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Abstract 
 
Transparency is a business approach which has become more and more popular for fashion 
companies to apply in recent years. The purpose of transparency is to publish internal 
company information for stakeholders. Most often, the information is about how companies 
act socially, environmentally and economically. This study investigates consumer attitudes 
towards fashion companies that have chosen to apply transparency in their business practices. 
In order to explicate previous research, the study also examines how consumers want this 
information assigned along with what specific information consumers’ request. The study’s 
empirical data is based on nine qualitative interviews conducted with female consumers of 
different ages.  
 
The result of the study shows that consumers in general have no deeper knowledge or 
awareness of transparency or corporate social responsibility. This unconsciousness proved to 
have a major impact on the consumer's behavior, attitude and preferences towards 
transparency. Even though all respondents have a positive attitude towards the idea of 
transparency, there is some skepticism about the concept. The intentions of applying 
transparency and the content that is being conveyed are questioned. Respondents believe that 
the content can easily be manipulated in order to make companies appear better than they 
actually are. However, this skepticism can be reduced if an external party can control and 
review the company's transparency. 
 
This study also shows that consumers are happy to see that companies publish and convey 
internal information. The information should be brief, straightforward and easy to understand. 
It should be assigned to the consumers, instead of asking the consumers to search for it 
themselves. Perceptions of how the information should be conveyed differ greatly among 
respondents depending on age and amount of prior knowledge. Therefore it is crucial for 
companies to adapt the content and pick an appropriate platform for their customers. By 
understanding the target group's preferences, companies can more easily find a starting point 
in their work with corporate social responsibility and more effectively to convey it to 
stakeholders. However, there is a need to raise general awareness of the industry's problems. 
A way to do this is by discussing the subject in broader channels. This study is written in 
Swedish. 
 
 
Keywords: Transparency, Social responsibility, Communication, Consumer attitudes, TRA, 
Textile supply chain 
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Sammanfattning 
 
Transparens är ett arbetssätt som på senare år har blivit mer och mer populärt för klädföretag 
att applicera. Syftet med transparens är att kunna offentliggöra intern företagsinformation för 
intressenter. Oftast handlar informationen om hur företag agerar socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt. Denna studie undersöker konsumenters attityder till klädföretag som väljer att 
applicera transparens i sin verksamhet. För att utveckla tidigare forskningen undersöks även 
hur konsumenter vill tilldelas denna information och vad för specifik information som 
efterfrågas. Studiens empiri bygger på nio stycken kvalitativa intervjuer som hållits med 
kvinnliga konsumenter i olika åldrar.  
 
Resultatet i denna studie visar att konsumenter överlag inte har någon djupare kunskap eller 
medvetenhet om transparens och företags arbete med deras sociala och miljömässiga ansvar. 
Denna omedvetenhet visade sig ha en stor påverkan på konsumentens beteende, attityd och 
preferenser till transparens. Även om samtliga respondenter är positivt inställda till idén av 
transparens finns en skepsis till konceptet. Avsikterna med att applicera transparens och vad 
som förmedlas ifrågasätts. Respondenter anser att innehållet lätt kan förskönas i syfte att få 
företag att framstå som bättre än vad de egentligen är. Denna skepsis anses dock kunna 
minska om en extern part kan kontrollera och granska företags transparens.  
 
Denna studie redogör även att konsumenter gärna ser att företag offentliggör och förmedlar 
intern information. Formatet ska då gärna vara kortfattat och lättförstått, informationen ska 
tilldelas konsumenten istället för att konsumenten själv ska behöva leta upp den. Hur detta ska 
förmedlas skiljer sig mycket åt mellan respondenterna beroende på ålder och mängd 
förkunskap. Därför är det särskilt viktigt för företag att utgå från den specifika målgruppen för 
att kunna välja ett passande format att förmedla via den mest lämpliga plattformen. Genom att 
förstå sin målgrupps preferenser kan företag lättare finna en utgångspunkt i sitt arbete med 
samhällsansvar och mer effektivt förmedla detta till intressenter. Dock finns det ett behov av 
att lyfta branschens problematik utanför företagen och öka konsumenters medvetenhet genom 
att diskutera ämnet i bredare kanaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Transparens, Samhällsansvar, Kommunikation, Konsumentattityder, TRA, 
Textil värdekedja 
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Förord 
 
Detta är en kandidatuppsats inom företagsekonomi som skrivits vid Högskolan i Borås under 
vårterminen 2017. Kandidatuppsatsen har grund i Textilekonomiprogrammet.  
 
Vi vill tacka samtliga respondenter som tog sig tid och medverkade i vår studie. Vi vill främst 
tacka vår handledare Emilia Kvarnström som har gett oss vägledning och stöd under studiens 
gång.   
 
Borås, 1 juni 2017 
 
Malin Eriksson, Ellinor Mattsson och Johanna Vretlund 
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1 Introduktion 
 
 
I detta kapitel presenteras en översikt kring ämnet transparens med utgångspunkt från hur 
behovet av transparenta supply chains har uppkommit för att vidare presentera en 
forskningsöverblick av vad tidigare litteratur har tagit upp. Kapitlet avslutas med en 
problemdiskussion som leder fram till studiens syfte och frågeställningar.  
 
 
Att den textila industrin behöver bli mer hållbar är något få kan undgå. Klädkonsumtionen 
bara i Sverige, har ökat med 30 % sedan millennieskiftet (Linton 2016). Denna ökning 
betyder inte att vi spenderar mer pengar på våra inköp, men vi konsumerar fler plagg än vi 
tidigare har gjort (Naturskyddsföreningen u.å.). Med högre konsumtion av varor med korta 
livscykler (fast fashion) är klädföretagen i jakt på de lägsta priserna. Det har lett till att företag 
har sökt sig utomlands till utvecklingsländer för att komma ner i konkurrenskraftiga 
produktionskostnader. Problemet som uppstår med detta är att varans väg från råvara till 
slutkund (supply chains) idag har blivit så långa och komplexa. Företag har svårt att veta hur 
och vart varenda liten komponent har tillverkats och under vilka arbetsförhållanden (Fashion 
Revolution 2016).  
 
Arbetet i produktionen innebär mer ofta än sällan en stor belastning för människa och miljö. 
Ett exempel på detta är kollapsen av textilfabriken Rana Plaza i Bangladesh år 2013, vilket är 
en av de mest förödande katastroferna inom klädindustrins historia. Dagen den 24 april 
tvingades de 3639 arbetarna in i den förfallande byggnaden mot sin vilja där farliga sprickor 
uppstått i fabriksväggarna. Ägarens val att prioritera vinst framför säkerhet resulterade denna 
dag i 1137 personers död (Global Labour Rights 2014). Till följd av sådana rapporteringar har 
medvetenheten och intresset hos konsumenter för samhället och miljön ökat (Bhaduri & Ha-
Brookshires 2011). Från 2014 till 2015 ökade andelen konsumenter som är villiga att betala 
mer för hållbara produkter från 55 % till 72 % (Nielsen 2015). Detta har lett till att problemen 
som hittills har hållits i bakgrunden bör lyftas fram för att belysa den mörka sanningen som 
fortfarande existerar i början på supply chains (Global Labour Rights 2014). Det är inte alltid 
att liknande problem får lika katastrofala konsekvenser och det är just därför branschen 
behöver samarbeta, för att tillsammans säkerställa rättvisa arbetsförhållanden för alla 
inblandade parter. För att kunna samarbeta företag emellan har branschen börjat implementera 
transparens som verktyg, det vill säga offentliggörande av företags affärsmetoder och 
verksamhetsinformation, vilket ska kunna användas för att säkerställa en hållbar global 
industri och utveckling.  
 
På grund av ökad press från externa intressenter har transparens även blivit användbart i syfte 
att informera offentligheten. Transparens är ett verktyg som skapar social kontroll för enskilda 
aktörer och genererar frihet att ta del av information som individuellt känns viktigt och 
aktuellt, samt agera därefter. Olika konsumenter har olika intressen och krav. Till skillnad 
från tidigare är konsumenter idag mer utbildade samt medvetna om samhället och hållbar 
utveckling. (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011) Transparens genom att offentliggöra mer 
information om företaget är ur ett konsumentperspektiv en viktig aspekt som garanterar att 
företaget kontinuerligt har ett etiskt och rättvist förhållningssätt i sitt arbete (Vaccaro & 
Madsen 2009). I en dialog mellan ledande aktörer inom transparens diskuteras hur global 
förändring kan ske. Nyfikna konsumenter och externa aktörer som ifrågasätter interna aktörer 
samt det nuvarande systemet ses som den troligtvis viktigaste faktorn för att nå förändring. 
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1.1 Transparens – en forskningsöverblick 
 
I tidigare forskning ansågs det finnas tre huvudanledningar till implementerandet av företags 
samhällsansvar (CSR). Antingen i syfte att använda CSR som instrument för att uppnå 
prestationsmål, att företag känner tvång att anpassa sig till intressenternas normer för vad som 
anses lämpligt agerande eller att företag, utan utomstående press, känner motivation att bidra 
till en positiv påverkan på bransch och miljö, där CSR-principer är en del av 
företagsidentiteten (Maignan & Ralston 2002). En oro har växt fram gällande hållbarhet 
gentemot miljö och människa (Carey & Cervellon 2014), vilket ökar intresset för att vara 
transparenta angående företags samhällsansvar (Bhaduri & Ha-Brookshire 2014). Transparens 
som begrepp definieras olika beroende på bransch och författare och kan därför ses som något 
otydlig (Vaccaro & Madsen 2009). Vi kommer i denna studie att definiera transparens som 
medvetet offentliggörande av synlig tillgänglig information till externa intressenter, med stöd 
från Turilli och Floridis förklaring: 
 

[…] The possibility of accessing information, intentions or behaviours that have 
been intentionally revealed through a process of disclosure. (Turilli & Floridi 
2009, s. 105)  

 
Transparens anses vara bra för företag att implementera när; (1) ett företag upplever att 
intressenter inte litar på dem, (2) branschen företaget befinner sig i har ett dåligt rykte, (3) 
företag vill hantera negativ publicitet gentemot märket, (4) företaget erbjuder vanliga tjänster 
och produkter och (5) företaget strävar efter etisk excellens. Företag kan genom att vara 
transparenta därmed ta ett “extra steg” och försäkra sig om att intressenter är väl informerade 
om företaget. (Parris, Dapko, Arnold & Arnold 2016) Om transparens i sin tur påverkar 
konsumenters attityder gentemot företaget till det bättre, blir de mer villiga att köpa företagets 
produkter (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011; McDonald & Rundle-Thiele 2008; Singh, de los 
Salmones Sanchez & del Bosque 2008). 
 
Busse, Schleper, Weilenmann och Wagner (2017) konstaterar att intressenter idag lägger stor 
press på företag att bedriva hållbart affärsbeteende för att förbättra ekonomiska, miljömässiga 
och sociala förhållanden. Uppnås inte detta finns det en stor risk att företag får dålig publicitet 
och försämrat förtroende. Därför är det viktigt att förstå olika intressenters perspektiv för att 
underlätta företags arbete med transparens. Meixell & Luoma (2015) påstår att press på 
företag kan leda till ökad medvetenhet kring hållbarhet, att företag sätter upp mål och 
implementerar metoder för att arbeta på ett mer hållbart vis. Busse et al. (2017) nämner 
svårigheterna för köpande företag att påverka leverantörernas arbete, men att de ändå får ta 
smällen för producenternas vanskötsel. Genom att förstå intressenters olika perspektiv, 
förväntningar och värderingar kan företag använda sig av sina intressenter för att kunna 
identifiera, bedöma och hantera risker inom sina försörjningskedjor samt begränsa sitt arbete 
till de områden som företagets intressenter bryr sig om. Genom att fokusera på de mest 
kritiska intressenternas bedömningar, som har störst risk att påverka företaget negativt, kan 
företag förbättra sin riskhantering och förhindra eventuella negativa incidenter. 
 
Hur företag förmedlar information till intressenter sker på olika vis. Tidigare litteratur har 
huvudsakligen studerat klädföretags transparents genom hur de offentliggör deras supply 
chains, samt hur företag kan vara transparenta genom att redovisa supply chain-kostnader 
(kostnadstransparens). Offentliggörande av supply chains sägs kunna redovisas på två olika 
sätt. Först finns möjligheten att följa företags produktflöden hela vägen från råvara till 
slutprodukt. Detta kan göras genom att företag visar vilka leverantörer de arbetar med och att 



 

3 

företag visar vart deras produkter är tillverkade. Den andra varianten av transparent supply 
chain är att redovisa leverantörers sociala- och miljömässiga förhållanden. Detta kan till 
exempelvis göras genom att publicera leverantörsutvärderingar. (Egels-Zandén & Hansson 
2016) Kostnadstransparens beskrivs av Lowe (2015) med Mohan, Buell och Johns definition 
som; företags offentliggörande av kostnader som är förknippade till produktionen av en vara. 
Detta kan presenteras till konsumenter på många olika sätt. Ett alternativ är att redovisa 
produkters faktiska kostnader, såsom transportkostnader, materialkostnader och vinstpålägg. 
Fokus i tidigare litteratur har varit på transparenta supply chains och kostnadstransparens, och 
är därför de varianterna av transparens vi i denna studie valt att fokusera på. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Hur företag väljer att offentliggöra information är individuellt och kan variera. Genom att 
förstå intressenters perspektiv och vilka globala problem de värdesätter kan företag precisera 
vad de bör fokusera på och redovisa för konsumenter. (Busse et al. 2017) De flesta 
detaljhandelsföretag är transparenta till den grad att de offentligt redovisar hur företaget bidrar 
till att förbättra industrins förhållanden via exempelvis hållbarhetsrapporter och 
årsredovisningar. Företag såsom H&M, Nike och Levis har sedan ett antal år tillbaka agerat 
mer transparent genom att lämna ut listor över de leverantörer som utför företagets produktion 
(Doorey 2011). Trenden tyder dock på att öppna upp sin verksamhet för offentligheten på en 
djupare och tydligare nivå, efter högre press från konsumenter och andra intressenter. Flertalet 
företag gör varianter av detta, bland annat Honest By, Everlane och Nudie Jeans. De gör detta 
genom att redovisa sin supply chain och/eller sina produktionskostnader på ett mer synligt och 
lättillgängligt sätt för kunden, som en del av deras marknadsföring. Detta ger kunden 
möjlighet att se varans väg från råvara till färdig produkt samt förstå hur kostnader för 
enskilda plagg fördelas. I grunden handlar transparens om att på ett lättillgängligt sätt dela 
intern företagsinformation till intressenter (Parris, Dapko, Arnold & Arnold 2016). På så sätt 
kan konsumenter lättare ta ett informerat och ansvarsfullt beslut angående att köpa ett företags 
produkter eller inte.  
 
Organisationen Fashion Revolution, som fokuserar på att öka transparensen av textilföretags 
supply chains, ställer sig den stora frågan hur information kan förmedlas. Informationens 
syfte ska då vara för att göra allmänheten medveten om branschen problematik och öka 
pressen på förändring i branschen. Även om branschaktiva aktörer anser transparens vara ett 
bra medel för att öka medvetenhet är det inte säkert att detta är det bästa alternativet. För att 
det ska lämpa sig som kommunikationsmedel behöver det vara anpassat efter individer som 
inte har djupgående kunskap om branschen sedan tidigare. Det finns här ett glapp i litteraturen 
då vi inte anser att det har studerats hur transparent information bör förmedlas för att möta 
konsumenternas preferenser. Möter det konsumenters preferenser finns det en stor chans att 
det kan leda till en god allmän medvetenhet. 
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1.3 Problemformulering och syfte 
 
Textilbranschens användning av transparens som kommunikationsverktyg gentemot 
konsumenter är i dagsläget ett relativt outforskat område och det finns få väletablerade teorier 
och mönster. Företag är i förstadiet till att upprätta effektiva lösningar för hur informationen 
ska kommuniceras på ett tillförlitligt sätt. Därför finns det ett behov av att veta hur 
intressenter föredrar att ta del av denna information. 
 
Syftet med denna studie är att utöka förståelsen för konsumenters attityder till transparens. Vi 
vill undersöka hur transparent information om företags supply chains påverkar konsumenters 
attityder till transparenta företag och villigheten att konsumera dessa företags produkter. 
Ytterligare vill vi undersöka hur konsumenter föredrar att få information förmedlad. Detta kan 
hjälpa företag att lättare finna en utgångspunkt i sitt CSR-arbete och hur medvetenheten hos 
konsumenter kan förbättras. 
 

1.4 Frågeställningar 
- Vad är konsumenters attityder till klädföretags transparens angående dess supply 

chains? 
- Hur bör information förmedlas för att förbättra konsumenters medvetenhet om den 

textila produktionens sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan? 
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2 Teoretisk referensram 
 
 
I detta teoriavsnitt presenteras modellen ‘Theory of Reasoned Action’ som utgångspunkt 
vilket sedan bryts ner för att förklara teorins centrala begrepp attityd och värdering. Detta följs 
upp med en djupare presentation om kommunikation av transparent information och hur 
transparens samt tidigare kunskap om hållbarhet påverkar konsumenters köpbeteende. 
 
 
För att företag idag ska vara konkurrenskraftiga är att viktigt att de kan erbjuda fler aspekter 
än endast bra pris och kvalitet. Singh, de los Salmones Sanchez och del Bosque (2008) studie 
visar att det finns ett stort behov att öppenhet mellan företag och konsumenter om hållbara 
affärsmetoder. Med kunder som blir allt mer medvetna om miljömässiga- och social 
förhållanden, ökar efterfrågan på information angående hållbarhet och företags produktion.  
Kravet på transparens blir därför allt viktigare och det blir mer riskfyllt för företag att dölja 
dåliga förhållanden inom deras supply chain (Bhaduri och Ha-Brookshire 2011). Stor del av 
litteraturen fokuserar därav på hur hållbarhet och transparens påverkar kunden, framförallt 
konsumenters tillit, köpavsikter och attityder till företag. 
 

2.1 Theory of reasoned action perspective 
 
Bhaduri och Ha-Brookshires (2011) modell ‘Theory of Reasoned Action’ (TRA) visar att 
konsumentens tidigare kunskap om området och deras medvetenhet om företags transparenta 
kommunikation, påverkar konsumentens attityd gentemot företag vars produkter inte bidrar 
till lika stor påverkan på miljö och människa och är då mer villiga att köpa företagets 
produkter, vilket illustreras i figur 1.  
 
TRA är en modell som har utvecklats utifrån den existerande Fishbein-modellen från 1980. 
Ursprungsteorin menar att köpavsikter påverkas av konsumentens attityder och värderingar, 
där värderingarna baseras på konsumentens hedoniska (känslomässiga)- och utilitaristiska 
(kunskapsbaserade) värderingar samt värderingar kring socialt ansvar (nyttobaserade). Teorin 
är bearbetad av Bhaduri och Ha-Brookshire då de upptäckte tre påverkande aspekter på 
individers attityder och värderingar, när de studerade konsumenters köpavsikter gentemot 
produkter från företag med transparenta arbetssätt. Dessa tre aspekter var tidigare kunskap, 
pris/kvalitet och tillit/misstro, och är gråmarkerade i figur 1. De kan med sin studie därför 
utmärka fyra huvudsakliga teman som påverkar konsumenters köpbeteende mest angående 
köp från transparenta klädföretag. Bhaduri och Ha-Brookshire konstaterar att det finns ett 
samband mellan konsumenters tidigare kunskap om hållbarhet och attityder gentemot 
transparenta företag. Konsumenter med högre kunskap om den textila branschens påverkan 
menar författarna har stor påverkan på vad konsumenter anser om företaget och transparens. 
De kunde även se att en misstro till vad företag påstod i informationen som delges. Förtroende 
är därför en viktig aspekt för transparenta företag, att konsumenter känner att de kan lita på 
informationen som förmedlas. Genom att köpa produkter från företag som är transparenta 
kunde de tyda att konsumenter får positivt förändrade värderingar. Konsumenter påstås må 
bättre av att köpa produkter där de har fått veta hur produktionen har gått till. Sist konstaterar 
de makten pris och kvalitet har på köpbeslut. Även om konsumenter är villiga att konsumera 
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företagets produkter på grund av transparent agerande så berodde köpbeslutet i slutändan på 
produktens kvalitet och om den hade ett passande pris. 
 

 
Figur 1: Theory of reasoned action perspective (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011) 
 

2.2 Attityd 
 
Attityd sammanfattas av Ajzen (2001) som en summering av personliga utvärderingar utifrån 
dimensioner där ett objekt kan uppfattas som bland annat bra eller dåligt och skadligt eller 
gynnsamt. Detta borde innebära att endast en attityd kan uppfattas gentemot ett objekt. Ajzen 
menar dock att när vi infinner oss nya attityder gentemot ett objekt, väger denna tyngre men 
det betyder inte att den tidigare attityden helt försvinner. Beroende på vilket perspektiv 
objektet sätts i, genereras olika typer av attityder. Dock förändras inte attityder till objekt hur 
som helst. Attityder till olika objekt grundas till stor del av informationens personliga relevans 
där ju högre relevans en viss information har för individen, desto starkare är attityden och 
svårare att förändra.     
 
När konsumenters attityder angående CSR har diskuterats i tidigare studier, är det hur 
konsumenternas attityder till företags CSR påverkar deras köpbeteende och villighet att köpa 
företagets produkter (Schmeltz 2012). Även om konsumenter har en positiv attityd till att 
företag förmedlar CSR finns det även en stor del skepsis till innehållet som förmedlas 
(Beckmann 2007). Bhattacharya & Sen (2004) menar att konsumenter ofta ifrågasätter 
klädföretags motiv till att arbeta med CSR. Deras studie visar även att det finns två faktorer 
som minskar denna skepsis. Den första är om företagen har en positivt rykte i allmänhet och 
den andra är om de anser att det finns en matchning mellan företaget och dess CSR satsningar. 
Konsumenter hade också en mer positiv attityd till företag som jobbar med CSR i 
förebyggande syfte än företag som gör det i en form av skydd mot kritik. 
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2.3 Värdering 
 
Bardi och Schwartz (2003) menar att personliga värderingar tyder på vad en individuellt anser 
vara viktigt. Vad någon enskilt anser viktigt behöver inte vara viktigt enligt någon annan. 
Värderingar kan vidare förklaras genom sex aspekter, där värderingar; (1) är övertygelser, (2) 
hänvisar till önskvärda mål, (3) överskrider specifika åtgärder och situationer, (4) fungerar 
som normer eller kriterier, (5) rangordnas av betydelse och (6) den relativa betydelsen av flera 
värderingar vägleder agerande (Schwartz 2012). Handlingar och uttalanden av värderingar 
antingen överensstämmer eller strider mot varandra då personliga värderingar har 
psykologiska, sociala och praktiska konsekvenser (Bardi & Schwartz 2003). Vidare menar 
Stern, Dietz, Abel, Guagnano och Kalof (1999) med “value-belief-norm”-teorin att en 
individs grundläggande värderingar konstruerar individens medvetenhet och känsla av ansvar 
gentemot samhälle och föremål som hotas. Detta gör i sin tur individens känsla av skyldighet 
att engagera sig och vilja att bidra till specifika ändamål starkare. I Bhaduri och Ha-
Brookshires utarbetade TRA-modell (2011) utmärker de tre huvudsakliga värderingar; 
utilitaristiska värderingar, hedoniska värderingar och värdering av samhällsansvar. Dessa tre 
anses vara de främsta värderingarna som påverkar konsumenters köpavsikter gentemot 
klädföretag med transparenta arbetsprocesser.  
 
I Maxham och Netemeyers studier angående word-of-mouth (WOM) från 2003, presenterat 
av Kang och Hustvedt (2014), visas det att det finns en större chans för transparenta företag 
att positiv WOM förmedlas om konsumenten upplever att företaget i fråga delar samma 
grundläggande värderingar. Positiv WOM är även mer troligt att genereras om företaget inte 
går emot industritypiska värderingar och normer gällande samhällsansvar. 
 

2.4 Kommunikation av transparent information 
 
Även om företag har all information tillgänglig för alla att ta del av, betyder det inte att 
intressenter aktivt gör valet att läsa denna information. Villigheten att läsa den tillgivna 
informationen och intresset för hållbarhet hos konsumenter har konstaterats öka när 
informationen tilldelas ofrivilligt. (Bhaduri och Ha-Brookshire 2011) Schmeltz (2012) studie 
visar att unga konsumenter föredrar att få information angående företags CSR kommunikation 
tydligt faktabaserad snarare än vagt uttryckt. Konsumenterna i Schmeltz studie föredrar att få 
informationen om CSR via paketering, tv och hemsidor. Gams studie (2011) angående 
moderelaterad information visar på att 64 % av de tillfrågade tog del av kommunikation 
genom olika typer av tidningar, 28 % fick den via TV och 8 % via WOM genom vänner och 
familj. WOM är en informell typ av kommunikation mellan konsumenter som väger tungt när 
attityder och beteenden tar form. Rekommendationer från informanter konsumenter värderar 
högt har stor betydelse för att känna att ett informerat köpbeslut kan tas (Chong Lim & Chung 
2014). Bhattacharya & Sen (2004) menar att konsumenters villighet att köpa produkter från 
företag som jobbar med CSR påverkas mer av positiv WOM än att de själva har läst om och 
vet vad företaget gör för CSR arbete.  
 
Då stor del av informationen tas emot via reklam är det av stor vikt att klädföretag inte endast 
reflekterar över vad som sägs utan även hur det förmedlas (Modig, Dahlén & Colliander 
2014). Shannon och Weavers (se Duncan & Moriarty 1998) kommunikationsmodell används 
ofta för att beskriva hur ett meddelande går från sändare till mottagare och hur sambandet ser 
ut mellan orsak och verkan. Budskapet formas av sändaren och sänds sedan till mottagare i 
form av en signal. Mottagare tar emot signalen och omvandlar alternativt tolkar signalen. 
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Mellan sändare och mottagare finns dock en större mängd störningar som kan påverka 
kommunikationen. Dessa störningar kallas ofta brus. Brus kan påverka kommunikationen på 
olika sätt. Det kan handla om att mottagaren inte ser en viss annons då andra annonser är mer 
synliga. Brus kan även handla om att mottagare inte hör vad som sägs i en reklam på TV. 
Brus förekommer alltid och är omöjligt att helt undvika. Det är därför viktigt att utforma 
budskapet med brus i åtanke. 
 

2.5 Transparent informations och tidigare kunskaps påverkan på 
köpbeteende 

 
Vad de flesta författare kan enas om är att transparens ökar företags legitimitet (Bhaduri & 
Ha-Brookshire 2011). Flera studier (Kang & Hustvedt 2014; Lafferty & Goldsmith 1999) 
menar att konsumenters tillit och attityd ökar till de företag som är mer transparenta och 
förmedlar sitt hållbarhetsarbete angående CSR till offentligheten. Detta menar Egels-Zandén 
och Hansson (2016) leder till att konsumenter känner en större villighet att konsumera ett 
företags produkter. Hustvedt och Bernard (2010) antyder att konsumenter med positiv attityd 
till CSR är mer villiga att betala extra när sådan information anges i produktinformationen. 
Med ett ökad förtroende och positiv attityd till företagets CSR så är konsumenter även mer 
villiga att bortse från viss tillfällig negativ publicitet (Bhattacharya & Sen 2004). Bhaduri och 
Ha-Brookshire (2011) menar dock att även om en konsument är positivt inställd till ett 
företags transparens krävs det att konsumenten har ett generellt förtroende till företagets 
strategier för att det positivt ska påverka konsumentens villighet att köpa företagets produkter. 
En ökad positiv inställning till företag kan även förknippas med varumärkeslojalitet och en 
starkare relation mellan företag och dess intressenter (Bhattacharya & Sen 2004). Singh, de 
los Salmones Sanchez och del Bosque (2008) konstaterar att alla företag kan dra nytta av att 
dela denna typ av information med konsumenter då de genom att möta konsumenters 
efterfrågan kan öka sin lönsamhet. Trots att konsumenter har en positiv attityd till företags 
CSR menar Bhattacharya & Sen (2004) att detta endast leder till köp när produkten har hög 
kvalité och när de inte behöver betala extra för denna typ av produkt. Det som ökar chansen 
för konsumenter att betala extra är att företag tydligt visar att pengarna går till de olika CSR 
aktiviteterna. 
 
Kunskap om den textila produktionens påverkan på miljö ökar oron angående 
miljöproblematik i sin helhet. Genom att förstå den miljöförstörande påverkan påverkar detta 
konsumtionen av textilier. (Brosdahl & Carpenter 2010, se Oh & Abraham 2015) Kozar och 
Hiller Connell (2013) studerar sambandet mellan konsumenters kunskap, attityd och beteende 
gällande sociala problem i textilbranschen. Kozar och Hiller Connell menar att konsumenter 
som har ökad kunskap och mer åsikter kring sociala problem är mer villiga att betala extra för 
mer hållbara produkter eller köpa produkter från företag som jobbar mer med dessa problem. 
Dock betyder det inte att generell kunskap om hållbarhet direktöversätts till hållbara 
konsumtionsvanor (Kim & Damhorst 1998, se Oh & Abraham 2015). 
 
Vidare undersöker Rao och Sieben (1992) om skillnader i nivå av tidigare kunskap påverkar 
två huvudaspekter; (1) prisacceptans och (2) till vilken utsträckning olika typer av information 
granskas. Tidigare kunskap syftar i Rao och Siebens studie på bland annat kvalitet, 
varumärkes- och butiksinformation och köp- och användarupplevelse. Studien visar på att 
respondenterna med låg nivå av tidigare kunskap hade tendens att uppge lägre prisnivåer för 
maximum- och minimum för, i detta fall, en blazer. Beroende på respondenternas 
kunskapsnivåer utgick de från olika typer av information när de skulle bedöma produkters 
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kvalitet. De med hög kunskap förlitade sig främst på yttre produktinformation såsom pris då 
de kan, utifrån sin kunskap, bedöma om produkten är värd priset. De med låg kunskap 
förlitade sig även dem på yttre produktinformation, men då på grund av att de inte kunde tolka 
inre information som gavs. Det var i kunskapsnivåns mellanskikt som den inre 
produktionformationen, såsom produktkvalitet, hade störst betydelse då tendensen för att 
jämföra information var högre.  
 
Den information som påverkar konsumenter mest visar sig, enligt Bhaduri och Ha-Brookshire 
(2011), handla om produktionens sociala påverkan snarare än produktionens miljömässiga 
påverkan. McDonald & Rundle-Thiele (2008) styrker detta då de menar att CSR-frågor som 
rör de anställda, såsom barnarbete, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, är de 
faktorer som konsumenter bryr sig mest om. Arbete för att förbättra samhällen runt omkring 
leverantörernas verksamhet är dock det som bidrar till minst tillfredsställelse för 
konsumenten. Trots att konsumenter har en positiv attityd till företags CSR menar 
Bhattacharya & Sen (2004) att detta endast leder till köp när produkten har hög kvalité och 
när de inte behöver betala extra för denna typ av produkt. Det som ökar chansen för 
konsumenter att betala extra är att företag tydligt visar att pengarna går till de olika CSR 
aktiviteterna. 
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3 Metod 
 
 
I detta avsnitt kommer en presentation av de metodologiska val som gjorts. Inledningsvis 
motiveras valet av studiens design för att vidare förklara hur urvalsprocessen gått till. 
Avsnitten efter presenterar utformning av intervjuguiden och de teman som intervjuerna har 
grundats på utifrån vad tidigare litteratur har betonat kring ämnet transparens och hur 
genomförandet av intervjuerna såg ut. Avslutningsvis kommer en reflektion över studiens 
kvalité samt etiska överväganden samt de metodval som har gjorts. 
 

3.1 Studiens design – kvalitativa intervjuer 
 
För att ta reda på intressenters perspektiv, med chans till nya lösningar, ville vi komma i 
kontakt med konsumenter i ett sammanhang där respondenterna kan svara med komplexa, 
reflekterande och innehållsrika svar. Detta för att reda ut varför de har dessa åsikter och hur 
åsikterna påverkar deras konsumtionsvanor (Trost 1997). Med detta i åtanke valde vi att 
utföra en kvalitativ tvärsnittsstudie för att få en detaljerad bild av konsumenternas attityder 
och preferenser är i nuläget (Bryman & Bell 2014). Genom att genomföra en kvalitativ studie 
kan vi få djupare kunskap om hur konsumenter resonerar i ord snarare än siffror (Bryman & 
Bell 2015). Vi får även en förståelse för konsumenters resonemang och reaktioner och kan 
vidare utifrån detta urskilja handlingsmönster (Trost 1997). 
   
Kvalitativa studier tillåter många typer av datainsamlingsmetoder. Kvalitativa intervjuer 
bygger inte på variabler och siffror som gör resultatet konkret, vilket har resulterat i att 
metoden tidigare har bemötts med viss skepsis, men på senare år ökat i förtroende.  Kvale, 
Brinkmann och Torhell (2014) karakteriserar semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 
nyckelord utifrån ett perspektiv där syftet är att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna 
perspektiv. Kvalitativa intervjuer är i denna studie, utifrån dessa nyckelord, en passande 
metod då studiens syfte är att tolka och förstå centrala teman i respondentens levda 
vardagsvärld. För att kunna göra detta är nyckeln att beskriva specifika händelser på ett 
nyanserat och deskriptivt sätt, där det finns en öppenhet hos intervjuaren för nya och oväntade 
fenomen inom intervjuarens bestämda teman. 
 

3.2 Urval 
 
Vid kvalitativa studier är det viktigt att få en variation av den population som undersöks 
(Trost 1997; Öberseder, Schlegelmilch & Gruber 2011), därför valdes ett ändamålsenligt 
snöbollsurval för att kunna försäkra oss om att en bredd på individernas ålder och 
förkunskaper på området uppnåddes och därmed få fler perspektiv på samma problematik. Vi 
började med att tillfråga personer från vårt egna sociala nätverk och bad sedan dessa att 
rekommendera ytterligare personer att delta i studien. Det slutliga urvalet bestod av nio 
kvinnor i åldrarna 23-47. Begränsningen till endast kvinnor beror på vad en studie av Falk och 
Campbell (1997) påstår, att män och kvinnors inställning och köpbeteenden skiljer sig mycket 
åt när det kommer till tiden som läggs ner på att undersöka olika köpval. De menar även att 
kvinnor gärna spenderar både tid och energi på konsumtion och att kvinnor tillfredsställs av 
köpprocessen mer än män. Antalet intervjupersoner begränsades till nio konsumenter för att 
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lättare kunna hantera, analysera och överblicka intervjumaterialet men även på grund av den 
tidsbegränsning som fanns (Trost 1997). Fokus lades på att utföra välgjorda intervjuer och på 
att kunna utföra omfattande analyser av eventuella mönster och variationer. Väl förberedda 
intervjuer och välgjorda intervjuer kan många gånger väga tyngre än många intervjuer (Kvale, 
Brinkmann & Torhell 2014). 
 
Samtliga respondenter i studien blev redan vid första kontakt informerade om studiens syfte 
för att kunna ta ett informativt beslut om att delta eller inte. Därefter informerades de 
potentiella respondenterna om hur lång tid intervjuerna beräknades ta där ett sannolikt 
dröjsmål inräknades. En del potentiella respondenter svarade vid förfrågning om medverkan 
att de inte var insatta i ämnet eller att de inte hade något intressant att bidra med. Dessa 
personer informerades om att alla svar var av intresse och att svaren kommer vara anonyma. 
Om dessa personer trots detta inte var intresserade accepterades det, deltagande måste ske 
frivilligt (Trost 1997). 
 

3.3 Utformning av intervjuguide 
 
Intervjun var uppbyggd utifrån en intervjuguide indelad i fyra olika teman; (1) 
konsumenternas vanor och kunskap, (2) köpbeteende, (3) deras åsikter angående transparens 
och transparenta klädföretag samt (4) preferenser angående hur informationen ska förmedlas. 
Varje tema hade ett antal underfrågor som täckte de områden som vi ville få besvarade, bland 
annat mer utvecklande frågor för att uppnå en mer djupgående förståelse av respondentens 
åsikter och syn på transparens. Intervjuerna utfördes med en låg grad av standardisering, 
vilket betyder att frågorna i sig och ordningen i hur de ställdes anpassades under intervjun 
efter det samtal som pågick under just den intervjun (Trost 1997). Frågorna formulerades på 
ett lättförståeligt sätt utan teoretiska termer (Bryman & Bell 2014). Detta resulterade i en ökad 
känsla av att intervjun var en form av ett vardagligt samtal där respondent kände sig mer 
bekväm med att förklara tankar på ett mer deskriptivt och nyanserat sätt.  
 
Frågor såsom “Hur pass insatt skulle du själv säga att du är i textilbranschens inverkan på 
miljön och de människor som arbetar i den?”, “Har du någon gång kollat på ett företags 
hemsida efter information om arbetet som ligger bakom produkterna?” och “Är hållbarhet 
något du har i åtanke i ditt vardagliga liv? /Hur har hållbarhet i dess olika former grund i ditt 
vardagliga liv?” ställdes för att ta reda på respondenternas kunskap om området och andra 
vanor relaterade till hållbarhet. Dessa frågor inspirerades av tidigare studier som gjorts av 
bland annat Kozar och Hiller Connell (2013) men även Bhaduri och Ha-Brookshires (2011). 
För att få en övergripande bild av den intervjuades köpbeteende så ställdes frågan “Beskriv 
hur det vanligtvis går till när du handlar kläder?”. För att få en djupare förståelse över om 
deras köpbeteende hade en koppling till hållbarhet ställdes frågor som “Flera företag har 
speciellt märkta produkter för deras mer miljövänliga alternativ, är detta något du reflekterat 
över?”, “Har du någon gång letat efter produkter med sådana märkningarna när du handlat 
kläder?” och “Om du skulle köpa ett plagg som var producerat på ett hållbart sätt, av vilket 
anledning skulle du göra detta?”. Samtliga frågor och dess utformning tillhörande detta tema 
har inspirerats av tidigare studier (Bhattacharya & Sen 2004; Kang & Hustvedts 2014; 
Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). 
 
För att få en kunskap om hur konsumenter föredrar att få transparent information ställdes 
frågor såsom “Om du i en klädbutik som du brukar handla i fick information om hur 
företagets produktion går till och hur förhållanden i deras fabriker såg ut mm via till exempel 
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olika skyltar i butiken. Vad hade du tyckt om det? Skulle du läst dem?”. Respondenterna bads 
även svara på frågor såsom “På vilket sätt hade det varit bäst att förmedla transparent 
informationen till dig?” och “Vilken kanal eller plattform hade varit det bäst för företag att 
använda för just dig?”. Detta tema har inte tidigare undersökts så frågorna grundar sig därför 
inte i någon tidigare litteratur då detta är något som saknas. 
 
I sista delen av intervjun var fokus på hur respondenten ställer sig angående transparent 
information och transparenta företag genom att ställa frågor som “Vilken information tycker 
du är viktigast att kunna ta del av innan ett köp?”, “Om du i en klädbutik som du brukar 
handla i fick information om hur företagets produktion går till och hur förhållanden i deras 
fabriker såg ut med mera via till exempel olika skyltar i butiken. Vad hade du tyckt om det?” 
och “Hur känner du för företag som väljer att offentliggöra deras arbeten?”. Dessa frågor har 
inspirerats av tidigare forskning om konsumenters attityder till hållbarhet och transparens 
(Lafferty & Goldsmith 1999; Kang & Hustvedts 2014; Busse et al. 2017; Ajzen 2001). 
 

3.4 Genomförande av intervjuer 
 
Som förberedelse studerades intervjuguiden noga så att intervjuare var bekant och bekväm 
med frågorna och guidens upplägg. Detta för att intervjuare lättare skulle kunna variera 
intervjuns struktur efter person och situation. Detta bidrog till att respondenterna kunde känna 
sig mer bekväma och lämna svar där svaren innehöll konkret information med nya vinklingar 
(Kylén 2004). Intervjuerna strävade efter att hålla sig till Kyléns (2004) trattmodell för 
intervjuer. Modellen består av sex olika steg; öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, 
information och avslutning. Intervjuerna öppnades alltid upp med en kort presentation av både 
intervjuare och intervjuns avsikt. När intervjufrågor sedan ställdes lämnades utrymme för 
respondent att utveckla sina svar, i detta steg strävade intervjuaren efter att vara så tystlåten 
som möjligt. Efter den fria berättelsen såg vi till att respondentens svar blev mer konkreta och 
exakta där följdfrågor för att få en djupare förståelse ställdes. Efter detta kom en kontroll, i 
vissa fall gjordes detta med en typ av sammanfattning som sedan respondenten fick bekräfta 
eller förneka. Ett antal gånger bads även respondent att ge ett relevant exempel. När alla 
intervjufrågorna ställts kom steget information. Här informerades deltagarna ytterligare om 
undersökningen och i vissa fall hade deltagarna frågor som besvarades. Som avslutning 
tackades samtliga deltagare för deras medverkan, vi frågade även om det var okej att 
återkomma om ytterligare frågor skulle uppkomma. 
 
Nio konsumenter intervjuades under 30 till 40 minuter långa intervjuer. Intervjuerna hölls i en 
tyst miljö, i grupprum på Högskolan i Borås eller i den intervjuades hem för att inget skulle 
förstöra inspelningen men även för att annat inte skulle kunna påverka respondenterna. För att 
undvika att den intervjuade känner sig underlägsen genomfördes intervjuerna med endast en 
intervjuare (Trost 1997). Intervjuerna spelades in för att säkerställa att all information kom 
med. Kompletteringar i form av anteckningar gjordes även under tiden som intervjun pågick 
med eventuella aspekter utöver det som sades. 
 
Efter genomförandet av intervjuerna så transkriberades inspelningarna för att kunna få en 
övergripande bild av det insamlade datamaterialet. Efter transkriberingen gjordes en analys av 
materialet genom att först tematisera respondenternas svar utifrån intervjuguidens 
grundläggande teman. Inom varje tema strukturerades texten upp med olika nyckelord för att 
genom diskussion och ytterligare läsning analysera datamaterialet. 
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3.5 Metodreflektion 
 
Vid kvalitetsbedömning av uppsatsen analyseras reliabiliteten och validiteten. Det finns 
brister i hur väl dessa begrepp kan appliceras på kvalitativa undersökningar. De har därför 
justerats när de används för kvalitativa undersökningar som intern och extern 
validitet/reliabilitet. (Bryman & Bell 2014) För att styrka resultat jämfördes studiens resultat 
med hur väl det stämde överens med liknande undersökningar (Beckmann 2007; Bhaduri & 
Ha-Brookshire 2011; Kozar & Hiller Connell 2013; Kang & Hustvedts 2014) i syfte att öka 
den interna validiteten (Bryman & Bell 2014). Ett problem med kvalitativa studier och 
intervjuer är att det är svårt att generalisera resultatet till en population då djup efterfrågas 
snarare än bredd (Bryman & Bell 2014). Bredd menar Trost (1997) dock inte är målet med 
kvalitativa studier, målet är snarare att förstå och hitta mönster i det som har undersökt. Då 
respondenterna i denna studie är av olika åldrar och har olika bakgrunder och förkunskaper 
motverkar detta problematisering något och ökar studiens externa validitet. En studie med hög 
extern validitet kan generalisera (Bryman & Bell 2014). Syftet med denna studie är dock inte 
att kunna överföra resultatet till andra områden, vilket är en av anledningarna till att studiens 
urval är begränsat till nio respondenter.  
 
Då intervjuerna utfördes med olika intervjuare förbättrades den interna reliabiliteten genom 
att i efterhand tillsammans ta del av alla intervjuer och tillsammans analysera och tematisera 
intervjuerna för att minimera risken för skilda tolkningar (Bryman & Bell 2014). Trots 
svårigheter att i kvalitativa studier få en hög extern reliabilitet minimeras denna brist genom 
att tydligt beskriva tillvägagångssättet av denna studie. 
 
Under datainsamlingsprocessen har Bryman och Bells (2014) etiska principer funnits i åtanke. 
Samtliga respondenter har varit väl informerade om studiens syfte för att de själva skulle 
kunna ta ett informerat beslut om att delta i studiens intervjuer. Respondenterna har alla varit 
medvetna om att ljudinspelningar skedde under intervjuerna. Intrång på privatlivet är en 
annan etisk princip som funnits i åtanke för att kunna agera på ett etiskt sätt. Deltagarna fick 
innan intervju klart för sig att de kommer kunna delta anonymt. Istället för att använda namn 
kommer deltagarna i studien kallas P1, P2 och så vidare. Detta lugnade vissa deltagare som 
var oroliga att deras svar skulle ses som felaktiga. Samtliga hade även möjlighet att avstå från 
att svara på frågor om de så önskade. Väl under intervjuerna upplevde vi osäkerheten som 
respondenterna inledningsvis uttryckte. Detta gjorde att resonemangen inte blev lika 
reflekterande och djupgående som vi förväntat oss. Vi hade möjligtvis kunna motverka detta 
något genom att erbjuda mer förklarande exempel och ställa ytterligare följdfrågor. 
 

Alternativ metod 
 
Individuella intervjuer och fokusgrupper kan i många lägen användas i samma typ av studier 
men de två metoderna har båda för- och nackdelar. Innan metodval är det viktigt att utvärdera 
om studien gynnas mest av att studera den enskilda individens åsikter eller det sociala 
sammanhanget (Bryman & Bell 2014). Fokusgrupper skulle vara ett alternativ i denna studie 
då fokusgrupper hjälper till att komma i kontakt med konsumenter i ett sammanhang där de 
kan beskriva sina åsikter och diskutera dessa med andra konsumenter (Halkier & Torhell 
2010). Den enskilda individens åsikter lyfts däremot sämre fram med hjälp av fokusgrupper 
och deltagarna får inte samma utrymme än om det hade varit en enskild intervju. 
Fokusgrupper kan även hindra att olikheter mellan individer lyfts fram, såsom olikheter i 
erfarenheter och olika perspektiv (Halkier & Torhell 2010). Då de individuella åsikterna 
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angående transparens ansågs vara viktigare än hur dessa åsikter diskuteras i ett socialt 
sammanhang valdes därför individuella intervjuer istället för fokusgrupper. Enligt Bryman & 
Bell (2014) har forskaren även mindre kontroll över utfallet av diskussionen när 
undersökningen sker i form av fokusgrupper, än vid individuella intervjuer. Ännu en negativ 
aspekt med fokusgrupper är att den insamlade datan är svår och tidskrävande att sammanställa 
och analysera. Vid diskussioner är det inte ovanligt att deltagare bland annat pratar i mun på 
varandra vilket gör det svårt för forskarna att urskilja röster i inspelningen. Organiseringen av 
fokusgrupper är också något som försvårar arbetet då deltagarna måste vara på samma plats 
vid ett och samma tillfälle. På grund av dessa faktorer ansågs individuella intervjuer vara mest 
lämpligt för denna studie och för den givna tidsramen. 
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4 Empiri 
 
 
I detta avsnitt presenteras huvudsakliga aspekter som framkommit av de genomförda 
intervjuerna. Efter en presentation av våra respondenter i tabellen nedan kommer detta avsnitt 
att inledningsvis presentera de iakttagelser som kunde ses under intervjuernas gång över den 
generellt låga medvetenheten och höga osäkerheten som kunde uppmärksammas mellan 
raderna på vad respondenterna sade. Vidare presenteras respondenternas osäkerhet till 
företags ärlighet, vilket genererar en skepsis till transparens i praktiken. Respondenterna är 
tveksamma till informationen som förmedlas och förklarar därför hur företag och andra 
aktörer kan informera konsumenter på effektiva tillvägagångssätt. Empirin visar även att 
medvetenhet och värderingar påverkar villigheten att konsumera transparenta företags 
produkter. 
 

4.1 Presentation av respondenter 
 
Tabell 1. Respondenter 

 

4.2 Låg medvetenhet och osäkerhet 
 
Medvetenheten angående textilbranschens påverkan är låg och under genomförandet av 
intervjuerna kände vi av en större osäkerhet hos respondenterna kring ämnet. Redan vid första 
kontakt inför intervjuerna var flertalet respondenter osäkra på om de hade kunskap och 
erfarenhet att bidra med. De kände inte att de var insatta på ämnet hållbarhet men även att det 
är något de bör vara medvetna om. Respondenterna P2, P3 och P5 visade stor tveksamhet när 
de inledningsvis ställdes frågan om de tänkte på hållbarhet i deras vardag. Det blev långa 
pauser där de hade svårt att själva komma på vad, eller om, de gör någonting i sin vardag på 
grund av hållbarhetsskäl. 
 

Deltagare Ålder Sysselsättning Bostadsort 

P1 23 Student Butikschef, Butiksmedarbetare i klädbutik  Borås 

P2 47 Arbetar på flyktingförläggning Askersund 

P3 37 Operationssjuksköterska Västerås 

P4 35 Mammaledig/Försäljare Örebro 

P5 45 Undersköterska Västerås 

P6 25 Student Arkitekt Lund 

P7 26 Student Logoped Göteborg 

P8 23 Student Ekonomi Göteborg 

P9 28 Student Textilekonom, Butiksmedarbetare i klädbutik Göteborg 
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I majoriteten av intervjuerna uttalades en låg nivå av uppmärksamhet gentemot vilken 
information om sin CSR företag förmedlar. Fem av nio respondenter påstod sig känna till 
delar av H&Ms arbete och miljömärkningar som de uppmärksammat i butik eller via reklam. 
Flertalet respondenter gav exempel på andra företag de uppmärksammat, men de kunde inte 
exemplifiera specifikt vad företaget har gjort för att förmedla informationen. Exemplen 
förmedlades ofta av respondenterna med ett visst tvivel genom att säga sig inte minnas och 
använda ord som “tror” och “kanske”. Undantaget här är studenterna som studerar ämnet 
textil och som därför har mer kunskap om området. Det finns också ett underliggande intresse 
då informationen diskuteras genom studierna.  
 
Flera respondenter förmedlade en ängslan för hur icke insatta de var i ämnet och att de hade 
en form av dåligt samvete över deras konsumtionsvanor. Det blev extra tydligt när 
respondenterna fick frågor som de konstaterar inte tänkt på innan, exempelvis om de någon 
gång själva sökt information angående företags produktion eller CSR. P5 visar ett tydligt 
tvivel då hon säger att “det brukar jag inte göra, det kan jag ju säga. Då kanske jag är en dålig 
människa för det”. Respondenter som erkände att det inte var så insatta eller konsumerade 
utan hållbarhet i åtanke, kommenterade ofta att detta var något som de önskade vara bättre på 
eller att de fick dåligt samvete av att ha bristande medvetenhet. I vissa fall, och framförallt 
efter lite betänketid var respondenterna noga med att argumentera varför de inte gör mer 
hållbara val.  
 
Det dåliga samvetet avspeglar sig i försök att visa ett större intresse än vad som faktiskt finns. 
Detta bidrog till att mycket av resonemangen i flera intervjuer sade emot varandra. Samtidigt 
som flera respondenter uttryckte en villighet att utveckla sin kunskap och en önskan att få mer 
information, ville ingen riktigt anstränga sig för att få den kunskapen. När de väl ska 
konkretisera hur de faktiskt vill få den här typen av information kommer deras lathet fram och 
deras svar blir att de vill få det så kort och lättläst som möjligt. 
 

4.3 Köpbeteende beroende på tidigare kunskap och personliga 
värderingar 

 
Alla de nio respondenterna beskrev sig själva ha ett övergripande hållbarhetstänk i sin vardag 
där de gör enklare insatser i hemmet som inte är speciellt tidskrävande. Endast två av 
respondenterna (P1 & P9) anser sig själva vara pålästa och insatta i textilbranschens inverkan 
på miljön och de människor som arbetar inom den. De två respondenterna studerar båda på 
Textilhögskolan, vilket de förklarar som den primära anledningen till sitt intresse och sin 
kunskap. Respondent P7 och P8 anser sig ha viss kunskap och inblick i ämnet. De båda är 
yngre konsumenter som utbildar sig på högre nivå. Resterande respondenter uppger sig helt 
sakna kunskap även om det i många intervjuer framgick senare att de hade någon sorts 
grundkunskap. Majoriteten av dessa respondenter är över 35 år och är inte yrkesverksamma 
inom den textila branschen. Oberoende på kunskapsnivå sade åtta respondenter att de vill vara 
mer medvetna och ta del av mer information om textilbranschens påverkan. En individ (P3) 
skiljde sig dock markant från de övriga åtta då hon ansåg sig vara helt ointresserad av 
hållbarhet som koncept.   
 
När respondenterna besvarade frågan om varför de skulle kunna tänka sig att köpa varor 
producerade på ett hållbart sätt svarade majoriteten att det är för att främja miljö och/eller 
människa. Respondent P6 menar däremot att hon köper hållbart producerade produkter med 
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uppfattning om att de är av högre kvalitet och därför håller längre. På så sätt minskar hennes 
totala konsumtion.  
 
Textilstudenterna med god kunskap om branschen är de enda som har information angående 
hållbarhet i åtanke när de köper nyproducerade kläder. Respondent P9 var noga med att 
poängtera att hon undviker att köpa varor från de största kedjorna där priserna är i lägsta laget, 
då “fast fashion”-filosofin inte är något hon vill bidra till. P1 handlar fortfarande hos dessa 
typer av företag som P9 undviker. Hon försöker undvika vissa produkter men på grund av 
jobb blir det dock en del billiga inköp. 
 

[…] det blir ju särskilt då man jobbar inom fast fashion. Man hamnar ju ganska 
ofta där man måste vara uppdaterad. Så det kanske inte heller är ett så hållbart 
tänk, att man shoppar så ofta. Men jobbar man inom branschen så blir det lätt så 
[…] Men på såna företag köper jag exempelvis inte jeans, för att jag vet att jeans 
är det värsta att producera, speciellt svarta jeans, med färgningen. Så där försöker 
jag tänka… (P1) 

 
P3 som är minst intresserad av att öka sin medvetenhet håller sig precis som P9 ifrån de 
största kedjorna, detta är dock endast av design skäl då detta är det enda hon tar hänsyn till 
innan köp. De övriga sex, även om de eventuellt påstår sig medvetna, köper fortfarande kläder 
från fast fashion-kedjorna, företag såsom H&M, Gina Tricot och Lindex. 
 

[…] jag köper ju fortfarande på till exempel H&M, men där och då skulle man 
ju… “är det värt att köpa en tröja för 50 spänn bara för att det är billigt”, att man 
inte tänker på konsekvenserna helt enkelt av den produceringen. Så jag försöker, 
men det blir lätt att man faller emellan. (P8)    

 
Ingen av respondenterna har någon gång aktivt letat efter företags arbete angående CSR. 
Respondenterna informerar sig heller inte om enskilda företags arbetsprocesser inför specifika 
köp. Det beskrivs extra svårt att ta reda på mer djupgående information när sex av de nio 
tillfrågade säger sig göra de flesta inköpen i butik, där de tycker att det finns begränsad 
information att tillgå. Vid köp i butik är därför den primära informationen respondenterna 
utgår från antingen design, pris eller materialkomposition, eller en kombination av aspekterna. 
De söker inte heller efter specifika märkningar om plaggets framställning i samband med köp 
som exempelvis ekologisk bomull. En av textilstudenterna (P9) var däremot villig att faktiskt 
läsa på mer om hur produktionen går till på företaget hon ska handla på, men märkningar är 
ingenting hon utgår från.  
 

Jag letar väl inte specifikt efter det [transparent information] men när jag väl ser 
det tittar jag gärna lite extra på det. Sen tycker jag det kan vara väldigt svårt med 
tanke på att dom [märkningar] är från företagets egna standarder, så det kan vara 
svårt att veta vad bra är? (P9) 

 
Då ingen av respondenterna själva söker upp information om företags produktion så kommer 
deras kunskap och medvetenhet från andra källor. När det kommer till en mer utvecklad 
kunskap om hållbarhet nämner tre av respondenterna (P3, P5 & P6) WOM via närstående som 
en av de primära anledningarna till att de har en grundläggande medvetenhet. Eller likt P8 
som bland annat har fått sin kunskap genom evenemang.  
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[…] vi har ju också såna där hållbarhetsdagar på skolan, jag kommer ihåg nu för 
det var just kläder vi hade senast och då var det ändå så att man blev ändå 
påverkad. (P8)  

 
En annan källa till information sägs flertal gånger under intervjuerna vara olika typer av 
medier. Medier syftar i detta fall främst på dokumentärer, tv-program, nyheter och sociala 
medier, men informationen som förmedlas på dessa vis är dock inget avgörande i personernas 
beslutsfattande. 
 

4.4 Konsumenters skepsis till företags transparens 
 
Transparens som koncept bemöts väl av samtliga respondenter. Samtliga respondenter menar 
att de uppskattar idén att företag redogör för hur de arbetar utanför företagets gränser till 
övriga intressenter. Att applicera ett transparent förhållningssätt handlar om ärlighet och att 
vara tydliga med hur de arbetar (P9). Företag kan här redovisa sina framgångar och mål men 
även sina hinder på vägen och hur de ska överkomma dessa. Genom att företag redogör detta 
för konsumenter på ett informativt sätt menar majoriteten av respondenterna vara en god 
grund för att konsumenter själva sedan ska kunna fatta informerade beslut. Transparenta 
företag som framgångsrikt lyckas informera gällande sin supply chain anses vara 
“beundransvärt” (P8) och ligger till “föredöme” (P6) för andra företag. Om fler företag börjar 
vara transparenta startar det en trend som i sin tur skulle kunna bidra till en välbehövlig 
samhällsförändring för konsumtionsvanor (P6). 
  
Konceptet transparens möts dock av viss skepsis. Avsikterna med att applicera transparens 
ifrågasätts, transparens måste appliceras av etiska skäl och inte i syfte att öka lönsamheten 
(P1, P3, P7 & P9). Misstankar finns om att företag möjligtvis väljer detta arbetssätt för att 
minska pressen från externa intressenter eller för att förbättra företagets image (P1). Även om 
respondenter är positivt inställda till transparenta företag finns tvivel om företag faktiskt gör 
det de säger sig göra (P3).  
 
Konsumenters förtroende till transparenta företag skiljer sig mycket åt. Majoriteten av 
respondenterna menar förtroendet till företag skulle öka om transparens tillämpades och om 
mer information fanns tillgängligt för konsumenter att ta del av. Detta utvecklade förtroende 
blir dock känsligt och skulle minska drastiskt om det skulle visa sig att företaget kritiseras 
(P4), i sammanhang såsom word-of-mouth och via medier. Företag som alltid varit 
transparenta anses mer pålitliga än företag som på senare tid applicerat transparens. Företag 
som inte implementerat transparens från uppstart behöver lägga stor vikt vid att organisera sitt 
arbete i förhållande till hållbarhetsmål och transparent redogöra information gradvis. Genom 
att göra det gradvis känns det mer genuint och påverkar förtroendet positivt (P1 & P2). En oro 
finns för att företag annars väljer att arbeta transparent i marknadsföringssyfte, vilket anses 
som missledande och kan påverka trovärdigheten negativt (P7). 
 

[…] jag tänker att det blir någon slags reklam ändå, eller att de ska vinkla det och 
att det ändå inte blir hela sanningen […] de vill ju få det att låta bra, de vill ju 
skriva ut det för att fler ska tycka “åh vad bra att handla” och då är man ju rädd att 
man blir lurad ändå. Eller att det är som jag sa [tidigare] det där med special 
kollektionerna att “åh det är ekologisk bomull”, men att man inte vet om det är så 
mycket bättre än det andra eller är det bara att de vill verka var ett bra företag och 
så är dom inte det ändå. Det är ju den känslan. (P7) 
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Ett tillvägagångssätt för att minska skepsisen nämns vara att samarbeta med externa 
organisationer, genom att exempelvis de externa parterna får utforma hållbarhetsrapporter, för 
att få ett mer trovärdigt resultat som inte är förskönat eller manipulerat av företaget självt. 
Majoriteten respondenter nämner att förtroendet till företags transparens hade ökat om en 
tredje oberoende part kunde kontrollera och granska hållbarhetsrapporter, men även för att 
granska företagets supply chain. Att använda en tredje part som kan bekräfta att företaget gör 
det de säger sig göra och följer branschtypiska normer. Detta menar respondenter hade ökat 
förtroendet till företaget då vinstintresset minskar (P3 & P9). En lagstiftning för att förtydliga 
och förenkla transparens ses som en positiv lösning, på så sätt skulle konsumenter lättare 
kunna orientera sig i företags arbeten och jämföra med hur andra företag presterar och arbetar 
(P3). Även certifieringar efterfrågas för att kunna säkerställa genuiniteten.  
 

Certifieringar känns som att det är de tryggaste, för ibland känns det som att 
företag kan ge ett sken av att de är så himla duktiga […] Jag tror att certifieringar 
känns mest seriöst eller vad man ska säga […] för då är det några andra som har 
varit inne och granskat och godkänt det. (P1) 

 
Samtliga respondenter uppger att de kan tänka sig betala en viss procent mer för hållbart 
producerade plagg. Dock endast om de vet med sig att detta skulle betyda att företags 
produktionskostnader var högre i mån att främja fabriksarbetares arbetsförhållanden och inte 
öka dess egen vinstmarginal. För att säkerställa detta efterfrågas något typ av bevis på att 
kostnadsökning går rätt till och når rätt individer (P4 & P5). Då majoriteten av respondenterna 
ansåg sig själva inte var insatta i textilbranschens inverkan på miljön och de människor som 
arbetar i den, frågade vi istället vad deras syn på ett visst transparent förhållningssätt var, 
nämligen kostnadstransparens. Kunde respondenterna anse kostandstransparens som en typ av 
bevis där de kunde förstå nedbrytningen av produktionens kostnader? Respondenterna ansåg 
att detta är ett bra sätt att vara transparent och förklarar att information angående hur 
omfattande de olika kostnaderna genom den textila värdekedjan är, hade ökat förtroendet till 
detta företag (P8). Dock finns det ett bekymmer om att baskunskap fattas för att kunna tolka 
och förstå innehållet i dessa kalkyleringar (P7). 
 

4.5 Hur konsumenter vill ha transparens information 
 
För att informationen ska vara så lätt som möjlig att förstå behöver företagen förmedla 
informationen på ett kortfattat och lättläst sätt. Formatet måste presenteras på ett inspirerande 
och kreativt sätt för att väcka intresse och nyfikenhet. Även om respondenterna tycker det är 
bra och intresseväckande anser de dock att informationen inte får framstå som reklam eller 
annan typ av marknadsföring i syfte att öka försäljning. Genom att förmedla det via 
kampanjer och erbjuda kunder rabatter kan det istället slå tillbaka och snarare göra att 
konsumenter inte upplever informationen som trovärdig. Utformningen är därför avgörande 
för att respondenten ska lägga märke till informationen och välja att läsa. Gemensamt för 
samtliga respondenter var att de föredrar att få informationen till sig istället för att själva 
behöva leta upp information om företaget. Att informera konsumenter i butik är något som var 
uppskattat och önskvärt men det nämndes vissa tvivel. 
 

[…] det beror på hur idén framförs på. Jag tycker ju att det måste väcka min 
nyfikenhet som kund. Det får liksom inte vara för tung information där man ska 
läsa rad upp och rad ner. (P5) 



 

20 

 
[…] det ska vara ganska enkelt så att man [konsumenten] förstår. Sen kan det ju 
om jag nu är intresserad, finnas info om vart jag kan hitta mer information till 
exempel. Men jag tycker inte att man ska skylta med stora informationstexter, det 
är ändå en klädaffär. (P4) 

 
Även om de flesta respondenter beskriver sig vilja få information i butik, föreslår de att 
företag kan dirigera konsumenter vidare till andra plattformar, exempelvis en egen hemsida, 
för vidare läsning om intresse skulle finnas (P2, P4 & P6). Respondenterna som handlar 
online köper sina kläder via internet då de anser det vara en plattform där alla företag finns 
tillgängliga, det finns ett större utbud och det finns tillgång till mer information (P1, P2 & P8). 
Även som det är ett forum där det finns mer information anser de fortfarande att den inte 
förmedlas lättillgängligt för konsumenter. P1 anser att det gärna får ligga information om 
produktion och produktionsländer i en egen flik på hemsidan men att det då är viktigt att den 
är mycket lätt att nå. Hon anser även att företag bör göra det enklare för konsumenter att nå 
deras mera hållbara produkter genom att sortera ut hållbara produkter i en egen kategori. Att 
få information direkt i produktbeskrivningen anser hon också är en lämplig plats för att lättare 
nå kunden. Att få information till sig snarare än att söka upp det själv beskriver respondent P2 
“pop-up” fönster på hemsidan som ett bra sätt att få information om hållbarhet och vart det 
går att läsa vidare. Hon poängterar även här att det är viktigt att informationen då också är 
enkel. Respondenter som till största del handlar i butik uttrycker sig omotiverade till att 
genomföra vidare ansträngning för att ta reda på information om aspekter de egentligen inte 
lägger så stor vikt vid. Skyltning är ett alternativ, men för att inte placera för mycket text i 
butik kan exempelvis broschyrer eller tidningar delas ut som kan läsas hemma.  
 

[…] om man hade fått med sig ett litet häfte där det stod vad man köper, eller om 
det låg i butiken. Om man är ute på stan kan det vara svårt att stanna jättelänge att 
läsa på en skylt, då känner jag att om man hade fått med det så hade man kanske 
läst det när man kom hem istället. […] Jo men det är nog ändå det, att man får lite 
djupare information, kanske en intervju med nån som jobbar på en fabrik att det 
blir mer trovärdigt. Sen är det kanske inte miljövänligt att trycka upp en massa 
broschyrer, men om man på nått sätt kan trycka upp det miljövänligt. (P7) 

 
Utöver skyltning, broschyrer och tidningar är det smidigt att få information vid prislappen. P6 
menar att då hon inte kollar så mycket på företags hemsidor så skulle hon hellre vilja läsa 
vidare mer via hang tags fästa i plagget. Hon menar att konsumenter är vana vid att läsa mer 
om plagget där och att det är där de förväntar sig att få information. P1 tror att det i framtiden 
kommer bli vanligare att med hjälp av RFID-teknik, en trendande teknik för att spåra och 
identifiera individuella produkter i supply chains (Wong & Guo 2014) ta del av mer 
information, vilket P2 konstaterar kan vara en hjälpsam metod. P3 och P9 föredrar att få 
informationen i butik med hjälp av kunnig personal snarare än att själva läsa om det på skyltar 
eller vid prislappen.  
 
Alla respondenter vill att textilbranschens problematik ska diskuteras för att väcka en allmän 
nyfikenhet, på kanaler som når en bred publik. Exempel på kanaler är via reklam på tv, i 
tidningar och via sociala medier. Nyhetsprogram såsom Nyhetsmorgon är också ett bra sätt att 
förmedla information via.  
 

Ja, sen tycker jag även att det här är ett sånt här ämne som behöver diskuteras mer 
i typ på Nyhetsmorgon eller något sånt här allmänt program där största delen av 
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svenska folket kollar, eller typ radio eller någonting där man faktiskt tar upp det 
här och förklarar, för jag tror att det är många som inte har koll. (P1) 

 
Information om arbetsförhållandena inom textila supply chains anses vara det respondenterna 
ser som viktigast att ha tillgång till. Respondenterna vill kunna försäkra sig om att barnarbete 
inte förekommer och att arbetarna i industrin får rättvis lön och lever under accepterade 
standarder. Det finns även en efterfrågan för information om produktionens djurhantering, 
oberoende om det handlar om produkter av högre kvalitet eller inte (P1). Respondent P6 och 
P9 berättar att de hellre tar del av information om miljöpåverkan framför arbetsförhållanden 
av den anledningen att rättvisa arbetsförhållanden redan borde vara en självklarhet (P6). Även 
kostnadstransparens är något som efterfrågas, respondent P8 berättar att det varit intressant att 
få en uppfattning om hur omfattande de olika kostnaderna genom textila supply chains är. 
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5 Analys 
 
 
Nedan diskuteras datamaterialets olika kopplingar och TRA-modellens påverkande aspekter 
för en individs villighet att köpa produkter från företag som bedriver transparenta 
affärsmetoder och hur dessa har en koppling till individers preferenser för hur informationen 
kan förmedlas.   
   
  
En konstant positivism till transparens som koncept har genomsyrat tidigare 
forskningslitteratur. (Lafferty & Goldsmith 1999; Beckmann 2007; Bhaduri & Ha-Brookshire 
2011). Samtliga respondenter var positiva till transparens som koncept, men innehållet som 
förmedlas genererar en viss skepsis. Detta är något som även Beckmann (2017) konstaterar i 
sin studie. Även TRA-modellen har visat att trots en ökad positiv attityd till företag som är 
transparenta är det fortfarande viktigt att konsumenter litar på vad det transparenta företaget 
förmedlar. Konsumenter sägs föredra företag som implementerar CSR i förebyggande syfte 
(Bhattacharya & Sen 2004) och därför känner sig konsumenter särskilt skeptiska till företag 
som inte har haft en genomsyrad hållbarhetsfilosofi i sin affärsverksamhet från start.  
Transparens tros appliceras i marknadsföringssyfte för att öka företagets försäljning. Det finns 
därför en tvivelaktighet till att pengar som sägs gå till ett visst ändamål i slutändan inte 
hamnar där, vilket i enlighet med TRA-modellen påverkar villigheten att köpa företagets 
produkter. Dessa företag upplevs även ha adapterat transparens för att inte bli granskade av 
medier och att intressenter inte skulle tro att något undanhölls och hanterades oetiskt.   
 
Av denna anledning efterfrågas ett standardiserat system som är jämförbart mellan företag. I 
dagsläget skriver företag ofta sin egen hållbarhetsredovisning och övrig offentlig information 
men respondenterna efterfrågar externa parter, organisationer, som objektivt kan granska 
företags tillvägagångssätt och betygsätta företagen. Med hjälp av ett betygssystem som 
grundar sig i hur företag klassas utifrån vissa förutsättningar, exempelvis arbetsförhållanden i 
produktionen, kan konsumenter bedöma och fatta informerade beslut om att köpa företagets 
produkter eller inte. Betygssystemet kan redovisas genom symboler, tecken, ord eller liknande 
för att informera konsumenter mer effektivt. Denna metod skulle gå att applicera 
internationellt på alla typer av klädföretag. 
  
Standardiserade metoder bör styrkas genom lagstiftning så att legitimiteten för informationen 
som förmedlas ökar. Företag kan med standardiserade metoder fortfarande genomföra sin 
egen redovisning. Dessa strategier är något som har diskuterats av organisationer såsom 
Fashion Revolution, som förespråkar transparens och utarbetar ett system för att bedöma 
företags transparens. Att detta bekräftas av konsumenter, som inte är medvetna om 
diskussionerna kring dagens industri, ser vi som ett gott tecken på att detta är en lämplig 
metod att applicera. Dock kräver detta en komplex global procedur där varenda liten aspekt 
måste behandlas och var lands och aktörs förutsättningar måste has i åtanke. Därmed är 
troligtvis detta inget som kan implementeras på kort sikt men kan vara ett långsiktigt mål att 
sträva mot. 
 
Respondenternas låga kunskap och medvetenhet om ämnet var något som också påverkade 
deras attityd till företags transparens samtidigt som de uttryckte en vilja att bli mer medvetna. 
Om allmänheten ska bli mer medveten bör hållbarhet diskuteras i bredare sammanhang. 
Samtliga respondenter nämner att de gärna ser diskussioner om branschen på exempelvis tv i 
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program som Nyhetsmorgon, i reklam eller i radio. Detta för att väcka frågor och öka den 
generella kunskapen bland konsumenter om var de kan finna ytterligare information. Vid 
analys av transkribering insåg vi att medier påverkade respondenterna mer än förväntat. 
Medier rapporterar i dagsläget till största del negativa incidenter som inträffar inom den 
textila branschen. Genom att diskutera branschens problematik och hur den kan utvecklas 
ökar konsumenters medvetenhet och kunskap angående hållbarhet. Enligt “value-belief-
norm”-teorin blir då känslan av samhällsansvar och skyldighet att engagera sig starkare (Stern 
et al. 1999). Anser konsumenten att bland annat låga löner och respektlös djurhantering är 
oetiskt och detta visar sig förekomma i produktionen kan engagemang här betyda att avstå 
från att köpa den billigaste tröjan eller undvika pälsprodukter. Att fler konsumenter tar 
avstånd betyder att företag inte kommer få dessa produkter sålda och i längden kommer sluta 
sälja oetiskt producerade kläder för att möta konsumenters efterfrågan.  
   
Flera respondenter ansåg att transparens ökar konsumenters medvetenhet om textilbranschens 
problematik men de efterfrågar egentligen inte mer information. Problemet är att 
respondenterna inte uppmärksammar information som finns och därför behöver företag 
reflektera över hur de kan omformulera den existerande informationen. Om konsumenters 
svårigheter att uppfatta och lägga märke till klädföretags transparens beror på företag, 
konsumenter eller kommunikationen är svårt att säkerställa. Att informationen inte noteras är 
problematiskt när respondenterna önskar bli mer medvetna. En växande vilja från intressenter 
att veta mer om produkters ursprung bidrar till att företag behöver lägga större 
kraftansträngning på att just formulera informationen och placera den lättillgängligt. Företag 
har troligen information tillgängligt för offentligheten att läsa men risken finns att intressenter 
inte hittar informationen eller att den inte är intresseväckande nog. Det är svårt att påverka 
konsumenter som inte intresserar sig för företaget, men klädföretag bör ta ansvar för att se till 
att existerande kunder blir mer medvetna.  
 
Företag måste noga analysera sin målgrupps vanor och attityder för att finna ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att effektivt kommunicera transparens till konsumenter. Genom 
planering och anpassning minskar risken att budskapet mellan sändare och mottagare fastnar i 
brus och inte når mottagaren (Shannon och Weavers, se Duncan & Moriarty 1998). 
Respondenterna som har en högre kunskapsnivå är mer villiga att själva leta upp vidare 
information till skillnad från de helt ointresserade respondenterna som vill få kortfattad 
information tilldelad ofrivilligt (Bhaduri och Ha-Brookshire 2011). Av äldre och mindre 
kunniga respondenter nämns allt från skyltar, etiketter vid plagget och broschyrer i butik till 
reklam på tv eller i tidningar som attraktiva sätt att lättillgängligt få informationen till sig. 
Metoderna används idag ofta av företag för att uppmärksamma olika typer av information och 
är därför något konsumenter är vana vid. Hur information sprids är troligen inget de 
reflekterar över, därför kan det vara svårt att som respondent uppge lämpligare 
kommunikationsverktyg. Yngre mer medvetna respondenter nämnde mer avancerade verktyg 
som utvecklad information via hemsidor och RFID-teknik i butik som lämpliga metoder för 
att förse konsumenter med mer information. Detta är ett bevis på att vanor och attityder skiljer 
sig mycket åt. 
 
Informera via hemsida är ett effektivt och billigt alternativ till traditionell kommunikation. 
Detta kan dock vara problematiskt då majoriteten av respondenterna i denna studie mestadels 
handlar i butik. Konsumenter gör gärna spontana köp vilket betyder att möjligheten att söka 
efter information i förväg blir begränsad. Klädföretag kan därför fokusera på att öka 
medvetenheten hos kunder som gärna handlar i butik. Hur de ska göra detta kan bli 



 

24 

problematiskt då klädbutiker inte får upplevas som informationscenter, konsumenterna 
besöker butiker i syfte att handla och inte undervisas. 
 
RFID-teknik används idag framgångsrikt av klädföretag för att bland annat spåra leveranser. I 
butik kan tekniken smidigt informera mer intresserade konsumenter direkt på plats genom att 
enkelt skanna av koden som dirigerar vidare till extra information. Genom att applicera denna 
metod skulle behovet av att annonsera information i butik minska. RFID-teknik är ett 
hjälpmedel som möjligtvis lämpar sig bäst för mindre och/eller mer exklusiva företag. Denna 
teknik kräver mycket resurser för att genomföra, vilket är varför det inte lämpar sig lika bra på 
globala företag som har oändligt många varor i omlopp. 
 
Kang och Hustvedt (2014) menar att transparens ökar förtroende till företag, något 
respondenterna i denna studie håller med om. Konsumenter kan vara positivt inställda till 
företags affärsidéer och arbete för att bli transparenta, men pris och kvalitet upplevs vara 
viktigare aspekter som påverkar köpbeslutet, vilket är helt i enlighet med TRA-modellen. 
Med begränsade tillgångar, som respondenter nämnde att de har, är det svårt att köpa 
produkter från företag om de inte levererar produkter i linje med, eller bättre än, 
konkurrenternas. Vår studie visar att konsumenter kan frångå lågt pris när de får bevisat att 
det högre priset faktiskt bidrar till bättre produktion, något som även Bhattacharya och Sens 
(2004) studie antydde. Vi ser att det finns en vilja från majoriteten av respondenterna att köpa 
produkter som förklaras vara hållbara men det är inget självklart val att välja dessa framför 
andra produkter. Vi ser, vilket även Kozar och Hiller Connell (2013) kommer fram till, att 
kunskapsnivån på respondenterna har en påverkande faktor för villigheten att betala extra för 
produkter som är bevisat producerade mer hållbart. Förutom pris och kvalité är en av TRA 
modellens fyra aspekter som påverkar villigheten av att köpa produkter från transparenta 
företag är just tidigare kunskap. Detta då konsumenter, precis som i vår studie, som har mer 
kunskap får en ökad positiv attityd till de transparenta företaget som sen påverkar deras 
villighet till att köpa företagets produkter. 
 
Precis som Ajzen (2001) menar, vill konsumenter försäkra sig om att prispålägg bidrar till att 
förbättra problematiska aspekter som de värderar högt. I intervjuerna framgick det att 
respondenterna främst ville, genom att köpa hållbart producerade varor, bidra till att främja 
samhälle och miljö utifrån värderingar kring socialt ansvar. De flesta respondenter ansåg att 
den sociala påverkan var viktigast. I McDonald och Rundle-Thieles (2008) studie bryr sig 
konsumenter mer om frågor som rör de anställda, men levnadsförhållanden arbetarna har var 
inte lika viktiga, vilket vi i denna studie ser har lika stor betydelse. Även om samtliga 
respondenter nämnde deras värderingar kring socialt ansvar som främsta skäl till att köpa 
hållbara produkter, var det en respondent som, i andra ställningstaganden, snarare reflekterade 
från en hedonisk utgångspunkt. Hon sade att det kändes “gott i hjärtat” att köpa produkter 
som är hållbart producerade. Hennes känslomässiga värderingar visade sig också vara en 
bidragande faktor till att hon skulle välja hållbara produkter. Det är vanligt att när ett ämne 
likt hållbarhet diskuteras, där ett visst förhållningssätt kan förväntas, att respondenten svarar 
vad som anses etiskt korrekt. Detta kan innebära att fler av respondenterna reflekterade 
liknande, då vi upplevde att andra respondenter svarade vad de ansåg förväntades. Det 
framgick när respondenterna skulle utveckla sina svar att de inte riktigt hade någon 
motivering till varför de har en viss åsikt. Detta kan innebära att ökad självkänsla vid hållbara 
köp faktiskt spelar roll. I enlighet med TRA-modellen påverkar en individs värderingar kring 
samhällsansvar viljan att köpa produkter från transparenta företag men troligtvis även 
hedoniska värderingar precis som modellen påpekar. Detta upplevdes inte lika tydligt i denna 
studie. Troligtvis beror det på den osäkerhet kring ämnet som upptäckts. En värdering eller 
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attityd utesluter inte den andra (Ajzen 2001). Osäkerheten gör att de inte har en uppfattning 
om vad som faktiskt är bra eller inte vilket kan vara en anledning till varför respondenterna 
resonerar olika i olika situationer. 
 



 

26 

6 Slutsats 
 
 
Resultatet av denna studie visar vad konsumenters attityder är till klädföretag som väljer att 
göra sin supply chain-strategi transparent. Nedan presenteras även hur denna information bör 
förmedlas för att konsumenter ska kunna ta del av den på ett lättillgängligt sätt samt hur 
medvetenheten hos konsumenter ska kunna förbättras 
 
 
Vi kan med denna studie instämma med TRA-modellens uppbyggnad. För att konsumenter 
ska vilja köpa transparenta företags varor och tjänster är en god attityd till transparens och att 
personliga värderingar överensstämmer med företagets filosofi viktigt. Konsumenters 
attityder och värderingar påverkas av tre huvudsakliga faktorer - förkunskap, 
misstro/förtroende och pris/kvalitet. Av dessa tre, påverkade, i denna studie pris och kvalitet 
respondenternas köpbeslut mest. Om pris och/eller kvalitet inte ligger i nivå med 
konkurrenter, finns risken att konsumenter tvingas förbise sina värderingar för att det inte 
finns ekonomisk möjlighet att köpa produkterna. Konsumenter med en viss förkunskap 
angående hållbarhet och CSR är dock mer villiga att betala extra för varor med tillgänglig 
information om produktionen. 
 
Vad som kan fastslås är att samtliga respondenter har en positiv inställning till att företag 
ärligt redovisar hur värdekedjan är utformad från början till slut. Klädföretag kan genom att 
vara transparenta med hur produktionen och logistiken går till, bygga en god relation till sina 
intressenter. Beroende på hur företag väljer att utforma och förmedla denna information kan 
informationen antingen generera en skepsis till vad de säger eller bygga ett förtroende som är 
grunden till en god kundlojalitet. Denna studie visar därför att attityden till transparenta 
företag påverkas av hur den transparenta informationen förmedlas. 
 
Ingen av respondenterna känner något behov av att leta upp mer detaljerad information men 
de vill, utan att behöva anstränga sig, få mer kunskap om branschen. Företag offentliggör 
information men respondenterna anser att de kan göra det bättre. Respondenterna anser att 
klädföretag bör formulera information kortfattat och lättläst på ett kreativt samt informerande 
vis som levereras ofrivilligt. Konsumenter har en tendens att förbise information som är för 
långt utformad då den upplevs orelevant och komplicerad. Detta tyder på att ett intresse i 
själva verket inte finns, för trots att de anser transparens som är ett lämpligt tillvägagångssätt 
för att få konsumenter mer medvetna, visas inget intresse för att ta del av informationen. 
Risken att informationen upplevs forcerad och i marknadsföringssyfte uttrycks och 
respondenterna är skeptiska till det företag förmedlar. För att få information mer trovärdig 
efterfrågar respondenterna en standardiserad modell där alla företag följer samma normer och 
kan jämföras med varandra. Detta kan genomföras via lagstiftning så att företag själva kan 
utforma sin egen kommunikation eller via externa aktörer som kontrollerar företags supply 
chain och/eller utformar företagets information.  
 
Företag tar sitt ansvar genom att redovisa information, men i och med att konsumenter ändå 
inte söker ytterligare information behöver vikten istället ligga på att öka medvetenheten. 
Företag kan göra existerande kunder mer pålästa, men inte ointresserade och omedvetna 
konsumenter intresserade av företagets transparenta information. Att företags arbeten bör 
nämnas i media och kontrolleras av externa aktörer har nämnts i samtliga intervjuer, vilket 
tyder på detta är lämpliga sätt att öka medvetenheten hos konsumenter och att hållbarhet är ett 
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för stort problem för enskilda företag att behandla. För att öka medvetenheten krävs en 
förändring i samhället i stort. Vi kan därför dra slutsatsen att transparens i dagsläget 
möjligtvis inte passar att appliceras på alla typer av klädföretag och att alla företag därför inte 
bör lägga ner resurser på att applicera total transparens. Det lämpar sig bättre på framförallt de 
klädföretag som riktar sig till konsumenter med en djupare kunskap om ämnet då dessa 
konsumenter är mer villiga att ta till sig transparent information. Resultatet av denna studie är 
av betydelse för klädföretag för att förstå när och hur transparens bör appliceras. Resultatet 
kan användas av klädföretag för få en djupare förståelse för konsumenters attityder till 
transparens och hur de fördelaktigt ska förmedla sin transparenta information för att det ska 
nå konsumenter.  
 
Vi kan i denna studie även komma fram till att moraliska ämnen som hållbarhet är svåra att 
behandla. Har individen inte en god förståelse är det svårt att få djupare resonemang kring 
ämnet. Utifrån den osäkerhet och omedvetenhet som upptäckts kan en metodologisk slutsats 
dras angående de svårigheter som finns med att intervjua konsumenter om ämnet hållbarhet 
och transparens. 
 

Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie bidrar till en inblick i hur konsumenter resonerar kring att företag är 
transparenta med sin arbetsprocess. För att styrka resultatet kan undersökningen genomföras 
på en större och mer spridd urvalsgrupp, bland annat genom att inkludera män i studien. Detta 
för att se om majoriteten av konsumenter har samma uppfattning av transparens och därför 
kunna generalisera resultatet. 
 
Ytterligare ser vi ett behov av att undersöka hur företag och andra aktörer inom klädbranschen 
på ett effektivt sätt kan samarbeta för att uppnå ökad medvetenhet hos konsumenter. Vi ser 
detta som en avgörande faktor för att en förändring i klädbranschen ska ske. Lösningar i form 
av standardiserade system för bedömning av företag eller lagstiftning av transparent 
rapportering om deras hållbarhetsarbete har i denna studie uppmärksammats. Vidare 
forskning bör därför fokusera på hur dessa implementeringar fungerar i praktiken, hur de ska 
utformas och hur detta påverkar konsumenternas medvetenhet. Vår studie kan bidra med 
riktlinjer vid vidare forskning för hur bedömningar av företag och övrig information riktad till 
konsumenter bör kommuniceras. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Teman: (1) Vanor och kunskap, (2)  Köpbeteende, (3) Transparens - attityder & preferenser 
Kursiv text är möjliga följdfrågor om respondenten inte kan komma på något svar eller själv 
inte berör dessa områden  
 
Ålder: 
Sysselsättning: 
Gör du något specifikt i din vardag där du har hållbarhet i åtanke?  
(ex källsorterar, lämnar in kläder…) 
 
Beskriv hur det vanligtvis går till när du handlar kläder? 
(Tre företag du köper mest kläder hos, 
Online eller i butik? 
Hur ofta man köper nyproducerade kläder) 
 
Fler och fler modeföretag börjar erbjuda bättre val av produkter som sägs vara producerade på 
ett mer hållbart sätt. Är detta något du tänker på/har reflekterat över?  
(I vilket sammanhang har du sett detta, vad har du för inställning till detta? Har du någon 
gång letat efter produkter med sådana märkningarna när du handlat kläder?) 
(exempel: H&M har speciellt märkta produkter för deras mer miljövänliga alternativ som 
dom kallar Conscious produkter) 
 
Är det något företag som du, på grund av negativ publicitet, har ändrat uppfattningen om? 
(Hur påverkade det dig? Mindre förtroende? Slutade handla? Påverkade inte alls?) 
 
Hur pass insatt skulle du själv säga att du är i textilbranschens inverkan på miljön och de 
människor som arbetar i den? 
(Hur har du fått den kunskapen? Är det här något som påverkar vart du handlar?) 
 
Har du någon gång kollat på ett företags hemsida efter information om arbetet som ligger 
bakom produkterna? Hur gjorde du då? 
(Ja: är detta något du tycker företaget faktiskt förmedlar? Är det något du skulle kunna tänka 
dig att göra, känns det intressant?) 
 
Vilken information tycker du är viktigast att kunna ta del av innan ett köp? 
(ex. produktionsland, miljöpåverkan, arbetsförhållanden, kostnader plaggets pris är grundat 
på.)  
(Är det någonting du skulle vilja ha information om som du känner att företag i dagsläget inte 
förmedlar?) 
 
Hade du kunnat tänka dig att betala en viss procent mer för ett plagg om du visste att 
företagets produktionskostnader var högre för att främja fabriksarbetarnas arbetsförhållanden? 
 Scenario: Du står i ett val mellan två snarlika t-shirtar, den ena har ett dyrare pris men 
har information om hur den är producerad. Hur hade du tänkt kring detta?  
(Vilken t-shirt hade du valt att köpa?) 
 
Om du skulle köpa ett plagg som var producerat på ett hållbart sätt, av vilket anledning skulle 
du göra detta?   



 

 

(ex må bättre själv, bidra till förbättrad industri.) 
(Upplever du att du känner någon typ av tillfredsställelse efter att ha handlat 
hållbara/transparenta produkter? ex, känner du dig särskilt duktig eller liknande. ) 
 
Scenario. Om du i en klädbutik som du brukar handla i fick information om hur företagets 
produktion går till och hur förhållanden i deras fabriker såg ut mm via tex olika skyltar i 
butiken. Vad hade du tyckt om det? Skulle du läst dem? 
(Finns det något annat sätt som du skulle tycka vara mer lättillgängligt för just dig för att få 
sån typ av information? ex. hang tags, via sociala medier.) 
 
Hur känner du för företag som väljer att offentliggöra deras arbeten? 
(påverkar detta möjligtvis din inställning till företaget. Ökar ditt förtroende? Anser du detta 
som ett bra sätt att göra konsumenter mer medvetna?) 
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