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Abstract 
The textile industry as it appears today is not sustainable, it has negative impact on the 
environment and leads to social problems around the world. This is a result of unsustainable 
behaviour throughout the entire textile value chain, all the way from raw material to customer.  
Humans consume beyond the earth's resources and clothing chains are drivers of fashion 
trends and low prices, all for an increased consumption of clothing. Research suggests that 
consumers and other stakeholders are increasingly aware as they place greater demands on the 
clothing chains transparency and improvement. However, it does not lead to changes in 
buying behaviour. A responsible company is a company which by working with CSR takes 
into account environmental issues as well as social and economic issues in order to build a 
sustainable organization and contribute to a sustainable development that does not 
compromise the ability of future generations to meet their needs. A problem with 
communication exists between stakeholders and clothing chains. Stakeholders are not getting 
the information they request in order to be able to make a sustainable choice. This study aims 
to investigate how Swedish clothing chains communicate their CSR activities to stakeholders 
and which factors affect the efficiency of the communication. Three companies: Gina Tricot, 
Lindex and MQ have been analysed through observations on websites and in stores. 
Interviews were conducted with the respective companies’ employees responsible for CSR. 
The study indicates that the communication of how clothing chains work with CSR to their 
stakeholders is problematic and not effective. To make it possible for the consumers to make 
sustainable choices that match their attitudes, it is necessary for clothing chains to provide 
more accessible and distinct information. The clothing chains’ motives are important as well 
as the reliability of the company. Dialogue with stakeholders is also valuable. After all, the 
clothing chain’s missions do not go together with sustainable development so they should not 
exaggerate the communication. Together, clothing companies and conscious consumers can 
through communication work towards sustainability. This study is written in Swedish.  
	  
Keywords:	  Corporate Social Responsibility, CSR, CSR-communication, Stakeholder theory, 
Consumer behaviour, Sustainable development, Social responsibility, Textile industry.	  
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Sammanfattning 
Textilindustrin som den ser ut idag är ohållbar, den leder till negativ miljöpåverkan och stora 
sociala problem runt om i världen. Det här till följd av ett ohållbart agerande genom hela 
värdekedjan, från råvara till kund. Människan konsumerar utöver jordens tillgångar, 
klädkedjorna driver på trender och pressar priser, allt för en ökad klädkonsumtion. Det finns 
forskning som tyder på att konsumenter och övriga intressenter blir allt mer medvetna, det 
ställs idag högre krav på klädkedjornas transparens och förbättring, dock leder det inte till 
förändrat köpbeteende. Man talar om det ansvarsfulla företaget, företaget som genom arbete 
med CSR tar hänsyn till miljöfrågor så väl som sociala och ekonomiska frågor för att bygga 
en hållbar organisation och bidra till en hållbar utveckling som inte äventyrar kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det råder en kommunikations-
problematik mellan intressenter och klädkedjor då intressenterna inte får den information de 
önskar för att kunna göra hållbara val. Den här studien syftar till att undersöka hur svenska 
klädkedjor kommunicerar sitt CSR-arbete till intressenter och vad som påverkar 
kommunikationens effektivitet. Tre fallföretag: Gina Tricot, Lindex och MQ har analyserats 
genom observationer på webbplatser och i butiker. Intervjuer har genomförts med CSR-
personligheter på företagen. Studien indikerar att det finns problem för klädkedjorna att nå ut 
med CSR-kommunikationen till sina intressenter på ett effektivt sätt. För att konsumenterna 
ska kunna göra hållbara val som matchar deras attityder krävs det att klädkedjorna ger mer 
lättillgänglig och distinkt information. Det är värdefullt att ständigt föra en dialog med 
intressenterna, kommunicera motiven bakom CSR-engagemanget och de faktiska resultaten 
av arbetet samt att de på ett trovärdigt sätt lyckas leva upp till sina lovord. Då klädkedjornas 
affärsidéer trots allt inte går ihop med en hållbar utveckling bör de heller inte överdriva 
kommunikationen, då finns risk för skepticism och minskad trovärdighet hos intressenterna. 
Gemensamt kan klädföretagen och medvetna konsumenter genom kommunikation arbeta mot 
en hållbar utveckling. 
	  
Nyckelord:	   Corporate Social Responsibility, CSR, CSR-kommunikation, Intressentteori, 
Konsumentbeteende, Hållbar utveckling, Socialt ansvar, Textilindustrin. 
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1. Inledning 
I inledningskapitlet redogörs bakgrunden till studien, dess aktualitet och relevans kopplat till 
existerande forskning. Problemdiskussionen leder fram till forskningsfrågan och syftet som 
ligger till grund för studien. Problemavgränsningar och nyckelbegrepp redovisas.   

1.1 Problembakgrund 
Idag har kunskapen ökat kring konsekvenserna av människans agerande när det kommer till 
miljöförstöring och förbrukning av jordens naturresurser. Gore (2006) uppmärksammar i sin 
bok An Inconvenient Truth att människan skadar jordens ekosystem, som bit för bit faller 
sönder. Som en konsekvens har människan under de senaste åren fått skåda förödande 
naturkatastrofer till följd av den globala uppvärmningen. Gores (2006) upplysningar ledde till 
stor uppmärksamhet världen över, vilket Grankvist (2009) menar genererade i en ny grön våg. 
Förutom klimatproblem finns det en mängd sociala problem runt om i världen, inte minst i 
textilbranschen. Ständigt alarmerar media om missförhållanden i produktionsländerna, hösten 
2012 sände Kalla fakta en uppmärksammad dokumentär om fabriksarbetarnas låga löner i 
Kambodja. Så sent som i april 2013 rasade en fabriksbyggnad i Bangladeshs huvudstad 
Dhaka som skördade över tusen människors liv (Göteborgs Posten 2013).  
 
Grafström et al. (2008) understryker att samhällsengagemanget bland internationella och 
svenska företag har ökat under de senaste åren. Något som inte var lika självklart för några år 
sedan men som idag står på flera företags agendor är arbetet med socialt ansvar, Corporate 
Social Responsibility (CSR). Medberg (2010) förklarar att fler och fler företag idag arbetar 
aktivt med CSR, som till stor del handlar om ett företags strävan efter hållbar utveckling. 
Hållbar utveckling definierades i Brundtland rapporten 1987 som ”en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”. Medberg (2010) understryker att företag förväntas ta ansvar för sitt 
agerande och förbättra sitt arbete i hållbara frågor för att minska företagets negativa inverkan 
på miljön och människan. Arbetet med CSR utgår från Elkingtons (1994) tre principer: 
people, planet, profit. Företag bör vara ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt hållbara. En 
studie genomförd av Svensk Handel (2012) visar att ungefär tre fjärdedelar av svenska 
handelsföretag idag arbetar med CSR, som ett hjälpmedel för företagens arbete mot ett 
hållbart samhälle genom en hållbar organisation och verksamhet. Garetti och Taisch (2012) 
menar att hållbarhet är och kommer att vara en avgörande faktor för nuvarande och 
kommande generationer. Hållbarhetsfrågorna kommer att påverka alla aspekter av mänskligt 
liv, från ekonomiska, politiska, sociala och miljömässiga aspekter. Anledningen är enkel - 
hittills har alla mänskliga aktiviteter baserats på antagandet att alla resurser är obegränsade 
och att världens förnyelsekapacitet är oändlig. Från och med nu innebär en medvetenhet att 
alla relaterade beteendemönster måste ändras.  
 
Caniato et al. (2012) poängterar det faktum att textilindustrin är en av de branscher som har 
mest negativ inverkan på miljön. Förutom att det går åt en stor mängd råvaror, vatten och 
energi vid produktion av kläder så används även mycket farliga kemikalier. Brown (2010) 
förklarar att dessa faktorer bidrar till den globala uppvärmningen och då textilindustrin är en 
av världens största industrier har den stor negativ inverkan. Friberg (2012) konstaterar att 
textilindustrins utvinnande av naturresurser samt dåliga avfallshantering är ett stort problem 
som skadar miljön och människan. Brown (2010) konstaterar att det ohållbara i situationen är 
att systemet inte är självförsörjande. Systemet tar mer från miljön än vad det kan återge, ett 
självförsörjande system kan istället återvinnas i naturen. Som diskuterats ovan finns det, 
förutom miljöproblem, också en hel del etiska problem i textilindustrin. Hagström (2012) 
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hävdar att när västvärlden outsourcar produktion till länder med billig arbetskraft uppstår 
problem gällande arbetsförhållanden, löner och arbetssäkerhet i fabrikerna. På grund av alla 
hållbarhetsproblem i den textila värdekedjan är arbetet med CSR meningsfullt för en framtida 
hållbar textilindustri. 
 
Världsnaturfonden (2012) uppmärksammar att människan konsumerar utöver jordens 
tillgångar, på ett icke hållbart och långsiktigt sätt. Överkonsumtionen i västvärlden tär på 
jordens resurser och har förödande konsekvenser för miljön. Idag är kläder lättillgängliga och 
billiga, trenderna förändras allt snabbare och habegäret och konsumtionen ökar - det talas om 
fast fashion. Cline (2012) menar att klädkedjor är experter på att erbjuda nya trender varje 
vecka och locka kunder till att köpa mer kläder. Fletcher (2008) diskuterar att 
klädkonsumtionen, som den ser ut idag, strider mot hållbar utveckling och att det ofta 
förbises. Det finns en press på att individen hela tiden ska omformas, vilket bidrar till 
osäkerhet och en stor mängd konsumtion. Till skillnad från övriga priser har klädpriserna 
under de senaste decennierna sjunkit och de låga priserna stimulerar konsumtionen ytterligare. 
Widerstedt et al. (2006) konstaterar att vi lever i ett samhälle som bygger på ständig tillväxt. 
Detaljhandeln har som roll att bidra till den ekonomiska utvecklingen och anses vara en 
bidragande faktor till en ökad BNP-tillväxt.  
 
Chan och Wong (2012) har identifierat en ökad oro bland konsumenterna, då kunskapen om 
klädkonsumtionens negativa effekter har ökat. Joergens (2006) tydliggör att det finns ett gap 
mellan konsumenternas attityd och beteende. Trots att konsumenterna blir allt mer medvetna 
så har inte köpbeteendet påverkats, idag konsumeras fler plagg per person än tidigare. 
Joergens (2006) har kommit fram till en rad anledningar som orsakar gapet. Konsumenterna 
tycker att det är svårt att ta reda på hur plaggen är tillverkade och de anser att det är väldigt 
svårt att hitta plagg som är hållbart och rättvist producerade. Chan och Wong (2012) menar att 
också prisfrågan är en central anledning till gapet, eftersom få konsumenter är villiga att 
betala mer för ett hållbart plagg. Niinimäki (2010) diskuterar att den ständigt ökande mängden 
billiga och moderiktiga kläder frestar konsumenterna till ohållbara konsumtionsbeteenden, 
trots etiska intressen och inre värden. Tillgången på billiga kläder förvirrar konsumenternas 
rationella beteenden och hindrar dem från att istället köpa färre och bättre kläder för att 
investera i kvalitet och hållbarhet.  
 
Porter och Kramer (2006) diskuterar sambandet mellan CSR och konkurrensfördelar. Genom 
att delta i CSR-aktiviteter kan ett företags image och varumärke stärkas, enligt Du et al. 
(2010). Företag som på ett trovärdigt sätt marknadsför och säljer hållbara produkter värdesätts 
högre av kunderna. Medberg (2010) hävdar att företag måste kunna leva upp till vad de står 
för, så att CSR-arbetet inte betraktas som en PR-strategi. Grankvist (2009) är av åsikten att 
företag kan arbeta aktivt med CSR och hållbarhetsfrågor för att tjäna pengar, han använder 
begreppet smart ekonomi. Den smarta ekonomin tar hänsyn till hur jordens resurser används 
och kan bidra till ökad lönsamhet.  
 
Olausson (2009) hävdar att investeringar i miljöfrågor leder till lönsamhet, det är en del av 
den nya tidens filosofi. Genom att kommunicera sitt arbete med CSR kan företag stärka sin 
konkurrenskraft. Grafström et al. (2008) menar att företag genom kommunikation kan 
påverka hur omgivningen uppfattar företaget, vilket gör det möjligt att skapa och utveckla 
relationer som kan vara avgörande för företagets framgång. Grafström et al. (2008) tar upp det 
faktum att kraven på företags och andra organisationers öppenhet ökar, det finns en önskan att 
företag ska vara mer transparenta. Olika intressentgrupper granskar företag och vill i allt 
större utsträckning veta hur de bedriver sin verksamhet. Grafström et al. (2008) påpekar att 



	  

	   9	  

media är en viktig kanal som har makt att granska företagsverksamheter. Ökad insyn och 
öppenhet hos företag ökar trovärdigheten i arbetet med CSR (CSRguiden.se). Grafström et al. 
(2008) menar dock att det kan vara riskabelt att kommunicera de sociala och miljömässiga 
frågorna då risken är stor att hamna i medias blickfång och bli kritiserad. Företag vill inte 
riskera ett nerfläckat rykte som kan äventyra verksamheten och måste därför leva upp till sina 
lovord och till intressenternas krav. Det blir allt viktigare att kommunicera CSR-frågor men 
riskerna gör många företag tveksamma.  
 
Frågan är hur klädföretagens strävan efter att maximera sin försäljning och kundens 
efterfrågan på prisvänliga och trendriktiga kläder kan kombineras med behovet av mer 
hållbara produkter? Marcus Bergman (2013-02-05), hållbarhetschef på Gina Tricot, tror att 
människans konsumtionsbehov är omättligt och att hon troligen kommer att vilja konsumera 
lika mycket i framtiden. Dock har klädkedjor insett att det finns både krav och efterfrågan 
från intressenter om hållbara produkter och mer information. Idag arbetar klädkedjor för en 
mer hållbar textilindustri genom att öka användningen av hållbara material som ekologisk 
bomull och återvunnen polyester. Genom bland annat uppförandekoder och oanmälda besök i 
fabriker kan klädkedjor säkerställa att leverantörer lever upp till krav om arbetsförhållanden, 
miljöpolicys och mänskliga rättigheter (Gina Tricot; Lindex; MQ hemsidor 2013).  
 
Svensk Handels (2012) studie visar att företag upplever att de inte når ut med sin CSR-
kommunikation till intressenter, trots att de anser att de kommunicerar i hög grad. Samtidigt 
upplever intressenter att de inte får någon information om företags CSR-arbete. Här uppstår 
ett gap och en fråga hur företag bör kommunicera för att nå ut till intressenter. Studien 
konstaterar att det finns olika sätt för företag att kommunicera sitt arbete med CSR.  

1.2 Problemdiskussion 
Mot tidigare presenterad bakgrund kan det att konstateras att CSR är något som mer eller 
mindre alla företag bör arbeta med idag, särskilt viktigt är det inom textilindustrin där stora 
problem finns inom miljö- och sociala frågor. Joergens (2006) studie, om orsakerna till gapet 
mellan konsumenternas attityd och beteende, visar att konsumenter anser att det är svårt att 
veta hur plaggen är tillverkade och de menar också att det är svårt att hitta de hållbara 
plaggen. Joergens (2006) anser att det är ett tecken på att det finns en brist i hur företag 
kommunicerar sitt CSR-arbete. Många av de stora klädkedjorna arbetar mycket med CSR, så 
varför når de inte ut till intressenterna (Gina Tricots; Lindex; MQs hemsidor 2013)? 
 
Morsing et al. (2008) diskuterar kommunikationsproblematiken. De försöker reda ut hur CSR-
kommunikationen bör utföras och effektiviseras, då företag regelbundet uppmuntras att 
engagera sig i CSR-frågor men ofta avskräcks att kommunicera om det. Som presenterats 
tidigare är det en risk att kommunicera sitt CSR-arbete, om företag inte lever upp till sina 
goda ord kan det få katastrofala följder för företagets rykte och kan därmed orsaka finansiella 
problem. Anna Appelqvist (2013-02-05), inköps- och designchef på Gina Tricot, reflekterar 
över problematiken med att kommunicera CSR-arbetet. Hon menar att Gina Tricot inte ville 
kommunicera sitt CSR-arbete särskilt intensivt i början, då risken att få ögon på sig kunde 
leda till att missförhållanden ändå uppdagades.  
 
I en artikel skriven av Mossberg (2012) kommenterar Marianne Bogle, verksamhetschef på 
CSR Sweden, att företag kan bygga ett starkt varumärke med hjälp av CSR men 
förutsättningen är att de har en ärlig avsikt med arbetet. Idag finns en skillnad i vad företag 
säger att de gör och vad de faktiskt gör, vilket kan skada varumärket. Europeiska 
Kommissionen aktualiserade nyligen gapet mellan kommunikation och verkligt arbete. 
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Kommissionen påpekade vikten av att inte använda sig av en missvisande miljöprofilering, så 
kallad greenwashing. I en artikel skriven av Grankvist (2011) diskuterar Love Lönnroth, 
konsult på Goodpoint, att kärnan i arbetet med CSR är kommunikation med omvärlden. 
Företag som är duktiga på CSR är det, enligt Lönnroths erfarenhet, för att de är övertygade 
om att det är rätt att ta ansvar. Kommunikationen blir trovärdig om företagen själva är 
trovärdiga, både i sin övertygelse och i sina gärningar. Företag som inte drivs av samma 
övertygelse får problem med sin kommunikation. 
 
Mossberg (2012) menar att allmänhetens intresse för CSR ökar, vilket märks i den ökade 
mediebevakningen. Företag bör lägga fokus på den interna kommunikationen och låta den 
externa komma i andra hand, då minskar risken att misslyckas och att uppfattas som oärlig. 
Grankvist (2011) poängterar att CSR i grunden handlar om förändring – förändring av 
företag, av samhällen och av konsumenter. CSR-kommunikation handlar om att kommunicera 
en vision om förändring, att berätta vad som görs och hur kunder kan medverka i 
förändringen. 
 
Problembakgrunden och problemdiskussionen indikerar att studien är nödvändig för att skapa 
förståelse för kommunikationsproblematiken och för att identifiera vad det finns för problem 
som bidrar till kommunikationsgapet mellan klädkedjor och intressenter. Forskningen som 
bearbetas i det här kapitlet tyder på att en effektiv CSR-kommunikation kan påverka 
intressenters uppfattningar om företag, ha en inverkan på konsumenters inköpsbeslut samt 
göra företag mer lönsamma. 

1.3 Forskningsfråga 
Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen har följande forskningsfråga 
formulerats som ska vägleda under studiens gång och slutligen besvaras genom analys: 
 
Hur kommunicerar ett urval av svenska klädkedjor sitt CSR-arbete till intressenter och vad 
påverkar kommunikationens effektivitet?  

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera hur svenska klädkedjor 
kommunicerar sitt arbete med CSR för att nå ut till sina intressenter. Vidare är avsikten att 
undersöka och diskutera problematiken med CSR-kommunikation och vad som påverkar 
kommunikationens effektivitet.  

1.5 Problemavgränsningar 
Studien är avgränsad till observation och analys av svenska klädkedjors arbete och 
kommunikation med CSR. Fokus ligger på tre fallföretag: Gina Tricot, Lindex och MQ. För 
att få en bild över fallföretagens CSR-kommunikation har fyra källor valts att observeras: 
webbplatsen, webbshopen, sociala medier och fysiska butiker. Intervjuer kommer att 
genomföras med personer som arbetar med CSR-frågor på respektive företag. 
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1.6 Nyckelbegrepp 
Better Cotton: Better Cotton produceras av jordbrukare som: minimerar de skadliga 
effekterna av växtskyddsmedel, använder vatten effektivt och omsorgsfullt, bryr sig om 
markens hälsa, bevarar livsmiljöer, tar hand om och bevarar kvaliteten på fibern och som 
främjar anständigt arbete. (Better Cotton Initiative) 
 
Corporate Social Responsibility (CSR): Företagens ansvar uppdelat i tre komponenter: 
ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. 
(Elkington 1994)  
 
Effektivitet (inom ekonomin): Förhållandet mellan investering i en verksamhet och 
verksamhetens resultat. (ne.se) 
 
Ekologisk bomull (Organic cotton): För att bomull ska vara ekologiskt certifierat, måste 
odlaren ha inspekterats av ett ackrediterat certifieringsorgan efter stränga nationella eller 
internationella standarder. Jordbrukare som odlar ekologiska bomullsfibrer följer standarder 
som vårdar mark och djur och använder inte giftiga bekämpningsmedel. (Organic.org) 
 
Fast fashion: Prisvärda kläder, som klädkedjor kopierar från designers och producerar för att 
så fort som möjligt få ut dem i butik och möta de senaste trenderna. (Macmillan Dictionary) 
 
Hållbara produkter/design: Sourcing och produktion som inte förorenar genom 
tillverkningsprocessen eller utarmar icke-förnybara resurser (Brown 2010). I den här studien 
har definitionen på hållbara produkter avgränsats till plagg som är tillverkade i ett mindre 
miljöbelastande material som ekologisk bomull, återvunnen polyester eller lyocell. 
 
Hållbar utveckling: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (Brundtland 1987) 
 
Intressenter: En person eller organisation som på något sätt berörts, berörs eller kommer att 
beröras av företagets verksamhet, någon som har ett intresse av företaget. (Grafström et a1. 
2008) 
 
Kommunikation: I den här studien definieras kommunikation som överföring av information 
mellan företag och intressenter. 
 
Socialt ansvar: Företags förpliktigande att stå till svars för sin påverkan på samhället. 
(Grafström et a1. 2008) 
 
Svenska klädkedjor: I den här studien är svenska klädkedjor definierade som större 
klädföretag som har ett rikstäckande butiksnätverk runt om i Sverige. Det är välkända företag 
som erbjuder mode i ett låg- eller mellanprissegment. 
 
Uppföradekod (Code of Conduct): En uppförandekod är riktlinjer för hur företag ska driva 
en social- och miljömässigt ansvarsfull verksamhet. Uppförandekoden är ett frivilligt 
åtagande som vanligtvis antas i samförstånd med konsument- och mänskorättsorganisationer 
samt fackföreningar som har uppmärksammat grava missförhållanden. (Fair Trade Center) 
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2. Metod  
I metoden presenteras studiens tillvägagångssätt och diskussion förs kring beslut som tagits 
under studiens gång. Val av fallföretag, vetenskapligt förhållningssätt och datainsamling 
motiveras samt kopplas till syftet. Studiens tillförlitlighet och relevans diskuteras löpande. 

2.1 Val av fallföretag 
Valet att undersöka, beskriva och analysera fallföretagen Gina Tricot, Lindex och MQ 
grundar sig i att de är stora, välkända klädkedjor som har rikstäckande butiksnätverk i 
Sverige. De har likande affärsidéer men målgrupperna skiljer sig till viss del åt. Alla tre 
vänder sig till den modeintresserade kvinnan men det som bland annat särskiljer dem är att 
MQ även säljer herrkläder och Lindex barnkläder. Gina Tricot och Lindex säljer kläder i ett 
lågprissegment, här sticker MQ ut då de genom sitt varumärkesutbud erbjuder kläder i ett 
mellanprissegment. Fallföretagens likheter och skillnader gör dem intressanta att studera då 
det ger olika perspektiv på kommunikationsproblematiken. Fallföretagen har alla sina 
huvudkontor i västra Sverige och då det också är vår utgångspunkt blev det ett naturligt val att 
välja företag som vi hade möjligheten att besöka.   

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
I ett tidigt stadium bestämdes att en kvalitativ ansats skulle lämpa sig bäst för vår studie, för 
att på bästa sätt undersöka problemet och besvara forskningsfrågan. Bryman och Bell (2011) 
menar att fokus vid en kvalitativ studie ligger på ord snarare än siffror. Sociala interaktionen 
mellan individer, upplevelser, tolkningar, berättelser, känslor, teman och mönster är också 
centralt vid en kvalitativ studie. Den kvalitativa ansatsen har gjort det möjligt för oss att 
fördjupa oss i problemet. Enligt Bryman och Bell (2011) går kvalitativ forskning ut på att 
förstå aktörernas subjektiva mening genom ett tolkande synsätt. Vi valde forskningsmetod 
baserad på interpretavistiskt epistemologi för att genom studiens gång ha ett tolkande synsätt, 
med fokus på att analysera våra upplevelser. Det är ett perspektiv som enligt Bryman och Bell 
(2011) ger förståelse för den sociala världen genom att en tolkande undersökning genomförs 
utifrån de inblandades perspektiv. Vi hade genom studien ett holistiskt synsätt då vi valde att 
fokusera på mening och betydelser av fallföretagens aktiviteter. Vår analys och redovisning 
av studien har skett med ord och påverkats av vår världsuppfattning.  
 
Upplevelser under studiens gång har utvecklat vår förståelse för problemet. Blumer (1954) 
menar att definitiva begrepp inte passar kvalitativ forskning, då de fixerar problemet. Han är 
en förespråkare av sensibiliserande begrepp, som ger en generell vägledning men tillåter 
problemet att utvecklas. Sensibiliserande begrepp har använts för att ge studien flexibilitet och 
låta begrepp utvecklas, det var viktigt att med öppenhet bemöta och tolka de resultat som 
uppstod under insamlingen av data. För oss var det dock nödvändigt att sätta vissa ramar då vi 
hade begränsad tid för studien. 
 
Ett kvalitativt förhållningssätt var också lämpligt då vi ansåg att studien, för bästa resultat, 
krävde observationer och intervjuer med fokus på att förstå individen eller organisationen på 
djupet. Kvalitativa intervjuer syftar enligt Svensson och Starrin (1996) till att undersöka icke 
kända eller otillfredsställda kända innebörder eller egenskaper. De menar att kvalitativa 
intervjuer är bra om syftet med studien är att förstå. För att i vårt fall förstå fallföretagen och 
intressenterna strävade vi under studiens gång efter att se genom de studerades ögon, tolka 
deras intryck, beteenden och åsikter.  
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Alternativt hade en studie med en kvantitativ ansats kunnat genomföras, genom exempelvis 
enkätstudier, för att få en bild över hur kunderna upplever att klädkedjorna kommunicerar sitt 
arbete med CSR. Det hade dock kunnat ge en missvisande bild då syftet med studien är att 
skapa förståelse för problemet och inte visa en generaliserad statisk bild. En kvantitativ studie 
hade begränsat möjligheterna till en djupare förståelse för problemet och för de studerades 
strukturer och beteenden. Dock är det möjligt att med en kvantitativ analys dra statistiska 
slutsatser med hög trovärdighet för potentiell generalisering.  
 
Kritik som riktas mot kvalitativ forskning handlar om att forskningen blir subjektiv, då 
forskaren bestämmer fokus och tolkar resultaten, dock anser vi att det inte är något som 
påverkar studiens tillförlitlighet negativt. Bryman och Bell (2011) tar upp kritik mot att 
urvalet vid kvalitativ forskning inte är representativt, därför går det inte heller att generalisera. 
Studien syftar dock inte till att generalisera utan till att undersöka fallföretagens CSR-
kommunikation, därför är en kvalitativ studie trots allt att föredra.  

2.2.1 Forskningsansats 
Bryman och Bell (2011) förklarar att en kvalitativ studie innebär fokus på ett induktivt 
resonemang där teorier och begrepp växer fram ur empirin. Beroende på empirins resultat 
mognar forskningsfrågan och teorin utvecklas. Dock har vår forskning haft deduktiva inslag, 
vilket har inneburit en blandning av de båda ansatserna. Det beror på att det inom tidsramen 
för vår studie var svårt att hinna bygga all teori utifrån empirin. Vi har hela vägen haft en 
relativt klar teori som vi byggde upp innan och parallellt med empirin, dock har vi varit öppna 
för att utveckla teorin om det känts meningsfullt för studien och dess syfte. 

2.3 Datainsamlingsmetod  

2.3.1 Insamling av litteratur 
  

Vi påbörjade en litteraturundersökning inom det utvalda ämnet för att identifiera ett gap i 
litteraturen som vi ansåg meningsfullt att studera. När vi hade identifierat problemet, satte vi 
upp ett preliminärt syfte och en forskningsfråga för studien. Litteraturundersökningen 
smalnades av och fokus låg på precisering och fördjupning i ämnet. Den teoretiska 
referensramen utgör studiens bas och innehåller teorier som ligger till grund för studien. 
Bryman och Bell (2011) menar att man genom en litteraturgenomgång sätter sig in i vad som 
redan är känt inom ämnet, vad det finns för existerande forskning och om det finns några 
observerande forskningsfrågor. De argumenterar för att det bör undersökas vad forskare 
tidigare använt för forskningsstrategier och vilka teorier som är relevanta samt om det finns 
några motsättningar inom ämnet. Vi genomförde en narrativ genomsökning för att begränsa 
antalet källor och istället fokusera på de mest väsentliga, något som Bryman och Bell (2011) 
rekommenderar vid en kvalitativ studie med induktiv forskningsansats. Det hjälpte oss att 
fokusera på kopplingen mellan studiens syfte och källorna. Vi har tolkat och förvaltat 
forskarnas resultat för att med hjälp av dessa få belägg för argument i vår studie. 
 
Källornas kvalitet har varit prioritet, vi har lånat böcker på bibliotek och sökt efter elektronisk 
litteratur. Fokus har legat på vetenskapliga artiklar och akademiska texter. Vi har läst och 
refererat till en mängd vetenskapliga artiklar vars syfte har varit att bidra till relevant kunskap 
och centrala begrepp inom existerande forskning. Källorna har bidragit till studiens 
akademiska legitimitet. De vetenskapliga källor vi har refererat till är till stor del aktuella 
undersökningar, författande inom vad vi anser vara en rimlig tid för studiens krav på 
aktualitet, då mycket skett under de senaste åren inom problemområdet. Aktualiteten har 
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också varit viktig för att etablera ett allmänintresse. Därför har vi utöver vetenskapliga artiklar 
och övrig litteratur i inledningskapitlet presenterat fakta från media och övriga forum för att 
göra studien mer aktuell, tillgänglig och intressant i läsarens ögon. Vi kan konstatera att vi har 
författat en teori med vetenskapliga bidrag som är relevant för forskningsfrågan och studiens 
syfte, samtidigt som den ger läsaren nödvändig bakgrundskunskap.  

2.3.2 Insamling av empiri 
Datainsamlingsmetoder som har använts i empirin är observationer och semistrukturerade 
intervjuer. Fallföretagen observerades genom studiebesök i utvalda butiker samt genom 
observationer på företagens respektive webbplats, webbshop och sociala medier. För att 
utforska problematikens helhetsbild var vår målsättning att genomföra intervjuer med 
fallföretagens CRS-ansvariga. För att få bästa möjliga insikt undersöktes problematiken ur 
olika perspektiv, genom att kombinera observationer med intervjuer. 
	  
Observationer 
Då studiens syfte är att undersöka fallföretagens CSR-kommunikation, blev det naturligt för 
oss att utföra observationer. Genom observationerna kunde vi, utifrån ett intressentperspektiv, 
få fram en rättvis bild över hur klädkedjorna kommunicerar. Svensson och Starrin (1996) 
hävdar att undersökningar av det sociala livet värdesätts vid kvalitativ analys och en 
observation är en bra datainsamlingsmetod när man är ute efter att studera verkligheten. 
Svensson och Starrin (1996) poängterar att det, vid studerandet av en miljö, är viktigt att börja 
med att fundera på vad som är relevant att observera. De tar upp det faktum att det till en 
början ofta känns relevant att undersöka det mesta, vilket leder till en ständigt pågående 
definitionsprocess. Vi påbörjade vår empiri genom att fundera på vad som skulle vara centralt 
att undersöka utifrån studiens syfte och vad vi behövde för information för en relevant och 
givande studie. Observationerna har varit en del i processen att forma och klargöra studiens 
syfte. Fysiska butiker, webbplats, webbshop och sociala medier blev naturliga forum att 
undersöka då de är fallföretagens ansikte utåt. De är här företagen möter sina intressenter och 
har möjlighet att informera och interagera. Vi valde att undersöka dessa forum då vi bedömde 
dem som de viktigaste kanalerna för CSR-kommunikation. Marknadsföringskanaler som 
reklam uteslöts ur undersökningen då vi bedömde att de inte skulle tillföra något avgörande. 
 
Jorgensen (1989) menar att om det finns skillnader mellan upplevelser och attityder hos en 
grupp eller om fenomenet är dolt, kan en deltagande observation vara lämplig som 
datainsamlingsmetod. Det här är ytterligare en anledning till varför vi ansåg att observationer 
var lämpliga för vår studie, dock genomförde vi inte deltagande observationer. 
Observationerna gjorde det möjligt för oss att undersöka CSR-kommunikationen för att sedan 
sätta erfarenheterna i relation till hur fallföretagen under intervjuerna framställde sin version. 
Genom att observera företagens CSR-kommunikation kunde information erhållas som en 
informant på företaget, medvetet eller omedvetet, skulle kunna undanhålla. Då 
observationerna genomfördes innan intervjuerna fick vi en bild över hur företagens CSR-
kommunikation såg ut ur ett intressentperspektiv, utan påverkan av hur företagen menar att de 
kommunicerar. På så sätt kunde vi med ett opåverkat sinne utföra observationerna. Det tåls att 
tillägga att vi på grund av vår kompetens och efterforskning i ämnet observerade genom andra 
glasögon än den gemene intressenten.  
 
På grund av en begränsad tidsram var det nödvändigt att sammanställa observationsmallar för 
butik, webbplats och webbshop för att kunna utföra observationerna mer rättvist och effektivt. 
Svensson och Starrin (1996) beskriver en inkänningsperiod, en period där forskarna tålmodigt 
ska känna in, se och höra allt. Då en kvalitativ studie kräver flexibilitet för bästa resultat var vi 
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öppna för intryck och justeringar i observationsmallarna. I började med att observera samtliga 
fallföretags webbplatser och webbshopar utefter vår observationsmall för att ur ett 
intressentperspektiv undersöka hur de kommunicerar sitt CSR-arbete och vad de erbjuder för 
hållbara produkter och hur enkla de var att hitta. Med det här i bagaget observerade vi 
sammanlagt sex butiker i centrala Göteborg, två från varje fallföretag, på samma dag. Vid 
observationstillfället agerade vi kunder som sökte efter hållbara plagg. Vi talade med 
butiksbiträden, letade efter hållbara produkter och övrig CSR-kommunikation som skylning 
eller märkningar. Det kan vara svårt att dra slutsatser från enskilda butiker eller en anställd i 
butiken. Observationerna varierade till följd av vilken butik vi uppsökte, vilket butiksbiträde 
vi talade med, vilken information hon uppgav och hur insatt hon var i ämnet. Variationer 
förekom också på grund av att vi till fullo ville sätta oss in i kundperspektivet och agera som 
kunder, vilket gjorde att frågorna till butiksbiträdena varierade beroende på samtalets 
karaktär. Då vår studie inte syftar till att generalisera utan till att ge en ökad förståelse för 
CSR-kommunikationen, ser vi det som en begränsning men inte som ett problem som 
äventyrar studiens tillförlitlighet. Vid observation av sociala medier undersökte vi de forum 
som fallföretagen använder sig av och vad de kommunicerat hittills under 2013. 
Erfarenheterna från observationerna togs med till intervjuerna, det påverkade 
intervjufrågeställningarna och vi kunde bättre förstå och absorbera informationen vi fick 
under intervjuerna. Med observationerna i bagaget var vi observanta på variationer mellan hur 
fallföretagen beskrev sitt arbete med CSR och sin CSR-kommunikation jämfört med det vi 
observerat. 
  
Intervjuer 
För att få en tydlig bild över hur fallföretagen arbetar med CSR-kommunikation och vilka 
tankar som ligger bakom, ville vi intervjua personer på företagen som är väl insatta i CSR-
arbetet. Genom intervjuer hoppades vi kunna få svar på frågor som genom observationer hade 
varit svåra att besvara. Bryman och Bell (2011) nämner semistrukturerade eller ostrukturerade 
intervjuer som lämpliga tillvägagångssätt vid en kvalitativ studie. Vi beslutade att genomföra 
semistrukturerade intervjuer, där ett manus med intervjufrågor skulle vägleda oss och 
intervjuobjekten under intervjuns gång. Bryman och Bell (2011) beskriver att det är lämpligt 
att författa en lista med frågor vid semi-strukturerade intervjuer, en så kallad intervjuguide, 
dock är det viktigt med spelrum som lämnar utrymme att frångå och utveckla intervjufrågorna. 
De poängterar att det ska finnas möjligheter för intervjuaren att inkludera nya frågor om han 
eller hon plockar upp något intressant under intervjuns gång. Bryman och Bell (2011) 
beskriver semistrukturerade intervjuer som flexibla. För att få ut så mycket som möjligt av 
intervjuerna formulerade vi därför flexibla frågor och öppna frågeställningar som lätt kunde 
utvecklas och diskuteras. Det här var ett strategiskt val då vi var intresserade av uttömmande 
och analyserande svar för en bättre förståelse. En semistrukturerad intervju gör det, jämfört 
med en strukturerad intervju, enklare att undvika missförstånd då det finns möjlighet att ge 
bakgrundsinformation, förklara frågorna och exemplifiera.  
 
Bryman och Bell (2011) beskriver att det är viktigt att formulera frågorna på ett sätt som 
hjälper forskaren att besvara forskningsfrågan, något som vi tog hänsyn till vid utformningen 
av intervjufrågorna. Dock var forskningsfrågan inte helt utvecklad men vi hade en tydlig 
avsikt med studien som hjälpte oss att formulera intervjufrågorna. Vi försökte att inte göra 
frågorna allt för specifika och inte heller ställa för många frågor och på så sätt riskera att det 
skulle resultera i en motvilja att svara på dem. Det fanns från vår sida en strävan efter att 
använda ett lämpligt språk samtidigt som vi ville undvika att ställa ledande frågor, något som 
Bryman och Bell (2011) menar är viktigt. Vi bedömde risken för ledande frågor som ganska 
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stor då det alltid finns en större risk med känsliga frågor som till exempel berör socialt ansvar, 
då respondenten känner att den borde svara på ett visst sätt.  
 
Svensson och Starrin (1996) klargör att intervjuaren har en roll som medskapare under en 
kvalitativ intervju. De menar att hänsyn bör tas till att de svar som den intervjuade personen 
ger inte enbart avgörs av frågorna utan det är en rad förhållanden som spelar in. Resultatet 
påverkas av interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Det är därför viktigt att 
förstå att vår roll som intervjuare påverkade intervjun och därmed studiens resultat. Bryman 
och Bell (2011) klargör att det under en intervju är av stor vikt att lyssna och vara 
uppmärksam på vad intervjuobjektet säger eller inte säger, och hur han eller hon reagerar i 
vissa situationer. Bryman och Bell (2011) menar att det är viktigt att försöka finna en balans 
mellan att lyssna och interagera, något som inte alltid är lätt. Det fick vi själva uppleva under 
intervjun med MQ, vilken vi diskuterar nedan. Frågorna bjöd in till diskussion vilket gjorde 
att båda parterna pratade ungefär lika mycket. Under intervjutillfällena ville vi även passa på 
att observera den intervjuade. Bryman och Bell (2011) diskuterar att observationer är ett 
lämpligt verktyg vid undersökning av beteenden hos personer. Kroppsspråk samt sättet den 
intervjuade talar på och förmedlar känslor, är en källa till förståelse.   
 
Fallföretagen vi valde att undersöka är relativt stora företag, vilket kan göra det svårt att 
komma i kontakt med dem för en personlig intervju. Det finns alltid en risk vid empirisk 
datainsamling att det är svårt att få tillgång till de informationskällor som önskas om företag 
inte har tid eller möjlighet att ställa upp på en intervju. Det här var vi beredda på när vi 
skickade ut förfrågningar om intervjuer till CSR-personligheterna på företagen. MQ ställde 
upp på en personlig intervju, under en timmes tid diskuterades problematiken kring CSR-
kommunikation tillsammans med Hannah Persson, Social Complience Coordinator på MQ. 
Vi mejlade intervjufrågorna i förväg då Persson ville ha möjlighet att förbereda sig inför 
intervjun. Det var en givande intervju som bidrog till studiens resultat. 
 
Lindex bjöd in till ett informationsmöte och frågestund, där vi med flera studenter fick 
möjlighet att höra Lindex CSR-koordinator Sara Winroth berätta om Lindex CSR-arbete och 
CSR-kommunikation. Vi hade i slutet möjlighet att ställa frågor, dock ett begränsat antal på 
grund tidsbrist. Mötet var mycket informativt och vi upplevde att vi fick ut nödvändig 
kunskap till studien. Jämförs Lindex informationsmöte med MQ-intervjun kan vi konstatera 
att det mer var en monolog från Winroths håll, vi upplevde trots allt att de frågor som vi och 
andra studenter ställde ledde till djupare analyser från hennes sida. 
 
Gina Tricot tackade nej till en intervju, hållbarhetschefen Marcus Bergman erbjöd istället att 
svara på frågor via mejl. Då våra frågor var anpassade till en kvalitativ undersökning, där vi 
ville gå på djupet genom öppna frågeställningar och flexibilitet, var en mejlintervju inte helt 
ultimat. Det blev därför nödvändigt att anpassa frågorna, då de skulle besvaras skriftligt. 
Samtidigt ville vi inte att frågorna skulle skilja sig för mycket från de ursprungliga, vi var 
fortfarande ute efter uttömmande svar. Vi bedömde att risken för missförstånd ökade, likaså 
att intervjuobjektet inte skulle ha ork att svara tillräckligt uttömmande på våra öppna frågor. 
En mejlintervju gav oss inte heller någon möjlighet att observera intervjuobjektet i fråga. Det 
visade sig att våra farhågor besannades, vi fick inte särskilt uttömmande svar vilket kan ses 
som en svaghet i vår studie. Dock vägs det upp av att vi fick ut mycket från observationerna, 
bland annat genom Gina Tricots informationsvideo och att vi hade varit där på ett studiebesök. 
De olika varianterna av intervjuer gav oss företagens perspektiv på hur de arbetar med CSR-
frågor och komplexiteten kring CSR-kommunikationen. Intervjuernas olika utformningar kan 
ses som en brist men vi anser att det inte har påverkat studiens resultat negativt. 
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är uppbyggd med stöd av tidigare forskning och innehåller 
etablerade modeller och teorier som ligger till grund för studien. CSR, konsumentbeteende, 
intressenters inverkan på företag och CSR-kommunikation presenteras. 
2 

3.1 CSR 
Som en konsekvens av ökade påtryckningar från intressenter ställs företag idag inför att 
ansvara för vad deras verksamhet har för inverkan på omvärlden. Dahlsrud (2006) skriver att 
ett flertal försök har gjorts för att ta fram en neutral definition som beskriver företagens 
sociala ansvar, dock råder det fortfarande en förvirring kring hur företagens sociala ansvar bör 
definieras. Corporate Social Responsibility (CSR) är det begrepp som används mest flitigt 
runt om i världen vid tal om hållbar utveckling och företags sociala ansvar. Dahlsrud (2006) 
menar att problemet är att det finns ett överflöd av definitioner vilka prioriterar olika intressen 
och därmed förhindrar utvecklingen av en klar definition. Carrolls (1999) artikel är kanske en 
av de mest välciterade när det kommer till att försöka utröna begreppet CSR, han skriver om 
begreppets skiftande betydelse i litteraturen genom historien. Poängen med CSR är att förena 
företagens ekonomiska intressen med dess skyldigheter till samhället. Genom modellen 
Pyramid of Corporate Social Responsibility vill Carroll (1991) visa att CSR bygger på socialt 
ansvar i fyra områden: ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska. Elkington (1994) 
bygger vidare på Carrolls modell genom sin egna Triple Bottom Line som delar upp 
företagens ansvar i tre komponenter: ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande, 
se figur 1. Ett företags arbete med CSR bygger alltså enligt Elkington (1994) på dessa tre 
dimensioner som ibland kallas the three P’s: people, planet, profit. Triple Bottom Line ses 
som en ekvation för att bedöma ett företags arbete med hållbarhet.  
 
- Ekonomiskt ansvarstagande bygger på att det 
för ett företag är centralt att vara så lönsamt som 
möjligt. Det är viktigt att maximera vinsten till 
aktieägarna och erhålla en stark 
konkurrentposition, samtidigt som företaget har 
en hög verkningsgrad. Det här för att trygga 
företagens finanser och framtid.  
 
- Miljömässigt ansvarstagande bygger på att 
företag måste ta ansvar för deras påverkan på 
jorden och på naturresurserna, arbetet ska vara 
hållbart och inte skada på varken lång eller kort sikt.  
 
- Socials ansvarstagande bygger på att det är viktigt att företags alla medarbetare blir 
behandlade väl och att verksamheten bedrivs etiskt rättvist. Hänsyn måste tas till människans 
välbefinnande och hälsa.      
 
Slaper (2011) förklarar att syftet med CSR är att bidra till en långsiktig och hållbar 
företagsorganisation. En bra balans mellan de tre områdena bidrar till framgångsrika företag 
som tjänar pengar samtidigt som de tar hänsyn till miljön och människan. CSR handlar i 
grunden om hållbarhet, vilket definierades i Brundtland rapporten (1987): ”en hållbar 
utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.”  

Fig. 1 Triple Bottom Line 
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3.2 Konsumentbeteende  
Niinimäki (2009) diskuterar hur mode är symboliskt. Kläder uppfyller våra fysiska behov av 
skydd och funktion medan mode uppfyller våra emotionella behov. Mode uttrycker våra 
personligheter genom externa symboler som till exempel varumärken. Psykologiska behov 
hos människan inkluderar tillgivenhet, förståelse, delaktighet, skapande, rekreation, identitet 
och frihet. Mode möjliggör identitetsbyggande, kreativitet och delaktighet i sociala grupper. 
Det här är några av anledningarna som påverkar dagens klädkonsumtion, som är under 
ständig uppgång.   
 
Genom konsumtion av billiga och massproducerade kläder menar Niinimäki (2009) att 
konsumenter bidrar till miljöförstöring och ohållbara arbetsförhållanden på andra sidan 
jorden. Stora delar av dagens klädproduktion sker i lågkostnadsländer där miljölagarna är 
bristfälliga, likaså arbetsförhållandena. Chan och Wong (2012) konstaterar att medvetenheten 
och oron har ökat bland konsumenter på grund av en större kunskap i hur dagens 
klädkonsumtion tär på miljön och människan. Dock är det sällan som konsumenters 
kunskaper och attityder återspeglas i köpbeteendet. Många konsumenter har en positiv 
inställning till ekologiskt mode men sällan leder det till konsumtion av hållbara plagg. 
Niinimäki (2010) diskuterar hur mode och trender styr köpbeteendet, konsumenterna tänker 
inte på hållbarhet när de handlar kläder utan pris och stil är dominerande faktorer. Begäret att 
hela tiden förnya utseendet enligt rådande trender går inte ihop med en hållbar konsumtion. 
 
Kollmuss och Agyeman (2002) diskuterar hur forskare tidigare trott att kunskap om miljön 
leder till en medvetenhet och en oro vilket i sin tur leder till ett miljövänligt beteende. Det är 
dock inte så simpelt, forskning har istället visat att i de flesta fall påverkas inte beteendet 
enbart av en ökad kunskap och medvetenhet. Det finns långt många fler aspekter som styr 
huruvida vi förändrar vårt beteende till följd av ökad kunskap. Connell (2010) tar upp att 
miljömedvetna beteenden är ett resultat av både interna och externa faktorer. De interna 
faktorerna är unika och speglar personliga attityder, värderingar, kunskaper och emotionella 
aspekter. Externa faktorer ligger utanför en individs kontroll, till exempel politiska, sociala, 
kulturella och ekonomiska faktorer. Miljömedvetna beteenden är därför ett samspel mellan 
både interna attityder och externa begränsningar. Kollmuss och Agyeman (2002) menar att 
det dessutom finns en rad hinder som ytterligare försvårar en beteendeförändring. Om ett 
beteende är komplicerat, tidskrävande eller kostsamt är det mindre troligt att beteendet 
återspeglar attityden. Gamla beteendemönster komplicerar ytterligare en beteendeförändring. 
Det högre priset som ofta tillkommer hållbara produkter är något som också försvårar ett 
hållbart beteende. Niinimäki (2009) diskuterar att traditionella produkter som skadar miljön 
inte inkludera alla miljökostnader i priset, samtidigt som hållbara produkter inte 
subventioneras av samhället. Därmed ligger alla kostnader på konsumenten.  
 
Joergens (2006) menar att andra bidragande orsaker till gapet mellan attityd och beteende är 
att konsumenter känner att de inte har något val då en stor majoritet av alla plagg tillverkas i 
lågkostnadsländer. Dessutom känner konsumenterna, vid inköp av produkter, att de inte är i 
rätt position att bedöma vad som är bra eller mindre bra när det gäller tillverkning av kläder. 
Konsumenterna behöver mer lättillgänglig kunskap för att kunna agera mer etiskt och hållbart. 
Det bekräftar också Connells (2010) studie som visar att konsumenter behöver ökad kunskap 
om en produkts livscykel och mer information om hur olika typer av fibrer, 
tillverkningsprocesser, efterbehandlingar och leveranssätt påverkar miljön så att de kan fatta 
mer miljövänliga beslut. Deltagarna i studien menade att bättre produktmärkning är ett bra 
sätt att göra denna information tillgänglig. Niinimäkis (2009) studie visar att 93% av 
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respondenterna tycker att det är svårt att finna information om produkters miljöpåverkan. 
Eftersom informationen är svår att finna väljer konsumenter istället produkter baserat på pris, 
design, bekvämlighet och funktion.  
 
Niinimäki (2009) presenterar fotavtryck som ett sätt att informera konsumenten om deras 
miljöpåverkan. Koldioxidavtryck är en uppskattad del av vad en persons aktiviteter har för 
inverkan på miljön, den inkluderar alla växthusgaser. Det är uppskattat att kläder står för 
omkring 4% av en persons totala koldioxidavtryck i västvärlden. Genom den här mätningen är 
det möjligt att beräkna en produkts koldioxidavtryck, vilket ger konsumenter möjlighet att 
jämföra olika produkter. Att använda fotavtrycksprincipen på vattenförbrukning är också 
möjligt, vattenavtryck visar både direkt och indirekt vattenanvändning. Vattenavtrycket på en 
t-shirt i bomull är exempelvis 2 700 liter. 

3.3 Intressenters inverkan på företag 

3.3.1 Intressentteorin 
Freeman (1984) presenterar intressentteorin, en managementteori som berör vikten av att 
företag tar hänsyn till de intressenter som påverkar företaget och har inflytande på 
verksamheten. Han menar att företag inte bara bör ta hänsyn till leverantörer och kunder, det 
är minst lika viktigt att ta hänsyn till bland annat ägare och anställda. Det existerar flera 
definitioner av intressenter, Freeman (1984) uttrycker det såhär: ”Varje grupp eller individ 
som kan påverka eller påverkas av företagets möjlighet att uppnå mål.” Han förespråkar att 
det krävs integrerade strategier för att hantera de olika intressenterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som figur 2 visar finns det ett flertal olika intressenter som kan påverka ett företag. Rentners 
(2003) intressentmodell är modifierad från Freemans ursprungliga och visar att ett företag 
påverkas, utöver tidigare nämnda intressenter av staten, konsumentförespråkare, konkurrenter, 
media, intressegrupper samt lokala organisationer. I den här modellen har Rentner (2003) 
också inkluderat miljökämpar som ytterligare en intressentgrupp. Ett företag bör agera 
ansvarsfullt gentemot sina intressenter, de måste till exempel följa lagen, behandla sina 
medarbetare väl samt vara socialt ansvarstagande samtidigt som de måste tjäna pengar och 
tillfredsställa aktieägarna. Du et al. (2010) menar att sett till intressenternas krav på företagens 
arbete med CSR och CSR-kommunikation är det konsumenter, anställda och investerare som 
främst belönar de företag som utför ett bra CSR-arbete jämfört med de som inte gör det. 
Dessa intressenter anses utgöra en nyckelroll. 

Fig. 2 Intressentmodellen 
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Du et al. (2010) delar upp intressenterna i två grupper, externa och interna. De externa 
intressenterna utgörs av exempelvis kunder, en intressentgrupp som står utanför företagets 
organisation. Interna intressenter kan vara exempelvis medarbetare, de både påverkar och 
påverkas av företagets verksamhet. Företagen måste arbeta med att tillgodose alla 
intressentgrupper. Varför det är så viktigt kommer att tydliggöras i nästkommande det av 
teorikapitlet. 

3.3.2 Intressentdialog 
Företag förväntas idag svara på intressenternas krav och förväntningar på verksamheten, det 
gäller också när det kommer till arbetet och kommunikationen med CSR. Intressenternas 
uppfattning om företagen har enligt O’Riordan och Fairbrass (2008) ett stort inflytande på 
företagets interaktioner vilket leder till att hänsyn måste tas till deras intressen. O’Riordan och 
Fairbrass (2008) nämner att ett företags intressenter kan påverka organisationen både positivt 
och negativt. Genom att förbättra CSR-aktiviteterna menar Du et al. (2010) att ett företag kan 
stärka relationerna till intressenterna.  
 
För att uppfylla kraven från intressenterna måste företag vara villiga att kommunicera med 
intressenterna. En intressentdialog är enligt O’Riordan och Fairbrass (2008) positivt då det 
genom diskussion är möjligt att utbyta tankar och gemensamt diskutera fram hur företaget 
lämpligen bör agera med hänsyn tagit till ekonomiska-, miljömässiga- och sociala frågor. Det 
är viktigt att engagera intressenterna i den här sortens frågor. Morsing & Schultz (2006) har 
identifierat tre typer av relationer som företag har med sina intressenter beträffande hur 
företag kommunicerar sitt CSR-arbete: 
 
- The stakeholder information strategy, där en envägskommunikation alltid går från företaget 
till intressenterna. Strategins syfte är att sprida information, företaget har inte som avsikt att 
övertyga utan målet är snarare att informera allmänheten så objektivt som möjligt.  
 
- The stakeholder response strategy, är baserad på en asymmetrisk tvåvägskommunikation. I 
motsats till en symmetrisk tvåvägskommunikation finns det en viss obalans i hur 
kommunikationen hanteras i företaget. Målet inte är att kommunikationen ska resultera i 
förändringar hos företaget. Strategin går snarare ut på att förändra allmänhetens attityd och 
beteende.  
 
- The stakeholder involvement strategy, är en meningsskapande process som baseras på en 
dialog mellan intressenterna, där båda parter försöker övertyga varandra att genomföra 
förändringar. Målet är att både företaget och intressenterna förändras gradvis till följd av 
denna symmetriska tvåvägskommunikation. 

3.3.3 Medvetenhet, skepticism och trovärdighet 
Du et al. (2010) påpekar att intressenternas medvetenhet är en av de största utmaningarna när 
det kommer till företagens möjlighet att nå ut med sin CSR-kommunikation och få avkastning 
på CSR-engagemanget. Det finns studier som visar att medvetenheten om företags CSR-
arbete är väldigt låg både bland interna och externa intressenter. Du et al. (2010) menar att det 
gör det svårt för företagen ta till vara på de strategiska framgångar som CSR kan innebära.  
Beroende på intressenternas kunskap och engagemang så påverkas företagens möjlighet att 
maximera nyttan av CSR-aktiviteterna. Alla intressenter är inte lika mottagliga för 
kommunikationen och har därför svårt att ta den till sig, vilket grundar sig i en bristande 
kunskap. Du et al. (2010) menar att det påverkar hur effektivt ett företag kan kommunicera 
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med intressenterna. Dawkins (2004) nämner att beroende på bland annat ålder, utbildning och 
social klass är kunder varierat insatta i problem kring etik- och miljöfrågor och vad de själva 
kan ha för inflytande. Det här påverkar kundens inköpsbeslut, engagerade kunder tar troligtvis 
mer hänsyn till dessa frågor och det är sannolikt att de mer aktivt granskar företags sociala 
ansvar. 
 
En annan stor utmaning för företagen när det kommer till att kommunicera CSR är 
skepticismen hos intressenterna. Forhand och Grier (2003) skriver att intressenter reagerar 
negativt på all sorts av marknadsföring som förefaller manipulativ. De menar att skepticism 
uppstår till följd av situationer då intressenternas uppmärksamhet riktas till motiven bakom 
marknadsföringen av CSR. Skillnader mellan hur intressenterna upplever CSR-motiven 
jämfört med hur företaget väljer att framställa dem leder till skepticism, vilket i sin tur leder 
till en negativ bild av företagets CSR-aktiviteter. Forhand och Grier (2003) argumenterar för 
att trots att CSR-arbetet gynnar så väl företaget som samhället så talar företagen bara om hur 
samhället gynnas. Det är lätt hänt att kunder väljer att tro att företagen har underliggande 
motiv med sina CSR-aktiviteter, att företaget bara vill tjäna pengar eller förbättra sin image. 
Motivet ligger till grund för företagets CSR-aktiviteter och det är mycket viktigt att det är 
trovärdigt hävdar Du et al. (2010). Misstänker intressenterna att företagens motiv enbart 
ligger i egenintresse kommer det att störa den positiva bild som intressenterna har av företaget. 
Forhand och Grier (2003) ifrågasätter därför om ett företag bör kommunicera sina egennyttiga 
motiv och därmed framstå som ärliga eller om det skulle ta fokus från samhällsnyttan. 
Arvidsson (2010) menar att skepticismen kan minskas genom att företag har en tydlig och 
verifierbar CSR-kommunikation som beskriver både framgångar och misslyckanden. 

3.3.4 Greenwashing 
Mitchell och Ramey (2011) förklarar att greenwashing är en handling där företag försöker 
dölja potentiellt skadlig information eller ge information som skildrar en falsk bild av att 
företaget är miljövänligt. Parguel et al. (2011) menar att greenwashing, det vill säga falsk 
marknadsföring, ökar intressenternas skepticism och kan resultera i att CSR-kommunikation 
ifrågasätts. Det drabbar även de företag som faktiskt tar ansvar. Delmas och Cuerel Burbano 
(2011) nämner att antalet företag som beskylls för greenwashing ökar. Påtryckningar från 
konsumenter, investerare och övriga intressenter gör att företag blir mer benägna att nå ut och 
kommunicera ett positivt CSR-budskap för att bemöta konkurrens, risken kan då bli att 
greenwashing uppstår. 
 
Delmas och Cuerel Burbano (2011) hävdar att greenwashing har två olika nivåer: Firm-level 
greenwashing, som inträffar när företag vilseleder konsumenter angående deras miljöarbete 
och product-level greenwashing, som inträffar när företag felaktigt marknadsför positiva 
miljöaspekter en produkt eller tjänst innehar. Delmas och Cuerel Burbano (2011) diskuterar 
vidare att den höga förekomsten av greenwashing kan ha djupgående negativa effekter på 
konsumenternas förtroende för gröna produkter. Greenwashing kan också negativt påverka 
investerares förtroende för miljövänliga företag, vilket leder till att investerare inte vågar satsa 
på företag som påstår sig vara miljövänliga. 

3.5 CSR-kommunikation: framgångsfaktorer och risker  
Parguel et al. (2011) menar att chefer länge har följt samma princip: Do good and let others 
talk about it. Idag ökar dock företagens CSR-kommunikation, det gäller både små, medelstora 
och multinationella företag. Anledningen är att CSR-kommunikation är ett 
marknadsföringsverktyg som kan skapa ett starkt varumärke och ett bra rykte. Enligt Du et al. 
(2010) kan ett företag genom att arbeta med CSR inte bara vinna uppskattning hos 
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intressenterna, de kan också på lång sikt bygga upp ett bra anseende när det kommer till 
socialt ansvar. Idag står CSR-aktiviteterna högt på företagens agendor, fler företag än 
någonsin engagerar sig och lägger resurser på CSR-initiativ. I längden finns det mycket ett 
företag kan tjäna på i strävan efter att förbättra sitt arbete med CSR. Genom att vara ett 
företag som agerar efter goda principer får företaget bland annat lojala kunder som fungerar 
som varumärkesambassadörer. Det här leder enligt Du et al. (2010) till positiv word-of-mouth 
och att kunderna blir villiga att betala ett högre pris för företagets tjänster eller produkter. 
Mitchell och Ramey (2011) menar att företags engagemang i CSR kan leda till 
konkurrensfördelar, moderna organisationer konkurrerar inte längre enbart med pris och 
kvalitet, idag är produktens miljöpåverkan och hållbarhet attribut som spelar in. 
 
Enligt Van de Ven (2008) finns det tre möjliga strateginivåer för att kommunicera och 
differentiera sig genom CSR-arbete. På första strateginivån ligger fokus endast på ansvarsfullt 
företagande på en basnivå och innebär ingen utpräglad CSR-kommunikation. Den andra 
strateginivån innebär att företag utvecklar ett starkt varumärke genom att göra uttalade löften 
till intressenter och allmänheten om att företaget arbetar med CSR och tar sitt ansvar. Här 
finns två kommunikationsinstrument tillgängliga: Corporate communication instruments, 
exempelvis CSR-rapportering, publikationer om etiska koder och webbsidor och Marketing 
communication instruments, exempelvis annonsering, sponsring och direkt marknadsföring. 
Den tredje strateginivån fokuserar helt på differentiering genom CSR, det blir då hjärtat av 
varumärkesbyggandet vilket ger en naturlig CSR-kommunikation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du et al. (2010) målar upp en modell, se figur 3, över CSR-kommunikationen. Modellen visar 
vad kommunikationen bör innehålla och ta hänsyn till samt var kommunikationen på ett 
effektivt sätt kan kommuniceras. Oförutsedda faktorer radas upp likaså vad kommunikationen 
kan generera. Dawkins (2004) poängterar att det finns både möjligheter och risker för ett 
företag att arbeta med CSR. Hon beskriver att det ofta är i CSR-kommunikationen som det 
brister i företagens CSR-verksamhet. De stora utmaningarna med att kommunicera CSR 
ligger i problemet med skeptiska intressenter. Likaså att nå fram med rätt information till rätt 
intressenter, något som diskuteras vidare längre fram i teorikapitlet. CSR-kommunikation har 

 Fig. 3 A framework of CSR communication 
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också bevisats dra till sig en del kritisk uppmärksamhet. Forskare menar att ju mer företag 
visar upp sina etiska och sociala ambitioner desto mer troligt är det att de drar till sig kritiskt 
uppmärksamhet från olika intressenter. Morsing och Schultz (2006) diskuterar vidare att för 
mycket CSR-kommunikation kan vara kontraproduktivt, om ett företag ger intryck av en för 
hög CSR-profil kan det skada trovärdigheten. 
 
För att kunna dra nytta av CSR-strategier måste ett företag enligt Du et al. (2010) vara 
medvetna om sina intressenter. Det är essentiellt att ha stor förståelse för vad det finns för 
problem och möjligheter gällande CSR-kommunikation och vad som påverkar CSR-
kommunikationens effektivitet. Det här innefattar frågor om vad som ska kommuniceras, 
meddelandets innehåll, var kommunikationen ska ske och vilka kommunikationskanaler som 
är relevanta för olika intressenter.  

3.6 Vad skall kommuniceras? – meddelandets innehåll  
Fukukawa et al. (2007) menar att varumärkesidentiteten, ”vad vi är”, ska stämma överens 
med kommunikationen ”vad vi säger att vi är”. Det är av stor vikt att med eftertanke välja ut 
hur budskapet ska kommuniceras och vad meddelandet ska innehålla. Kreativa lösningar är 
viktiga för att kommunicera CSR-meddelanden, Dawkins (2004) poängterar vikten av ett 
slående budskap. Du et al. (2010) diskuterar vikten av att framhäva budskapets, det sociala 
problemets, relevans och varför det är viktigt att arbeta med det här problemet. Genom att 
kommunicera på rätt sätt är chansen större att meddelandet uppfattas korrekt av intressenterna. 
Du et al. (2010) tar upp att det är vanligt att företag fokuserar på hur de är involverade i olika 
sociala projekt och vad de gör för att hjälpa till snarare än att fokusera på själva problemet. 
Företag bör betona sitt åtagande och engagemang i särskilda problem, vad företagets arbete 
har för inverkan och varför företaget vill involvera sig, de bör ha tydliga och trovärdiga motiv 
till arbetet. Problemet som företaget engagerar sig i bör också stämma överens med företagets 
verksamhet. Något som kommer att diskuteras vidare i den här delen av teorikapitlet.  
 
Som tidigare presenterats i teorin påverkas CSR-kommunikationens effektivitet, enligt Du et 
al. (2010), av intressenternas motivation att bearbeta all information. Beroende på 
intressenternas kunskapsnivå och engagemang tas kommunikationen emot på olika sätt, är 
intressenterna mer insatta i problemen är chansen större till positivt gensvar. Du et al. (2010) 
menar att det är på grund av det här som företag måste kommunicera och förklara betydelsen 
av de sociala initiativen för att få ett ökat stöd. Exempelvis kan intressenterna engageras 
genom att de själva får komma med önskemål om vilka frågor företaget bör engagera sig i. 
Det är också positivt att genomföra marknadsundersökningar för att på så sätt få en bild över 
intressenternas medvetenhet och önskemål.  

3.6.1 Åtagande och engagemang 
Du et al. (2010) tar upp att det finns olika sätt för ett företag att gå till väga för att visa 
engagemang och ta sig an sociala åtaganden. Det finns flera olika aspekter av åtaganden: 
storleken på engagemanget, varaktigheten i engagemanget och konsekvenserna av 
engagemanget. Ett företag kan välja att fokusera på hela det sociala problemet eller på en del. 
Företag som involverar sig i ett socialt problem under en längre period kommer mer sannolikt 
anses vara drivna av ett genuint engagemang, tvärtom kan engagemang under kortare tid 
anses handla enbart om företagsvinster.  
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3.6.2 Inflytande  
Det är viktigt att företag inte enbart kommunicerar vad de gör för att förbättra de sociala 
problemen. Du et al. (2010) menar att det är viktigt att fokusera på output så väl som på input, 
det vill säga vad företagets CSR-arbete har för inflytande och konsekvenser på det sociala 
problemet. Får intressenterna en tydligare bild av vad arbetet faktiskt genererar blir CSR-
kommunikationen mer trovärdig och relevant. Företaget måste visa de faktiska fördelarna 
med CSR-engagemanget. Du et al. (2010) menar att det är en effektiv kommunikationsstrategi, 
CSR-kommunikation ska bestå av fakta, inte skryt. 

3.6.3 Motiv  
Som ett komplement till åtagande och inflytande kan ett företag, enligt Du et al. (2010), också 
fokusera på motiven bakom CSR-arbetet. Som diskuterats tidigare i teorikapitlet anses det 
positivt om företag är ärliga med sina motiv och berättar vad de själva tjänar på CSR-arbetet. 
Det här ökar trovärdigheten i kommunikationen och reducerar intressentskepticism. Parguel et 
al. (2011) urskiljer två anledningar till varför företag kommunicerar sitt CSR-arbete. Inre 
motiv, där företagets inre uppfattningar styr CSR-arbetet och yttre motiv, där omgivningens 
uppfattningar styr CSR-arbetet. Företag som har en inre motivation får större belöning för 
sina ansträngningar, då deras kommunikation mer effektivt ökar deras varumärkesutveckling. 

3.6.4 Anpassning 
Relevansen av anpassning av företags CSR-arbete har tidigare berörts i teorikapitlet. Du et al. 
(2010) diskuterar vikten av matchning, intressenter förväntar sig att företag engagerar sig i 
problem som har en logisk koppling till företagets verksamhet. CSR-matchningen är viktig då 
den påverkar intressenternas uppfattning om företagets CSR-arbete, en bra matchning ökar de 
positiva reaktionerna och trovärdigheten. 

3.7 Var skall kommunikationen ske? – kommunikationskanaler 
Det största problemet enligt Dawkins (2004) är att CSR-kommunikation inte når fram till 
majoriteten av kunderna trots att det finns starka indikationer på att kunderna är villiga att 
engagera sig. Trots en existerande skepticism är kunderna öppna och villiga att ta till sig 
företagens budskap. Mycket tyder på att en tydlig CSR-kommunikation påverkar kundernas 
inköpsbeslut, frågan är var kommunikationen ska ske, hur intressenterna reagerar på 
kommunikation och vilka kommunikationskanaler som är att föredra till respektive 
intressentgrupp.  
 
Det finns ett flertal olika kommunikationskanaler genom vilka företagen kan kommunicera 
sitta arbete med CSR och hållbara produkter till intressenterna. Du et al. (2010) tar upp 
exempel som årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, offentliga dokument, pressmeddelanden, 
CSR-webbsida, tv-reklam, reklampelare, tidningar, övrig reklam och produktpaketering. 
Praguel et al. (2011) benämner den här typen av kommunikationskällor: Företagskontrollerad 
kommunikation, vilken är en del av företagets identitet och varumärke. Övriga 
kommunikationskanaler som inte är kontrollerade av företagen menar Du et al. (2010) är 
kunder, media, olika forum och bloggar. Praguel et al. (2011) benämner dessa 
kommunikationskällor: Okontrollerad kommunikation. Dawkins (2004) menar att företag kan 
styra över den företagskontrollerade CSR-kommunikationen, både hur de väljer att 
kommunicera externt och internt, viktigt är att de är konsekventa. Dock har de mycket liten 
makt över hur media och kunder väljer att kommunicera kring företaget. Du et al. (2010) 
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konstaterar att de kommunikationskanaler som anses mest trovärdiga är ofta de som är minst 
kontrollerade och vice versa. Det hänger ihop med det som diskuterats ovan i teorikapitlet, att 
kunden är mer skeptisk till CSR-kommunikation som kommer direkt från företagen. För 
trovärdig CSR-kommunikation bör företagen enligt Du et al. (2010) sträva efter att uppmuntra 
oberoende parter att kommunicera CSR-budskapen för positiv word-of-mouth. 
  
För att kommunicera effektivt gäller det att rikta rätt kommunikation till rätt intressent. Du et 
al. (2010) beskriver att respektive intressentgrupp har olika informationsbehov och 
förväntningar på ett företags verksamhet. Enligt O’Riordan och Fairbrass (2008) kan det vara 
problematiskt att hantera de olika kraven från intressenterna. Intressenterna svarar annorlunda 
på varierande typer av kanaler för CSR-kommunikation. Du et al. (2010) och Dawkins (2004) 
poängterar båda att det är viktigt att företag försöker skräddarsy sin CSR-kommunikation 
utefter de olika intressentgruppernas behov, för att göra kommunikationen så effektiv som 
möjligt. Dawkins (2004) menar att olika intressentgrupper är intresserade av olika CSR-frågor, 
hon presenterar två typer att intressentgrupper: Opinionsbildande åhörare och allmänheten.  
Opinionsbildande åhörare är enligt Dawkins (2004) lagstiftare, investerare, organisationer och 
affärspress. Den här typen av åhörare ser troligtvis CSR-kommunikationen som något mycket 
viktigt när de bedömer ett företag. För den här gruppen är hållbarhetsrapporter en primär källa 
för CSR-kommunikation, likaså årsredovisningen. Enligt Dawkins (2004) finns det i den här 
typen av rapporter stora möjligheter för företagen att imponera på de opinionsbildande 
åhörarna. Hög relevans är viktigt så de ser gärna till det sociala arbetets matchning. Det är 
ovanligt att allmänheten, till exempel konsumenter, aktivt söker upp CSR-information. Det 
gäller enligt Dawkins (2004) till och med när de anser att problemet är särskilt viktigt. Det gör 
exempelvis hållbarhetsrapporter till en ganska oviktig kommunikationskanal för allmänheten. 
Vanligt är att allmänheten istället får reda på företagens CSR-aktiviteter genom 
marknadsföringskampanjer samt vid köptillfället.  
 
Dawkins (2004) nämner att det finns brittiska studier som visar på att allmänheten vill att 
företag lägger mer resurser på att informera kring CSR-arbete. Kunderna blir allt mer 
medvetna om sin makt som konsument och vill använda den för att kunna prioritera och 
belöna företag som gör gott. Trots en ökad medvetenhet och att företag idag kommunicerar 
mer angående sitt CSR-arbete skriver Dawkins (2004) att kunderna är dåligt insatta. Det finns 
nischgrupper som är mer insatta än övriga konsumenter vilket gör de mer mottagliga för 
kommunikation som rör CSR-frågor, Dawkins (2004) kallar dessa personer för CSR-aktivister. 
Dock gäller inte det här den stora allmänheten, hon poängterar att det därför är nödvändigt att 
företag investerar i en effektivare CSR-kommunikation för att få allmänheten att engagera sig. 
Dawkins (2004) nämner att det finns studier på att en ökad CSR-kommunikation skulle ha en 
inverkan på inköpsbeslut. Konsumenter påstår att om de hade haft mer information om 
företagens arbete med miljö- och sociala frågor så skulle de förändra sina inköpsbeslut. 
Dawkins (2004) rekommenderar att företagen kommunicerar sitt CSR-budskap på själva 
produkten eller etiketten, genom volontärrapportering, i magasin, i tv och övrig press. 
Företagen bör sträva efter så mycket positiv word-of-mouth som möjligt så att 
kommunikationen sprids vidare. 

3.7.1 Internkommunikation: medarbetare som intressenter och kommunikatörer 
Medarbetare som en kommunikationskanal är inte att underskatta när företag vill nå ut med 
sitt CSR-engagemang. Dawkins (2004) påpekar att medarbetare ofta ses som en trovärdig 
informationskälla och de har ett stort nätverk bland andra intressentgrupper. Medarbetare kan 
fungera som budbärare åt företagen genom att tala om vad företaget bidrar till och arbetar 
med när det kommer till CSR. På så sätt har de makt att vara med och påverka företagets 
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CSR-kommunikation. Dawkins (2004) nämner att de flesta medarbetarna tycker att det är 
viktigt att engagera sig i frågor som rör CSR och att de är intresserade av information om 
företagets CSR-arbete. CSR kan öka medarbetarnas motivation och vilja att tala gott om 
företaget, vilket genererar positiv word-of-mouth. Ett företag med gott rykte kan lättare 
behålla och locka till sig kompetent personal, vilket gör dem konkurrenskraftiga.  
 
Lee et al. (2012) betonar den avgörande roll som återförsäljare har i att sprida en hållbar 
konsumtionskultur. Återförsäljare bör ta ett större ansvar att sprida en miljövänlig 
konsumtionsmedvetenhet i samhället genom gröna marknadsföringsaktiviteter. 
Återförsäljarna har direktkontakt med konsumenterna och kan på så sätt effektivt 
kommunicera företagets CSR-arbete och samtidigt vägleda kunden till hållbara beteenden. 

3.7.2 Sociala medier 
Antalet användare av sociala medier ökar dagligen, Ros-Diego och Castelló-Martínez (2011) 
skriver att allt fler företag idag blir mer medvetna om betydelsen av sociala medier. Att 
använda sig av sociala medier är en effektiv kommunikationsstrategi, inte minst för att 
kommunicera med intressenter och framförallt med kunder. Genom sociala medier menar 
Ros-Diego och Castelló-Martínez (2011) att företag på ett personligt sätt kan nå ut till sina 
kunder samtidigt som de kan föra en dialog och möta kundernas förväntningar. De menar att 
internet idag är en viktig källa till varumärkesbyggande. Ros-Diego och Castelló-Martínez 
(2011) har i sin forskning kommit fram till att trots att internet och sociala medier är en 
effektiv kommunikationskanal som öppnar upp för dialog med intressenterna, är det få företag 
som använder internet för att kommunicera sitt CSR-arbete. De drar slutsatsen att företagen 
främst använder sociala medier till annan marknadsföring.   
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4. Empiri 
I empirin presenteras resultatet av genomförda observationer och intervjuer på fallföretagen: 
Gina Tricot, Lindex och MQ. Observationer är utförda på företagens webbplatser där CSR-
information och webbshop granskats. Studiebesök genomfördes i sex butiker i centrala 
Göteborg. Intervjuer har genomförts med CSR-personligheter på respektive företag. 

4.1 Gina Tricot 
Gina Tricot tillverkar prisvärt mode för alla kvinnor oavsett ålder. Bolaget grundades 1997 i 
Borås och idag har de omkring 2 000 anställda och 175 butiker på fem marknader: Sverige, 
Norge, Finland, Danmark och Tyskland samt e-handelförsäljning i hela EU (Gina Tricots 
hemsida). 2011 omsatte de 2,1 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 22 miljoner 
kronor (Gina Tricots årsredovisning 2011). 

4.1.1 Observation webbplats 
Gina Tricots CSR-arbete drivs under namnet The Good Project. Vad, var och varför är tre 
frågor som besvaras på hemsidan. Anna Appelqvist, inköps- och designchef, menar att 
kunderna idag har större krav på information och vill veta hur och var plaggen är 
producerade. Därför har Gina Tricot byggt upp den här delen av hemsidan, där de 
kommunicerar sitt CSR-arbete och kan vara transparenta mot sina intressenter. Gina Tricots 
CSR-information finns lättillgänglig på hemsidan och The Good Project är en av sex 
huvudrubriker på startsidan. The Good Project innefattar också en blogg där The Good 
Project Team, som består av fyra personer på huvudkontoret, uppdaterar det senaste inom 
hållbarhetsprojektet. På hemsidan finns en informationsvideo där Appelqvist berättar varför 
Gina Tricot engagerar sig och driver The Good Project: 
 

”To be able to still be successful in the future we have decided to intensify our 
efforts to be a more sustainable company. We call this effort The Good Project, 
because we want to always stand on the side of what is good. We want to be 
honest, we see great challenges ahead, not only for us but also for the fashion 
industry as a whole.” – Anna Appelqvist 

 
Gina Tricot är medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI), en organisation som 
arbetar med att förbättra arbetsvillkoren i produktionsländerna genom en gemensam 
uppförandekod och besök i fabrikerna. En åtgärdsplan med förbättringspunkter tas fram, där 
leverantören har möjlighet att förbättra sig på de olika punkterna inom utsatt tid. Som medlem 
har Gina Tricot tillgång till kompetensutvecklingsprogram som leverantörerna kan delta i. 
Gina Tricot är också medlem i Better Cotton Initiativ (BCI), en organisation som arbetar för 
att skapa bättre alternativ till traditionell bomullsodling genom att utbilda bomullsodlare. År 
2010 gick Gina Tricot samman med 23 företag inom i textil- och läderindustrin och bildade 
Swedish Textile Water Initiative (STWI) där syftet är att sätta upp riktlinjer för en mer hållbar 
vattenförbrukning hos leverantörerna. Swedish Chemical Group, Swedish Shoe Environmental 
Initiative (SSEI), Human Bridge och Unicef är ytterligare organisationer som Gina Tricot är 
verksamma inom. Gina Tricot genomför tillsammans med FN ett förskoleprojekt för 22 500 
barn i Bangladesh, ett av länderna där en stor del av Gina Tricots kläder tillverkas.  
 
På CSR-sidan finns en meny där intressenter kan hitta Gina Tricots miljöpolicy och 
uppförandekod. Det finns ett lexikon där olika material, processer och förkortningar förklaras 
och det finns också en flik med frågor och svar om Gina Tricots CSR-arbete. Vidare finns 
kontaktinformation till de fyra personer som arbetar med The Good Project. I miljöpolicyn 
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står det bland annat att Gina Tricots CSR-information ska vara tillgänglig för alla. De uppger 
att de har god kontakt med kunder och övriga intressenter för att vara på synpunkter och på så 
sätt kunna utveckla verksamheten. De samarbetar med andra företag, leverantörer, 
myndigheter och organisationer för en hållbar textilindustri. Gina Tricot vill tydligt märka ut 
hållbara produkter för att underlätta för kunden. De följer upp, utvärderar och reviderar sitt 
CSR-arbete. Observationen konstaterar att Gina Tricot inte har någon CSR-rapport. 
  
Webbshop 
Gina Tricot har produktkategorin Sustainable materials, där de samlar alla hållbara produkter. 
Vid observationstillfället (2013-04-15) fanns t-shirts, linnen och leggings i olika modeller, 
färger och tryck. Totalt fanns 43 olika plagg att välja mellan i lyocell och ekologisk bomull. 
Går kunden inte via Sustainable materials finns det ingen märkning som visar vilka plagg 
som är gjorda av mer miljövänliga material, det syns först vid klick på produkten, då kan 
kunden läsa vilket material plagget är tillverkat i. I produktbeskrivningen finns ingen 
information om de olika materialen, de fås fram enbart via lexikonet under The Good Project. 
Det finns ingen information om tillverkningsland eller om vilken miljöpåverkan plaggen har. 

4.1.2 Observation sociala medier 
Gina Tricot använder sociala medier som Instagram och Facebook för att marknadsföra sitt 
varumärke. På Instagram har de drygt 56 000 följare och på Facebook har de omkring 363 
000 följare (2013-04-24). Gina Tricot väljer själva vad de vill marknadsföra i sina flöden, alla 
följare utsätts dagligen för kommunikation som de själva har valt. En observation av Gina 
Tricots Instagram visar att de har använt kanalen för att marknadsföra hållbara produkter, det 
har skett vid ett tillfälle under 2013. Då informerade de sina följare om att de använder det 
hållbara materialet Tencel, varumärkesnamnet på lyocell, i fler och fler av sina produkter 
samtidigt som de hänvisar till hemsidan om kunderna är intresserade att läsa mer om The 
Good Project. Instagrambilden visar hur etiketterna ser ut, vilket bidrar till att kunden kan 
känna igen de hållbara produkterna i butiken. På Facebook marknadsför Gina Tricot sitt 
samarbete med Unicef och berättar att det går att köpa en Unicefnål i samtliga Gina Tricot 
butiker runt om i Sverige och på så sätt bidra med vaccination mot polio för 12 barn. I övrigt 
har de i år inte kommunicerat på sin Facebooksida hur de arbetar med CSR eller hållbara 
produkter. 

4.1.3 Observation butik 
Gina Tricot erbjuder hållbara produkter i butikerna. Utbudet består främst av basplagg som 
linnen, t-shirts och leggings i ekologisk bomull och lyocell. Produkterna märks ut med gröna 
och bruna hangtags för att underlätta för kunden. Det finns kort information om vad ekologisk 
bomull eller lyocell är och varför det är ett bra alternativ. Gina Tricot marknadsför 
produkterna i Tencel som en del av deras The Good Project. Det finns också etiketter i nacken 
på de hållbara plaggen, där det till exempel står Made of organic cotton. Eftersom den 
hållbara kollektionen till stor del består av basplagg, frontas de inte på bästsäljarplatser med 
något undantag för en t-shirt i lyocell som vid observationstillfället frontades vid ingången. 
Inget av de hållbara plaggen fanns i skyltfönstren. Produkterna är inte enkla att hitta då det 
inte finns några skyltar som hänvisar till plaggen. Gina Tricot har enbart hangtags som 
vägledare och de är inte alltid lätta att upptäcka. Det finns ingen övrig information i butiken 
som kommunicerar företagets CSR-arbete, varken broschyrer eller information i exempelvis 
provrum. I kassan erbjuds kunden att köpa en pin från Unicef. 
 
Personalen på Gina Tricot var tillmötesgående och villig att ge information om de hållbara 
produkterna. De berättade att det hållbara sortimentet hela tiden utvidgas och att de idag har 
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ett större utbud än tidigare, produkter i Tencel har exempelvis funnits sedan ett halvår 
tillbaka. I en av butikerna hänvisade butiksbiträdet till hemsidan för vidare information om 
företagets hållbara produkter. Hon nämnde även Gina Tricots sociala engagemang i 
Bangladesh. Ett annat butiksbiträde tog initiativ till att försöka förklara mer ingående vad 
Tencel var och hon uppgav att hon fått gå en endagsutbildning om Gina Tricots arbete med 
hållbara produkter och CSR. 
 
Helhetsintrycket av observationen i Gina Tricots butiker är att de erbjuder en del hållbara 
alternativ bestående av framförallt basprodukter. De märks ut med informativa hangtags men 
de är inte särskilt lätta att hitta. Personalen gav intrycket av att vara relativt kunniga och 
villiga att prata om de hållbara produkterna. 

4.1.4 Gina Tricots hållbarhetschef, Marcus Bergmans, röst om CSR 
Gina Tricot och CSR 
Vid frågan om hur Gina Tricot arbetar med CSR och vad de har för motiv och värderingar, 
hänvisar Marcus Bergman till informationsvideon på Gina Tricots hemsida med inköps- och 
designchefen Appelqvist. I den berättar hon att Gina Tricot strävar efter att vara ett hållbart 
företag för att kunna driva en framgångsrik verksamhet även i framtiden. De vill framstå som 
ett godhjärtat och ärligt företag som strävar efter att utveckla en hållbar verksamhet. Gina 
Tricot upplever att det finns ett allt större krav från intressenterna på information, vilket de 
bemöter genom att vara transparenta och berätta om sitt CSR-arbete och hur produktionen går 
till. Bergman konstaterar att han kan se att det finns en efterfrågan på hållbara produkter och 
på socialt ansvar. På lång sikt tror han att efterfrågan kommer att öka ytterligare, främst 
kopplat till sortimentet i sin helhet i form av socialt ansvar. Gina Tricot tror att deras kunder 
vill att de agerar ansvarsfullt längs hela värdekedjan, att produktionen går rätt till. De märker 
av en ökad efterfrågan på hållbara produkter och underkläder är en produktgrupp som 
kunderna anser är särskilt viktig. Bergman upplever också att det finns ökade krav från övriga 
intressentgrupper. CSR-problematiken diskuteras flitigt i media vilket ökar förväntningarna 
på företaget, risken är stor att företaget granskas och kritiseras om de inte lever upp till 
förväntningarna. Även internt bland medarbetarna på Gina Tricot råder det ett stort intresse 
kring CSR och hållbarhetsfrågor.  
 
CSR-kommunikation och information 
I informationsvideon berättar Appelqvist att de har arbetat med CSR under lång tid men att 
det är först nu som de kommunicerar aktivt kring dessa frågor. Gina Tricot vill förklara för 
intressenterna varför de arbetar med CSR och vad de vill förbättra. Bergman menar att 
hemsidan är den mest naturliga platsen för den här informationen då den ofta är lite för lång 
och komplicerad för att få genomslag i butik. Då hållbarhet är en integrerad del av Gina 
Tricots organisation kommunicerar de sitt CSR-arbete till sina anställda. Bergman kan inte 
svara på frågan hur de arbetar för att butikspersonalen ska kunna föra vidare arbetet med CSR 
och hållbara produkter till kunden, men han menar att det är en utmaning som de arbetar med 
just nu. Bergman kan, av sekretesskäl, inte svara på frågan om hur Gina Tricot arbetar för att 
utveckla och förbättra arbetet med CSR och CSR-kommunikationen till kunderna. 
Målsättningar och framtidsplaner gällande CSR var inte heller något han ville svara på. 
 
Utbud och exponering 
Appelqvist vill att Gina Tricot ska kunna erbjuda mer ekologisk bomull men hon vill också se 
att nya material ersätter bomullen. När det gäller marknadsföringen av de hållbara 
produkterna, både i butik och på hemsidan, menar Bergman att de vill göra valet enkelt och 
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synligt för kunden. Det handlar om ett långsiktigt utvecklande av hållbara produkter och 
förbättrad kommunikation.  

4.2 Lindex 
Lindex grundades 1954 i Alingsås. Lindex har som affärsidé att erbjuda ett inspirerande och 
prisvärt mode till modeintresserade kvinnor. Idag har de över 5 000 medarbetare och det finns 
430 butiker i Norden, Baltikum, Ryssland, Centraleuropa, Bosnien-Hercegovina och 
Mellanöstern. De driver också e-handel inom hela EU. Lindex är sedan december 2007 en del 
av den finska koncernen Stockmann som är noterad på OMX Nordiska Börs Helsingfors 
(Lindex hemsida). År 2012 omsatte Lindex 3,3 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick 
till 350 miljoner kronor (Lindex årsredovisning 2012).  

4.2.1 Observation webbplats 
Lindex har en gedigen CSR-sida med mycket information. För att hitta dit krävs dock att man 
letar efter rubriken ”CSR” som finns längst ner på startsidan. Lindex menar att deras 
hållbarhetsarbete omfattar hela värdekedjan från råvara, till färdigt plagg, till hur 
konsumenten använder och gör sig av med plagget. Lindex vill minimera den negativa 
miljöpåverkan, ta etiskt och socialt ansvar, målet är att bidra till en positiv utveckling och en 
hållbar framtid.  
 

”Till sin natur är modebranschen på många sätt motsatsen till hållbar. Därför är 
det än viktigare att vi som enskilt modeföretag tar ett ansvar för vår omvärld och 
bidrar med att göra vår del av branschen så hållbar som möjligt.” 
- Göran Bille, VD och koncernchef 

 
Lindex är, precis som Gina Tricot, medlem i BCI, BSCI och STWI. Sedan 2008 är Lindex 
också medlem i organisationen Textile Exchange, en ideell organisation som verkar för 
hållbarhet i den textila värdekedjan. Lindex sätter löpande upp miljömål för att minska den 
negativa miljöpåverkan och för att minimera koldioxidutsläpp. Lindex har transparent 
information på webbplatsen om bland annat fördelningen av transportsätt och 
koldioxidutsläpp till följd av transporter. Hållbar butiksinredning är något som Lindex satsar 
på, de har arbetet med ”Basta” som är en miljöcertifiering för inredning. Lindex arbetar för att 
minska mängden avfall som genereras från butiker, lager och kontor. De arbetar med att öka 
återanvändning, återvinning och källsortering.  
 
Förutom fokus på inspiration och hållbarhet har Lindex satsat på kommunikation med kunden 
i provrummen och andra delar i butiken. På webbplatsen finns kundråd för minskad 
miljöpåverkan, hur kunden kan tvätta smart, återvinna och återanvända på bästa sätt. Lindex 
är huvudsponsor till Sustainable Fashion Academy (SFA) som arbetar för att påskynda 
utvecklingen av hållbar design och produktutveckling inom mode-, textil- och skobranschen. 
Lindex använder också hållbara material som ekologisk bomull, lyocell och återvunnen 
polyester, fakta om hållbara material finns på hemsidan. Där finns också deras uppförandekod 
och tabeller över vad som har utvärderats hos leverantörer, hur stor andel leverantörer som når 
upp till kraven. Lindex är huvudpartner till Cancerfondens Rosa bandet-kampanj, vilket 
resulterat i både insamlade pengar till bröstcancerforskningen och en ökad medvetenhet om 
sjukdomen. Lindex är engagerad i School of Hope, en skola i Bangladesh där barn från 
slumområden får utbildning. Lindex samarbetar också med Mitt Liv, de har gemensamma mål 
att öka mångfald och integration. Koncernen Stockmann har en CSR-rapport, det finns dock 
ingen länk till den på Lindex hemsida.  
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Webbshop 
93 hållbara produkter fanns tillgängliga i webbshopens damsortiment vid 
observationstillfället. Främst trikåtoppar i form av linnen och t-shirts men också leggings, en 
kjol och en byxa, alla i ekologisk bomull eller lyocell. Det finns en specifik kategori under 
vilken de hållbara plaggen finns samlade och alla hållbara plagg är märkta med en grön 
etikett. Det finns information om det aktuella materialet vid den gröna etiketten, vill kunden 
ha samlad och jämförbar information måste de klicka vidare via CSR, hållbart mode, hållbart 
sortiment och till sist hållbara material. Det finns ingen information om tillverkningsland eller 
miljöpåverkan vid produkten. 

4.2.2 Observation sociala medier  
Lindex använder Facebook som en kommunikationskanal, de har drygt 99 000 följare som 
kontinuerligt uppdateras med Lindex marknadsföring (2013-04-24). Lindex använder främst 
Facebooksidan för att uppdatera sina kunder om nyheter och erbjudanden. Under 2013 har de 
inte använt Facebooksidan för att kommunicera sitt arbete med CSR eller sina hållbara 
produkter.	  	  

4.2.3 Observation butik 
Lindex erbjuder hållbara produkter i sina butiker. Utbudet består främst av basplagg som 
linnen, t-shirts och leggings men även av behåar, trosor, strumpbyxor och nattlinnen i 
ekologisk bomull, lyocell och återvunnen polyester. Lindex erbjuder även en mängd 
ekologiska produkter för barn. Alla hållbara produkter märks ut med en grön, informativ 
hangtag som anger att kunden gör ett hållbart val genom att välja plagget, vilket material 
plagget innehåller och varför det är ett bra alternativ. På hangtagen hänvisar Lindex till 
hemsidan för vidare information. I plaggen finns också en etikett som anger att produkten är 
gjord av exempelvis Tencel och att kunden gör ett hållbart val genom att välja produkten. På 
underkläder och strumpor märks de hållbara plaggen ut med en grön klisterlapp istället för 
hangtags. De hållbara plaggen är däremot placeringsmässigt inte så enkla att hitta. De är inte 
placerade på några bästsäljarplatser, då produktutbudet består av basplagg. Få undantag finns 
dock, till exempel fanns ett linne i lyocell vid ingången. Däremot är de hållbara 
underkläderna, till skillnad från övriga hållbara plagg, tydligt exponerade och lätta att hitta 
med hjälp av den gröna klisterlappen. I en av Lindex butiker fanns en skylt som visade att 
plaggen på stället var ekologiska. Det fanns ingen övrig information i butiken, varken i 
provrum eller i form av broschyrer.  
 
Personalen på Lindex gav relativt god information om de hållbara produkterna samtidigt som 
de hade dålig koll på vad exempelvis ekologisk bomull innebär. Ett butiksbiträde verkade 
genuint intresserad vilket ökade trovärdigheten. Hon nämnde att butikspersonalen ligger på 
inköpsavdelningen och vill att de ska utvidga utbudet av hållbara produkter. Butiksbiträdet 
tyckte att det är bra med feedback från kunder som hon kan föra vidare till huvudkontoret. 
Vid frågan om barnplaggen innehåller kemikalier hade hon mindre bra koll, hon nämnde att 
de utför kvalitetstester men kunde inte ge vidare information.  
 
Helhetsintrycket av butiksobservationen på Lindex var att de hållbara plaggen är tydligt 
märkta via informativa hangtags och klisterlappar men det saknas till exempel fler tydliga 
skyltar som vägleder ytterligare. Lindex informerar kunderna om att de gör ett hållbart val 
genom att välja de hållbara produkterna framför andra genom sin Sustainable choice stämpel. 
De har ett stort utbud av hållbara underkläder, strumpbyxor, bastoppar och barnkläder. 
Personalen verkar utifrån observationen måttligt informerade om företagets hållbara produkter 
och arbete med CSR.  



	  

	   32	  

4.2.4 Lindex CSR-koordinator, Sara Winroths, röst om CSR 
Lindex och CSR 
Sara Winroth arbetar som CSR-koordinator, utöver henne är ansvaret integrerat i olika delar 
av verksamheten, till exempel inom inköp och logistik. Lindex arbetar med CSR för att de vill 
ta ansvar för sin verksamhet. Lindex strävar efter att sluta kretsloppet genom att arbeta med 
CSR längs hela värdekedjan. Från råmaterial, tillverkning, transport, butik, användning och 
slutligen till vad som händer med plagget när kunden inte längre vill ha det. Lindex vill 
förlänga hållbarheten på sina produkter, trots att det kanske inte går ihop med en affärsidé 
som bygger på prisvärda plagg. Winroth menar trots allt att de vill att kunder enbart ska köpa 
de plagg de verkligen vill ha. Lindex vill göra rätt från början och arbetar mycket med ”rätt 
plagg, i rätt butik, i rätt tid”. De strävar efter att inte ha för mycket kläder på lager, både för 
miljön och ekonomins skull.  
 
Winroth berättar att Lindex är medlem i BSCI, BCI och SWTI, då företaget är relativt litet är 
medlemskapen en förutsättning för att kunna vara med och påverka. Hon berättar vidare om 
de olika sociala projekt de är involverade i, både på lokal och internationell nivå. Lindex 
arbetar mycket genom dialog och olika samarbeten, de är väldigt noggranna med att ha full 
insyn i organisationer de samarbetar med, så att alla pengar går direkt till välgörenhet och inte 
fastnar hos någon mellanhand. Lindex genomför inspektioner i fabriker där de har produktion, 
både själva och genom en tredje part. De anser att det är viktigt att föra dialog och 
kontinuerligt utbilda leverantörerna, inte bara vid inspektionstillfället. 
 
Winroth berättar att bland annat ledningen och inköpsfunktionen arbetar med frågor som rör 
hållbart mode. Branschen måste ta ansvar och idag gör Lindex det genom att på olika sätt 
försöka hjälpa kunderna att göra hållbara val. Hon nämner att myndigheter och 
konsumtionsföreningar också funderar på hur samhället ska kunna uppnå en hållbar 
konsumtion genom exempelvis styrmedel som skatter, det ska kosta att belasta miljön. 
Hållbar konsumtion är en komplex fråga vilket gör att det tar lång tid att finna ett svar. 
Genom att titta bakåt ser Winroth hur mycket som faktiskt har hänt. Idag tar företag ansvar 
bakåt i kedjan, något som var otänkbart för bara några år sedan då företag bara fokuserade på 
sin egen enhet.  
 
CSR-kommunikation och information 
Efterfrågan på bättre CSR kommer från Lindex intressenter. Winroth nämner däremot att de 
inte märker av någon utmärkande efterfrågan från konsumenter men hon konstaterar att om 
Lindex inte hade arbetat med CSR och hållbarhetsfrågor hade konsumenterna definitivt 
reagerat då många ser CSR som en självklarhet. Lindex släpper årligen en CSR-rapport via 
koncernen Stockmann. På frågan om Lindex utbildar sin butikspersonal i CSR- och 
hållbarhetsfrågor svarar Winroth att det skulle vara omöjligt att begära att de ska vara djupt 
insatta i CSR-frågor, däremot är det på gång att ge dem en basutbildning. Det är komplexa 
frågor och Winroth berättar att butikspersonalen istället bör hänvisa till hemsidan eller 
huvudkontoret. I framtiden menar hon att Lindex kanske skulle kunna ha en dator i varje butik 
där kunden själv kan läsa om Lindex CSR-arbete.  
 
Hemsidan är Lindex främsta kommunikationskanal. De försöker vara så transparenta som 
möjligt och vill att informationen ska vara lättillgänglig och tydlig. Tidigare hade Lindex 
broschyrer med CSR-information men det har de valt bort idag, då det inte är särskilt 
miljövänligt. Lindex måste fundera över hur de kommunicerar sitt CSR-arbete till kunderna, 
så att de inte riskerar greenwashing.   
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Utbud och exponering 
Lindex producerar plagg i hållbara material som lyocell, ekologisk bomull och återvunnen 
polyester. De märker ut sina hållbara produkter med hangtags eller klisterlappar. Winroth 
förklarar att de inte vill märka ut för mycket med exempelvis överdrivet mycket skyltar. 
Lindex vill inte påstå att de är hållbara bara för att de har en del hållbara produkter och arbetar 
med CSR-frågor, då textilindustrin är ohållbar på många olika plan. 
 
Winroth diskuterar gapet mellan kundernas attityder och beteenden. Kunder kan efterfråga 
hållbara material men det är inget som Lindex märker av i försäljningen, möjligtvis med 
undantag för barnplagg. Det är alltså inte kundefterfrågan som driver Lindex att erbjuda 
hållbara material, det är snarare att en intern vilja att som företag ta ansvar genom att försöka 
göra en ohållbar bransch så hållbar det går. Winroth menar att de väldigt medvetna kunderna 
ändå inte handlar på Lindex, för deras kunder är mode och pris viktigast medan hållbarheten 
bara är en bonus.  
 
I maj 2013 uppdateras CSR-sidan där Lindex bland annat ska redovisa vilka leverantörer de 
använder sig av. Winroth menar att det från media ofta talas om att företagen vill dölja 
information, ofta är det ekonomiska förutsättningar som avgör vad företagen faktiskt kan 
göra. Winroth poängterar att Lindex måste hänga med i utvecklingen, idag kan kunder enkelt 
ifrågasätta företag via sociala medier, det ger kunden makt att kommunicera och föra vidare 
information. Winroth kommunicerar rakt och ärligt om Lindex CSR-arbete och CSR-
kommunikation. Hon nämner områden där de måste bli bättre men menar att Lindex inte vill 
skylta för mycket, då CSR inte är hjärtat av deras affärsidé och textilbranschen är trots allt 
inte en hållbar bransch. 

4.3 MQ 
MQ grundades 1957 i Stockholm och är en helintegrerad varumärkeskedja som erbjuder en 
mix av egna och externa varumärken till modeintresserade män och kvinnor i den mentala 
åldern 30-40 år. Idag har de omkring 650 anställda och det finns 116 butiker varav fem 
stycken i Norge. MQ har tre outlets och en e-handel. De är börsnoterade på NASDAQ OMX 
Stockholm sedan 2010. År 2011/2012 omsatte de 1 534 miljoner kronor och rörelseresultatet 
uppgick till 98 miljoner kronor (MQs årsredovisning 2011/2012). 

4.3.1 Observation webbplats 
MQ publicerar årligen en CSR-rapport med syftet att öka transparensen gentemot intressenter. 
De redovisar både fram- och motgångar för att visa att de har en ärlig ambition att ta sig an 
hållbarhetsfrågorna med ett långsiktigt perspektiv. MQ har ingen rubrik som leder direkt till 
CSR-informationen men via rubriken ”Om MQ” finns sedan rubriken ”Företagsansvar”. Här 
finns den viktigaste informationen samt länkar till CSR-rapporterna. I MQs årsredovisning, i 
CSR-rapporten och på hemsidan skriver MQ om sitt arbete med CSR och hållbar utveckling. 
Arbetet är uppdelat i tre delar:  
 
Ansvarsfull produktion: Kunden ska känna sig trygg i att produkterna är framtagna på ett 
ansvarsfullt sätt med så lite negativ inverkan på miljön som möjligt, från framställningen av 
råvaror till färdiga plagg i butikshyllan. MQ stöttar leverantörernas arbete med att förbättra 
produktionen och minska kemikalie- och vattenanvändningen. Tillverkningen ska ske under 
säkra och rättvisa förhållanden och varorna ska transporteras på ett klokt sätt som minskar 
koldioxidutsläpp.  
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Engagerade medarbetare: MQ vill skapa rätt förutsättningar för en inspirerande arbetsplats, 
där engagemang blandas med glädje och ansvar. Passionerade och stolta medarbetare som 
känner delaktighet är en förutsättning för att uppnå målsättningen om ett hållbart MQ. 	  
 
Medvetna kunder: Det är en utmaning att göra kunderna mer medvetna om CSR och 
hållbarhetsfrågor. Genom hemsidan och CSR-rapporter försöker MQ löpande hålla kunderna 
uppdaterade. MQs produkter ska hålla god kvalitet vilket möjliggör ett långvarigt 
användande, som skonar miljön. MQ vill hjälpa kunderna att bygga en hållbar garderob och 
ge tips om hur kunden kan bidra till att skona miljön genom att sköta sina plagg på rätt sätt.  
 

”Konsumtionsfrågan står ständigt i centrum och MQ har, med kvalitet som 
ledstjärna, en unik möjlighet att skapa trovärdighet hos kunderna och utmana sina 

  konkurrenter.” - MQs CSR-rapport 
 
MQ satsar på långsiktiga relationer och partnerskap med ett fåtal utvalda leverantörer. De är, 
precis som Gina Tricot och Lindex, medlem i BSCI, BCI och STWI. MQ har tillsammans 
med 18 andra företag genomfört ett branschprojekt för att ta fram instruktionsfilmer om 
brandsäkerhet i Bangladesh. Ett av MQs viktigaste miljömål är att minska sina 
koldioxidutsläpp vid varutransporter genom att använda båt istället för flyg från Asien. Varje 
flygtransport måste godkännas av VD, design- och inköpschef eller affärsområdeschef för att 
öka kontrollen och för att ständigt ifrågasätta. Det finns information som visar på MQs 
transparens. Bland annat redovisas besök i fabriker, andelen hållbara material, transportsätt 
och koldioxidutsläpp. MQ driver en ständigt pågående dialog med sina intressenter där 
seminarium och diskussioner anordnas med ideella organisationer för att kunna fördjupa och 
dela kunskap. 
 
Webbshop 
MQ hade vid observationstillfället 37 hållbara plagg i ekologisk bomull, lyocell och 
återvunnen polyester. 33 av plaggen var från MQs egna varumärken. De hållbara plaggen 
bestod till största delen av trikåtoppar men det fanns också några få plagg i övriga 
produktgrupper, bland annat skjortor och byxor. MQ har inte en specifik kategori för de 
hållbara produkterna och de märks inte heller ut på annat sätt, vilket gör det svårt att hitta 
dem. Genom att söka på de specifika materialen kan de däremot hittas. Det finns ingen vidare 
information om de hållbara materialen, om tillverkningsland eller miljöpåverkan. 

4.3.2 Observation sociala medier 
MQ använder sig flitigt av sociala medier, de har en egen Facebooksida med omkring 50 000 
följare, ett Instagramkonto med 775 följare och ett Pinterestkonto (2013-04-24). En 
observation av Instagram visar att MQ sedan uppstarten av kontot inte har kommunicerat sitt 
arbete med CSR och hållbar produkter i sitt flöde. Inte heller på Facebook kommunicerar MQ 
sitt arbete med CSR och hållbara produkter. Fokus ligger på marknadsföring av varumärkena 
och diverse kampanjer. 

4.3.3 Observation butik 
MQ erbjuder några få hållbara produkter, som hittades efter noggrann eftersökning. Dock sa 
personalen att de för tillfället inte erbjuder hållbara produkter. Totalt tre modeller av t-shirts i 
ekologisk bomull hittades för dam och herr, dessa var utmärkta med en brun hangtag som 
informerar kunden om att de gör ett bra val genom att välja produkten, för övrig information 
hänvisar de till hemsidan. Dock fanns ingen vidare information på hangtagen om vilket 
material produkten innehåller eller vad som är positivt med det. Det fanns inga skyltar som 
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hänvisar till de hållbara produkterna och de exponeras inte heller på bästsäljarplatser eller i 
skyltfönstren. Det finns ingen övrig CSR-kommunikation varken i provrummen eller genom 
broschyrer. 
 
Personalen på MQ gav ett varierat intryck. Ett butiksbiträde kunde inte ge någon särskild 
information utan informerade bara om att de inte erbjöd hållbara produkter för tillfället. Ett 
annat butiksbiträde menade att de inte erbjöd hållbara produkter för tillfället men att de gör 
det i omgångar. På frågan om hur MQ arbetar med CSR hänvisade butiksbiträdet till 
hemsidan. Hon talade om att MQ arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och med att säkra 
produktionen bakåt i värdekedjan. Hon berättade att MQ har personal på plats i 
produktionsländerna som ska se till att allt går rätt till.  
 
Helhetsintrycket av butiksobservationen på MQ är att de i stort sett inte erbjuder några 
hållbara produkter och de kommunicerar inte heller sitt CSR-arbete. Personalen var osäker 
och gav vag och felaktig information om utbudet. Däremot försökte ett butiksbiträde att hitta 
hållbara plagg utan resultat och hänvisade därefter till hemsidan. 

4.3.4 MQs Social Compliance Coordinator, Hannah Perssons, röst om CSR 
MQ och CSR 
MQ har en liten CSR-avdelning där Hannah Persson arbetar med sociala frågor och Ulrika 
Hedberg med frågor som rör kvalitetssäkring. Då MQ inte har någon miljöansvarig arbetar de 
gemensamt med miljöfrågorna. Eftersom att MQ är ett relativt litet företag är de medlemmar i 
BSCI för att så sätt få en större chans att kunna vara med och påverka. Medlemskapet ger MQ 
en gemensam uppförandekod vilket gör det lättare för dem att påverka. Persson arbetar bland 
annat med uppförandekoden och hon ser till att MQ följer de åtaganden de binder sig till via 
BSCI. Persson berättar att MQ även är medlem i STWI och BCI. Till följd av påtryckningar 
från samhället och en intern önskan om ett hållbart företagande arbetar MQ idag med CSR 
inom verksamheten, något de anser strategiskt viktigt. MQ vill vara ett ansvarsfullt företag 
och de anser att arbetet med CSR är en självklar del av organisationen, de vill ha insyn och 
kontroll genom alla led. De ser arbetet med CSR som en del av organisationen som blir allt 
viktigare. Då MQ har en liten CSR-avdelning har de inte haft möjlighet att fokusera på att 
kommunicera sitt arbete med CSR så mycket som de önskar. Persson menar att det i dagsläget 
är svårt att lägga lika mycket krut både bakåt och framåt i ledet, idag arbetar MQ mest bakåt i 
värdekedjan för att säkra en socialt ansvarsfull produktion och produkter i hög kvalitet. 
 
MQ vill bygga relationer med sina leverantörer, de är inte ute efter att sätta dit dem utan de 
vill istället hjälpa dem att utvecklas. Persson menar att det är viktigt att hela tiden försöka 
förbättra leverantörerna och relationen till dem. Hon berättar att det blir tydligt efter en 
inspektion var problemen finns, det handlar ofta om låga löner, övertid, hälsoproblem och 
bristande säkerhet, CSR-frågor som MQ väljer att fokusera på. MQ har drivit projekt i Kina 
och Bangladesh, som de faktiskt ser leder till konkreta förbättringar i fabrikerna. Persson tror 
att en viktig lösning ligger i att försöka öka effektiviteten i fabrikerna. MQ undersöker i 
dagsläget möjligheterna att driva ett effektivitetsprojekt hos sina leverantörer, som syftar till 
att minska övertiden i fabrikerna genom ökad produktivitet. Det här gynnar inte bara de 
anställda i fabrikerna utan också MQ, både ekonomiskt och socialt då de i det långa loppet får 
bättre leverantörer. För att utveckla och förbättra CSR-arbetet arbetar MQ efter konkreta 
målsättningar som de anger i CSR-rapporten för att på ett transparent sätt visa hur de arbetar i 
strävan efter ett hållbart företagande. BSCI har också konkreta målsättningar som alla 
medlemmar måste förhålla sig till.  
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CSR-kommunikation och information 
Efterfrågan på CSR kommer, enligt Persson, från olika håll. Kunder ställer idag allt högre 
krav på klädföretag och media har också en stor påverkan. MQ sammanställer årligen en 
CSR-rapport för att kommunicera sitt CSR-arbete till sina intressenter. De försöker få med så 
mycket information som möjligt men samtidigt vill de göra informationen lättillgänglig för 
den stora allmänheten. 
 
Internt kommunicerar MQ mellan de olika avdelningarna. Persson nämner bland annat att 
CSR-avdelningen måste föra vidare sitt arbete till marknadsavdelningen så att de kan 
kommunicera rätt information genom hemsidan och sociala medier. Det är viktigt att 
inköpsavdelningen är informerad så att de kan göra rätt val av leverantör och ställa 
kvalitetskrav. Alla nyanställda på inköp- och designavdelningen får en introduktion där det 
hålls en genomgång av MQs CSR-arbete och kvalitetssäkring.  
 
Persson önskar att de hade haft möjlighet att utbilda butikspersonalen så att de blir mer insatta 
i materialfrågor och i MQs CSR-arbete. MQ har idag butikschefsmöten där de för en dialog 
och utbildar butikscheferna, vid dessa tillfällen diskuteras bland annat frågor som berör CSR. 
De kommunicerar också via ett intranät, där butikspersonalen har möjlighet att ställa frågor 
till personalen på huvudkontoret. Persson menar att MQ ligger i lä när det gäller CSR-
kommunikation, de måste bli bättre på att berätta vad de faktiskt gör både till 
butikspersonalen och till övriga intressenter. Hon talar om att MQ kommer att utveckla sin 
CSR-kommunikation under kommande säsonger, både via hemsidan och i butik. 
 
Utbud och exponering 
De produktgrupper som MQ fokuserar på, och vill göra mer hållbara, är basprodukter. Trikå 
ligger fokus samt lite denim. MQ håller just nu på att se över sina hangtags som de använder 
på de hållbara plaggen, då de vill bli ännu bättre på att märka upp dem. Persson nämner 
däremot att Better Cotton inte får märkas ut, det ska istället vara en självklarhet att all bomull 
på lång sikt är bättre. Hemsidan är MQs främsta kommunikationskanal för CSR-frågor och 
Persson menar att de måste få hemsidan mer tilltalande och översiktlig. Hon uppger att MQ 
kan bli ännu bättre på att kommunicera sina hållbara produkter. Att ha en egen kategori för de 
hållbara plaggen på hemsidan anser hon är en god idé, det blir tydligt och förenklar för 
kunden att hitta de hållbara produkterna. 
 
Persson ger tydliga tecken på att MQ är ödmjuka inför problematiken kring CSR och hon ger 
en bild av att MQ är genuint intresserade på att förbättra sitt arbete och sin kommunikation 
kring CSR. Hon är medveten om bristerna som finns i kommunikationen idag och anser att 
MQ definitivt kan bli bättre i dessa frågor.  
  



	  

	   37	  

5. Analys 
I analysen diskuteras och analyseras resultaten av empirin och kopplas samman med teorin. 
Analysen ligger till grund för besvarandet av forskningsfrågan i slutsatsen.  

5.1 Hur klädkedjorna kommunicerar sitt CSR-arbete till intressenter 
Gina Tricot, Lindex och MQ är företag som aktivt arbetar med CSR och integrerar 
hållbarhetsfrågor i sina organisationer. Arbetet med CSR är något som utvecklats de senaste 
åren i takt med att intressenter ställt allt högre krav på transparens. Fallföretagen har insett 
vikten av en effektiv CSR-kommunikation och har därför under de senaste åren utvecklat 
strategier för att kommunicera till sina intressenter. De kommunicerar internt för att sprida 
CSR-informationen till alla avdelningar på kontoren men också externt, för att hålla 
intressenter uppdaterade. Syftet med samtliga tre företags CSR-arbete är långsiktiga och 
hållbara organisationer som tar ansvar för sin verksamhet. Observationen av fallföretagen 
visar att de arbetar med att balansera Elkingtons (1994) tre komponenter, de arbetar med 
miljö- och sociala frågor samtidigt som de strävar efter att vara ekonomiskt hållbara. 
Appliceras Parguel et al. (2011) teori om inre och yttre motiv på fallföretagen går det utifrån 
empirin att se indikationer på att alla tre företagen både har inre och yttre motiv med sitt CSR-
arbete. Det finns en intern önskan av samtliga företag att driva en ansvarsfull verksamhet och 
de arbetar förebyggande för att möta de utmaningar som finns i textilbranschen. Samtidigt 
ställs yttre krav från intressenter vilket driver på arbetet med CSR.  
 
Empiriobservationerna visar att Gina Tricot, Lindex och MQ befinner sig på nivå två i Van de 
Vens (2008) teori om differentiering genom CSR-kommunikation. Alla har en utpräglad 
CSR-kommunikation, om än i varierande utsträckning. CSR-arbetet är en del av företagens 
varumärke, däremot har inget av företagen CSR som huvudstrategi. Fallföretagen är mer 
inriktade på corporate communication instruments. Lindex och MQ publicerar årligen 
informativa CSR-rapporter och samtliga tre företag kommunicerar CSR-arbetet i första hand 
via webbplatsen.  
 
Du et al. (2010) diskuterar att det är viktigt att ha förståelse för både problem och möjligheter 
gällande CSR-kommunikation och vad som påverkar effektiviteten. Parguel et al. (2011) 
menar att effektiv CSR-kommunikation kan stärka företagets varumärke. Morsing och Schultz 
(2006) anser däremot att en för intensiv CSR-kommunikation kan ge motsatt effekt och skada 
trovärdigheten. Dawkins (2004) hävdar att det finns en risk att CSR-kommunikationen drar 
till sig kritiskt uppmärksamhet. Empirin ger indikationer på att fallföretagen är medvetna om 
problematiken med att det ibland kan vara svårt att leva upp till sina ord. Sara Winroth 
diskuterar komplexiteten i textilbranschen, problemen går inte att förändra över en dag och 
det är många olika faktorer att ta hänsyn till. Media vill gärna framställa branschen som 
antingen svart eller vit, de tar sällan hänsyn till nyanserna i problematiken. 
 
En stor del av CSR-kommunikationen går ut på att betona sitt åtagande och engagemang i 
olika CSR-frågor. Du et al. (2010) menar att företagen måste klargöra engagemanget för sina 
intressenter och lyfta fram hur de faktiskt arbetar med CSR-frågor. Företag bör också 
kommunicera vilket inflytande CSR-arbetet har och vad engagemanget konkret har resulterat 
i, då ökar trovärdigheten. Empiriobservationerna visar att det är något fallföretagen gör, om 
än i mindre utsträckning. Till exempel skriver Lindex om hur arbetet med BCI har förändrat 
förutsättningarna för bönderna i Indien. Du et al. (2010) poängterar att det också är viktigt att 
företagen kommunicerar det bakomliggande motivet till CSR-arbetet. Trovärdigheten ökar 
om engagemanget är genuint. Det är viktigt att företagen är ärliga och även kommunicerar de 
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egennyttiga fördelarna av engagemanget så att motiven inte uppfattas som dolda. Genom 
informationsvideon med Anna Appelqvist förklarar Gina Tricot tydligt på sin hemsida varför 
de arbetar med CSR. Lindex och MQ förklarar inte lika klart sina motiv på hemsidan, däremot 
förklaras motiven i CSR-rapporterna. Du et al. (2010) diskuterar att det är viktigt att företagen 
anpassar sitt CSR-arbete till verksamheten. Fallföretagens arbete med miljö- och sociala 
frågor är tydligt kopplade till verksamheten. Alla arbetar med att försöka minska 
miljöpåverkan i textilindustrin och med att förbättra arbetsförhållandena hos leverantörerna. 
CSR-arbetet är därför i samtliga fall tydligt kopplat till verksamheten, vilket ökar 
trovärdigheten.  
 
O’Riordan och Fairbass (2008) diskuterar det faktum att intressenter har inflytande på företag. 
Fallföretagen är beroende av intressenternas syn på dem, det påverkar både företagets rykte 
och försäljning. Inget av fallföretagen kan tydligt placeras in i någon av Morsing och Schultz 
(2006) stakeholder strategies. De empiriska resultaten ger varierande indikationer på hur 
företagen för dialog med intressenterna. Fallföretagen informerar intressenterna genom sina 
webbplatser och CSR-rapporter men de bjuder inte aktivt in till diskussion. Endast Gina 
Tricot har mejladresser till sina CSR-ansvariga på hemsidan. Ros-Diego och Castelló-
Martínez (2011) diskuterar att företag på ett personligt sätt kan nå ut till sina kunder via 
sociala medier, där de kan föra en dialog och möta kundernas förväntningar. Observationer på 
fallföretagens sociala medier visade att de inte i stor utsträckning använder forumen för att 
kommunicera sitt arbete med CSR.  
 
Joergens (2006) påpekar att allmänheten vill ha mer lättillgänglig information, webbplatsen är 
fallföretagens främsta kanal för CSR-kommunikation. Därmed är det viktigt att webbplatsen 
är så överskådlig och tilltalande som möjligt, för att CSR-informationen verkligen ska nå fram 
och effektiviseras. Gina Tricot driver CSR-arbetet under namnet The Good Project. De har en 
överskådlig, tilltalande och enkel CSR-sida med lagom mängd information som är lätt för 
kunden att ta till sig, en del av kommunikationen sker dessutom muntligt via en 
informationsvideo. Lexikonet och kategorin för hållbara material ökar CSR-
kommunikationens effektivitet. Det faktum att Gina Tricot inte har en CSR-rapport försvårar 
dock kommunikationen till opinionsbildande åhörare. Lindex gedigna CSR-sida innehåller 
mycket bra information men är relativt svår att hitta. Upplägget är något rörigt vilket försvårar 
för kunden att ta till sig informationen. Lindex kategori för hållbara plagg, den gröna 
markeringen och materialbeskrivningen gör det enkelt för kunden att göra ett hållbart val. 
Lindex uppger på webbplatsen att de satsar på CSR-information i butik och provrum, något 
som däremot inte uppmärksammades under butiksobservationerna. MQs CSR-sida innehåller 
en lagom mängd information som gör det enkelt för kunden att ta till sig informationen, 
däremot är CSR-sidan relativt svår att hitta. De hållbara plaggen var nästintill omöjliga att 
finna, både i webbshopen och i butikerna, då varken kategori, skyltar eller annan märkning 
fanns. Det ökar svårigheten för kunden att göra ett hållbart val. 

5.2 CSR-kommunikationens effektivitet 
Dawkins (2004) menar att det är ett problem att CSR-kommunikationen inte når fram till 
majoriteten av kunderna, trots att kunderna vill engagera sig. Det är viktigt att företagen 
analyserar vilka kommunikationskanaler som är lämpliga för respektive intressentgrupp. 
Fallföretagen bör effektivt kommunicera den företagskontrollerade informationen för att 
kompensera för den okontrollerade informationen. Likt Dawkins (2004) hävdar respektive 
företag att det är ovanligt att kunderna aktivt söker efter CSR-information. Enbart CSR-
aktivister söker aktivt efter CSR-information och dessa ingår inte i klädkedjornas primära 
målgrupp, därför är CSR-rapporter inte en primär källa för allmänheten. Dawkins (2004) 
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framhåller att kunder istället är mottagliga för CSR-kommunikation via 
marknadsföringskampanjer och vid själva köptillfället. Inget av fallföretagen arbetar aktivt 
med marknadsföringskampanjer för att kommunicera sitt CSR-arbete. Dawkins (2004) menar 
att det är det nödvändigt att företagen investerar i en effektivare CSR-kommunikation som når 
fram till kunden för att främja engagemang och beteendeförändring.  
 
Lee et al. (2012) diskuterar att då köptillfället är ett utmärkt tillfälle att föra en dialog med 
kunderna bör medarbetarna ha kunskap så att de faktiskt kan kommunicera. Observationerna i 
butik visade att personalen är mer eller mindre okunnig och därför inte kan kommunicera 
företagets arbete med CSR på ett effektivt sätt. Ett av MQs tre huvudmål med CSR-arbetet är 
att göra sina kunder medvetna. Den empiriska undersökningen visar att de inte uppfyller det 
målet, de kommunicerar via webbplatsen men i butik där de har direktkontakt med kunderna 
brister informationen. Butikspersonalen på MQ uppgav att de inte hade produkter av 
ekologisk bomull, med fördel kunde de istället exempelvis berättat om BCI. Alla företag 
arbetar med BCI, trots det var det ingen av de anställda i butikerna som nämnde det 
engagemanget. Hannah Persson berättade att MQ funderar på att utbilda butikspersonalen, 
idag har de möjlighet att få svar på frågor dagligen genom intranätet. Gina Tricots 
butikspersonal nämnde att de har fått en endagsutbildning om CSR-frågor medan Lindex 
menade att de inte kan kräva att butikspersonalen är djupt insatta i CSR-frågor, då det är 
komplexa frågor som kräver mycket kunskap. Däremot nämnde Winroth att det till exempel 
skulle kunna vara en möjlighet att i framtiden ha en dator i varje butik där kunden själv kan ta 
reda på information. 
 
Butiksobservationerna visade också att de hållbara plaggen var relativt svåra att hitta i alla 
butiker, de saknades vägledande skyltar. Winroth menar att de inte vill skylta för mycket, då 
textilbranschen trots allt är en ohållbar bransch. Det beror delvis på att de inte vill öka 
skepticismen och minska trovärdigheten bland intressenterna. Det finns en risk för product-
level greenwashing, då till exempel ekologisk bomull är bättre än konventionellt odlad bomull 
men fortfarande långt ifrån hållbar. Det är lätt att tro att det finns underliggande motiv bakom 
CSR-kommunikationen, då hållbarhet inte går ihop med klädkedjornas affärsidé - att 
producera trendiga och prisvärda plagg. Däremot särskiljer sig MQ då deras ledstjärna är 
kvalitet och mer klassiska plagg, vilket gör att deras produkter går att använda längre och 
därför är mer hållbara. Winroth menade att Lindex vill att kunden enbart handlar de plagg de 
verkligen gillar för att sedan använda dem under en längre tid. Alla tre företag är däremot 
vinstdrivande organisationer vars yttersta mål är att maximera försäljningen och därför kan 
uttalanden som dessa anses motsägelsefulla. 
 
Mitchell och Ramey (2011) menar att det idag är en betydande konkurrensfördel att arbeta 
med CSR, då det inte längre enbart är pris och kvalitet som avgör kundernas köpbeslut. 
Niinimäki (2009) hävdar att till följd av en ökad medvetenhet om textilbranschens baksidor 
finns det idag en vilja hos konsumenterna att konsumera mer hållbart. Däremot är det sällan 
den ökade medvetenheten leder till ett förändrat köpbeteende, vilket även Chan och Wong 
(2012) styrker. Den empiriska undersökningen visar tecken på att gapet mellan attityd och 
beteende även existerar hos fallföretagens konsumenter. Niinimäki (2010) menar att pris och 
stil är fortfarande dominerande faktorer, fallföretagens målgrupper prioriterar också pris och 
stil medan hållbarhet endast ses som en bonus. Fallföretagens fokus ligger på trendprodukter 
medan de hållbara produkterna främst består av basprodukter. Därmed finns ytterligare hinder 
för kunden att göra ett hållbart val, då utbudet inte tillfredsställer de emotionella behoven av 
design, identitetsbyggande och delaktighet genom trendprodukter. 
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Företagens CSR-ansvariga nämner att det främsta kravet på förbättrad CSR kommer från 
media och interna krafter snarare än från kunder. Winroth menar att kunder i stort sätt inte 
efterfrågar hållbara produkter eller uppmuntrar övrigt CSR-arbete. Hade Lindex däremot inte 
arbetat med CSR hade förmodligen kunderna visat stort missnöje, förutspår Winroth. 
 
Studier utförda av Joergens (2006) och Connell (2010) visar att konsumenterna anser att de 
behöver mer kunskap och lättillgänglig information för att kunna göra hållbara val. Kollmuss 
och Agyeman (2002) diskuterar att forskare numera vet att kunskap och medvetenhet inte 
direkt leder till förändrat beteende, interna och externa faktorer och en rad andra hinder spelar 
in och försvårar ett förändrat beteende. Du et al. (2010) menar att ju mer kunskap intressenter 
har, desto mottagligare är de för CSR-kommunikation, därför är ökad kunskap fortfarande 
grunden till ett förändrat beteende. Därmed måste effektiviteten av CSR-kommunikationen 
förbättras, så att informationen når fram till intressenterna.  
 
Connells (2010) studie visar att konsumenter anser att produktmärkning är ett bra sätt att göra 
CSR-information lättillgänglig. Alla tre företagen använder hangtags för att märka ut sina 
hållbara produkter, med varierad mängd information. Connell (2010) menar att det också är 
viktigt att ge information om produkters livscykel. I dagsläget informerar fallföretagen endast 
positiva aspekter med hållbara fibrer men de informerar inte vilken miljöpåverkan övriga 
produkter har. De informerar inte heller om andra miljöpåverkande faktorer som till exempel 
olika beredningsprocesser eller transporter. Niinimäki (2009) diskuterar att sådan typ av 
information kan anges genom fotavtryck som anger koldioxidutsläpp och vattenförbrukning. 
Det ger konsumenten en tydlig och jämförbar bild som underlättar vid köpbeslutet.  
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6. Slutsats  
I slutsatsen besvaras forskningsfrågan: Hur kommunicerar ett urval av svenska klädkedjor 
sitt CSR-arbete till intressenter och vad påverkar kommunikationens effektivitet? 
 
Efter utförd studie har flera likheter men också en del skillnader identifieras i fallföretagens 
strategier för CSR-kommunikation. Företagen delar mycket information om vad de driver för 
CSR-frågor och vilka organisationer och verksamheter de engagerar sig i. Till viss del finns 
även motiven bakom engagemanget beskrivet och ibland också inflytandet av CSR-arbetet. 
Företagen kommunicerar relativt effektivt via webbplatser och CSR-rapporter men när det 
gäller kommunikation via sociala medier och vid köptillfället finns det brister. Om köpen görs 
via webbshopen är det ofta lätt att hitta de hållbara plaggen, då det i Gina Tricot och Lindex 
fall finns specifika kategorier för de hållbara plaggen. I butikerna finns det däremot stora 
brister i hur företagen kommunicerar. Plaggen skyltas inte i butikerna mer än via hangtags, 
vilket gör att de ofta är svåra att hitta. Vår studie visar att butikspersonalen sällan har 
tillräcklig kunskap för att kunna informera om hållbara produkter och övrigt CSR-arbete. Det 
försvårar en dialog med kunderna och hindrar dem att förändra sitt köpbeteende. 
 
Kunder uppger att de behöver mer lättillgänglig information för att kunna göra hållbara val 
som matchar deras attityder. Utöver informationsbehovet finns dessutom en rad hinder som 
kunden måste hantera innan en beteendeförändring kan ske. Företagen bör uppmuntra 
kunderna och hjälpa dem att hantera dessa hinder genom en effektiv CSR-kommunikation. 
Det får inte vara komplicerat att göra hållbara val, därför bör företagen förenkla och förtydliga 
för kunden, till exempel via informativa och jämförbara fotavtryck. Vår studie indikerar att 
butikspersonalen därför behöver bli mer kunniga, både för att främja kundens 
beteendeförändring men också för att öka trovärdigheten och visa att företagens CSR-arbete 
sträcker sig ända till butik.  
  
Det handlar inte bara om att leva upp till sina ord, fallföretagen behöver också bli tydligare på 
att kommunicera vad CSR-arbetet har för inflytande och vilka motiv som ligger bakom. 
Trovärdigheten och relevansen är en central del för att öka effektiviteten i CSR-
kommunikationen. CSR-informationen ges ofta via en envägskommunikation, där en dialog 
inte främjas utan syftet handlar snarare om att enbart informera intressenterna. För att främja 
en tvåvägskommunikation kan CSR-arbetet kommuniceras mer effektivt via sociala medier. 
Ytterligare problematik med CSR-kommunikation är att det kan skapa kritisk uppmärksamhet 
från media. Därför bör företagen kommunicera både fram- och motgångar, vilket skulle öka 
trovärdigheten i längden, då de medger vilken problematik som råder i textilbranschen och att 
förändringar tar tid.  
  
Klädkedjornas affärsidéer går inte ihop med hållbar utveckling och CSR-engagemanget kan 
därför tas för att vara en kompensation för det ohållbara företagandet som de driver. Det finns 
därför säkerligen en poäng i att inte kommunicera och skylta för mycket då trovärdigheten 
kan skadas. Däremot bör företagen förenkla för kunden och kommunicera på rätt sätt till 
respektive intressenter. Studien visar att om intressenterna önskar en hållbar textilindustri 
bidrar det till att klädkedjorna kan satsa mer på CSR vilket gynnar alla parter. Hållbar 
konsumtion är en förutsättning för att inte äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. Om företag på allvar visar att de tar sitt ansvar kan utvecklingen 
främjas, först då kan konsumenter uppmuntras och få möjlighet att konsumera mer hållbart.  
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7. Avslutande diskussion  
Den avslutande diskussionen behandlar studiens tillförlitlighet och relevans. Studiens slutliga 
bidrag presenteras och vidare ges förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Studiens bidrag 
Vår studie är användbar och upplysande för både klädföretag och olika intressentgrupper. 
Klädföretag kan med hjälp av våra resultat identifiera möjliga brister i den egna 
organisationen, vilka de kan ta till vara på för att effektivisera CSR-kommunikationen. 
Studien syftar till att bidra med ökad förståelse för hur företag genom kommunikation med 
sina intressenter kan förbättra sitt arbete med CSR, dess effektivitet och lönsamhet. Efter att 
ha tagit del av vår studie bör klädföretag förstå vikten av att informera intressenter samtidigt 
som man för en dialog. Studien ger också ökad förståelse för vilka informationskanaler som är 
lämpliga till vilka intressenter. Studien är också användbar för olika intressentgrupper, för att 
förstå hur klädföretag arbetar med CSR, att CSR är en komplex fråga där allt inte är svart eller 
vitt. Konsumenterna har själva en del i ansvaret för hållbar utveckling, de kan genom vår 
studie också få en klarare insikt i att de har makt att ställa krav och påverka företagen.  

7.2 Studiens tillförlitlighet 
Bryman och Bell (2011) uppmärksammar att tillförlitlighet och validitet är viktiga kriterier för 
att bedöma kvaliteten av en studie. Den kvalitativa studiens relevans har diskuterats då den 
kan vara svår att mäta, då fokus vid kvalitativa studier ligger på förståelsen av ett socialt 
fenomen och inte på mätbara siffror. Forskarens uppgift är att tolka och analyser data, därför 
bör fokus snarare ligga på studiens trovärdighet. Observationerna och intervjuerna bidrog till 
relevant data som har varit till användning för att besvara forskningsfrågan. Ett kvalitativt 
förhållningssätt gav oss god förståelse i problematiken, vi strävade efter att förstå världen ur 
de studerades ögon. Variationer uppstod vid observationerna till följd av att det är omöjligt att 
styra den sociala världen. Vi hade ramar att utgå från men till följd av situationerna och 
personerna så leddes vi in på olika banor och fick ut varierande information. Intervjuerna gav 
också varierad data då det var olika typer av intervjuer till följd av tillgänglighet. Dock anser 
vi inte att det har påverkat studiens trovärdighet avsevärt. Bryman och Bell (2011) poängterar 
att om en kvalitativ studie ska bli trovärdig är det av stor vikt att forskningen bedrivs i 
enlighet med normer för god praxis och ger goda forskningsresultat till det som studeras och 
för dem som kan ha användning för studien. Med det här i åtanke har vi strävat efter att skapa 
en tillförlitlig och trovärdig studie som fyller ett behov och skapar ett intresse samtidigt som 
den är replikerbar.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har tankar formats om förslag till vidare forskning. Det kan vara 
intressant att fördjupa sig och spinna vidare på konkreta lösningar till 
kommunikationsproblematiken, hur bör företag gå till väga för att effektivisera CSR-
kommunikationen. Ett annat perspektiv som kan bidra till ytterligare förståelse inom 
problemet är att fokusera på kunderna eller andra intressentgruppers syn på CSR-
kommunikation. Hur ser de på problemet och hur vill de bli informerade för att kunna bidra 
till en hållbar textilindustri. Ytterligare ett tillvägagångssätt kan vara att undersöka företag 
som ligger i framkant med CSR-frågor och som är duktiga på att kommunicera till sina 
intressenter, vad gör dem framgångsrika och hur kommunicerar de effektivt.	    



	  

	   43	  

8. Referenser 
Appelqvist, A. Informationsvideo på Gina Tricots hemsida, http://www.ginatricot.com/csr/se/sv/why 
(2013-04-25) 
 
Appelqvist, A. (2013-02-05) Studiebesök på Gina Tricots huvudkontor 
 
Arvidsson, S. (2010) ”Communication of Corporate Social Responsibility: A Study of the Views of 
Management Teams in Large Companies”, Journal of Business Ethics, Volume 96, Issue 3, pp 339-
354  
 
Bergman, M. (2013) Hållbarhetschef Gina Tricot, Mejlkontakt 2013-04-24 
 
Bergman, M. (2013-02-05) Hållbarhetschef Gina Tricot, Studiebesök på Gina Tricots huvudkontor 
 
Blumer, H. (1954) What is wrong with social theory? American Sociological Review 
 
Brundtland rapporten, (1987) ”Report of the World Commission on Environment and Development: 
Our Common Furture” http://www.un-documents.net/index.htm (2013-04-10)  
 
Better Cotton Initiative, ”Better Cotton”, http://bettercotton.org/better-cotton (2013-05-11)  
 
Brown, S. (2010) “ECO Fashion” Laurence King Publishing Ltd 
 
Brundtland, G.H. (1987) “Important milestones in sustainable development”, 
http://www.sustainability-ed.org.uk/pages/what1-4brundt.htm (2013-03-08) 
 
Bryman, A.; Bell, E. (2011) ”Business Research Methods” Oxford University Press 
 
Caniato, F.; Caridi, M.; Crippa, L.; Moretto, A. (2012) ”Environmental Sustainibility in Fashion 
Supply Chanis: An exploratory case based research”, International Journal of Production Economics, 
February 2012, Volyme 135 Issue 2, pp. 659 - 670 
	  
Carroll, A.B. (1991) ”The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of 
organizational stakeholders” Business Horizons, Volume 34, Issue 4, pp. 39 
 
Carroll, A.B. (1999) ”Corporate social responsibility – evolution of a definitional construction” 
Business and Society, Volyme 38, Issue 3 pp. 268–295 
 
Chan, Ting-yan; Wong, Christina W.Y. (2012) "The consumption side of sustainable fashion supply 
chain: Understanding fashion consumer eco-fashion consumption decision", Journal of Fashion 
Marketing and Management, Volyme 16, Issue 2, pp. 193 – 215 
 
Cline, E.L. (2012) “Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion” Peguin Groupe (USA) 
Inc. 
 
Connell, K. Y. H. (2010) ”Internal and external barriers to eco-conscious apparel acquisition”, 
International Journal of Consumer Studies, Volyme 34, pp. 279–286 
 
CSRguiden.se, ”Vad är CSR?”, http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-
loensamma-affaerer/csr-laes-haer-vad-det-innebaer (2013-03-08) 
 
Dahlsrud, A. (2006) ”How Corporate Social Responsibility is Defined: 
an Analysis of 37 Definitions” Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15, 
1–13 



	  

	   44	  

Dawkins, J. (2004) Corporate responsibility: The communication challenge. Journal of 
Communication Challenge, Volume 9, Issue 2, pp. 108–119 
 
Delmas, M. A; Cuerel Burbano, V. (2011) ”The Drivers of Greenwashing”. California Management 
Review, Volume 54, Issue 1 
 
Du, S.; Bhattacharya, C.B.; Sen, S. (2010) ”Maximizing Business Returns to Corporate Social 
Responsibility (CSR): The Role of CSR Communication”, International Journal of Management 
Reviews, Volume 12, Issue 1, pp. 8-19 
 
Elkington, J. (1994) "Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for 
Sustainable Development" California Management Review 36, no. 2: 90–100 
 
Fair Trade Center, “Uppförandekoder”, http://www.fairtradecenter.se/node/83	  (2013-03-08) 
 
Fletcher, K. (2008) ”Sustainable Fashion & Textiles”, Earthscan Ltd 
 
Forhand, M.R.; Grier, S. (January 2002) ”When Is Honesty The Best Policy? The Effect Of Stated 
Company Intent On Consumer Skepticism”, Journal of Consumer Psychology 
 
Freeman, R.E. (1984) ”Strategic Management: A Stakeholder Approach”, Cambridge University Press 
 
Friberg, S. (2012-05-23) “Fördjupning kläder”, Medveten konsumtion, 
http://www.medvetenkonsumtion.org/rad-och-tips/klader/klader/fordjupning-klader	  (2013-03-08) 
 
Fukukawa, K; Balmer, J.M.T; Gray, E.R. (2007), ”Mapping the Interface Between Corporate Identity, 
Ethics and Corporate Social Responsibility”, Journal of Business Ethics, Volume 76, Issue 1, pp. 1-5  
 
Garetti, M.; Taisch, M. (2012) “Sustainable manufacturing: trends and research challenges”, 
Production Planning & Control: The Management of Operations, 23:2-3, 83-104 
 
Gina Tricot butikobservationer (2013-04-22) Kungsgatan 31-33, 411 15 Göteborg och Kyrkogatan 
11, 411 08 Göteborg 
 
Gina Tricots hemsida ”The Good Project”, http://www.ginatricot.com/csr/se/sv/what (2013-04-15) 
 
Gina Tricots årsredovisning 2011, Tillgänglig: Retriever (2013-04-15)  
 
Gore, A. (2006) ”An Inconvenient Truth: The planetary emergency of global warming and what we 
can do about it.” Rodale.  
	  
Grafström, M.; Göthberg P.; Windell, K. (2008) ”CSR: Företagsansvar i förändring” Upplaga 1:1 
Liber AB 
 
Grankvist, P. (2009) ”CSR i praktiken: Hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar”. Liber 
 
Grankvist, P. (2011-11-08) ”Debatt: För att kommunicera förändring krävs att man gjort något”, CSR i 
praktiken - en affärssajt från Veckans Affärer, 
http://csripraktiken.se/2011/11/08/debatt-for-att-kommunicera-forandring-kravs-att-man-gjort-nagot 
(2013-03-08) 
 
Göteborgs Posten (2013-05-10) ”Dödstalet i Dhaka passerar 1 000”, 
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.1658565-dodstalet-i-dhaka-passerar-1-000 (2013-05-12) 
 



	  

	   45	  

Hagström, M. (2013-01-26) ”Deras situation liknar slaveri”, Svenska Dagbladet 
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/deras-situation-liknar-slaveri_7858092.svd (2013-04-01) 
 
Joergens, C. (2006) "Ethical fashion: myth or future trend?", Journal of Fashion Marketing and 
Management, Volume 10 Issue 3, pp. 360 – 371 
 
Jorgensen, D.L., (1989) ”Participant observation a methodology for human studies” Applied Social 
Research Methods 
  
Kalla fakta (2012-10-23) ”Drömmen om levnadslön – Kalla fakta granskar HM”, Tv4 
 
Kollmuss, A; Agyeman, J. (2002) ”Mind the Gap: Why do 
people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?”, Environmental 
Education Research, Volyme 8, Issue 3, pp. 239-260 
 
Lee, N; Choi, Y.J; Youn, C; Lee, Y (2012) ”Does Green Fashion Retailing Make Consumers More 
Eco-friendly? The Influence of Green Fashion Products and Campaigns on Green Consciousness and 
Behavior” Clothing and Textiles Research Journal, Volyme 30, Issue 1, pp. 67-82 
 
Lindex butikobservationer (2013-04-22) Kungsgatan 50, 411 15 Göteborg och Fredsgatan 4, 411 
07 Göteborg 
 
Lindex hemsida, ”Hållbart mode”, http://www.lindex.com/csr/sv (2013-04-17) 
 
Lindex årsredovisning 2012, Tillgänglig: Retriever (2013-04-17)  
 
Macmillan Dictionary, “Fast fashion”, http://www.macmillandictionary.com/open-
dictionary/entries/fast-fashion.htm (2013-05-13) 
 
Medberg, G. (2010-10-05) ”CSR – Framtid eller fluga?”, Unga Aktiesparare, 
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/CSR---Framtid-eller-fluga (2013-
03-09) 
 
Mitchell, L.D; Ramey, W.D. (2011) ”Look How Green I Am! An Individual-Level Explanation for 
Greenwashing”, Journal of Applied Business and Economics, Volume 12, Issue 6, pp. 40-45 
 
Morsing, M; Schultz, M. (2006) ”Corporate social responsibility communication: stakeholder 
information, response and involvement strategies”, Business Ethics: A European Review, Volume 15 
Number 4, pp. 323-338 
 
Morsing, Mette; Schultz, Majken; Nielsen, Kasper Ulf (2008) ”The ‘Catch 22’ 
of communicating CSR: Findings from a Danish study”, Journal of Marketing Communications, 14:2, 
97-111 
 
Mossberg, C. (2012-04-02) ”Internkommunikation nyckeln till lyckad CSR”, Sveriges 
kommunikatörer, http://www.sverigeskommunikatorer.se/Forskning--Fakta/Nyheter/Nyheter-
2012/Internkommunikation-nyckeln-till-lyckad-CSR (2013-03-08) 
 
MQ butikobservationer (2013-04-22) Kungsgatan 47-51, 411 15 Göteborg och Fredsgatan 3, 411 07 
Göteborg 
 
MQs CSR-rapport 2011/2012, http://www.mq.se/info/emenu/foretagsansvar/sustainability_report 
(2013-04-16)  
 
MQs hemsida, ”Företagsansvar”, http://www.mq.se/info/emenu/foretagsansvar (2013-04-16)  



	  

	   46	  

 
MQs årsredovisning 2011/2012, Tillgänglig: Retriever (2013-04-16) 
 
Nationalencyklopedin ”Effektivitet”, http://www.ne.se/kort/effektivitet (2013-05-16) 
 
Niinimäki, K. (2009) "Consumer values and eco-fashion in the future", FFRC eBOOK, 7/2009, pp. 
125-134 
 
Niinimäki, K. (2010) ”Eco-clothing, consumer identity and ideology”, Sustainable Development, 
Volyme 18, pp. 150–162 
 
O’Riordan, L.; Fairbrass, J. (2008) ”Corporate Social Responsibility (CSR): Models and Theories in 
Stakeholder Dialogue”, Journal of Business Ethics, 83:745–758  
 
Olausson, V. (2009) ”Grön kommunikation: Hur du bygger värde för varumärket och världen” 
Upplaga 1:1, Liber AB 
 
Organic.org ”Introduction to organic fibers”, http://www.organic.org/articles/showarticle/article-224 
(2013-05-11)  
 
Parguel, B; Benoît-Moreau, F; Larceneux, F. (2011) ”How Sustainability Ratings Might Deter 
‘Greenwashing’: A Closer Look at Ethical Corporate Communication” Journal of Business Ethics, 
Volume 102, Issue 1, pp. 15-28 
 
Persson, H. (2013) Social Compliance Coordinator på MQ, Intervju 2013-04-30 
 
Porter, M.E.; Kramer, M.R. (2006) ”Strategy & Society: The Link Between Competetive Advantage 
and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review, 
http://efnorthamerica.com/documents/events/ccc2008/Mark-Kramer-Keynote/Strategy-Society.PDF 
(2013-03-09) 
 
Rentner, B. (2003) ”Corporate Social Responsibility and Globalisation”, Munich, GRIN Publishing 
GmbH, http://www.grin.com/en/e-book/59117/corporate-social-responsibility-and-globalisation 
(2013-04-21) 
 
Ros-Diego, V.-J.; Castelló-Martínez, A. (2011) ”CSR communication through online social media”, 
Revista Latina de Comunicación Social, Number 67, pp. 47-67 
 
Slaper, T.F.; Hall, T.J. (2011) ”The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?” Indiana 
Business Review, Volume 86, Number 1 
 
Stockmanns CSR-rapport 2011, http://www.stockmanngroup.fi/sv/csr-rapporter1 (2013-04-17)  
 
Svensk Handel: Blom, C; Arnberg, J; Gustafsson, N. (2012) ”Det ansvarsfulla företaget”, 
http://www.svenskhandel.se/Documents/Miljö%20och%20CSR/Det%20ansvarsfulla%20företaget.pdf
?epslanguage=sv	  (2013-03-08) 
 
Svensson, P.G; Starrin, B. (1996) ”Kvantitativa studier i teori och praktik”, Studentlitteratur 
 
Van de Ven, B. (2008) ”An Ethical Framework for the Marketing of Corporate Social Responsibility” 
Journal of Business Ethics, Volume 82, Issue 2, pp. 339-352 
 
Winroth, S. (2013) CSR-koordinator på Lindex, Informationsmöte & frågestund 2013-05-03 
 



	  

	   47	  

Världsnaturfonden (2012-12-07) ”Ekologiska fotavtryck”, http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-
fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck (2013-03-08) 
	  
Widerstedt, B; Bergström, F; Arnberg, J; Blank, M; Cronholm, M. (2006) ”Detaljhandeln och 
produktivitetstillväxten: Produktivitetsutvecklingen inom svensk detaljhandel 1993–2004” ITPS, 
Institutet för tillväxtpolitiska studier. 
 

8.1 Figurer 
Figur 1 ”Triple Bottom Line”: 
Mighty, J. (2011-06-06) ”The MBS Chronicles: Sustainability, Business & Society” Janusalmighty 
http://janusalmighty.wordpress.com/2011/06/06/the-mbs-chronicles-sustainability-business-society/ 
(2013-04-10) 
 
Figur 2 ”Intressentmodellen”:	  
Rentner, B. (2003) ”Corporate Social Responsibility and Globalisation”, Munich, GRIN Publishing 
GmbH, http://www.grin.com/en/e-book/59117/corporate-social-responsibility-and-globalisation 
(2013-04-21) 
 
Figur 3 ”A framework of CSR communication”: 
Du, S.; Bhattacharya, C.B.; Sen, S. (2010) ”Maximizing Business Returns to Corporate Social 
Responsibility (CSR): The Role of CSR Communication”, International Journal of Management 
Reviews, Volume 12, Issue 1, pp. 8-19 
 
 
 
  



	  

	   48	  

Bilaga I 
Observation i butiker 
 
 
Butik: __________________ 
 
Datum: __________________   
 
Tidpunkt: __________________ 
	  
	  
  
Utbud 
 

1. Erbjuder butiken hållbara produkter? 
 

2. Vilka produktgrupper som erbjuder hållbara alternativ? 
 
 
Exponering 
 

3. Frontas hållbara produkter i skyltfönstret? 
 

4. Frontas hållbara produkter på bästsäljarplatser, längst fram i butiken? 
 

5. Hur lätta är de hållbara produkterna att hitta i butiken? (placering) 
 
 
Information 
 

6. Finns det informativa skyltar som gör det lätt för kunden att hitta? 
 

7. Hur märks de hållbara produkterna ut? (etiketter) 
 

8. Vad finns det för information på etiketterna? 
 

9. Finns övrig CSR-kommunikation i butiken? (information i provrum, informationsbroschyrer 
etc.) 
 

10. Finns det information om företagens sociala projekt och bidrag? 
 

11. Vad kan säljarna ge för information om företagets CSR-arbete? 
 

12. Hur kommunicerar personalen? (motvilligt eller villigt, informativt eller inte) 
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Bilaga II  
Observation webbplats och webbshop 
 
Webbplats 
 

1. Hur enkelt hittas företagets CSR-sida? 
 

2. Vilka organisationer är företaget medlem i? 
 

3. Vad informerar företaget på CSR-sidan? 
 

4. Kommunicerar företaget vilket inflytande CSR-arbetet har haft? 
 

5. Kommunicerar företaget motiven bakom CSR-arbetet? 
 

6. Hur väl anpassat till verksamheten är CSR-arbetet? 
 

7. Är kommunikationen överskådlig och tilltalande? 
 
 
Webbshop 
 

1. Finns hållbara produkter? 
 

2. Är de enkla att hitta? 
 

3. Vilka material består de hållbara produkterna av? 
 

4. Finns en specifik kategori för de hållbara produkterna? 
 

5. Finns övrig markering som vägleder vilka produkter som är hållbara? 
 

6. Finns materialinformation? 
 

7. Finns information om tillverkningsland? 
 

8. Finns information om vilken miljöpåverkan plagget har? 
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Bilaga III 
Intervjufrågor Gina Tricot 
 

1. Hur arbetar ni med CSR, vilka motiv och värderingar ligger bakom arbetet?  
 

2. Upplever ni att det finns en efterfrågan från era kunder när det kommer till socialt ansvar och 
hållbara produkter? Om ja, märker ni av det i försäljningen? 
 

3. Upplever ni att det finns efterfrågan och krav från övriga intressentgrupper?  
 

4. Hur vill ni kommunicera ert arbete med CSR och hållbara produkter till kund? Vilken är er 
främsta kommunikationskanal? 
 

5. Hur kommunicerar ni ert arbete med CSR och hållbara produkter till anställda och 
investerare? Vad får ni för respons? 

 
6. Hur kommunicerar ni arbetet med CSR och hållbara produkter till butikspersonalen, hur ska 

de i nästa steg kommunicera vidare till kund i butik? 
 

7. Vad är tanken bakom marknadsföringen av de hållbara produkterna i butik och på hemsidan?  
 

8. Hur gör ni för att utveckla och förbättra ert arbete med CSR och CSR-kommunikationen till 
kunderna? Vad har ni för målsättningar och framtidsplaner? 
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Bilaga IV 
Intervjufrågor MQ	  
 
MQ och CSR 
 

1. Hur arbetar ni med CSR? Vad är viktigt för er, vad har ni för värderingar när det kommer till 
socialt ansvar, hållbara produkter etc.? 
 

2. Varför arbetar ni med CSR, motiv?  
 

3. Upplever ni att det finns en efterfrågan från kunderna när det kommer till socialt ansvar och 
hållbara produkter? Om ja, märker ni av det i försäljningen? 
 

4. Upplever ni att det finns efterfrågan och krav från övriga intressentgrupper? 
 

5. Hur gör ni för att utveckla och förbättra ert arbete med CSR? Vad har ni för målsättningar och 
framtidsplaner?  

 
6. Vad är dina arbetsuppgifter som Social Compliance Coordinator på MQ? 

 
 
CSR-kommunikation och information 
 

7. Hur vill ni kommunicera ert arbete med CSR och hållbara plagg till kund? Vilken är er 
främsta kommunikationskanal? 
 

8. Hur kommunicerar ni ert arbete med CSR och hållbara plagg till anställda och 
investerare/aktieägare? 

 
9. Hur kommunicerar ni arbetet med CSR och hållbara produkter till butikspersonalen? 

 
10. Hur uppmuntras butikspersonalen att kommunicera arbetet med CSR till kunderna? 

 
 
Utbud och exponering 
 

11. Vilka produktgrupper satsar ni på när det kommer till hållbara alternativ? 
 

12. Hur marknadsför ni de hållbara produkterna i butik?  
 

13. Hur tänker ni kring marknadsföringen av de hållbara produkterna på hemsidan? 
 

14. Hur och vart kommunicerar ni övrigt CSR-arbete?  
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Bilaga V 
Intervjufrågor Lindex 
 

1. Hur vill ni kommunicera ert arbete med CSR och era hållbara produkter till kund, både i butik 
och på hemsidan? Vilken är er främsta kommunikationskanal?  

 
2. Hur kommunicerar ni arbetet med CSR och hållbara produkter till butikspersonalen, hur ska 

de i nästa steg kommunicera vidare till kund i butik? 
 

3. Hur gör ni för att utveckla och förbättra ert arbete med CSR och CSR-kommunikationen till 
kunderna? Målsättningar och framtidsplaner angående ert CSR-arbete? 
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