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Abstract 
 
CSR and transparency are becoming two common tools for companies to highlight consumers 
about the company’s responsibility and sustainable work. In order for these activities to reach 
the consumers, a communication from the company is required. As a consumer, it may be 
difficult to perceive and interpret the information in a way that the company desires. This study 
investigates how consumers consider H&M’s marketing communication regarding these topics 
and how this communication affects consumers’ willingness to buy green fashion products at 
H&M. In the study, seven semistructured interviews were conducted with female students in 
the ages between 21-26. In the interviews the informants explained their opinions on the 
company’s marketing communication of these subjects and how they perceived H&M’s 
communication. After a succeeded thematic analysis of the empirical data material it has been 
found that the consumers had difficulty understanding H&M’s marketing communication 
regarding its sustainable work. The information obtained has thus been received with 
insufficient credibility. This is stated as not related to the level of knowledge the respondents 
possessed or their commitment in sustainability. 
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II 

Sammanfattning 
 
CSR och transparens blir alltmer vanliga verktyg för företag för att kunna belysa konsumenter 
om deras ansvarstagande och hållbara arbete. För att dessa aktiviteter ska nå konsumenterna 
krävs en kommunikation från företaget. Som konsument kan det vara svårt att uppfatta 
informationen och tolka den som företaget önskar. Den här studien undersöker hur konsumenter 
uppfattar H&Ms marknadskommunikation gällande CSR och transparens och hur 
kommunikationen påverkar konsumentens köpbenägenhet av gröna modeprodukter på H&M. 
I studien genomfördes sju semistrukturerade intervjuer med kvinnliga studenter i åldrarna 21-
26. I intervjuerna förklarar informanterna sina åsikter gällande företags 
marknadskommunikation av dessa områden och hur de uppfattat H&Ms sådan. Efter 
genomförd tematisk analys av det empiriska datamaterialet har det kunnat fastställas att 
konsumenterna haft svårigheter att uppfatta H&Ms marknadskommunikation angående dess 
hållbarhetsarbete. Den information som nått ut har därmed mottagits med bristande 
trovärdighet. Detta visade sig vara oberoende av respondentens kunskapsnivå eller grad av 
engagemang inom hållbarhetsfrågor. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
 
Det har gått fem år sedan fabrikskollapsen av Rana Plaza i Dhaka, Bangladesh. En händelse 
som öppnade många ögon för det som sker på ett klädesplaggs resa från en fabriks stängda 
dörrar till världens alla skyltfönster. Det finns en stor risk att liknande händelser kommer 
fortsätta att inträffa tills företag och intressenter inom den textila värdekedjan tar ansvar för 
dess handlingar och påverkan (Ditty 2017). Genom dokumentärfilmen The true cost (2015) 
granskas en aktuell fråga inom fast fashion industrin; vem får egentligen betala priset för den 
minimala prislapp på de kläder som produceras och säljs? Uppkomsten av fast fashion-industrin 
har lett till lägre försäljningspriser för konsumenten, medan fabriksarbetare och miljön får 
betala ett desto större pris. Dokumentärfilmen belyser de rådande förhållandena inom 
produktionsprocessen gällande sociala, etiska och miljömässiga aspekter (True Cost Movie 
2015). 
 
En trend som därmed har uppkommit är att fler och fler företag offentliggör information till 
deras konsumenter gällande företagets produktion för att konsumenterna ska kunna vara 
delaktiga och själva ta ställning till hållbara beslut i deras klädkonsumtion (H&M Gruppen 
2017; Arthur 2017). Detta offentliggörande av information kan beskrivas som transparens, 
vilket är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling då det ger konsumenter möjligheten att göra 
mer informerade beslut (The Guardian 2014). CSR, eller Corporate Social Responsibility, är ett 
annat verktyg många företag jobbar med för att visa sitt frivilliga ansvarstagande för företagets 
påverkan på samhället gällande både sociala och miljömässsiga aspekter (Europeiska 
Kommissionen 2018).  
 
I Forbes Magazine’s artikel Corporate Social Responsibility: It's All About Marketing (2009) 
diskuteras vikten av att kommunicera ut initiativ gällande CSR på ett effektivt sätt till 
konsumenten. Det har visats att när konsumenter har haft lite kunskap om hur olika företag 
jobbar med CSR så har det lett till att de har ifrågasatt dessa initiativ. Företag som däremot har 
effektiviserat deras marknadsföring och kommunikation av CSR har lyckats skapa en starkare 
kundlojalitet (Bhattacharya 2009). Transparent information angående ett företags olika 
ansvarstaganden kan därför vara en värdefull marknadsföringsstrategi för att attrahera 
konsumenter inom modeindustrin (Ma, Lee & Goerlitz 2016).   
 

1.2 Problembakgrund 
 
Dagens konsumenter blir allt mer medvetna om miljöaspekter och visar ett större engagemang 
för hela värdekedjan inom klädproduktionen. Konsumenter är generellt mer kritiska kring 
produkter de köper och ställer högre krav på företag gällande etiska frågor samt att de ska vara 
transparenta i deras arbetssätt (Roos 2017; Ma, Lee & Goerlitz 2016; Slavin 2009). Transparens 
kan därför användas som ett verktyg för att öka tilliten hos konsumenter och att uppnå ett gott 
rykte på marknaden och därmed en ökad legitimitet (Dubbink 2007; MacLean & Rebernak 
2007; Carter & Rogers 2008). Vidare har det uppmärksammats att den så kallade 
millenniegenerationen är mer intresserad av hållbara lösningar och även visar en större 
benägenhet att betala mer för hållbara märken. Ledande företag inom hållbarhet kan därmed 
använda sig av detta för att skapa konkurrensfördelar (The Business of Fashion & 
McKinsey&Company 2017). Det har även påvisats att det inom detta segment finns en skillnad 
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mellan män och kvinnors köpbenägenhet till gröna produkter. Smith och Brower (2012) 
studerar hur milleniegenerationen påverkas av gröna produkter där kvinnor anses bli mer 
påverkade av reklam som kommunicerar att en produkt har en reducerad effekt på miljön. 
Kvinnor är även mer mottagliga än män till grön marknadskommunikation och söker mer aktivt 
efter den här typen av information (Smith & Brower 2012). I linje med föregående studie visar 
även Bhaduri och Ha-Brookshire (2015) att transparent information från företag påverkar 
kvinnor mer än män. 
 
Tidigare forskning har även visat att en ökad transparens hos företag kan öka konsumenters 
köpbenägenhet då det påverkar hur konsumenten utvärderar både produkten och företaget 
(Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). I en fallstudie gällande transparens som verktyg inom 
modeindustrin framgår det att transparens kan fungera som ett bra säljargument då konsumenter 
blir positivt överraskade när företag är transparenta och utger information om deras arbetssätt 
och produktionsprocesser (Egels-Zandén & Hansson 2016). Detta har även applicerats inom 
livsmedelsindustrin där de flesta företag idag kommunicerar information gällande deras arbete 
inom transparens och hållbarhet. Däremot anses informationen många gånger inte tillräckligt 
anpassad till konsumentens generellt låga kunskapsnivå och engagemang (Zander, Risius, 
Feucht, Janssen & Hamm 2017). Det har visats att det finns en risk för missförstånd gällande 
hållbara produkter som tycks leda till förvirring och misstro från konsumenter. I studien finns 
även indikationer på att företag bör anta att konsumenter har låg kunskap och ett svagt intresse 
angående den här typen av information varför kommunikationsstrategier måste utformas från 
detta faktum (Zander et al. 2017). Det är därför viktigt att modeföretag kommunicerar relevant 
information som är anpassad efter företagets målgrupp (Bhaduri & Ha-Brookshire 2015). Detta 
visar sig även i studien av Kim, Yun, Lee och Ko (2016) där det undersöks hur flygresenärers 
kunskapsnivå påverkar engagemanget för grön konsumtion. Resultatet visar att reklam och 
kommunikation inom området för transparens och hållbarhet, som avser att generera gröna 
konsumtionsbeteenden, bör innefatta olika dimensioner av kunskap inom ämnet. 
Marknadsförare bör därför anpassa diverse strategier till konsumenter som innehar olika 
kunskapsnivåer inom transparens och hållbarhet (Kim et al. 2016).  
 
Studier inom både mode- och matindustrin har indikerat på att det finns en efterfrågan hos 
konsumenter att få information angående en produkts produktion och ursprung på produktens 
förpackning. Det har dock visats att somliga känner sig överväldigade av sådan typ av 
information vilket kan leda till ett minskat intresse och distraktion (Pieniak, Vanhonacker & 
Verbeke 2013; Egels-Zandén & Hansson 2016; Zander et al. 2017). Konsumenter tenderar 
generellt att efterfråga lättillgänglig och enkel information gällande hållbarhet, CSR och 
transparens och anser att det är modeföretagens ansvar att erbjuda det då konsumenten själv 
ofta undviker sökandet efter sådan information (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011; James & 
Montgomery 2017; Lorek & Lucas 2003). Ett flertal studier anser således att det är fördelaktigt 
att ha grundläggande information på en produkts förpackning, oavsett bransch. Detta bör 
förmedlas genom korta och tydliga meddelanden i kombination med mer ingående information 
via digitala plattformar som QR-koder, på internet eller via sociala medier. Den här typen av 
informationshantering minskar risken för missförstånd hos konsumenten (Pieniak, 
Vanhonacker & Verbeke 2013; Egels-Zandén & Hansson 2016; Zander et al. 2017). Att endast 
öka mängden information gällande hållbarhet utan att ta hänsyn till konsumenters uppfattning 
av informationen anses därmed inte som en effektiv kommunikationsteknik för att generera en 
positiv inställning till en produkt (Pieniak, Vanhonacker & Verbeke 2013; Egels-Zandén & 
Hansson 2016; Zander et al. 2017; Lorek & Lucas 2003).  
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Certifieringar och andra igenkänningsbara märken kan användas som ett effektivt verktyg för 
att kommunicera den här typen av information. Dessa certifieringar kan öka informationens 
validitet då det är källor som anses mer trovärdiga och pålitliga, vilket inom livsmedelsindustrin 
har visats påverka konsumentens köpbenägenhet positivt. Detta gäller även om certifieringen 
är okänd för konsumenten, eller till och med falsk, vilket är ett fenomen som förklaras som “the 
mere label effect” (Zander et al. 2017; Van Trijp & Van Der Lans 2007). Inom samma bransch 
har det även visats att möjligheten att spåra en produkts ursprung genom en QR-kod har en 
positiv påverkan på konsumenters benägenhet att köpa produkten. Däremot genererar inte 
spårbarheten en analys eller utvärdering av produkten hos konsumenten, utan inducerar en 
heuristisk informationsbehandling som är mer kopplad till känslor som samvete och skuld 
(Bradu, Orquin & Thøgersen 2014). 
 
I takt med en ökad medvetenhet runt hållbarhet och miljö har fenomenet greenwashing 
uppkommit. Det innebär att företag utövar en missvisande kommunikation gällande dess 
hållbarhetsarbete eller hur dess produkter är miljömässigt fördelaktiga. Om det avslöjas att ett 
företag använder sig utav greenwashing och förmedlar en förskönande bild av dess 
hållbarhetsarbete, kan det resultera i brist på tillit hos konsumenter och intressenter. Bristen på 
tillit kan vara riktad mot det specifika företaget, men även leda till en generell tillitsbrist 
gentemot gröna produkter (Dermas & Burbano 2011). För att motverka den här bristen på tillit 
och kritik gällande greenwashing har flertalet studier visat på transparens som ett användbart 
verktyg (Dubbink 2007; MacLean & Rebernak 2007; Carter & Rogers 2008). 
 
Brist på tillit i kombination med en konsuments egen kunskap och andra faktorer som pris och 
kvalitet har betydelse för en konsuments köpbenägenhet, då en individ sällan är villig att betala 
ett högre pris för modeprodukter som är etiskt och hållbart framtagna (Bhaduri & Ha-
Brookshire 2011; James & Montgomery 2017). Det är därmed viktigt att 
marknadskommunikation gällande hållbara aspekter är utformad så att den inte förlorar sin 
validitet hos konsumenter. Detta händer ofta när dessa typer av meddelanden saknar tydlighet 
och inte ger någon specifik information gällande faktorer som material och hållbara 
produktionsprocesser inom modeindustrin (Yan, Hyllegard & Blaesi 2012). En konsuments 
tidigare erfarenheter gällande ett varumärke kan även påverka dess mottagande av varumärkets 
kommunikation. Erfarenheter och kunskap av ett företags tidigare sociala ansvarstagande 
kommer att påverka hur konsumenten utvärderar företagets nuvarande kommunikation gällande 
dess sociala ansvarstagande. Om konsumenten har en negativ inställning till företaget sedan 
tidigare så kan konsumenten vara motvillig att mottaga sådan kommunikation från företaget. 
Detta har visats i flera studier genom olika experiment där respondenternas inställning till 
företag inom olika branscher testats (Darke & Ritchie 2007; Bhaduri & Ha-Brookshire 2017). 
Den här bristen på tillit kan även bero på en generell avsaknad av tillit gentemot modeföretag 
och dess bransch eller en genomgående skepticism till marknadsföring som berör hållbarhet 
(Bhaduri & Ha-Brookshire 2011; Yan, Hyllegard & Blaesi 2012). 
 
Andra barriärer har också identifierats som kan hindra en grön modekonsumtion. I en studie av 
Moon, Lai, Lam och Chang (2014) undersöks relationen mellan fashionism och 
environmentalism: hur köpbenägenheten för gröna produkter ser ut inom modeindustrin. Även 
i den här studien identifierades bristen på kunskap gällande modeprodukters miljöpåverkan som 
den främsta barriären. Ekonomiska aspekter är en annan barriär, då det ofta är dyrare att 
producera hållbara modeprodukter än vanliga modeprodukter. Produktens design identifierades 
som ytterligare en barriär då det anses svårt att producera mer hållbara modeprodukter med en 
hög modegrad. Slutligen benämndes försörjningskällor som en barriär då hållbart mode anses 
vara svårt att hitta på marknaden. I studien ges även förslag till eventuella lösningar till de 
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nämnda barriärerna, där utbildning benämns som en lösning. Utbildning till både konsumenter 
och människor som arbetar inom industrin beskrivs i studien som en viktig nyckel för att 
utveckla en hållbar modebransch (Moon et al. 2014). 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Boulstridge och Carrigan (2000) visar i sin studie där de undersökte fokusgrupper att 
konsumenterna i studien anser att företag bör ta ansvar för deras påverkan på både miljön och 
människor. Att ett företag arbetar aktivt med dessa aspekter tycks därför kunna skapa 
konkurrensfördelar. Det finns dock motsägelsefulla resultat som visar att trots att konsumenten 
bryr sig om att ett företag arbetar med hållbarhetsfrågor, så verkar inte det faktiska köpet att 
påverkas av ett företags negativa rykte gällande dessa aspekter (Boulstridge & Carrigan 2000). 
Något som bidrar till detta gap är forskning som visar konsumenters svårigheter att bojkotta ett 
företag om företaget erbjuder produkter som konsumenten uppskattar. I två studier med 
fokusgrupper lyfts det fram av flertalet respondenter att de viktigaste attributen hos en produkt 
anses vara pris, kvalitet, modegrad, värde och hur välkänt varumärket är för konsumenten. Om 
kvaliteten på en grön produkt försämras på grund av dess återvunna karaktär, eller om priset på 
produkten ökar, så kommer detta inte generera en ökad köpbenägenhet endast för att produkten 
är etiskt framtagen. Trots att konsumenter inte uppskattar oetiska beteenden av företag så är det 
många gånger inte anledning nog för konsumenten att bojkotta dessa (Boulstridge & Carrigan 
2000; Carrigan & Attalla 2001). Bristen på kunskap i kombination med andra barriärer som 
pris, design och brist på tillgänglighet kan därmed försvåra ett grönt konsumtionsbeteende inom 
modeindustrin (Moon et al. 2014). 
 
En av utmaningarna med att kommunicera transparens och CSR inom modeindustrin är att 
kunna delge en produkts ursprung på ett förståeligt sätt till konsumenten. Ett klädesplagg kan 
vara producerat i ett land, produktens tyg i ett annat och dess detaljer samt knappar kan vara 
producerat i ytterligare ett land. Detta gör det komplicerat och svårt för konsumenter att skapa 
en förståelse för vad en modeprodukt har för sociala och miljömässiga konsekvenser. Det 
försvårar också konsumentens utvärdering huruvida en modeprodukt är etiskt framtagen eller 
inte (Bhaduri & Ha-Brookshire 2015). Detta kan kontrasteras med studier inom 
livsmedelsindustrin där certifieringar och igenkänningsbara märkningar verkar som ett redskap 
i den här typen av kommunikation (Zander et al. 2017; Van Trijp & Van Der Lans 2007). 
Certifieringar och QR-koder som underlättar konsumentens identifiering av en produkts 
härkomst har visats påverka konsumentens köpbenägenhet positivt (Bradu, Orquin & 
Thøgersen 2014).   
 
Som tidigare diskuterats är tillit, utöver kunskap, en viktig faktor som påverkar en konsuments 
köpbenägenhet och uppfattning av ett företags marknadskommunikation (Bhaduri & Ha-
Brookshire 2011). Enligt Bhaduri och Ha-Brookshire (2015) så är det därmed extra viktigt för 
modeföretag att kommunicera hur de tar socialt ansvar. En av anledningarna till detta är för att 
modeföretag ofta diskuteras i media gällande barnarbete och andra dåliga arbetsförhållanden 
(Bhaduri & Ha-Brookshire 2015). Den här avsaknaden i tillit kan vara en konsekvens av 
fenomenet greenwashing (Dermas & Burbano 2011). Det har påvisats att konsumenters 
medvetenhet gällande greenwashing kontinuerligt ökar och att detta bidragit till att 
konsumenter granskar företag mer kritiskt (Rahman, Park & Chi 2015). Boulstridge och 
Carrigan (2000) visar att flertalet respondenter i studien är skeptiska mot modeföretag som 
arbetar med välgörenhet, då respondenterna har en uppfattning om att detta görs utifrån ett 
kommersiellt syfte och inte är genuint. Om konsumenter upplever tvivel till motivet bakom ett 
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företags hållbarhetsarbete så kan detta påverka konsumenternas reaktion till arbetet och öka en 
skepticism, vilket senare kan påverka deras intentioner och konsumentbeteenden (Rahman, 
Park & Chi 2015). En viktig fråga är därför hur konsumenters inställning påverkas av den 
exponering företagen ger gällande dess värdekedja och andra miljöaspekter. En problematik 
som kan uppkomma är att konsumenten inte uppfattar kommunikationen eller misstolkar den. 
Modeföretag behöver således utvärdera hur konsumenten förstår företagets 
marknadskommunikation gällande CSR och transparens, vad konsumentens uppfattning 
grundas i och hur den påverkar dess inställning. 
 
Den här studien bidrar till litteraturen genom att undersöka hur unga, kvinnliga studenter 
uppfattar H&Ms marknadskommunikation av CSR och transparens. Det anses vara intressant 
att undersöka den här gruppen då tidigare studier har visat att millenniegenerationen är mer 
engagerad i hållbarhetsfrågor och att kvinnor är mer mottagliga till grön 
marknadskommunikation än män (The Business of Fashion & McKinsey&Company 2017; 
Smith & Brower 2012). De flesta studenter har även en begränsad ekonomi och det anses 
därmed relevant att undersöka hur viljan att utöva en hållbar konsumtion ställer sig mot dessa 
ekonomiska aspekter. Genom att undersöka den avsedda målgruppen kan studien därmed ge en 
fördjupad förståelse för hur grön marknadskommunikation påverkar köpbenägenheten för 
gröna modeprodukter. 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika marknadskommunikationsstrategier gällande 
CSR och transparens påverkar konsumenters köpbenägenhet av gröna modeprodukter. 
Resultatet syftar till att bidra till litteraturen inom fältet för konsumtionsvetenskap gällande 
CSR och transparens. 
 

1.5 Forskningsfrågor 
 

1. Hur uppfattar konsumenten H&Ms marknadskommunikation av CSR och transparens 
baserat på konsumentens inställning till företaget, egen kunskap och engagemang inom 
hållbarhet? 
 

2. Hur påverkas konsumentens köpbenägenhet av H&Ms marknadskommunikation? 
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2 Teori: Definitioner & Ramverk 

2.1 Hållbarhet 
 
Enligt Kungliga Tekniska Högskolan (2017) kan hållbarhet delas in i tre olika dimensioner: 
ekologisk, social och ekonomisk. Dessa tre dimensioner behandlar olika hållbara aspekter. 
Ekologisk hållbarhet berör jordens ekosystem. Social hållbarhet behandlar aspekter som 
mänskliga rättigheter och rättvisa. Ekonomisk hållbarhet är att vara sparsam med resurser och 
skapa en jämn fördelning av dessa. Det finns olika definitioner av ekonomisk hållbarhet, men i 
den här studien definieras ekonomisk hållbarhet som “en ekonomisk utveckling som inte 
medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten” (Kungliga 
Tekniska Högskolan 2017). Hållbarhet kan beskrivas som en balans av dessa dimensioner, där 
alla tre dimensioner har ett lika stort värde och betydelse. En annan beskrivning av hållbarhet 
visar på en hierarkisk ordning av de olika dimensionerna, där ekologisk hållbarhet anses vara 
fundamentalt och där social samt ekonomisk hållbarhet inte anses möjlig såvida den ekologiska 
hållbarheten brister. Den ekonomiska hållbarheten anses i sin tur vara beroende av den sociala 
hållbarheten (Kungliga Tekniska Högskolan 2017). 
 
I Brundtlandrapporten (Brundtland 1987) beskrivs hållbar utveckling som möjligheten att göra 
utveckling hållbar genom att säkerställa att man kan tillgodose nutida behov utan att äventyra 
framtida möjligheter att tillgodose behoven. Hållbar utveckling beskrivs som en 
förändringsprocess där användning av resurser, investeringsbeslut, teknisk utveckling och 
institutionell förändring tar hänsyn till samtida och framtida behov. Det handlar således om att 
arbeta med de olika dimensionerna av hållbarhet för att kunna skapa en hållbar utveckling.  
 
I den här studien kopplas hållbarhet till modeindustrin. Hållbart mode definieras i den här 
studien som modeprodukter som är framtagna med hänsyn till sociala och miljömässiga 
aspekter, vilka sedan ska utgöra en grund för ekonomisk hållbarhet. I den här studien finns det 
därmed en typ av hierarki mellan de olika dimensionerna. Studien undersöker ett företags arbete 
med hållbarhet och hur det kommuniceras till konsumenten. Det är således också relevant att 
studera CSR och transparens, för att undersöka hur företaget förhåller sig till och arbetar med 
hållbarhet och hur det i sin tur påverkar konsumenters köpbenägenhet. 
 

2.2 CSR – Corporate Social Responsibility 
 
Enligt Europeiska Kommissionen (2018) så definieras Corporate Social Responsibility, CSR, 
som ett företags ansvarstagande gentemot dess påverkan på samhället. Företag kan 
implementera ett socialt och miljömässigt ansvarstagande genom att följa lagen eller frivilligt 
integrera sociala, miljömässiga och etiska aspekter inom dess affärsstrategi. CSR kan vara ett 
verktyg för att skapa konkurrensfördelar då det exempelvis kan minimera risker och kostnader, 
bygga starkare relationer med kunder och utöka ett företags innovationsförmåga. Genom att ett 
företag jobbar med CSR så bidrar företaget även till ett hållbart ekonomiskt system som är 
viktigt ur ett samhällsperspektiv (Europeiska Kommissionen 2018).  
 
ISO 26000 är en utvecklad och internationell CSR-standard utvecklad av International 
Organization for Standardization, ISO, (Moratis 2016). Den ger riktlinjer och definierar socialt 
ansvarstagande och vad organisationer kan göra för att bidra till en hållbar utveckling (Swedish 
Standard Institute 2018). För att uppnå detta ska organisationer jobba på ett etiskt sätt samtidigt 
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som de ska vara transparenta i sättet de arbetar (International Organization for Standardization 
2018). CSR från detta perspektiv innebär således att organisationer och företag inte ska bidra 
med en negativ påverkan på miljö eller människor, samtidigt som de ska kunna uppnå en tillväxt 
(Moratis 2016). CSR kan fungera som ett effektivt och strategiskt verktyg för att skapa 
konkurrensfördelar och öka konsumenters köpbenägenhet. Detta kan åstadkommas om CSR 
vävs in i organisationen på ett effektivt sätt och att det därefter kommuniceras ut till 
konsumenten (Dutta & Singh 2013). 
 
I rapporten kommer CSR att användas i enlighet med EUs definition. Detta då syftet är att 
undersöka hur marknadskommunikationsstrategier påverkar köpbenägenhet, vilket relaterar till 
hur Europeiska Kommissionen (2018) beskriver att CSR kan användas som ett verktyg för 
konkurrensfördelar till företaget. 
 

2.3 Transparens 
 
Innebörden av begreppet transparens förklaras genom Svenska Akademiens Ordbok (2007) 
som att vara “öppen, genomskådlig och möjlig att granska”. Egels-Zandén och Hansson (2016) 
definierar transparens utifrån två dimensioner; spårbarheten av en produkt och att avslöja 
förhållanden hos ett företags leverantörer. Att göra en produkt spårbar kan exempelvis vara 
genom att publicera företagets leverantörslista. Ett fullt transparent företag ger därmed 
information om samtliga leverantörer genom att publicera leverantörernas namn, i kombination 
med att ge information om förhållandena hos dessa (Egels-Zandén & Hansson 2016). 
Definitionen anses passande för studien då H&M arbetar med dessa två aspekter. H&M har 
dess leverantörslista publicerad i företagets hållbarhetsrapport, vilket kan hänvisas till 
spårbarheten. På hemsidan finns det en film som avser att visa de rådande förhållanden inom 
H&Ms fabriker. Det finns också information angående H&Ms uppförandekod som alla dess 
leverantörer behöver skriva under (H&M Gruppen 2018a). Dessa aspekter av transparens är 
således intressant att undersöka hos H&M.  
 
Då dagens konsumenter visar ett större intresse för klädindustrin och dess värdekedja kan 
transparent information vara en betydande marknadsföringsstrategi för att generera 
köpbenägenhet hos individen. Detta eftersom transparent information påverkar konsumentens 
inställning till både företag och produkt då konsumenten kan få en negativ inställning när sådan 
information undanhålls (Ma, Lee & Goerlitz 2016; Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). 
 
Dessa tre begrepp är genomgående centrala och återkommande för den här studien. Begreppen 
har använts för att diskutera studiens syfte och för att appliceras inom följande ramverk som 
sedan har använts i analysen av studiens resultat. 
 

2.4 Ramverk: Förståelsen för hållbar konsumtion 
 
Theory of reasoned action, TRA, är en teori som strävar efter att förstå mänskligt beteende och 
beskriver därmed olika motivationsfaktorer till olika beteenden (Ajzen & Fishbein 1980, s.4). 
Teorin baseras på en tro om att människor är rationella varelser som utvärderar handlingar och 
eventuella konsekvenser, innan de utför handlingen. Enligt den här teorin är en persons 
intention att utföra en viss handling eller beteende en stark indikation på hur personen kommer 
att agera. Det innebär att när inga oväntade faktorer eller händelser påverkar detta agerande, så 
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kommer intentionen till ett visst beteende stämma väl överens med beteendet (Ajzen & Fishbein 
1980, s.5). 
 
En persons intention är i sin tur beroende av två grundläggande faktorer, vilket är den personliga 
faktorn och den sociala faktorn. Den personliga faktorn handlar om en persons utvärdering av 
ett visst beteende. Hur individen anser att ett utförande av beteendet kommer att generera 
positiva eller negativa konsekvenser vilket benämns som personens attityd till beteendet (Ajzen 
& Fishbein 1980, s.6). I teorin anses attityd vara en funktion av personliga övertygelser. Detta 
innebär att om en person har en stark tro att ett visst beteende kommer leda till positiva eller 
negativa konsekvenser, så får den antingen en positiv eller negativ inställning till det beteendet 
(Ajzen & Fishbein 1980, s.7).  Den sociala faktorn innefattar personens uppfattning om det 
sociala trycket för att utföra ett visst beteende, vilket benämns som subjektiva normer. Om 
individen uppfattar att personer i dess omgivning anser att man borde bete sig på ett visst sätt, 
så kommer det öka troligheten för att man också gör det (Ajzen & Fishbein 1980, s.6; Liu, 
Segev & Villar 2017; Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). Beroende på situation och vem det är 
som ska utföra handlingen, så kan det variera vilken av dessa faktorer som väger tyngst när 
personen utvärderar beteendet. För vissa intentioner så kommer attityden till beteendet vara mer 
avgörande än de normativa övervägandena, och för vissa intentioner kommer de normativa 
övervägandena vara mer avgörande än attityden till beteendet (Ajzen & Fishbein 1980, s.6). 
 
TPB står för Theory of Planned Behavior (figur 1) och är en utökad TRA-modell. Inom TPB-
modellen identifieras tre faktorer som påverkar intention. De tre faktorerna benämns som attityd 
mot beteendet, subjektiva normer och grad av upplevd kontroll över beteendet, där den 
sistnämnda faktorn är vad som skiljer TRA och TPB åt. Kontrollen är beroende av personens 
uppfattning om svårighetsgraden till att utföra ett visst beteende vilket är beroende av personens 
tidigare erfarenheter kopplade till det specifika beteendet. När det inte dyker upp några problem 
kopplade till kontroll inom TPB, så kommer en persons intentioner stämma väl överens med 
dess faktiska beteende. De tre identifierade faktorerna som påverkar en persons intention och 
beteende kan variera beroende på situation. I vissa fall är det bara en eller två av dessa faktorer 
som påverkar en persons intentioner (Ajzen 1991). 
 

 
Figur 1: Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991, s.182) 
 
I studien av Liu, Segev och Villar (2017) används TPB-modellen men utökas genom ett tillägg 
av produktkunskap (figur 2) som anses vara en betydelsefull faktor när det kommer till gröna 
köpbeteenden. Liu, Segev och Villar (2017) menar att en brist på kunskap bidrar till en 
bristfällig kontroll över ett beteende och kan därmed förhindra att en viss intention till en 
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handling resulterar i ett faktiskt beteende. Ett exempel inom gröna köpbeteenden är när 
konsumenten inte har tillräckligt med kunskap för att kunna skilja gröna produkter från vanliga 
produkter. Det anses att köpprocessen för gröna produkter är komplex då konsumenten tvingas 
utvärdera hållbarhetsaspekter parallellt med övriga attribut som pris och kvalitet. Därmed anses 
det att en bristfällig produktkunskap kan påverka grön konsumtion negativt. Kunskap är en 
kontroll-faktor som påverkar hur intentioner är kopplade till faktiska beteenden (Liu, Segev & 
Villar 2017). I den här studien tas inte subjektiva normer hänsyn till. 
 

 
 
Figur 2: Modifierad TPB-modell (Liu, Segev & Villar 2017, s.446) 
 
Liu, Segev och Villar (2017) diskuterar även hur TPB-modellen kan användas som ett verktyg 
inom marknadsföring. Det anses att TBP-modellen bör användas för att skapa en förståelse för 
konsumenters gröna köpbeteenden och därefter bygga strategier utifrån detta. TPB-modellen 
påvisar att attityd gentemot ett beteende påverkar det faktiska beteendet. Att informera om grön 
konsumtion och hur det bidrar till en miljömässig hållbarhet kan därmed påverka konsumenters 
attityd till beteendet. Det är även viktigt att kommunicera tydlig information som kan utöka 
konsumenternas kunskapsnivå inom fältet för miljö och hållbarhet. Detta kan vara information 
gällande certifieringar, möjligheter till återvinning av produkter, en produkts livscykel och dess 
påverkan på miljön samt prissättning av produkter. I den här modellen ges tre specifika 
kommunikationsmetoder som anses vara effektiva. Dessa är kommunikation via förpackningar, 
reklam eller andra marknadsföringsstrategier. Det anses att kampanjer borde agera i syfte att 
utbilda konsumenter i hur de kan göra informerade beslut genom att kunna jämföra gröna 
produkter med vanliga produkter. Det diskuteras även kring hur erfarenheter av en produkt kan 
påverka kunskap och således köpbeteendet. Det anses därmed att en effektiv 
marknadsföringsstrategi är att erbjuda erbjudanden eller prover av produkten så att 
konsumenten får möjligheten till att utöka sin kunskap genom ett användande av produkten 
(Liu, Segev & Villar 2017). 
 
Den modifierade TPB-modellen anses lämplig att applicera i den här studien då den kan fungera 
som ett ramverk för hur marknadskommunikation påverkar köpbenägenhet. TPB-modellen är 
en vanligt förekommande modell för att uppnå en förståelse av beteenden, då den ofta används 
i både kvalitativa och kvantitativa studier som undersöker hälsorelaterade beteenden (Silva, 
Figueiredo, Hogg & Sottomayor 2014; Lohr et al. 2018; Zoellner et al. 2012; Guerin, Toland, 
Okun, Rojas-Guyler & Bernard 2018; Norman 2011; Mclaws, Maharlouei, Yousefi & Askarian 
2012; Chatzisarantis, Hagger, Wang & Thøgersen-Ntoumani 2009; Prabawanti, Dijkstra, Riono 
& Hartana 2015). Modellen har även applicerats i studier som undersöker beteenden inom 
modekonsumtion, där kvantitativa studier tycks vara främst förekommande (Kim & Karpova 
2010; Jain & Khan 2017; Maloney, Lee, Jackson & Miller-Spillman 2014). Det är därmed 
intressant att applicera ramverket på ett kvalitativt upplägg för förståelsen av 
konsumtionsbeteenden inom modeindustrin och anses därför lämpligt för den här studien. 
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3 Metod 

3.1 Studiens utformning 
Den huvudsakliga inriktningen i studien är att undersöka konsumenters attityder varför en 
kvalitativ metod är adekvat. En kvalitativ metod innebär att forskaren adopterar en 
interpretivistisk epistemologi där syftet är att sträva efter att skapa en förståelse för den sociala 
världen och dess företeelser. Forskaren adopterar även en konstruktivistisk ontologisk position 
som innebär en tro om att sociala företeelser är något som skapas genom interaktioner mellan 
människor och är i ett konstant utvecklingstillstånd (Bryman & Bell 2015, s.392). Detta anses 
passande för studien och dess syfte som undersöker attityder och vad dessa påverkas av.  
 
En fallstudie är en vanligt återkommande forskningsdesign där en intensiv analys av ett 
specifikt fall sker. I studien utgör detta fall H&Ms konsumenter, då en analys av dessa har gjorts 
genom semistrukturerade intervjuer. Det som utmärker en fallstudie är att forskaren strävar efter 
att fastställa unika egenskaper hos det fall som undersöks, vilket benämns som ett ideografiskt 
förhållningssätt. Syftet med studien är inte att generalisera utan att få en insikt om utmärkande 
egenskaper av en specifik situation, i detta fall H&Ms konsumenter (Bryman & Bell 2015, 
ss.67-68). 
 

3.2 Empirisk datainsamling – Kvalitativa intervjuer 
 
För studien samlades datamaterial in genom semistrukturerade intervjuer som därefter 
transkriberades, analyserades och kodades (Bryman & Bell 2015 s.486). Fördelen med 
semistrukturerade intervjuer är att risken för stängda frågor och svar minskar i jämförelse med 
om en strukturerad intervju hade utförts. Det ger även en möjlighet till en djupare förståelse för 
konsumenterna och deras attityder. I jämförelse med en kvantitativ studie begränsas inte 
konsumenterna till ett visst antal svarsmöjligheter genom den valda metoden, utan är mer fria 
att uttrycka sig (Bryman & Bell 2015, s.481). 
 
I den här studien utformades en intervjuguide (appendix 1) inför utförandet av de 
semistrukturerade intervjuerna för att skapa en struktur under intervjuerna. Manuset följdes 
dock med en viss flexibilitet för att tillåta följdfrågor och lämna utrymme för den intervjuade 
att formulera fria svar på de ställda frågorna. En intervjuguide kan beskrivas som en 
strukturerad lista med relevanta teman eller frågor som ska ställas under intervjun (Bryman & 
Bell 2015, ss. 486-488). Intervjuguiden bestod av 44 stycken frågor som blivit indelade i olika 
sektioner gällande studiens berörda teman: konsumentens kunskap, engagemang, 
köpbenägenhet för gröna produkter och uppfattning av H&Ms marknadskommunikation. Det 
fanns också följdfrågor med i intervjuguiden som ett stöd till intervjuaren om respondenten 
skulle ge bristfälliga svar. Inspiration till intervjufrågorna har hämtats från både kurslitteratur 
och från tidigare forskning som berör det studerade området (Bryman & Bell 2015, ss.486-488; 
Bradu, Orquin & Thøgersen 2014; Zander et al. 2017). 
 

3.3 Urval 
 
För den här studien har ett snöbollsurval bedömts som passande. Ett snöbollsurval är en typ av 
ändamålsenligt urval, där respondenterna väljs utifrån specifika kriterier kopplade till studiens 
mål. Ändamålsenligt urval är ett typiskt urval för kvalitativa studier (Bryman & Bell 2015, 
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s.430). De urvalskriterier som tillämpats i studien var att respondenten skulle vara en kvinnlig 
student som i någon utsträckning konsumerar modeprodukter på H&M. En anledning till att 
urvalskriteriet student applicerats är då det visats att millenniegenerationen är intresserad av 
hållbara lösningar, vilket också har en påverkan på dess köpbenägenhet (The Business of 
Fashion & McKinsey&Company 2017). En annan anledning till användandet av detta kriterium 
är för att undersöka ekonomiska aspekter, då studenters ekonomi ofta anses vara begränsad. 
Detta kan ha en påverkan för studenters köpbenägenhet till gröna produkter. Att attributet 
kvinna valts som ett urvalskriterium grundar sig i indikationer på att kvinnor är mer mottagliga 
till grön marknadskommunikation än män (Smith & Brower 2012). Det ansågs även relevant 
att minimera antalet påverkande faktorer av respondenternas svar så som kön, då studien bland 
annat undersöker hur konsumentens kunskaps- och tillitsnivå påverkar dess köpbenägenhet av 
gröna produkter. 
 
I den här studien togs den ursprungliga kontakten med en student inom miljövetenskap och den 
utvalda respondenten ansågs därmed besitta en hög kunskapsnivå gällande CSR och 
transparens. Det ansågs relevant för studien då syftet var utformat för att intervjua respondenter 
med varierande kunskapsnivå inom fältet för CSR och transparens för att senare jämföra de 
olika respondenternas svar baserat på deras kunskapsnivå. Respondenten användes därefter för 
att ta kontakt med ytterligare respondenter som ansågs passande för studien.  
 
För studien valdes H&M som företag, där dess marknadskommunikationsstrategier gällande 
CSR och transparens undersöktes. H&M utsågs som ett lämpligt företag för studien på grund 
av dess starka marknadsposition, dess breda målgrupp med varierande kunskapsnivå och att det 
är ett fast fashion företag som arbetar med hållbarhetsfrågor (H&M Gruppen 2018b). Det 
ansågs därför intressant att undersöka hur H&Ms konsumenter uppfattar företagets 
kommunikation och hur det påverkar dess köpbenägenhet. Då även konsumentens tillitsnivå 
undersöktes i den här studien och hur den senare påverkar individens köpbenägenhet, ansågs 
H&M som ett intressant företag att undersöka då företaget granskats i media under upprepade 
tillfällen. 
 

3.4 Genomförande 

3.4.1 Intervju 
 
Intervjuerna utfördes löpande under studiens gång utefter respondenternas tillgänglighet. 
Intervjuerna utfördes på platser som ansågs lämpliga, där en lugn och avslappnad miljö kunde 
erbjudas. Enligt Bryman och Bell (2015, s.486) så är platsen vart man utför intervjun en viktig 
aspekt men som kan vara utmanande, där ljudnivån är en viktig faktor att ha i åtanke. Det kan 
därmed vara relevant att göra ett ljudtest innan utförandet av intervjun, och att placera 
mikrofonen så nära respondenten som möjligt (Bryman & Bell s.486). Detta var aspekter som 
togs i åtanke och en utvärdering av miljön gjordes innan varje intervju. Två mikrofoner 
användes även under varje intervju i förebyggande syfte för att säkerställa ljudkvaliteten.  
 
Sju stycken intervjuer utfördes med sju olika kvinnliga studenter. Varje intervju utfördes av två 
intervjuare, där den ena agerade som passiv intervjuare och observerade beteenden samt tog 
anteckningar. Den andra intervjuaren agerade som aktiv intervjuare och ställde frågor utifrån 
intervjuguiden. Den passiva intervjuaren flikade in frågor när denna ansåg att det var 
nödvändigt eller relevant för att täcka väsentliga områden. Enligt Bryman och Bell (2015, 
s.487), finns det fördelar med att vara fler än en intervjuare under en intervju. I och med att en 
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intervjuare kan vara passiv, kan den personen undersöka hur intervjun utvecklas och hjälpa den 
aktiva intervjuaren när det anses nödvändigt. Flera intervjuare kan även bidra till en mer 
avslappnad och informell atmosfär, som i sin tur kan bidra till att respondenten känner sig mer 
bekväm och avslappnad (Bryman & Bell 2015, s.487). 
 
Inspelning av samtliga intervjuer skedde då det i kvalitativa studier är av intresse att undersöka 
vad respondenten har att berätta om ämnet. Det underlättar även för de som intervjuar och 
minskar risken för distraktion under intervjun då behovet av minnesanteckningar minskar 
(Bryman & Bell 2015, s.494). Varje intervju tog ungefär 35 minuter, och därefter användes 
inspelningen till transkribering av varje intervju.  
 
Materialet från intervjuerna analyserades därefter genom en tematisk analys där materialet 
kodades i olika teman: Engagemang för grön konsumtion, Kunskapsnivå, Motivationsfaktorer 
till gröna köp och Köpbenägenhet. Dessa teman skapades genom ett sökande av teorirelaterat 
material i kombination med återkommande begrepp och ämnen som identifierades under 
granskning av transkriberingarna. Detta är exempel på faktorer som Ryan och Bernard (2003) 
rekommenderar för tematisering av det empiriska materialet, där repetitioner av ämnen anses 
vara det lättaste sättet att identifiera teman på. Det teorirelaterade materialet är ämnat att bygga 
upp teman genom en användning av dess vetenskapliga koncept, vilket har gjorts i den här 
studien genom en användning av ramverkets koncept (Ryan & Bernard 2003; Liu, Segev & 
Villar 2017). 
 

3.4.2 Kompletterande material 
 
De kvalitativa intervjuerna kompletterades med observationer av företagets hemsida och i 
utvald butik. Det ansågs vara relevant att genomföra observationer av offentlig information som 
företaget väljer att publicera, för att därefter jämföra resultatet med den upplevda uppfattningen 
bland de konsumenter som studeras. Tillgänglighet, tydlighet och omfattning av 
marknadskommunikation gällande CSR och transparens var områden som observerades.  
 
En observation i butik genomfördes för att få en inblick i H&Ms kommunikation av CSR och 
transparens i butik. Datum för tillfället var den 25 april, en vecka efter Conscious exclusive-
kollektionen lanserades, som marknadsförts som en exklusiv hållbarhetskollektion. 
Genomgående fokus under observationen var att observera hur kommunikationen gällande de 
hållbara kollektionerna: Conscious- och Conscious exklusive-kollektionerna framställdes. 
Övrig kommunikation kring aktiviteter som berör ämnena för CSR och transparens var också 
ett viktigt observationsområde. Det noterades även hur varor aktuella för ämnet var märkta, 
skyltade och visuellt representerade.   
 
Observationer av hemsidan utfördes för att få en överblick på vad H&M väljer att kommunicera 
ut till kunden angående CSR och transparens online. Dessa observationer utfördes under två 
tillfällen. Under första tillfället, den 23e april, hade det gått fyra dagar efter lanseringen av 
Conscious exclusive-kollektionen. Det ansågs därmed relevant att observera hur kampanjen 
kommunicerats på hemsidan, och om fokus placerats på estetiska aspekter eller aspekter 
gällande hållbarhet och transparens. Den 26e april utfördes ytterligare en observation. Under 
detta tillfälle utfördes en övergripande observation av hemsidan. Aspekter i åtanke var hur 
Conscious-kollektionen och dess produkter kommunicerats på hemsidan samt omfattning av 
tillgänglig information gällande CSR, hållbarhet och transparens. H&Ms Sustainability site var 
också ett område som observerades. På företagets Sustainability site noterades det vilken typ 
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av information som fanns tillgänglig, hur lättillgänglig och lättförståelig den var, hur layouten 
var utformad och dess omfattning av tillgänglig information. 
 
I butiken observerades det att alla plagg som tillhörde Conscious-kollektionen hade en grön 
etikett i anknytning till plaggets prislapp. På etiketten fanns en text som uppmanade till att läsa 
mer om hållbarhet på H&Ms hemsida samt information om vilket material produkten innehöll. 
Plagg som tillhörde Conscious exclusive-kollektionen var skyltade med speciella galgar gjorda 
i trä, vilket utmärkte kollektionen från övriga kläder i butiken. Kollektionen var belägen i nära 
anslutning till entré och kassa samt placerad i en samlad form. Ytterligare kommunikation 
gällande kollektionen saknades. Conscious-kollektionen hängde blandat med övriga kläder och 
gick att urskilja genom de gröna etiketterna. Vid kassan fanns en återvinningsbox placerad som 
kommunicerades med följande slogan: “återvinnas, återanvändas, återförbrukas”. Det fanns 
även en liten skylt bakom kassan med ytterligare information om vad som händer med kläderna 
efter inlämnandet och att alla kläder är välkomna oavsett varumärke.  
 
En observation av hemsidan visade att H&Ms Conscious exclusive-kollektion finns tillgänglig 
under fliken kampanjer, och H&Ms Conscious-kollektion finns tillgänglig under fliken shoppa 
efter koncept (H&M 2018a). Ingen information fanns gällande vad Conscious-kollektionen står 
för (H&M 2018b). Kort efter lanseringen av Conscious exclusive 2018 så fanns information 
tillgänglig om tanken bakom kollektionen och även information om olika miljövänliga material 
som används för Conscious exclusive 2018 (H&M 2018c).  
 
Om man klickar sig vidare till hållbarhet under företagsinformation på hemsidan så kommer 
man till H&M-gruppens hållbarhets-sida där rubriken vårt hållbarhetsarbete finns tillgänglig 
som är uppdelat i tre underkategorier: höjdpunkter från hållbarhetsarbete 2017, hållbart mode 
och arbetsförhållanden i produktionsländer (H&M Gruppen 2018a). Man kan även klicka sig 
vidare till H&M-gruppens Sustainability site. Högst upp på Sustainability site finns H&Ms 
hållbarhetsrapport tillgänglig, som är en 100-sidig rapport på engelska. I rapporten finns det 
bland annat förklarat hur H&Ms vision och strategi ser ut för dess hållbarhetsarbete, hur man 
jobbar med miljömässiga och sociala frågor och hur detta rapporteras. På H&M-gruppens 
Sustainability site finns det även en leverantörskarta tillgänglig, där man kan få en överblick av 
H&Ms leverantörer och klicka sig vidare för att exempelvis få information om adressen till en 
viss fabrik och antal anställda i fabriken (H&M Group 2018). 
 

3.5 Metodreflektion 

3.5.1 Reflektion av metodval 
 
Valet av metod motiveras med att en djupare förståelse för beteenden och inställningar hos 
konsumenter ville uppnås. En kvalitativ metod har därför tillämpats för studien då den valda 
metoden är menad att beskriva och förstå sociala fenomen (Bryman & Bell 2015, s.393). Det 
ska dock tas i beaktning att det finns nackdelar med den valda metoden. Det som karaktäriserar 
kvalitativa metoder är att det är färre respondenter som undersöks och att resultatet därmed kan 
bli mer subjektivt. Resultatet blir inte generaliserbart som för en kvantitativ studie, vilket bidrar 
till svårigheter att dra slutsatser om populationen. Detta är anledningen till att studien inte avser 
att generalisera en population utan strävar efter att uppnå en djupare förståelse för de individer 
som studeras. Detta resulterar till att studien får en lägre grad replikerbarhet än om en 
kvantitativ studie hade utförts (Bryman & Bell 2015, s.402). 
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Annan kritik som har riktats mot kvalitativa studier är att dessa är för subjektiva i och med dess 
tolkning av insamlat datamaterial. Som tidigare nämnt är det svårt att replikera en kvalitativ 
studie då en den är starkt beroende av forskaren och dess perspektiv. En kvalitativ metod är 
även ostrukturerad i dess natur vilket även det bidrar i svårigheten att replikera studien (Bryman 
& Bell 2015, ss.413-414). 
 
Processen för ett snöbollsurval är inledningsvis att ta kontakt med en eller flera respondenter 
som anses vara passande för studien, och därefter använda den eller dessa respondenter för att 
skapa vidare kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & Bell 2015, s.434). Genom ett 
snöbollsurval blir respondenterna medhjälpare till studien då samtliga respondenter tillfrågades 
om att bidra med en ytterligare kontakt. Detta kan vara en nackdel då inte alla respondenter är 
lämpliga att bidra med nya kontakter om de inte förstått det underliggande syftet med studien 
(Biernacki & Waldorf 1981). Detta har tagits i åtanke under studiens gång och syftet med 
studien förklarades för varje respondent. 
 
Enligt Bryman och Bell (2015, ss.399-401) är validitet och reliabilitet viktiga begrepp inom 
utvärdering av kvantitativ forskning. I den här studien kommer de alternativa kriterierna för 
kvalitativ forskning appliceras vid utvärdering av studien. Dessa identifieras som extern och 
intern reliabilitet samt extern och intern validitet. Extern reliabilitet innebär i vilken 
utsträckning undersökningen kan upprepas. Detta är svårt att uppnå i den här studien då det är, 
som tidigare nämnts, svårt att replikera en kvalitativ studie. Den interna reliabiliteten har tagits 
hänsyn till genom att forskarna har analyserat resultaten tillsammans. Det gör det mer troligt att 
forskarna har tolkat resultaten på samma sätt och att det finns en god överensstämmelse mellan 
forskarnas analyser. Den interna validiteten har tagits hänsyn till genom att forskarna har 
jämfört studiens resultat med tidigare forskning. Därav har en överensstämmelse mellan denna 
studie och befintlig teori inom ämnet påvisats (Bryman & Bell 2015, ss.399-401). 
  

3.5.2 Deltagande 
 
Den ursprungliga avsikten med studien var att utföra intervjuer med deltagande av både H&Ms 
konsumenter och butikspersonal. Den tänkta datainsamlingen korrigerades då det inte fanns 
möjlighet att intervjua H&Ms butikspersonal. Detta fastställdes efter kontakt med både ansvarig 
personal i butik och personal på H&Ms huvudkontor. H&M hänvisade istället till dess hemsida 
för information om dess hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapport. 
 

3.5.3 Etiska aspekter 
 
Intervjuerna genomfördes med informerat samtycke från samtliga respondenter. Informerat 
samtycke innebär att individen tagit del av forskningens syfte och dess upplägg samt det 
frivilliga deltagandet och individens rätt att avbryta sitt deltagande (Kvale & Brinkmann 2014, 
s.107). Varje intervju godkändes av respondenten genom signatur. Respondenten mottog ett 
informationsblad där studiens syfte förklarades. På informationsbladet gavs det även 
information angående inspelning och transkribering av intervjun samt den bevarade 
anonymiteten (appendix 2). 
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4 Empirisk data 

4.1 Presentation av intervjupersoner 
 

Intervjuperson Ålder Kön Utbildning Universitet 

R1 26 Kvinna Miljövetenskap med 
naturvetenskaplig inriktning- biologi 

Göteborgs 
Universitet 

R2 25 Kvinna Supply Chain Management - master Chalmers 

R3 26 Kvinna Industriell Ekonomi Chalmers 

R4 21 Kvinna Organisation- och personalutveckling 
i samhället 

Högskolan i 
Borås 

R5 23 Kvinna Medie- och 
kommunikationsvetenskap 

Göteborgs 
Universitet 

R6 24 Kvinna Internationell projektledning - master Chalmers 

R7 22 Kvinna Textilingenjör Textilhögskolan 

 

4.2 Engagemang för grön konsumtion 
 
De individer som studerats uppgav samtliga att de i någon utsträckning är engagerade för att 
konsumera hållbart och att det är ett ämne som är viktigt för dem. Däremot visade 
respondenterna i studien ett genomgående lågt engagemang för grön hållbarhet på H&M då 
ingen frågat butikspersonal eller hört av sig till H&M för att få mer information angående 
hållbarhetsarbetet. Detta motiverades med en fördom om att H&Ms personal inte skulle ha 
tillräckligt med kunskap för att kunna svara på dessa frågor (R1). Det tycktes även grunda sig i 
en generell uppfattning om att H&M inte är ett hållbart företag (R4). 
 
Två masterstudenter har i studiesyfte letat information på hemsidan gällande företagets 
hållbarhetsarbete (R2, R6). Däremot har merparten inte sökt information på hemsidan och är 
därför inte engagerade i vilken information som finns tillgänglig där. Detta framgår genom citat 
som: “[...] jag har liksom inte gått in på deras hemsida och läst om deras CSR” (R4) och “[...] 
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nu vet jag inte alls om man går in på H&Ms hemsida vad man kan få fram för information, det 
vet inte jag. Jag har inte varit inne där” (R7). 
 
Ingen respondent har scannat en QR-kod för att få reda på mer information om en produkts 
ursprung och material men en respondent har sökt mer information angående detta på hemsidan. 
Däremot reagerade en textilstudent positivt till möjligheten att scanna en QR-kod för mer 
information angående en modeprodukt (R7). 
 
Respondenterna ombads att delge deras engagemang kring H&Ms insamlingsboxar, varav en 
individ var omedveten om att dessa existerade (R7). Ingen av respondenterna har däremot 
engagerat sig i insamlingen och lämnat in kläder till H&M. Det finns en utmärkande positiv 
respons gentemot boxarnas existens men en viss skepsis gentemot dess ändamål: 
 

“[..] jag tycker att det är ett jättebra initiativ och att det är skitbra att dom på något sätt 
försöker sluta cykeln, alltså dom implementerar ju ett livscykel tänk när dom gör så sen 
är ju bara frågan då hur dom ska hantera mängden textil dom får in, asså vad ska dom 
göra med den? Ska dom skänka den? Asså som kläder eller ska dom ta tillvara fibrerna 
och göra ny textil? […] Det var ganska intressant jag läste, jag tittade på någon 
dokumentär om kläder vi skänker till välgörenhet, att det är någon sådan här sjuk siffra 
på typ okej taget ur luften, men över 50%, säg 70%, som hamnar på landfills i 
slutändan.” 

(R2) 
 
Flertalet individer uppgav att de istället lämnar in sina kläder till andra insamlingsorganisationer 
såsom Erikshjälpen (R1), Myrorna (R3, R4) och Åhléns (R6). En individ säljer även sina kläder 
själv (R3). 
 

Många av respondenterna visade ett intresse för en produkts ursprung och produktionsprocess 
och uppgav att de letat upp sådan information på en modeprodukts tvättlapp (R2, R3, R6, R7). 
En individ har letat efter sådan information på företagets hemsida (R1). De övriga två 
respondenterna var medvetna om att sådan information finns tillgänglig på dessa lappar men 
uppgav att det inte är något de ägnar sig åt att läsa när de handlar (R4, R5).  
 
Samtliga respondenter menade att det är lika viktigt att ta hänsyn till CSR, transparens och 
hållbarhet oavsett bransch eller företag. Det kan dock ha blivit mer aktuellt i modebranschen 
då sociala och miljömässiga problem är relaterat till mycket inom textilindustrin (R1, R3, R7). 
Alla respondenter ansåg att det finns ett ansvar hos modeföretagen att leverera tydlig och 
transparent information gällande hållbarhet och CSR. Detta då det är företagen som har skapat 
behovet hos individerna att konsumera kläder (R2). Två respondenter uppgav att modeföretagen 
förmodligen jobbar med CSR och transparens ur ett marknadsföringssyfte men att det ändå kan 
grunda sig i ett ärligt engagemang från företagets sida (R4, R7). 
 
Ett flertal respondenter nämnde att olika händelser hos H&M har gjort att dessa respondenter 
har känt viljan att sluta vara konsumenter på H&M, men sedan handlat där ändå (R1, R5, R6). 
Detta visas i följande citat: “[...] det väcker ju känslor någonstans men sen så är det inte alltid 
tillräckligt för att skapa reaktion“ (R1) och “man mår ju lite dåligt när man tänker på det för att 
man fortsätter köpa” (R6). 
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4.3 Motivationsfaktorer till gröna köp 
 
Under intervjuerna återkom olika påverkande faktorer som motiverar gröna köp. Dessa 
identifieras som skuldkänslor, kvalitet och hälsoaspekter. Respondent 1 menade att hon hade 
börjat handla mer second hand då dessa plagg blivit tvättade fler gånger och därmed innehöll 
mindre kemikalier. Detta ansågs i sin tur vara mer hälsosamt då hon menar att kroppen annars 
tar upp ämnen som kläder behandlas med (R1). Respondent 5 motiverade köp av ekologiska 
basplagg på samma sätt, att det främst handlar om att dessa kläder är mindre besprutade och att 
hennes eget välmående då finns i åtanken (R5).  
 
Kvalitet kopplades många gånger till hållbarhet av respondenterna och verkar vara en 
motivationsfaktor till gröna köp. Respondent 3 nämnde slit och släng-perspektivet och att ett 
köp av en grön produkt kan ske ur ett kvalitetsperspektiv (R3). Respondent 4 nämnde också 
känslan av slit och släng och att en motverkande faktor till ett köp kan vara känslan av att det 
kommer att gå sönder. Om ett köp av en slit-och-släng-produkt ändå utförs så nämndes de kunna 
bidra till dåligt samvete (R4). En känsla av ”att det känns bättre” (R2) när man köper en grön 
produkt är något som återkommer av flera respondenter. 
 
Motverkande motivationsfaktorer till gröna köp identifierades som design och pris. Samtliga 
respondenter, med undantag för Respondent 3, motiverade att de är konsumenter på H&M för 
att det är billigt. Majoriteten av respondenterna motiverade pris-aspekten med att de är studenter 
med en begränsad budget (R1, R2, R4, R5). Tillgänglighet och ett brett sortiment nämndes även 
av flera respondenter som motivationsfaktorer till konsumtion på H&M. Dessa faktorer kan i 
viss mån avslå föregående motivationsfaktorer till gröna köp. Det visas av respondenterna i 
följande citat: 
 

“[...] om jag inte tycker ett organic-plagg är snyggt så kommer inte jag att köpa det bara 
för att det är organic, utan det är större sannolikhet att jag köper något jag tycker är 
snyggt som inte är bra för miljön.” 

(R4) 
 

“[...] men än en gång, det är en klassfråga vart man har råd och handla och det är, ja det 
är jättesvårt att ändra det tror jag, hitta ett hållbart sätt att producera kläder på [...]” 

(R2) 
 

“Just i stunden så tänker man ju att man vill vara, ta ett större aktivt val i sitt köpande, 
och kunna stå emot starkt och kunna ifrågasätta och ändå markera på nåt sätt att det inte 
är okej. Men samtidigt så vet man ju också att när man som student ska handla kläder 
så slutar det ofta med att man landar på H&M ändå. Så det är ju väldigt mycket hos en 
själv tror jag, det väcker ju känslor någonstans men sen så är det inte alltid tillräckligt 
för att skapa reaktion.” 

(R5) 
 
 

4.4 Kunskapsnivå 
 
Samtliga respondenter ombads att definiera begreppet CSR och transparens. Det visades att två 
av respondenterna inte visste innebörden av CSR eller vad begreppet står för (R5, R7). Två av 
respondenterna var osäkra i sina svar men var medvetna om innebörden av CSR (R4, R6). De 
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resterande tre respondenterna visste vad CSR står för och var säkra i sina svar (R1, R2, R3). 
Generellt definierades CSR som företags frivilliga miljömässiga och sociala ansvar. 
Transparens definierades av samtliga som en öppenhet eller ärlighet angående produkternas 
ursprung och produktionsprocess.  
 
En respondent var medveten om att H&M har en hållbarhetsredovisning och hade läst delar av 
den i studiesyfte (R2). Resterande respondenter var inte medvetna om att en 
hållbarhetsredovisning existerade eller vad den innehöll. Kunskapen om H&Ms 
hållbarhetsarbete var genomgående låg hos samtliga respondenter. Majoriteten av 
respondenterna nämnde Conscious-kollektionen men hade olika namn för kollektionen, såsom 
green collection (R5) eller organisk kollektion (R3). Kunskapen om kollektionen och vad den 
står för var låg och kollektionen ansågs främst bestå av basplagg. Detta framgår av citat som: 
 

“[...] H&M har ju faktiskt sån här EKO-conscious collection som jag försöker köpa 
basplagg ifrån, och det har Lindex också, sen så vet jag inte egentligen hur bättre det är 
för miljön men det är ju bättre ur en hälsoaspekt eftersom de inte är behandlade med så 
mycket kemikalier iallafall [...]”      

(R1) 
 

“[...] och så har dom ju en conscious collection, det vet jag ju att dom har och lite typ 
såhär ja men i bassortimentet, ekologiska bomullskläder och sånt där. Det är väl det jag 
vet [...]”   

 (R2) 
 

“[...] jag vet att dom har en sån kollektion [Conscious-kollektionen] som är väl lite mer 
limited, och sen vet jag inte alls vad det är för tanke med den.”  

(R7) 
 
I den här studien var samtliga respondenter studenter. Beroende på vad respondenten studerade 
för program så varierade dess kunskapsnivå angående hållbarhetsfrågor och den textila 
värdekedjan. En respondent läste miljövetenskap (R1), två respondenter studerade eller hade 
kurser inom supply chain management i deras utbildning (R2, R3) och en respondent gick en 
utbildning inom textil (R7). Övriga respondenter hade andra utbildningar som inte berörde 
studiens ämne. Detta påverkade respondenternas inställning både till H&M men även till gröna 
konsumtionsvanor överlag. Det framgick genom ett uttryck av Respondent 2, vilket visas i 
följande citat: 
 

“Det är ganska intressant när man pratar med människor som tänker att dom är insatta 
om hur H&M jobbar som företag men dom tittar ju bara på det media har sagt också, så 
dom har ju en väldigt smal bild av.. asså, nu säger jag människor som inte har läst på 
om ämnet då. Men dom har ofta en väldigt smal bild av hur det fungerar, dom  
förstår kanske inte hur jamen industrin eller affärsmodellen ser ut för textil eller kläder. 
Då blir det, ja det blir också vinklat [...]”  

(R2) 
 

Ovanstående citat kan styrkas av citat från två andra respondenter som ansågs ha en lägre 
kunskapsnivå om hållbarhet och den textila försörjningskedjan: 
 

“[...] anledningen varför jag har lite bättre koll på H&M är väl på grund av det har vart 
lite skandaler kring dem och att, men sen så har jag inte så jätte- jag har liksom inte gått 
in på deras hemsida och läst om deras CSR.”        
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            (R4) 
  

“Den negativa feelingen är nu på ZARA som jag har på H&M också, som jag jämför 
med till exempel Åhléns har jag ingen koppling till några skandaler och så, och där 
kommer jag ihåg att dom [Åhléns] har vissa tags på sina kläder som säger den här är 
grön liksom [...] sen om dom gör samma sak eller inte, det vet jag ju inte, men dom har 
inte samma negativ klang när det kommer till hållbarhet.”                           

(R6) 
 
När det frågades vad Respondent 6 visste om H&Ms hållbarhetsarbete så framgick det att 
individen hade en låg kunskapsnivå angående ämnet och erkände att hon hade “mer koll på det 
dåliga dom gör, än det bra” (R6). 
 
Två respondenter uttryckte att de upplever en större medvetenhet inom livsmedelsbranschen än 
modebranschen och uppger köttindustrin som ett exempel på det. Detta engagemang grundas 
framförallt med den egna hälsan i beaktning (R4, R6). Det anses av en individ att det funnits 
ett större fokus på matindustrin i bland annat dokumentärer. Denna individ visar även en oro 
gentemot de människor som producerar livsmedelsvaror, och anser att deras hälsa bör tas 
hänsyn till (R6). En individ upplever också att det är enklare att få reda på mer information i 
matväg och relaterar till den bristfälliga informationen från personal gällande modeprodukter i 
butik (R7).  
 
Ett flertal respondenter diskuterade att de anser att H&Ms kommunikation av CSR och 
transparens som bristfällig i sin tydlighet, och att det därav är svårt att förstå vad H&M faktiskt 
gör i praktiken för att jobba med hållbarhetsfrågor (R1, R4, R5). Respondent 6 föreslog att det 
skulle underlätta om det fanns en lättförståelig och pålitlig certifiering inom modeindustrin så 
att man vet att dessa produkter har gått igenom en viss process för att vara mer miljövänliga 
(R6). Respondent 3 nämnde ett liknande förslag, där hon pratade om att hon har bevittnat 
klimatmärkta maträtter där specifik information ges angående hur mycket koldioxid-utsläpp 
den specifika maträtten bidragit till. Hon menar att en liknande märkning inom modeindustrin 
skulle förbättra kommunikationen av den här typen av information och således förståelsen (R3). 
Respondent 3 diskuterade svårigheterna för en konsument att förstå vilken produkt som faktiskt 
är bäst för miljön i jämförelse med en annan:  
 

“[...] det här med ekologiskt, är det bättre att köpa ekologiskt från Spanien eller närodlat 
icke ekologiskt, från Sverige? Vad är bäst egentligen? [...] för är man ändå intresserad 
och bryr sig om det så vill man ju göra val som också är korrekta, inte att man bara gör 
det för att man tror att det är bra och sen är det inte det.” 

(R3) 
 

4.5 Köpbenägenhet 
 
Samtliga respondenter tillfrågades om det skulle vara mer troligt att de köpte en produkt där 
information fanns tillgänglig om produktens ursprung. Alla respondenter utom Respondent 4, 
som inte hade en utbildning som berörde det undersökta ämnet, svarade att det skulle vara mer 
troligt att de köpte en produkt med sådan information tillgänglig. Att Respondent 4 inte skulle 
köpa en produkt med den typen av information motiverades på följande sätt:  
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“Om det skulle stå typ såhär tillverkad i Bangladesh med denna minimilön, såhär många 
plagg gör en person per dag, såhär många timmar jobbar den, och sanningsenligt, för 
hur det faktiskt ser ut, då tror jag absolut att jag inte skulle köpa.  [...] nu utgår jag ju 
ifrån att det är ganska brutala arbetsvillkor, att det är långa arbetstimmar och att det är 
ganska låg minimilön [...] då hade jag verkligen tänkt att det här [produkten] behöver 
jag ju verkligen inte, men det är ju så mycket enklare när det bara är ett land på en 
tvättlapp liksom, då ser man bara klädesplagget. [...] sen tror jag det beror mycket på 
hur mycket kunskap man har, asså vad är en bra minimilön för det här landet för den 
här personen, asså såhär går det ens att sätta i kontrast till hur jag lever, jag vet inte. Jag 
tror att oavsett om det här hade vart en bra minimilön för den här personen, så hade jag 
kanske kunnat jämföra med min egna inkomst.” 

(R4) 
 
Priset benämndes tidigare som en motverkande faktor för gröna köp. Detta verkar dock vara 
beroende av i vilken utsträckning priset skiljer sig när det kommer till mer hållbara plagg. I de 
fall där design och modegrad ansågs som mindre viktigt verkade respondenterna vara benägna 
att köpa gröna produkter, såvida det inte fanns “någon markant prisskillnad” (R5). Respondent 
2 diskuterade ett scenario med en vit t-shirt som exempel. Om en vit t-shirt med ekologisk 
bomull hade kostat 20 kronor mer än en vit t-shirt med vanlig bomull hade detta resulterat i ett 
köp av den ekologiska t-shirten (R2). Även Respondent 1 menade att priset har en liten 
påverkan i valet mellan en vanlig t-shirt eller en Conscious t-shirt, där det var mer troligt att 
hon hade valt Conscious t-shirten (R1). 
 
När många av respondenterna pratade om H&Ms hållbarhetsarbete nämnde individerna att 
vissa produkter i butikerna har gröna etiketter i anslutning till prislappen. Det beskrevs att ett 
plagg kan bli mer tilltalande med en sådan etikett och att det kan ses som en bonus när man ska 
handla en viss produkt (R4, R6). Dessa beskrevs däremot av några respondenter som “ett 
säljknep” till konsumenter med en låg kunskapsnivå (R1, R7). 
 
Respondent 2, 4, 6 och 7 nämnde att olika händelser i media har påverkat deras tillit till H&M 
negativt. Det har påvisats att detta i sin tur kan ha en påverkan för hur respondenterna uppfattar 
H&Ms marknadskommunikation av CSR och transparens, vilket i sin tur kan påverka deras 
köpbenägenhet för H&Ms produkter. Detta visades genom följande citat: 
 

“Det [händelser i media] påverkar faktiskt mycket, det gör ju ändå att jag blir motvillig 
till att gå dit, kan jag gå någon annanstans så gör jag det.” 

(R1) 
 

“[...] H&M tycker jag inte är trovärdigt, eftersom man gång på gång får höra via media 
då att det inte stämmer [...] det är ju som sagt jag känner ju inte att jag trivs jättebra  
med att köpa ett plagg därifrån, så det [händelser i media] har absolut påverkat min 
tillit.” 

(R6) 
 

Samtliga respondenter tillfrågades även hur deras inställning till H&M skulle påverkas om 
H&M inte arbetade med CSR och transparens överhuvudtaget. Fem av respondenterna svarade 
att det skulle påverka deras inställning negativt och att de inte skulle handla på H&M i lika stor 
utsträckning om H&M inte jobbade med dessa frågor (R1, R2, R3, R4, R5). De resterande två 
respondenterna menade att det inte skulle påverka deras inställning (R6, R7). Anledningar till 
detta var att den här typen av information från H&M ändå inte anses vara trovärdig och att 
respondenten vet för lite om H&Ms CSR- och transparensarbete i nuläget (R6). Respondent 7 
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angav pris och tillgänglighet som anledningar. Om H&M hade slutat arbeta med CSR och 
transparens skulle hon trots det gå och köpa en billig tröja i behov på grund av att det är 
lättillgängligt (R7). 
 
Det verkade även finnas en generell brist på tillit gentemot fast fashion-företag som i sin tur 
kan vara en påverkande faktor för bristen på tillit till H&M. Detta visas i följande citat: 
 

“[...] det är ganska likvärdigt just dem här andra aktörerna, typ Gina Tricot och Vero 
Moda och så, det känns som att, man delar med sig av vissa saker, man lyfter fram dem 
sakerna väldigt mycket men man är inte jättetransparent med liksom hela, 
tillverkningskedjan liksom, utan man väljer lyfta dem aspekterna man faktiskt gör bra, 
och resten kanske man tystar ner lite och drar inte upp överhuvudtaget” 

         (R5) 
 
“[...] och där kanske man kan se lite skillnad på, på varför Filippa K känns lite mer 
trovärdig för att dom inte har lika samma volym.” 

         (R6) 
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5 Analys och diskussion 
 
En analys och förståelse av studiens resultat har skapats utifrån studiens ramverk. Genom den 
modifierade TPB-modellen har det genom studiens resultat uppnåtts en förståelse för 
konsumenters köpbenägenhet av gröna modeprodukter och vilka faktorer som påverkar 
köpbenägenheten. Modellen har därmed använts för att identifiera hur konsumentens 
ställningstagande till hållbarhet påverkar dess attityd till gröna köp och hur detta i kombination 
med konsumentens kunskap påverkar hennes köpbenägenhet av gröna produkter. Den 
modifierade TPB-modellen har även applicerats på studiens resultat för att belysa hur 
marknadskommunikation av gröna modeprodukter påverkar köpbenägenheten för dessa 
produkter. 
 
Respondenternas attityd till hållbarhet var generellt positiv då de ansåg att det är viktigt med 
hållbarhetsfrågor. De hade även en positiv inställning till att företag arbetar med CSR och 
transparens. Respondenterna uttryckte att detta är oberoende av vilken typ av företag eller 
bransch det gäller. Den positiva attityden till hållbarhet har gjort att flertalet individer på något 
sätt engagerat sig i frågan genom att bland annat lämna in kläder till insamlingsorganisationer 
och visa ett intresse för en produkts ursprung och produktionsprocess. Respondenternas attityd 
till hållbarhet stämmer väl överens med tidigare forskning som visat att det finns en efterfrågan 
hos konsumenter att få information om en produkts ursprung och att konsumenter ställer högre 
krav på att företag ska jobba med etiska frågor (Pieniak, Vanhonacker & Verbeke 2013; Egels-
Zandén & Hansson 2016; Zander et al. 2017; Roos 2017; Ma, Lee & Goerlitz 2016; Slavin 
2009). Flertalet respondenter har däremot aldrig scannat in en QR-kod för att få mer information 
angående en produkt och dess ursprung. Det kan i den här studien därför fastställas att 
möjligheten att spåra en produkt genom en QR-kod inte har en påverkan på individens 
köpbenägenhet. Detta skiljer sig från tidigare forskning som påstår att möjligheten till att scanna 
in en QR-kod ökar köpbenägenheten för livsmedelsprodukter (Bradu, Orquin & Thøgersen 
2014). Resultatet kan bero på att det finns en skillnad i konsumentens medvetenhet mellan 
modeindustrin och livsmedelsindustrin vilket även antytts i den här studien. Två respondenter 
uttryckte att de upplevde en större medvetenhet för frågor gällande hållbarhet inom 
livsmedelsbranschen än modebranschen, och uppgav köttindustrin som ett exempel på det. En 
av individerna menade att det funnits ett större fokus på matindustrin i bland annat 
dokumentärer som har skapat en större förståelse och kunskap för den här industrin och dess 
påverkan.   
 
Gällande eget engagemang i H&Ms hållbarhetsarbete hade endast en av respondenterna tagit 
kontakt med H&Ms personal för att få mer information angående en produkt eller H&Ms 
hållbarhetsarbete i allmänhet, vilket grundar sig i en tro om att H&Ms butikspersonal inte kan 
tillräckligt om detta för att besvara dessa frågor. Ingen respondent hade heller lämnat in kläder 
till H&Ms insamlingsboxar. Detta kan motiveras med att det finns en skepsis gentemot H&Ms 
hållbarhetsarbete, och ett flertal respondenter anser att det inte framgår vart kläderna sedan 
hamnar. Många av studiens respondenter har en negativ bild av H&M efter olika händelser som 
uppmärksammats i media. Detta stämmer överens med tidigare studier inom området som 
menar att konsumenter kan vara motvilliga att mottaga en viss typ av marknadskommunikation 
av ett företag om de har en negativ bild av företaget (Darke & Ritchie 2007; Bhaduri & Ha-
Brookshire 2017).  
 
Tidigare studier har identifierat barriärer till grön modekonsumtion där brist på kunskap, 
produktens design och ekonomiska aspekter visades sig vara väsentliga. Faktorer som pris och 
modegrad kan anses vara viktigare än hållbara aspekter hos en produkt (Moon et al. 2014). Pris-
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aspekten nämns även av James och Montgomery (2017) samt Bhaduri och Ha-Brookshire 
(2011) som en faktor som kan påverka konsumentens köpbenägenhet för gröna produkter 
negativt. Den modifierade TPB-modellen redovisar detta som en del av komplexiteten av grön 
konsumtion då konsumenten tvingas utvärdera attribut som pris parallellt med hållbara aspekter 
(Liu, Segev & Villar 2017). Detta påvisades även i den här studien då design och pris 
identifierades som motverkande motivationsfaktorer till gröna köp. Prisaspekten motiverades 
ofta av respondenterna med att de var studenter med en begränsad budget. Det bör dock 
tilläggas att detta berodde på hur stor prisskillnad det skiljer mellan de mer hållbara och de 
mindre hållbara plaggen, då en mindre prisskillnad inte alltid påverkar köpbenägenheten. 
Bhaduri och Ha-Brookshire (2011) identifierar även kvalitet som en motverkande 
motivationsfaktor för gröna köp, vilket inte ansågs vara en barriär i den här studien. 
Respondenterna verkade koppla hållbara plagg med högre kvalitet och kvalitet kan i den här 
studien därför anses som en motivationsfaktor för gröna köp. Övriga faktorer som i den här 
studien kan påverka konsumentens attityd till en hållbar modeprodukt positivt var att den ansågs 
innehålla mindre mängder av farliga kemikalier och att respondenterna uppgav att de får ett gott 
samvete vid konsumtion en grön produkt.  
 
I den här studien ansåg många av respondenterna att det saknas en tydlighet i H&Ms 
kommunikation av CSR och transparens och att de tyckte därmed att det var svårt att förstå hur 
H&M engagerar sig i dessa frågor. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar att 
företags information gällande CSR och hållbarhet många gånger inte är tillräckligt anpassad till 
konsumenters kunskapsnivå, som ofta anses vara låg (Zander et al. 2017).  Något som kan vara 
en påverkande faktor för konsumenters generellt låga kunskapsnivå för hållbara modeprodukter 
är deras komplexitet. Komplexiteten kan således hindra förståelsen för hur dessa produkter är 
hållbart framtagna eller inte, och även försvåra en jämförelse mellan olika hållbara produkter 
(Bhaduri & Ha-Brookshire 2015). Detta visades även i den här studien där en respondent 
benämnde svårigheterna med att jämföra en ekologisk produkt från ett annat land med en icke-
ekologisk produkt som var lokalt producerad och hur man som konsument skulle avgöra vilken 
av dessa två som ansågs vara det bästa alternativet för miljön. Enligt den modifierade TPB-
modellen så uppnås en ökad kontroll över ett beteende, och därmed en ökad köpbenägenhet för 
gröna produkter, genom ökad kunskap. För att uppnå ökad kunskap hos konsumenter bör 
företag implementera effektiva marknadsföringsåtgärder som har ett utbildande syfte (Liu, 
Segev & Villar 2017). Detta anses vara en brist i H&Ms marknadskommunikation då 
respondenterna anser att det är svårt att utvärdera företagets CSR-arbete och dess gröna 
produkter. 
 
Flera respondenter diskuterade att certifieringar kan vara ett bra sätt att skapa en bättre 
förståelse för en produkts miljöpåverkan, där certifieringar inom matindustrin ofta användes 
som exempel. Certifieringar har i tidigare studier bevisats som ett effektivt 
kommunikationsverktyg inom livsmedelsindustrin, då dessa anses mer pålitliga och trovärdiga 
(Zander et al. 2017). Det nämndes att det hade varit fördelaktigt att kunna skapa motsvarande 
certifieringar inom modeindustrin för att uppnå en tydligare kommunikation, ökad förståelse 
och en förenklad process för individen att med säkerhet kunna välja en grön produkt. En 
certifiering inom modeindustrin ansågs, som i tidigare studier av Zander et al. (2017) och Van 
Trijp och Van Der Lans (2007), kunna öka trovärdigheten då individen skulle kunna säkerställa 
att produkten genomgått en viss process för att vara mer miljövänlig. Respondenterna menade 
att förutom att företagen har ett ansvar att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor, så har de även 
ett ansvar att leverera tydlig och transparent information gällande dessa aspekter. Bhaduri och 
Ha-Brookshire (2011), Lorek och Lucas (2003) samt James och Montgomery (2017) har 
kommit fram till liknande resultat då de menar att information om hållbarhet ska vara 
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lättförståelig och lättillgänglig. Konsumenter vill själv undvika att aktivt söka efter 
informationen och de anser att det är företagens ansvar att kommunicera lättförståelig 
kommunikation gällande dessa aspekter (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011; James & 
Montgomery 2017; Lorek & Lucas 2003). Detta bevisades även i studien då ingen individ 
intresserat sig för att söka ytterligare information på hemsidan, förutom i studiesyfte, och 
förklarade att de ville få informationen levererad till sig.  
 
Samtliga respondenter förutom en uttryckte en ökad köpbenägenhet till produkter där 
information finns tillgänglig om deras ursprung och produktion. Detta stämmer överens med 
studier som har visat att transparens kan utgöra ett effektivt försäljningsverktyg då konsumenter 
uppskattar när företag är transparenta och kan därav påverka en konsuments köpbenägenhet 
positivt (Egels-Zandén & Hansson 2016; Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). Detta är dock 
beroende av konsumenters tidigare erfarenheter med företaget. Kommunikationen och dess 
budskap kan ha svårigheter att nå fram om individen har en negativ inställning till företaget 
som grundar sig i tidigare erfarenheter (Darke & Ritchie 2007; Bhaduri & Ha-Brookshire 2017). 
Detta har urskiljts i den här studien då det finns en brist på tillit gentemot H&M vilket har haft 
en påverkan för hur respondenterna uppfattat H&Ms kommunikation av transparens. Det har 
även framgått att det finns en generell brist på tillit gentemot fast fashion-företag och hur de 
jobbar med hållbarhetsfrågor. Flera respondenter ansåg att fast fashion-företag inte alltid är 
transparenta i hur de jobbar och endast lyfter fram positiva aspekter av deras hållbarhetsarbete. 
Den här skepticismen gentemot modeföretag är något återkommande som även har påvisats i 
tidigare studier, då det finns en allmän uppfattning om att dessa företag inte arbetar med 
hållbarhetsfrågor med ett genuint syfte (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011; Yan, Hyllegard & 
Blaesi 2012; Boulstridge och Carrigan 2000). Den här bristen på tillit kan vara en konsekvens 
av fenomenet greenwashing då medvetenheten kring detta har ökat och därmed resulterat i en 
ökad skepsis (Rahman, Park & Chi 2015; Dermas & Burbano 2011). Tidigare forskning har 
också visat att konsumenter kan känna en vilja att bojkotta ett företag på grund av händelser i 
media eller på grund av brister i arbetet med CSR och transparens. Däremot följer 
konsumenterna sällan upp deras intentioner att bojkotta företaget såvida företaget erbjuder 
produkter som konsumenten uppskattar (Boulstridge & Carrigan 2000; Carrigan & Attalla 
2001). Det faktiska köpet verkar därmed inte påverkas av händelser i media eller att ett företag 
har ett dåligt rykte gällande dessa frågor (Boulstridge & Carrigan 2000). Detta är något som 
syns även i den här studien, då flertalet respondenter nämner att de någon gång har känt en vilja 
att av att sluta handla på H&M efter olika händelser i media, men ändå fortsatt sin konsumtion 
på H&M. 
 
Sammanfattningsvis påvisades det i resultatet att H&Ms kommunikation av dess arbete med 
CSR och transparens är bristfällig då den många gånger inte har nått ut till konsumenterna. 
Detta gäller oavsett respondentens kunskapsnivå och engagemang för CSR och hållbarhet, då 
samtliga respondenter hade bristande kunskap om H&Ms hållbarhetsarbete. H&Ms bristfälliga 
kommunikation av sitt arbete visar sig i materialet då respondenter menar att de, på grund av 
olika händelser i media, har mer koll på det dåliga H&M gör snarare än det bra. Kunskapen om 
H&Ms hållbara kollektion Conscious och vad den står för var också låg och ansågs av 
respondenterna främst bestå av basplagg. Detta resultat återfinns i litteraturen då TPB-modellen 
benämner produktkunskap som en kontroll-faktor som påverkar köpintention. Brist på kunskap 
kan därmed verka som ett bromsande verktyg i övergången från en positiv attityd till hållbar 
konsumtion till en intention att konsumera hållbara produkter. Respondenternas bristande 
kunskap om H&Ms hållbarhetsarbete kan därmed ha en negativ påverkan på dess hållbara 
konsumtion hos H&M (Liu, Segev & Villar 2017). 
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Oavsett kunskap och utbildning inom ämnet för hållbarhet och CSR uppgav endast en individ 
att H&M anses som ett trovärdigt företag. Däremot uttryckte samtliga ett intresse för företags 
ansvarstaganden inom hållbarhet och CSR. Respondenterna uppmärksammade även betydelsen 
av att företag är transparenta. När detta senare undersöktes genom individernas uttalade 
handlingar och beteende ansågs nivån vara låg på deras engagemang där köpbeteendet visade 
sig vara annorlunda. Detta då samtliga i någon utsträckning gör inköp på H&M. Det paradoxala 
beteendet har stöd i litteraturen och förklaras genom att den gröna köpprocessen är komplex 
där flera faktorer måste vägas in i konsumentens beslut (Liu, Segev & Villar 2017; Bhaduri & 
Ha-Brookshire 2011). Det visar sig också i studieresultatet där informanterna förklarar sin 
köpbenägenhet på H&M med priset som en övervägande faktor. De respondenter med större 
kunskap inom ämnet är dock mer kritiskt inställda till sina köpvanor på H&M. Respondenterna 
förklarar genomgående sin köpbenägenhet med priset som en övervägande faktor och intresset 
för H&Ms hållbara marknadskommunikation samt dess gröna produkter tycks vara mindre 
väsentligt.  
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6 Sammanfattning och slutsats 
 
I studien påverkade inte informanternas kunskapsnivå och engagemang inom hållbarhetsfrågor 
i vilken utsträckning respondenterna mottagit marknadskommunikation gällande CSR och 
transparens från H&M, då H&Ms marknadskommunikation ansågs bristfällig.  
 
Det finns en brist på tillit hos studiens respondenter angående H&Ms arbete med hållbarhet 
vilket i studien baserades på tidigare händelser som uppmärksammats i media. Den generellt 
dåliga inställningen till företagets arbete med hållbarhet har gjort att den 
marknadskommunikation som har nått ut mottagits med skepsis. Detta kan till viss del förklaras 
genom att fast fashion-industrin inte anses som en hållbar bransch och att bristen på tillit därför 
inte endast riktar sig till företaget. Individens inställning till företaget och branschen väger i 
detta fall tyngre än dess kunskap och engagemang för hållbarhet i mottagandet av H&Ms 
marknadskommunikation. 
 
H&Ms marknadskommunikation gällande CSR och transparens ökar därmed inte 
köpbenägenheten för gröna produkter. Marknadskommunikationen anses inte som en 
påverkande faktor till konsumenters köpbenägenhet av gröna produkter hos företaget på grund 
av sin bristfälliga karaktär med avsaknad i både kommunikation och tillit. Priset tycks i 
slutändan vara den mest bidragande faktorn i beslutet gällande konsumtion av modeprodukter 
hos H&M där hållbarhet blir mindre viktigt. 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Den ursprungliga intentionen för studien var att undersöka konsumenters uppfattning av ett 
företags marknadskommunikation för att sedan jämföra detta med företagets syn på dess 
kommunikation. I den här studien avböjde företaget dess medverkan varför det fortfarande hade 
varit intressant att göra en liknande studie med ett företags deltagande. Detta för att få 
information om dess strategi angående ämnet och kunna dra paralleller mellan den slutliga 
uppfattningen hos konsumenterna och företagets avsiktliga budskap.  
 
Många individer uttryckte även ett svagt förtroende för det undersökta företaget på grund av 
diverse händelser i media. Det hade därför varit av intresse att undersöka mindre aktörer inom 
industrin som inte haft samma utrymme och publicitet i media för att undersöka om tilliten 
väger tyngre än konsumentens egen kunskap. 
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Appendix 1 
Intervjuguide H&Ms konsumenter 
 
Hur gammal är du? 
Kön 
Vilket program och vilket universitet pluggar du på? 
Är du konsument på H&M? 
 
Kunskap/intresse för hållbarhet 
 
*Tycker du att social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktigt? 
-Om ja, varför tycker du det är viktigt? 
 
*Hur skulle du definiera CSR? 
  
*Från vilka typer av modeföretag är det mest troligt att du handlar från? 
 
*Brukar du reflektera över hur modeprodukter tar hänsyn till miljö och andra etiska frågor när du 
handlar modeprodukter? 
  
*Många modeföretag jobbar idag med transparens. Hur skulle du förklara vad transparens innebär? 
  
*Anser du att det är viktigt att ett modeföretag jobbar med CSR och transparens? 
-Om ja, varför? 
- Om nej, varför inte? 
 
*Anser du att det är mer eller mindre viktigt att modeföretag jobbar aktivt med CSR och transparens 
jämfört med andra typer av branscher?  
- Varför mer eller mindre viktigt? 
 
*Hur får du information om hur ett företag jobbar med hållbarhetsfrågor?  
- Vart hittar du den här informationen? 
- Anser du att du själv aktivt måste söka efter den här informationen eller får du den "levererad till 
dig"? 
- Om själv aktivt måste leta: anser du att den vanligtvis är lätt att hitta? 
- Anser du att den här typen av information är lätt att hitta på H&M? 
 
*Anser du att vissa företag, organisationer eller andra källor är mer trovärdiga än andra när det 
kommer till deras kommunikation av CSR och transparens? 
- Exempel på olika källor och vilka som är mer eller mindre trovärdiga? 
 

H&Ms marknadskommunikation - Hur konsumenten upplever H&Ms hållbarhetsarbete 
  
*Hur ofta brukar du handla på H&M? 
 
*Hur länge har du varit konsument på H&M?  
alltid 
 
*Varför handlar du på H&M? 
 
*Har du en generellt positiv/negativ/neutral inställning till h&m som företag och hur de jobbar? 



 

 

-Varför en positiv/negativ/neutral inställning? 
 
*Anser du att H&M är ett hållbart företag? 
- varför / varför inte? 
 
*Vad känner du till om H&Ms sätt att arbeta med hållbarhet?  
- Är du medveten om att H&M har en conscious kollektion/closing the loop-filosofi/insamlingsboxar? 
(berätta vad du vet) 
- Är du medveten om att H&M har en hållbarhetsredovisning där de beskriver sitt arbete med 
hållbarhet? 
- Hur har du fått reda på information om H&Ms sätt att arbeta med hållbarhet (aktivt letat själv?) 
 
*Hur ser du på H&Ms hållbarhetsarbete? 
 

 
*Hur tycker du att H&M kan utveckla sitt hållbarhetsarbete? 
 
*Vad vet du om H&Ms hållbarhetsredovisning? 
-Vet du var den finns tillgänglig? 
-Hur hittade du den? 
-I vilket syfte läste du den? 
 
*Vad är din åsikt angående H&Ms kommunikation av hållbarhet? 
-Tycker du att de är tydliga i sin kommunikation? 
-Varför/varför inte? 
 
*Kan du ge exempel på hur du uppfattar att H&M kommunicerar hållbarhet?  
-Be om exempel av kommunikation: reklam, posters, i butiker, kampanjer, hemsida, events 
 
*Hur har olika händelser och information i media påverkat din syn på H&M? 
-Kan du komma på någon specifik händelse/nyhet? 
-Har det påverkat din tillit till H&M? 
  
*Har H&Ms hållbarhetsarbete fått dig att reflektera mer över dina köp på H&M? 
-Om ja, på vilket sätt? 
 
Köpbenägenhet 
  
*Hur påverkas din syn på en produkt om information finns tillgänglig angående dess ursprung och hur 
den är framtagen? 
- är det troligare att du köper produkten om sådan typ av information finns tillgänglig? 
 
*Hur skulle du bedöma H&Ms hållbarhetsarbete i relation till andra fast fashion företag? 
-Anser du att H&M jobbar mer med hållbarhet än andra fast fashion företag? 
-På vilket sätt? 
H&M är så stort och etablerat, känns som det är sämre, extremt stor industri 
vet inte om de jobbar mer eller mindre 
  
*Gör H&Ms arbete med hållbarhet att du hellre handlar på H&M än andra fast fashion företag? 
 
*Hur du tror du att H&M skulle påverkas som företag om de inte jobbar med CSR och transparens? 
 
*Hur skulle din inställning till H&M påverkas om de inte jobbar med CSR och transparens? 



 

 

-Skulle du fortfarande handla på H&M? 
-Varför/varför inte? 
 
*Hur tror du att en kommunikation av CSR och transparens från modeföretag påverkar konsumenters 
benägenhet att köpa produkter från modeföretag? 
 
*Hur påverkas din egen inställning till andra typer av företag än modeföretag om de arbetar med CSR 
och transparens eller inte? 
mer förväntningar på ekologiska alternativ, köttindustrin osv  
 

Aktivt engagemang 
*Har du någonsin tagit kontakt med butikspersonal i en H&M-butik alternativt kundtjänst för att få 
mer information om en produkt och dess ursprung? 
  
*Har du någonsin tagit kontakt med butikspersonal i en H&M-butik alternativt kundtjänst för att få 
mer information om H&Ms hållbarhetsarbete i allmänhet? 
 
*Hur brukar du hitta information gällande produkters ursprung och material? 
  
*Har du någonsin scannat in en QR-kod eller letat efter mer information via internet angående en 
modeprodukts ursprung efter uppmaning i butik? 
  
*Hur ser du på H&Ms projekt med deras kläd-insamlingsboxar? 
-har du själv lämnat in kläder i dessa? 
-Vad motiverade dig att göra detta? 
-Hur fick du reda på att dessa fanns? 
 
  
*Har du någon gång aktivt letat efter information gällande hållbarhet på H&Ms hemsida? 
-Med vilket syfte? 
-Var informationen enkel att hitta? 
  
*Hur hittar du mer hållbara produkter på H&M? 
-Anser du att det är lätt att hitta hållbara produkter på H&M? 
  
*Hur tycker du att  hållbara produkter framställs i butiker och på hemsidan? 
-Är det lätt eller svårt att förstå var man kan hitta dessa? 
 
*Anser du att det är företagets ansvar att leverera den informationen eller att konsumenterna har ett 
ansvar att ta reda på den informationen?  
 
*Är det något du själv skulle vilja tillägga som inte tagits upp under den här intervjun? 
(angående H&M, angående hållbarhet, marknadskommunikation eller något annat som berör ämnet?) 
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Agnes Bäckström och Caroline Bengtsson är två Textilekonom-studenter från 
Textilhögskolan. Vi gör ett examensarbete om hur marknadskommunikation av 
transparens och CSR påverkar konsumenters köpbenägenhet. I detta 
examensarbete undersöks H&Ms marknadskommunikation och hur det påverkar 
dess konsumenters köpbenägenhet. Följande intervju består därmed av frågor 
som berör detta ämne. Intervjun är anonym och kommer att spelas in och 
transkriberas med respondentens godkännande. 
  
Jag har mottagit information angående studien och godkänt mitt medgivande till 
min medverkan i studien, samt att inspelning och transkribering av mina svar 
kommer att utföras. 
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