- och förtroendeingivande information 
 
Utifrån diskursanalysen var det tydligt att företagens fokus, när det kommer till kommunikat-
ionen av deras CSR-engagemang, ligger vid det som Carroll (1991) klassificerar som etiskt 
ansvar. Carroll (1991) förklarar att det etiska ansvaret bland annat inkluderar de förväntningar 
som samhället har på företagen samt hur dessa ska tillmötesgås. Denna ansvarskategori yrkar 
även på att företag ska engagera sig utöver vad stadgade lagar kräver. Till skillnad från reste-
rande ansvarsområden får etiskt ansvar mycket mer plats på respektive företags hemsida. Detta 
var särskilt framträdande i Haglöfs kommunikation där näst intill ingen information om övriga 
ansvarsområden påträffades. Skillnaden var inte lika framträdande på resterande företags hem-
sidor. Detta trots att Carroll (1991) lyfter fram etiskt ansvar som den tredje viktigaste ansvars-
kategorin. Även om inte Carroll (1991) instämmer om att etiskt ansvar är det viktigaste, tolkas 
företagens ojämnt fördelade fokus kring det etiska ansvaret ha ett samband vid betraktandet av 
respondenternas värderingar. Flera aspekter inom hållbarhet lyftes fram som betydelsefulla av 
respondenterna, exempelvis Carrolls (1991) juridiska ansvar. Dock uttryckte majoriteten att den 
etiska aspekten hos ett företag är det som väger tyngst. Detta trots att juridiskt ansvar enligt 
Carroll (1991) är av större vikt. Då det visar på att företagens värderingar stämmer överens med 
respondenternas kan det tyda på att företagen upprätthåller det sociala kontrakt som Archel et 
al. (2009) samt Farache och Perks (2010) benämner som relevant för legitimitetsbildande. 
 
Inom kategorin för etiskt ansvar belyser empirin mänskliga rättigheter som en viktig del för 
företagen att kommunicera ut, exempelvis de anställdas förhållanden och att det inte förekom-
mer barnarbete. Något som kan tydas ha ett samband med att uppmärksamheten kring kläd-
branschen har ökat, då produktionen har flyttat till utvecklingsländer (Perry & Towers 2013). 
Dessutom har det resulterat i att mänskliga rättigheter kränkts, men även att naturresurser har 
utnyttjats (Gupta & Hodges 2012; Pedersen & Gwozdz 2014; Perry & Towers 2013; Woo & 
Jin 2016). Betydelsen av den miljömässiga aspekten betonas även av flera respondenter, dock 
ses människan som viktigare. En respondent påpekar att den etiska aspekten och sociala frågor 
kan vara enklare att greppa än hur stor påverkan ett företag har på miljön. I och med detta ger 
respondenten förslag om att företag bör visa på skillnaden som sker vid konsumtion av deras 
hållbara produkter. Exempelvis kan företagen konkret visa hur mycket mindre koldioxid som 
släppts ut vid produktionen. 
 
Legitimitet skapas enligt Farache och Perks (2010) då företag matchar de krav som ställs från 
samhället. För att skapa ett förtroende hos en så stor del av respondenterna som möjligt, och 
genom det generera legitimitet, krävs det utifrån empirin varierade prestationer av företagens 
hållbarhetskommunikation. För flera av respondenterna skapas ett förtroende när de får en kon-
kret uppfattning om företagens ansträngningar samt då företagen kommunicerar ut information 
om alla delar inom hållbarhet. Detta styrks av the pyramid of corporate social responsibility där 
Carroll (1991) hävdar att det krävs att företag behandlar alla fyra ansvarskategorierna som en 
integrerad del av verksamheten. Detta för att samhället ska acceptera företagets hållbarhetsar-
bete. Diskursanalysen visade på att alla fyra observerade företag främst la sitt fokus vid Carrolls 
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(1991) etiska ansvar och prioriterade inte övriga ansvarskategorier till samma grad. Bhatta-
charyya (2015) tydliggör tillsammans med Suchman (1995) att pragmatisk legitimitet skapas 
genom att företagens ageranden stämmer överens med de värderingar som ställs på företagen. 
Detta kan tyda på att samtliga företag i detta avseende inte matchar samhällets förväntningar.  
 
Det framkom också i empirin att ett större förtroende skapas om företag tvingas följa regleringar 
som granskas av oberoende aktörer för att kontrollera validiteten i företagens uttalanden. Något 
som även Eberle, Berens och Li (2013) hävdar är av vikt då intressenternas inställning till ett 
företag påverkas av hur trovärdig informationen som kommuniceras ut är. Respondenternas 
önskan styrks även av Wilmshurst och Frost (2000) som påpekar att det krävs vissa åtgärder 
och förändringar för att företag ska kunna säkerställa att de lever upp till samhällets förvänt-
ningar. Det gick dessutom att utläsa i empirin att några av respondenterna ansåg att förtroendet 
till företag kan stärkas om de kommunicerar ut information som respondenterna anser vara vik-
tig, intresseväckande eller något som de kan relatera till. Vilket också lyfts fram av Coupland 
(2005) som framhäver att det är viktigt att tillmötesgå intressenternas behov. En respondent 
hävdar att det är väsentligt att företagen lyckas med detta då det i annat fall inte påverkar re-
spondentens beslut. Likaväl som att intresseväckande information skapar ett förtroende hävdar 
en av respondenterna att förtroendet tappas om det framkommer att informationen har en nega-
tiv innebörd för respondenten. Slutligen framkom det i empirin att intresset för företagen kan 
öka om de sätter upp mål i sin verksamhet. Något som alla observerade företag mer eller mindre 
uppfyllde i diskursanalysen. 

5.2.2 Mängdens roll 
 
Som kan utläsas av empirin är respondenterna oeniga vad gäller mängden information som 
företagen delger för att det ska upplevas som förtroendeingivande. Tidigare forskning tyder på 
att det är nödvändigt för företag att rätta sig efter de krav som finns i samhället för att legitimitet 
ska uppnås (Archel et al. 2009; Bhattacharyya 2015; Colleoni 2013; Farache & Perks 2010). 
Vidare krävs det att kommunikationen är anpassad efter företagets alla intressenter (Floreddu 
& Cabiddu 2016; Hetze & Winistörfer 2016). I detta fall överensstämmer respondenternas de-
lade önskningar med Couplands (2005) påstående om att det är en utmaning att anpassa företa-
gens kommunikation på hemsidorna efter olika intressenters behov. Detta då några av respon-
denterna föredrar en mer avskalad kommunikation där endast det väsentliga delges. Andra häv-
dar att företagen inte kan kommunicera ut för mycket information, medan övriga anser att det 
bör finnas en balans mellan dessa två sätt att kommunicera ut företagens CSR-engagemang. 
Med hänsyn till respondenternas blandade åsikter kan det utifrån legitimitetsteorin uppfattas 
vara svårt för företag att erhålla legitimitet, då Bhattacharyya (2015) samt Farache och Perks 
(2010) anser det vara en förutsättning att tillfredsställa samhällets krav för att det ska uppnås. 
Det kan även tolkas vara komplicerat för företag att lyckas med sin CSR-kommunikation då 
Gaskill-Fox, Hyllegard och Ogle (2014) instämmer om att det är nödvändigt att behaga en så 
stor del av sin intressentkrets som möjligt.  
 
Då respondenterna inte är överens om hur företag bör agera finns det fyra strategier inom legi-
timitetsteorin som kan implementeras för att förhindra att legitimitetsluckor uppstår (Archel et 
al. 2009; Farache & Perks 2010). I empirin framkommer det av flera respondenter att en lösning 
skulle kunna vara att företagen lyfter fram information angående de mest väsentliga kategori-
erna inom hållbarhet. Vidare erbjuda en chans till ytterligare läsning för dem som finner det 
intressant att fördjupa sig i företagens hållbarhetsarbete. Därmed skulle den första strategin som 
Archel et al. (2009) samt Farache och Perks (2010) redogör för kunna vara relevant för företa-
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gen att tillämpa för att förhindra att en legitimitetslucka bildas. Den strategin innebär att före-
tagen rättar sitt agerande med hänsyn till de krav som ställs av samhället (Archel et al. 2009; 
Farache & Perks 2010). Även den fjärde strategin skulle kunna implementeras då den enligt 
författarna går ut på att omvandla respondenternas förväntningar på ett sätt som leder till att 
företagets agerande anses vara korrekt. 

5.2.3 Kommunikation angående svagheter 
 
Det framkom i empirin att samtliga respondenter är överens om att det är negativt när företag 
enbart kommunicerar ut positiv information om sitt CSR-engagemang. Detta för att de hävdar 
att inget företag kan vara perfekt. Respondenterna upplever att företag som genomgående kom-
municerar ut positiv hållbarhetsinformation kan uppfattas dölja något. Ur ett legitimitetsper-
spektiv krävs det att företag matchar respondenternas förväntningar för att legitimitet ska skapas 
(Bhattacharyya 2015; Farache & Perks 2010). I denna studie förespråkar respondenterna en mer 
transparent kommunikation. En sådan kommunikation kan enligt Sanil och Ramakrishnan 
(2015) leda till att företag bygger upp en bild av att de är medvetna om den påverkan de har på 
sin omgivning. Det framkom även i studien att företag, utöver att kommunicera positiva saker, 
bör belysa negativa aspekter av verksamheten. Detta kan enligt respondenterna göra kommuni-
kationen mer trovärdig. Vidare kan förtroendet öka genom att företagen delger information om 
vad som kan förbättras samt på vilket sätt detta kan förverkligas. En respondent ger som förslag 
att företagen inte nödvändigtvis behöver lyfta sina svagheter som något negativt. Istället kan 
kommunikationen av svagheterna belysa att de är medvetna om sina brister. En av responden-
terna hävdar att ett ökat förtroende hade skapats om ett företag tagit på sig utmaningarna och 
försökt förändra den problematik som finns inom klädbranschen. Detta styrks av Perry och 
Towers (2013) som hävdar att företagens ansträngningar angående att inkludera deras sociala 
och miljömässiga ansvar i hela organisationen är otillräckliga. Även om företagen inte lyckas 
fullt ut med utmaningarna påpekar respondenten att det hade funnits ett värde i att kommunicera 
ut de förbättringar som har skett. Det hade varit ett bevis för att de är medvetna och villiga att 
förbättra sin verksamhet även om de inte nått ända fram än.  
 
Respondenternas önskan om att företag ska kommunicera ut information som är negativ samt 
vad de kan förbättra är något som omnämns av alla fyra observerade företag i diskursanalysen. 
Mängden information som kommuniceras har dock varierat mellan dessa. H&M och KappAhl 
var de företag som fokuserade minst på denna form av kommunikation, även om det förekom 
hos båda. Haglöfs och Fjällräven kommunicerade ut det till en något högre grad. Tydligast var 
det på Haglöfs hemsida.  

5.2.4 Aktiviteter utöver den normala verksamheten 
 
Enligt Carroll (1991) är filantropiskt ansvar den ansvarskategori som bör få minst uppmärk-
samhet i företagens CSR-kommunikation. Ansvaret kommer högst upp i pyramiden vilket in-
nebär att den bygger på de tre övriga ansvarskategorierna och rankas som minst viktig. Förfat-
taren förklarar att det filantropiska ansvaret går ett steg längre än vad det etiska ansvaret gör. 
Vad man kan urskilja från empirin stämmer Carrolls (1991) syn på ansvarsfördelning inte över-
ens med det som har observerats. Enligt diskursanalysen får aktiviteter som Carroll (1991) klas-
sificerar som filantropiskt ansvar näst mest uppmärksamhet hos tre av de observerade företagen. 
Haglöfs särskiljer sig från de andra då de har väldigt lite kommunikation angående denna an-
svarskategori. Istället visar diskursanalysen på att de två kategorier som Carroll (1991) klassi-
ficerar som mest viktiga får minst uppmärksamhet hos majoriteten av företagen. Med hänsyn 
till empirin från intervjuerna tyder studien på att det finns ett samband mellan de observerade 
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företagens agerande och de svar som respondenterna har angett. Majoriteten av respondenterna 
anser att aktiviteter som går utöver företagens normala verksamhet är något som uppfattas som 
positivt. De hävdar att det kan tyda på att företagen värnar om etiken i deras verksamhet. Detta 
trots att flertalet av respondenterna tvivlar på anledningarna till varför företagen valt att enga-
gera sig utanför sitt egentliga verksamhetsområde. Även om Carroll (1991) inte instämmer i 
företagens prioritering av filantropiskt ansvar är det ändå något som verkar tillfredsställa majo-
riteten av respondenterna i fråga. Det framkom dock att några av respondenterna inte får ett 
starkare förtroende för företag som agerar på ett sådant sätt som beskrivits ovan. Således styrks 
Carrolls (1991) resonemang till en viss del om att det filantropiska ansvaret inte bör få så stort 
utrymme i företagens kommunikation. 
 
Det som respondenterna främst anser vara förtroendeingivande inom Carrolls (1991) filantro-
piska ansvar är när ett företag tar hänsyn till samhället och miljön i de länder där de är verk-
samma. Utifrån diskursanalysen är det också något som flera av företagen har valt att tydliggöra 
i sin kommunikation. Detta skulle kunna tyda på att företagen försöker skapa en kommunikat-
ion som är funktionell gentemot majoriteten av intressenterna (Dutot, Galvez & Versailles 
2016; Floreddu & Cabiddu 2016; Hetze & Winistörfer 2016). Ur ett legitimitetsperspektiv kan 
sambandet mellan empirin från diskursanalysen och intervjuerna ge intrycket av att företagen 
strävar efter att få samhällets godkännande genom att möta de förväntningar som finns och på 
så sätt erhålla legitimitet (Bhattacharyya 2015; Farache & Perks 2010). Det kan även tolkas 
bero på att företagen försöker upprätthålla det sociala kontrakt som är nödvändigt att rätta sig 
efter för att få fortsätta vara verksamma i samhället (Archel et al. 2009; Farache & Perks 2010). 
Företagens agerande skulle kunna kopplas till det som Suchman (1995) förklarar som moralisk 
legitimitet, då detta inte nödvändigtvis leder till att företagen gynnas av sitt handlande. Istället 
påpekar Bhattacharyya (2015) att denna form av legitimitet baseras på huruvida samhällets vär-
deringar tillmötesgås eller inte. Dessutom skulle det också kunna kopplas till det som enligt 
författaren kallas pragmatisk legitimitet som kan erhållas av företagen då intressenternas för-
väntningar tillgodoses. 

5.2.5 Förväntningarna på företagens CSR-engagemang 
 
Empirin tyder på att respondenterna har en förväntan på att företag överhuvudtaget ska kom-
municera ut och engagera sig inom CSR. En respondent påpekar att förtroendet till ett företag 
tappas om de väljer att inte göra detta. Respondenternas krav på företagens agerande styrks av 
tidigare forskning som hävdar att företag måste engagera sig inom CSR för att kunna fortsätta 
vara verksamma inom samhället (Chen, Tzeng & Chang 2015; Colleoni 2013; Coupland 2005). 
Således bör även kommunikation fungera på ett sätt som matchar respondenternas förvänt-
ningar (Dutot, Galvez & Versailles 2016; Floreddu & Cabiddu 2016; Hetze & Winistörfer 
2016). I studien framgick det även att majoriteten av respondenterna har likvärdiga förvänt-
ningar på att företagen ska engagera sig inom det som Carroll (1991) klassificerar som företa-
gens etiska ansvar. Inte enbart att denna sorts kommunikation skapar ett högre förtroende. 
Framförallt framhäver de att företagen ska värna om mänskliga rättigheter, de anställdas arbets-
förhållanden och motverka förekomsten av barnarbete. Vidare bör de också sträva efter att re-
ducera den påverkan som deras verksamhet har på miljön, exempelvis genom att minska sina 
koldioxidutsläpp. Även ett engagemang inom det juridiska ansvaret i Carrolls (1991) pyramid 
var essentiellt för respondenterna, något som inte har lyfts fram på samma sätt tidigare i ana-
lysen. Respondenterna förmodar att deras förväntningar på företagen dessutom motsvarar sam-
hällets syn. 
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Vid tolkning av diskursanalysen framkom det att alla de observerade företagen har insett vikten 
av att engagera sig och kommunicera ut ett engagemang inom det som Carroll (1991) klassifi-
cerar som etiskt ansvar. För alla företag är det denna kategori som får mest uppmärksamhet. 
Detta skulle kunna tyda på att samtliga företag har insett vad samhället främst efterfrågar av 
dem. För att möta de påtryckningar som finns i samhället kan företagen enligt Archel et al. 
(2009) ha anpassat sig utefter dessa för att förhindra att legitimitetsluckor ska uppstå i företaget. 
När det gäller vikten av att göra detta inom det juridiska ansvaret varierade det mellan företagen. 
Det gick att urskilja att H&M och KappAhl lägger ett större fokus på det juridiska ansvaret än 
vad Haglöfs och Fjällräven gör. Dessa hade en minimal kommunikation angående detta ansvar. 
Carroll (1991) klassificerar juridiskt ansvar som den näst viktigaste ansvarskategorin i sin py-
ramid. Detta på grund av att lagar och regler avgör huruvida ett beteende är accepterat eller inte. 
Följaktligen är det H&M och KappAhl som till större del matchar respondenternas och Carrolls 
(1991) värderingar inom detta ansvarsområde.  

5.3 Ej förtroendeingivande CSR-kommunikation 
 
Nedan kommer de rubriker som kan kopplas till vad respondenterna anser vara mindre förtro-
endeingivande CSR-kommunikation att analyseras. De rubriker som inkluderas är; Felinforme-
ring och undanhållande av information och kommunikation som marknadsföringsverktyg. 

5.3.1 Felinformering och undanhållande av information  
 
Som kunde utläsas från empirin var det tydligt att det utifrån respondenternas synvinkel skulle 
uppfattas som negativt om ett företag kommunicerar ut information som egentligen är en över-
drift av det verkliga arbetet. Något som bland annat Du (2015) refererar till som greenwashing. 
Majoriteten av respondenterna ansåg att felinformering och undanhållande av information 
skulle innebära att förtroendet till företagen och deras hållbarhetsinformation skulle skadas. Det 
är därmed viktigt för företag att beakta det som Colleoni (2013) lyfter fram i sin artikel. Förfat-
taren hävdar att en ökad medvetenhet i samhället har lett till att det blivit allt viktigare för före-
tag att med större noggrannhet reflektera över den information som kommuniceras ut. Chen och 
Chang (2013) belyser även att förtroendet till ett företag kan minska om intressenterna anser 
det vara information som inte stämmer överens med verkligheten, vilket gör det ännu viktigare 
att reducera den kommunikation som kan tolkas vara en förskönad bild av verksamheten. Re-
spondenterna påpekade även att de blir skeptiska gentemot vidare information som delges av 
företagen om det uppdagats att de kommunicerat ut information som inte stämmer. Flera av 
dem lyfter dessutom fram att de hade avstått från att konsumera från det företaget. Vidare kan 
detta kopplas till Nyilasy, Gangadharbatla och Paladino (2012) vilka poängterar att det i vissa 
situationer är mer fördelaktigt för företag att reducera sin kommunikation. Även om majoriteten 
av respondenterna anser att denna typ av kommunikation är negativ, finns det en möjlighet för 
företag att rätta till sina misstag. Trots att det går att reparera förtroendet anser respondenterna 
att det hade tagit lång tid. Förmodligen hade det också krävts mer energi av företagen att repa-
rera ett förtroende än att bygga upp ett från början. Bland annat lyfter respondenterna fram att 
kommunikation av negativa aspekter hade kunnat gynna denna process, samt erkännandet av 
sina misstag följt av relevanta åtgärder. 
 
Respondenternas uppfattning överensstämmer med Chen och Changs (2013) tolkning om hur 
greenwashing påverkar företagens intressenter negativt. Farache och Perks (2010) förklarar att 
det inom legitimitetsteorin finns en uppfattning om att företag eftersträvar att legitimera sin 
verksamhet och skapa en bild av att företaget är ansvarsfullt. För att uppnå legitimitet krävs det 
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att företagen upprätthåller det sociala kontrakt som finns mellan företag och samhälle. Det fram-
kom dessutom i empirin att förtroendet tar skada när företag agerar på ett sätt som inte stämmer 
överens med respondenternas förväntningar på den information som delges. Detta kongruerar 
med vad Suchman (1995) förklarar som moralisk legitimitet. Företagens agerande baseras på 
om det är rätt eller fel oavsett om det gynnar verksamheten eller inte. Eftersom respondenterna 
inte anser att företagen handlar rätt innebär det att den moraliska legitimiteten kan bli låg i 
företagen. 
 
Vidare kan den kognitiva legitimiteten också vara svår att nå då Suchman (1995) förklarar att 
det är svårt för företag att påverka denna legitimitet som bildas undermedvetet och som berör 
samhällets uppfattning om företaget. Det framkommer i empirin att en av respondenterna häv-
dar att alla företag som klassificeras tillhöra fast fashion har just detta problem emot sig. Dessa 
företag förespråkar enligt Jung och Jin (2014) ett beteende som innebär en kontinuerlig kon-
sumtion av produkter med kortare livslängd. Enligt respondenten blir det därmed motsägelse-
fullt att klassificera sig själva som hållbara. Tidigare i analysen har det även framhävts att för-
troendet till klädbranschen är relativt lågt, vilket enligt Bhattacharyya (2015) betyder att företag 
som är verksamma inom klädbranschen automatiskt erhåller en lägre legitimitet. Detta endast 
genom att vara verksamma inom en bransch som anses påverka miljön och samhället negativt 
till en högre grad än andra branscher.  

5.3.2 Kommunikation som marknadsföringsverktyg 
 
Utifrån empirin gick det att urskilja att en av respondenterna skilde sig från mängden och ansåg 
det varken vara negativt eller positivt när företag kommunicerar ut sitt CSR-engagemang och 
låter det ta en marknadsföringsform. Majoriteten ansåg det dock vara negativt. Bhattacharyya 
(2015) samt Farache och Perks (2010) förklarar att det är av vikt att företagen möter respon-
denternas värderingar för att skapa legitimitet. Företag som kommunicerar på detta sätt går 
därmed emot respondenternas krav. En kommunikation av detta slag strider även mot det Ar-
chel et al. (2009) beskriver som ett socialt kontrakt, vilket är nödvändigt för företag att upprätt-
hålla för att få fortsätta vara verksamma inom samhället. Respondenterna poängterar att de an-
ser det vara negativt på grund av att motiven bakom agerandet kan ifrågasättas i dessa fall. Det 
kan kopplas till den moraliska legitimiteten som enligt Bhattacharyya (2015) reflekterar de skäl 
som ligger som grund till företagens agerande. Suchman (1995) förklarar att denna sorts legiti-
mitet skapas beroende på om företagens handlingar uppfattas vara rätt eller fel. I detta fall skulle 
det innebära en svag moralisk legitimitet. Dock anser några av respondenterna att företagens 
handlingar ändå kan resultera i något positivt, exempelvis om det gäller insamling av pengar 
till välgörenhet. Det kan då antas skapa en högre moralisk legitimitet när respondenterna upp-
fattar att agerandet i slutändan ändå kan klassificeras som något korrekt. Deras åsikter skulle 
också kunna kopplas till det som Bhattacharyya (2015) och Suchman (1995) benämner som 
pragmatiskt legitimitet. Om företagen väljer att rätta sig efter respondenternas åsikter kan före-
tagen möjligtvis erhålla en hög pragmatisk legitimitet. Om företagen däremot väljer att bortse 
från detta kan det innebära en svagare legitimitet. 
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6 SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 
 
I detta kapitel kommer studiens slutsats att behandlas. Slutsatsen baseras på föregående kapitels 
analys och kommer därmed inte att vara generell av sitt slag. Då studien inte är representativ 
för hela populationen och då syftet är att fördjupa en diskussion, kan den inte skildra den all-
männa uppfattningen som föreligger. Vidare kommer detta kapitel att behandla förslag till vi-
dare forskning i syfte att belysa vad som kan vara fortsatt intressant att forska vidare kring. 

6.1 Slutsats 

6.1.1 Förtroendet till företag inom klädbranschen 
 
Majoriteten av studiens respondenter har ett lågt förtroende till företag inom klädbranschen 
jämfört med företag inom andra branscher. Det låga förtroendet baseras främst på uppfattningen 
om att företag inom branschen försöker försköna bilden av verksamheten och att informationen 
som kommuniceras ut inte granskas objektivt. Vi kan dock inte konstatera att detta är den ge-
nerella uppfattningen som finns i samhället angående förtroendet till klädföretag. Vidare påvi-
sar studien att ett lågt förtroendet resulterar i att respondenterna blir skeptiska till den inform-
ation som företagen kommunicerar ut angående deras CSR-engagemang. Detta i kombination 
med föreställningen om hur företag inom klädbranschen påverkar samhället och miljön, bidrar 
till att företag inom branschen erhåller en svag kognitiv legitimitet. Främst företag som klassi-
ficeras tillhöra fast fashion har enligt respondenterna detta problem emot sig. Det är därmed 
svårt för företag inom branschen att påverka legitimiteten, och samhällets uppfattning, om de 
företag som verkar inom den. Även de respondenter, som i kontrast till majoriteten hade ett 
förtroende till företag inom klädbranschen, upplevde att de var skeptiska till kommunikationen.  

6.1.2 Förtroendeingivande CSR-kommunikation 
 
För att företag ska få fortsätta verka inom samhället krävs det, utifrån respondenternas synvin-
kel, att företagen kommunicerar ut ett CSR-engagemang. Det framkommer att fokus vid kom-
munikationen av engagemanget primärt bör ligga vid etiskt ansvar för att legitimitet ska erhål-
las. Studien visar även på att klädföretagens fokus på etiskt ansvar stämmer överens med re-
spondenternas värderingar angående vad de anser vara det viktigaste som företagen bör kon-
centrera sig på vid kommunikationen av deras CSR-engagemang. Utifrån vår studies analys går 
det att urskilja att etiskt ansvar har en viktigare roll för både respondenterna och företagen än 
vad som framgår i den teoretiska referensramen. Inom etiskt ansvar bör företagen främst upp-
märksamma mänskliga rättigheter, de anställdas förhållanden och deras intolerans av barnar-
bete. Vidare kan större förtroende skapas hos respondenterna om oberoende aktörer granskar 
den information som företagen kommunicerar ut. Likaså om det är information som responden-
terna anser vara av vikt,  som fångar deras intresse eller som de kan relatera till. Ytterligare en 
aspekt som är viktig enligt respondenterna, för att legitimitet ska bildas i ett företag, är att belysa 
alla delar av CSR-engagemanget. Detta var något som samtliga observerade företag inte upp-
nådde. Detta i och med att deras främsta fokus låg på det etiska ansvaret. Något som även 
framkom i analysen är att det juridiska ansvaret anses vara av vikt för respondenterna. Med 
hänsyn till diskursanalysen finns det en anledning att anta att klädföretagen inte är lika inför-
stådda i vikten av det juridiska ansvaret som de är med det etiska. Detta då företagen har valt 
att till en lägre grad kommunicera angående juridiskt ansvar. Främst var det Haglöfs och Fjäll-
räven som inte nådde upp till samhällets förväntningar och därmed kan tolkas få en lägre legi-
timitet i detta avseende. 
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Att kommunicera ut aktiviteter som går utöver den normala verksamheten, det vill säga företa-
gens filantropiska ansvar, visade sig också vara av större vikt än vad som kunde urskiljas från 
teorin. Det var tydligt att denna typ av information lockar majoriteten av respondenterna som 
uppfattar den som positiv, även om flera av dem tvivlar på motiven bakom företagens hand-
lingar. Vidare framgick det att ett förtroende främst skapas när företagen engagerar sig inom 
samhället och miljön i de länder de är verksamma. Respondenternas åsikter bemöts av de ob-
serverade företagen då dessa till en relativt hög grad baserar sin kommunikation på det filan-
tropiska ansvaret. Detta tyder på att dessa företag är införstådda i vikten av ett filantropiskt 
ansvar, vilket skapar förtroende hos majoriteten av respondenterna. Några av respondenterna 
ansåg dock att företagen inte genererar ett högre förtroende genom att kommunicera på detta 
sätt. Förutom de ansvarsområden som lyfts fram, det vill säga etiskt-, juridiskt- och filantropiskt 
ansvar, bör företag ha ett stort fokus på att kommunicera ut företagens mål. Något som alla de 
observerade företagen mer eller mindre inkluderade i sin kommunikation. De borde även kon-
kret ge exempel på vad deras CSR-engagemang inkluderar, hur de strävar efter att reducera sin 
påverkan på miljö och samhälle samt hur de värnar om de mänskliga rättigheterna.  
 
När det kommer till mängden information som företagen bör kommunicera ut kan vi utifrån 
analysen dra slutsatsen om att respondenterna är oense. För att förebygga att en legitimitets-
lucka uppstår föreslås det att företagen ska fokusera på en mindre mängd information som öpp-
nar upp för vidare läsning. Utifrån studien kan vi också dra slutsatsen om att det är negativt när 
företag enbart kommunicerar ut information som är positiv angående företagens CSR-engage-
mang. Istället bör företag använda sig av en mer transparant kommunikation som även belyser 
aspekter som kan förbättras, det vill säga svagheter i företaget. Detta kan således stärka förtro-
endet. Alla de observerade företagen kommunicerade ut denna sorts information till sina intres-
senter, vilket kan tyda på att samtliga strävar efter att möta de krav som respondenterna ställer. 
Dock var det Haglöfs som la mest fokus på denna sorts kommunikation. 

6.1.3 Ej förtroendeingivande CSR-kommunikation  
 
En slutsats vi kan dra utifrån studien är att felinformering och undanhållande av information, 
så kallat greenwashing, skadar respondenternas förtroende till företagens CSR-kommunikation. 
Att enbart kommunicera ut positiv information angående företagens CSR-engagemang anses 
vara negativt. När det sker en kommunikation av information som går emot respondenternas 
förväntningar skadas förtroendet till företagen. Företag som agerar på det sistnämnda sättet er-
håller en svag moralisk legitimitet. Avslutningsvis anses det vara negativt om ett företag kom-
municerar ut information som har ett uppenbart marknadsföringssyfte. Även om det i slutändan 
kan leda till något positivt väntas det påverka företagens legitimitet negativt, då motiven bakom 
agerandet kan ifrågasättas. Således bör företagen undvika att kommunicera på ett sätt som kan 
tolkas grunda sig i marknadsföring för att erhålla en så kallad pragmatisk legitimitet. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Under studiens gång har det uppdagats ett flertal intressanta ämnesområden att forska vidare 
kring. Främst vore det forskningsmässigt intressant att undersöka vad den nya lagen kommer 
att få för effekt på företag som tidigare inte har rapporterat ut sitt CSR-engagemang. Vidare 
hade genomförandet av en kvantitativ studie, som kan generera ett resultat som är representativt 
för populationen, varit intressant. Avslutningsvis skulle vidare forskning kunna gå djupare in 
på företagens perspektiv och hur de förhåller sig till den information som kommuniceras ut 
beträffande deras CSR-engagemang.   
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BILAGA 1 – Intervjuguide 
 
- Presentation av studien och dess syfte. 
- Företag inom klädbranschen står i fokus. 
- Information om anonymitet. Den information som hanteras under intervjun hanteras anonymt. 
 
Intervjufrågor 
  

1. Hur skulle du beskriva förtroendet du har till klädföretag i allmänhet? 
- Hur förhåller du dig till den information företag kommunicerar ut på sina hemsidor 
om hållbarhet, litar du på den? 

 
2. Hur skulle ett företag tappa ditt förtroende för den information de delger om sin håll-

barhet? 
 

3. Hur ser du på när företag kommunicerar ut information om sitt hållbarhetsarbete som 
egentligen är en överdrift av det verkliga arbetet? 
– Hur reagerar du på detta? 
– Skadas förtroendet till företaget?  
– Hade företaget kunnat åtgärda sitt misstag? 
– Hade du någonsin kunnat lita på företaget igen? 

 
4. Hur bör företag kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete för att skapa ett förtroende hos 

dig?  
- Vad bör de fokusera på för att fånga ditt intresse?  
- Vad är det absolut viktigaste de borde kommunicera? 
- Påverkas ditt förtroende av att det är information som du kan relatera till? 
- Påverkas ditt förtroende av att det är information som du anser vara viktigt?  
- Skulle du påverkas av mängden information som företagen delger?  
- Att företag engagerar sig inom saker som egentligen inte hör till deras verksamhet. Är 
det något som fångar ditt intresse? 

 
5. Har du några speciella förväntningar på företagens hållbarhetsarbete? (Finns det någon 

information som du förväntar dig att de kommunicerar?) 
- När uppfylls dessa, när uppfylls dessa inte? Påverkar detta ditt förtroende? 
- Även om du förväntar dig att de gör det, är det självklart eller är det något som du 
förväntar dig att de kommunicerar ut? 
 

6. Hur ser du på när företag endast lyfter fram styrkor i sin kommunikation? 
- hur ser du på när företag även lyfter fram svagheter i sin kommunikation? 
 

7. Hur reagerar du på hållbarhetsinformation som du uppfattar har ett uppenbart marknads-
föringssyfte? 
 

8. Vad tror du att andra människor främst efterfrågar av företagens hållbarhetsarbete?  
- Hållbarhetskommunikation? 

 
Har du något mer att tillägga? 
 
Tackar för intervjun.  
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