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Abstract 
 

Today CSR, Corporate Social Responsibility, is a big, important part for companies. 
Consumers will not accept child labor or offenses against the environment. That companies 
have values that are ethical and moral are important because of two reasons; ethics and morals 
is of course one and the fact that it helps them build and keep a strong reliable brand name is 
the other. We feel that the fur trade is a big problem. There are serious flaws in the business, 
mainly in the parts surrounding the treatment of the animals used for production of the fur. 
Still, there are people who don’t believe that this is happening, there is too little knowledge 
among the general public. 
 
The point of this essay is for us to look into the general interest of the fur trade and its 
connection to CSR. We want to know if a fashion company would financially benefit from 
promoting a more active work concerning CSR and the fur trade. Since there do exist 
evidence that people do care about the treatment of animals we believe that there can also be 
an interest of a development in the marketing within this area.   
 
For this essay we have used both literary and electronically sources for information. We have 
also designed a questionnaire for a market research. To be able to analyze and interpret our 
research we have worked with a model designed by Olof Holm. The model describes the 
connections between a company’s identity, profile and image.    
 
Our conclusions of our question formulation turned out to be that the general public believes 
that a company’s image can be improved by active marketing for its CSR-work concentrated 
on the fur trade. However, we noticed that the interest wasn’t as big as what we believed or 
hoped for.  We are also uncertain if a company can financially benefit from this. From a 
marketing point of view, people tend to not react physically despite their appreciation of a 
company’s work revolving CSR and the fur trade.  
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Sammanfattning 
 

Corporate Social Responsibility, eller CSR har blivit något av en självklarhet hos företagen 
idag. Konsumenter accepterar inte barnarbete och de är miljömedvetna. Att ett företag har 
etiska och moraliska värderingar är inte bara viktigt ur just etiska och moraliska perspektiv 
utan även för att kunna bygga och bevara ett starkt varumärke. Vi tycker att handeln med päls 
är ett stort problem. Det finns allvarliga brister i den här branschen. Djur inom pälsindustrin 
far illa under processen innan de blivit ett material som används till kläder och andra 
modeprodukter. Det finns fortfarande människor som inte tror att djur far illa i päls- och 
läderindustrin. Det finns alldeles för lite kunskap.  
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka om det finns ett allmänt intresse att ha med 
pälshandeln i företags CSR-arbete. Vi vill också ta reda på om ett företags varumärke kan 
gynnas ekonomiskt om de aktivt marknadsför sitt CSR-arbete rörande pälshandeln. Eftersom 
det finns bevis på att människor är benägna att reagera på hur djur behandlas så tror vi att det 
kan finnas ett intresse för utveckling av marknadsföring inom detta område.  
 
I vårt arbete har vi använt oss utav litterära och elektroniska källor, vi har även utformat en 
enkät för en marknadsundersökning. För att kunna analysera och tolka vår 
marknadsundersökning har vi använt en modell, mer specifikt Olof Holms Identitet-Profil-
Image-modell och ett par vetenskapliga artiklar som handlar bland annat om 
marknadsföringen kring CSR-arbete. 
 
Slutsatser blev att vi fick svar på våra frågeställningar; allmänheten tror att ett företags 
anseende kan förbättras om de aktivt marknadsför sitt CSR-arbete inriktad mot pälshandeln. 
Men vi märkte emellertid att intresset inte var så stort som vi trott eller hoppats på. Angående 
frågan om ett företag skulle gynnas rent ekonomiskt är vi dock osäkra. Ur en 
marknadsföringsvinkel så tenderar folk att inte skapa en handling av sitt ställningstagande 
trots att de uppskattar att företag arbetar med CSR-frågor om pälshandeln.  
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2. Inledning 
 
Fokus för den här delen av arbetet är att ge läsaren bakgrundsinformation och en förståelse 
för vad det är vi kommer bearbeta och analysera.  Vi förklarar vad CSR står för och sedan 
lite om hur pälsindustrin ser ut idag. Nästa steg är att förklara syftet med arbetet, varför vi 
vill skriva om just detta ämne och vilka frågor det är vi vill besvara och vilka avgränsningar 
vi gjort. 
 

2.1. Bakgrund  
 
Idag bedömer man inte bara ett företags gjorda vinst utan också hur bra de lyckats med att ta 
sitt samhällsansvar. De flesta företag idag anser att det är mycket viktigt eller uteslutande att 
de arbetar med CSR och det är inte bara betydelsefullt ur ett moraliskt och etiskt perspektiv 
utan också för varumärkets skull. (Kappahl, 2010 sida 4) 
 
CSR är förkortningen för Corporate Social Responsibility och på svenska kan man säga att 
det är företagens samhällsansvar. Företagen har inte bara vinst i tanken utan ska också med 
sitt arbete bidra till etisk, social och miljömässig förbättring. (Lundin, Ulrika, 2010) För 
företag är det viktigt att bevara dess image. År 2007 utredde man bland annat 
arbetsförhållandena på fabrikerna som var leverantörer till H&M och de blev anklagade för att 
ge arbetarna lägre lön än minimilönen och att det förekom barnarbete i produktionen av 
bomull. När sådana händelser uppdagas blir det ännu viktigare, speciellt för stora modeföretag 
som H&M, att jobba med och utveckla CSR inom företaget för att verka trovärdiga inför 
kunderna och andra intressenter. (Communicating CSR in the high street fashion industry, 
2010) 
 
En definition av CSR lyder: 
”I grund och botten handlar CSR om företagens frivilliga samhällsansvar, uppdelat i tre 
områden: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt 
ansvarstagande.” 
(Grankvist Per 2009) 
 
Den fjärde delen, den om etik, överlappar enligt Grankvist de andra tre eftersom etik handlar 
om hur vi gör saker och inte vad vi gör. Att framhäva att man som företag arbetar aktivt och 
effektivt med CSR är en språngbräda för ett gott anseende. Det är i detta arbete konsumenter 
kan se och bedöma om de anser att företagen lever upp till sina åtaganden och förväntningar.  
 
”Anseende kan anses vara ett företags samlade framgång att tillmötesgå en mångfald 
intressenter, och därmed den samlade värderingen eller åsikten som en eller flera av ett 
företags viktiga intressenter har.” 
(Grafström, Göthberg, Windell 2008) 
 
År 2009 var det en stor debatt uppe om hur stora företag som till exempel IKEA kunde köpa 
in dun till sina varor som blivit plockade från levande fåglar, när de sagt att plocka dun från 
levande fåglar är emot deras etiska och moraliska åsikter och regler. När detta uppdagades i 
programmet ”Kalla fakta” på tv-kanalen TV4, reagerade konsumenterna genom att inte köpa 
de skyldiga företagens kuddar eller täcken. Företagen svarade med att sluta sälja dessa 
produkter, de avslutade samarbeten med leverantörerna och kunderna fick lämna tillbaka sina 
dun- och fjäderprodukter som de köpt. (Deyu och Mendoza, 2009) 
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När sådana fakta avslöjas; om djur som far illa, så visar det att människor kan bry sig och 
anledningen är den att människor själva får se vad som faktiskt sker, att man öppnar ögonen 
och blir medveten. Detta tyder ändå på att människor tar åt sig av informationen som finns 
samt påverkas aktivt av den.  
 
Att människan använt päls som ett klädesplagg har skett sedan urminnes tider men med tiden 
har anledningen till att bära päls ändrats. Idag behöver inte den moderna människan längre 
bära päls för att skyddas mot kyla. För det första är det inte likadant klimat och för det andra 
finns det idag substitut. Att använda sig utav päls idag handlar om mode. Behovet idag är att 
vara vacker.   
 
Eftersom alla människor, på ett eller annat sätt, kommer i kontakt med djur så blir det därför 
ett allmänt intresse. Att vi alla är konsumenter utav till exempel kläder, skor och väskor gör att 
vi medvetet eller omedvetet gör ett val när vi antingen köper eller inte köper päls.  
 
Pälsindustrin består av fler olika delar på flera olika marknader. De största delarna är handel 
för kaninpäls, minkpäls, rävpäls och chinchillapäls. (People for the Ethical Treatment of 
Animals, 2011) 
 
Nuförtiden är marknaden för minkpäls väldigt stor i Europa, i Sverige dödas uppåt 1.2 
miljoner minkar på pälsdjursfarmar varje år. Också stort i Sverige är chinchillafarmar och 
kaninfarmer. (Djurrättsalliansen, 2010) Dock sedan ett par år tillbaka har de minskat kraftigt i 
antal. År 2010 stod den svenska produktionen av minkpäls för 2.0 % av hela 
världsproduktionen. Detta är dock inget emot storleken på produktionen i Danmark där den 
låg på nästan 28 %. Innan 2010 har Kina alltid varit störst men detta år stod produktionen för 
23.7 %. (Fur Commission, 2010). 
 
Ett rätt så nytt sätt att försöka rättfärdiga pälsindustrin inför de som inte tycker att den är 
politiskt korrekt, är att kalla den miljövänlig. International fur trade federation säger:  ”The fur 
trade is a responsible industry, highly regulated and committed to environmental 
conservation. No endangered species are used.” (International Fur Trade Federation, 2010) 
Alltså att den är en ansvarsfull industri som ägnar sig åt att bevara miljön.  
 
Hemsidan ”Djurrättsalliansen” säger däremot: ”Pälsdjursfarmer är klassade som miljöfarlig 
verksamhet, de bidrar till att grundvattnet förorenas, kropparna från de flådda djuren är ett 
stort miljöproblem, vid beredningen av pälsarna används en stor mängd 
kemikalieblandningar med krom-innehåll.” (Djurrättsalliansen, 2010) 
 
Dessa åsikter är även uppbackade av föreningen PETA:”The amount of energy needed to 
produce a real fur coat from ranch-raised animal skins is approximately 20 times that needed 
to produce a fake fur garment. Nor is fur biodegradable, thanks to the chemical treatment 
applied to stop the fur from rotting. The process of using these chemicals is also dangerous 
because it can cause water contamination.” (People for the Ethical Treatment of Animals, 
2011) PETA påpekar här att det krävs 20 gånger så mycket vatten att framställa en riktig 
pälskappa jämfört med en kappa av oäkta päls. De skriver också att päls inte nedbrytningsbart 
på grund utav alla kemiska behandlingar materialet utsätts för.  
 
Företag och butikskedjor kan välja att skriva upp sig på Djurens Rätt – Pälsfri handels lista, 
något vi kommer förklara närmare lite senare. Gör de detta så garanterar detta företag eller 
butikskedja att man inte säljer päls. Majoriteten är namnen som dyker upp på listan är 
välkända kedjor och butiker i Sverige. Pälsfri handel har en symbol i form av en räv som 
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företagen frivilligt kan använda sig av på olika sätt för att visa sitt ställningstagande och även 
här finner vi en lista men av ett annat slag. På just den här listan hittar vi de företag som valt 
att på något sätt exponera dekalen på till exempel sin hemsida eller på butikens skyltfönster. 
(Djurens Rätt, 2011). 
 
Många företag som är med på ovanstående lista skriver även om vad de gör angående CSR.  
Ett exempel är Filippa K vars hemsida beskriver deras Code of Conduct, vad de gör för miljön 
samt att eftersom de har kontinuerliga dialoger med sina leverantörer som de har haft 
relationer med länge så hjälper de dem att föra vidare sina mål med CSR. Men, vad många av 
dessa företag inte tar upp är pälshandeln.(Filippa K, 2011) För de konsumenter som vill blir 
det därför svårt att finna kopplingar mellan CSR och pälshandeln genom att bara utgå från 
företagens hemsidor.  
 
Emellertid, modeföretag som istället säljer päls har ett helt segment där de kopplar ihop CSR 
med pälsindustrin. Detta företag, SAGA FURS, är ett Nordiskt samlingsforum för pälssäljare, 
med baser i Finland och Norge. Företaget använder sig utav CSR för att marknadsföra att de 
tar ansvar för att skapa en hållbar utveckling och produktion. (Saga Furs, 2011)    
 

2.2. Problemdiskussion  
Rapporten kommer att vara ur konsumenternas perspektiv. Vart står konsumenterna i fråga om 
att köpa päls och att företag säljer päls? Tycker de att det är betydelsefullt att företag synligt 
ställer sig emot pälsindustrin och att de marknadsför sitt ställningstagande? Får man svar på 
dessa frågor kan man också dra slutsatser om det skulle gynna ett företags varumärke och då 
även försäljningen om de valde att lägga ner större resurser på CSR-arbete runt just 
pälshandeln. 
 
Man har funnit kopplingar mellan företags lönsamhet och CSR-arbete då fler aktieägare blir 
mer intresserade av just företag med bra CSR-arbete än av företag med mindre bra arbete med 
CSR. Studier som gjorts har visat att flera amerikanska företag tycker att arbeta med CSR inte 
bara är ett ansvarstagande för samhället utan att det även förstärker varumärket. 
(Environmental News Network, 2007)  
 
I en annan studie, där man har frågat ledningen och andelsägare för ett företag om vad de vet 
om företagets CSR-arbete, har det visats på symmetri mellan hur dessa två grupper ser på 
CSR, men samtidigt hur lite dessa andelsägare verkligen vet om fördelarna med ett aktivt 
CSR-arbete.  
 
Detta tyder på att omvärlden är medveten om CSR, mer eller mindre om hur man använder 
sig av det samt att det tillför både moraliskt och ekonomiskt till ett företag. Det de inte är 
medvetna om och där många företag behöver bättra sig är i kommunikationen av detta arbete. 
(Communicating corporate social responsibility: an exploratory case study of a major UK 
retail centre, 2006) 
 
På Pälsfri handels hemsida (Djurens Rätt, 2011) finns det en lista med företag och 
butikskedjor som garanterar att de tar avstånd från att köpa päls. Det gör att företagen inte 
bara ger sitt ord på att de avstår från att sälja päls, utan att de även gör en tydlig markering i 
sitt ställningstagande genom att skriva upp sig på en publicerad lista på nätet och därför bör 
göra denna fråga om pälshandel betydelsefull. Dock finns det ingen riktig marknadsföring av 
det här ställningstagandet, så vi stället oss frågan; om modeföretag skulle inkludera 
problematiken av handel utav päls i sitt CSR-arbete och även marknadsföra sitt 
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avståndstagande, skulle det gynna dem i form av förstärkning av varumärke och ökad 
inkomst? 
 

2.3. Problemformulering  
 

• Kan ett modeföretags varumärke gynnas av att företaget inom ramen för sitt CSR-
arbete tydligare marknadsför sitt avståndstagande från pälshandel?  

 
2.4. Syfte 

Vi vill ta reda på om ett modeföretags varumärke kan stärkas av att marknadsföra sitt avstånd 
emot handel utav päls. Eftersom vi fått bevis på att människor faktiskt är benägna att reagera 
kraftigt mot att djur far illa pga. vår användning av deras hår/fjädrar så bör konsumenter ha en 
positiv inställningen till aktiv marknadsföring av detta slag. Så, kan denna positiva inställning 
inte bara öka populariteten hos företagen utan även generera till ökad inkomst för dem? 
 

2.5.  Avgränsningar  
Produktionen av skinn- och läderplagg tillhör några av de ämnen som vi inte tänker gå in på. 
Detta val beror på att hanteringen av päls och hanteringen av läder/skinn inte är exakt likadan. 
Skinn och läder kopplas oftast ihop med köttindustrin, men har även kopplingar till 
mjölkindustrin, som en så kallad ”restprodukt”. Det finns en meningsskiljaktighet i denna 
fråga men den kommer vi inte att fördjupa oss. Vi känner då eftersom detta är ett så stort 
ämne i sig självt så skulle vårt arbete spreta alldeles för mycket om vi också skulle skriva ett 
kapitel om detta. Vi kommer alltså att endast hålla oss till pälsindustrin.( Djurens Rätt, 2010) 
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3. Metod  
 
I det här kapitlet förklarar vi vårt metodval, alltså hur vi utformar vår undersökning. 
(Christensen 2010) Vi beskriver vår datainsamling och undersökning, vilka modeller vi valt 
att använda oss utav samt varför vi tagit de beslut vi gjort. 

 
3.1 Datakällor 

Det finns huvudsakligen två olika sätt att samla in data på och den ena är primärdata 
(insamling av ny information) och sekundärdata (redan tillgänglig data). Dessa beskriver hur 
och när data har samlats in. Det andra är kvantitativ och kvalitativ data. Dessa beskriver 
vilken form av data det handlar om, alltså om det är data i form av siffror, mängd och antal 
(kvantitativ) eller data i form av ord, bilder och text (kvalitativ). (Christensen 2010) 
 

3.1.1 Val av datakällor  
Vi har valt att använda primär- och sekundärdata. Vi har använt oss av litteratur, vetenskapliga 
artiklar, hemsidor, elektronisk litteratur samt en enkätundersökning via internet. Vår 
marknadsundersökning är primärdata, den är av kvantitativ och kvalitativ karaktär. 
Sekundärdata hitta vi i litteratur, artiklar, hemsidor som rör CSR, olika modeföretag, 
djurrättsliga frågor kring området päls och företags varumärken.  
 
För insamling av litteratur har vi använt oss av Högskolan i Borås olika databaser. Vi har sökt 
fakta både bland tryckt text och bland elektronisk litteratur. För att finna information om 
pälsindustrin och djurrättsfrågor har vi besökt olika organisationers hemsidor på nätet. Till 
exempel har vi använt oss utav PETAs, Djurrättsalliansens och International Fur Trade 
Federations hemsidor. Självklart kan dessa hemsidor vara partiska, men vi har ändå valt att 
använda oss utav dem eftersom vi anser att vi själva är kritiska och därför väljer ut den fakta 
som känns mest trovärdig. För att undersöka om det möjligen finns någon koppling mellan 
CRS och pälshandeln så har vi hört av oss till olika organisationer och bett om hjälp via deras 
hemsida där vi hittat mailadress. CSR Sweden blir de första vi kontaktar via mail och sedan 
även Djurens Rätt, men CSR Sweden kunde inte ge svar på vår fråga om kopplingar mellan 
CSR och pälshandel och Djurens Rätt fick vi aldrig konakt med. Vi har även använt oss utav 
olika modeföretags hemsidor för att se hur mycket de delar med sig av hur de ser på CSR. 
Som ett sista alternativ har vi också vänt oss till tryckt text om CSR.  
 
De vetenskapliga artiklar vi har använt oss av behandlar just ämnet marknadsföring av CSR. 
En av dem är Communicating CSR in the high street fashion industry skriven av Borreskov 
Juulsen och Knudsen. De skriver bland annat om marknadsföring kring ämnet CSR. Den 
andra är Communicating corporate social responsibility: an exploratory case study of a major 
UK retail centre som är skriven av Ryan Bowd, Les bowd och Phil Harris. Den visar på 
sambandet mellan fördelar från ett aktivt CSR-arbete och en aktiv kommunikation av detta till 
omvärlden.   
 

3.2 Val av undersökningsmetod 
Vi har valt att använda oss utav enkätundersökning vars svar hjälper oss att svara på vår 
problemformulering, som vi nämnde är både kvalitativ och kvantitativ. För att tolka 
enkätsvaren så har vi använt oss av en modell, utformad av Olof Holm, och de vetenskapliga 
artiklar vi valt att ta hjälp av.  
 

3.2.1 Enkät 
Vår primärkälla är vår enkätundersökning och sammanställningen av svaren på dessa. Vår 
målgrupp startade som kvinnor och män mellan 18 och 30 år som studerar på Högskolan i 
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Borås. Men efter att ha sänt ut enkäten via Högskolan i Borås studentmail började vi förstå att 
vi inte skulle få in tillräckligt med svar. Därför valde vi att inte ha en specifik målgrupp utan 
vi riktar oss helt enkelt mot allmänheten. För att nå så många som möjligt har vi gjort en 
enkätundersökning, som vi skickat via studentmailen på www.hb.se och genom att lägga en 
länk på Facebook som vi uppmanat folk att svara på.  
 
Genom att använda både Facebook och studentmailen, ger det oss ett bredare och mer 
informativt resultat om vad konsumenter i allmänhet tycker då det både på Facebook och på 
Högskolan i Borås finns människor från hela Sverige med olika värderingar och bakgrund. 
Frågorna vi ställt har givna svarsalternativ men en del frågor har även utrymme för förklaring 
av valt svarsalternativ.  
 
Varför vi valde att använda oss utav just denna sorts enkät är eftersom vi vill ha en bild av 
personers konsumtionsvanor av päls, alltså utifall de köper päls eller inte. Andra frågor 
handlar om hur personer resonerar när de väljer att köpa päls eller varför de avstår från att 
göra detta. Dessa svar kan sedan sammanbindas med de frågor som handlar om företagens 
ställningstaganden. För att ta ett exempel så kan en person som konsumerar päls och ha 
argumentet att de tycker att det är vackert att bära, ändå anse att företag bär ett visst ansvar för 
människors konsumtion av päls och att de skulle bli påverkade om ett företag aktivt skulle 
marknadsföra sitt ställningstagande att inte sälja päls. På så sätt kan man dra slutsatsen att ett 
företag skulle bära ett visst ansvar att människor konsumerar päls. För att ta ett annat 
exempel, så kan en person som inte köper päls anse att det till viss del är företagens ansvar att 
människor konsumerar päls och bli påverkad av företags marknadsföring av anti-päls handel. 
Då skulle en sådan person rent förmodat vilja handla hos det företaget vilket skulle resultera i 
ökad kundkrets. 
 
Vi använde enkät för att få fram den informationen vi behövde från vår målgrupp, eftersom 
det var det effektivaste sättet att få ut frågorna på och effektivaste sättet att få in svaren på och 
dessutom det billigaste sättet för vår del. (Christensen, 2010) Hade vi istället använt oss utav 
till exempel en fokusgrupp tror vi att svaren skulle ha blivit mer utdragna och få en för liten 
bredd. Vi ville få svart på vitt om konsumenter tror att ett mer fokuserat CSR-arbete inriktad 
mot päls skulle ge företagen gynnsamhet.  
 

3.2.2 Modell 
Olof Holm: modell Identitet – profil – image: Ett företag har en intern bild av sig själva; 
identitet. Hur företaget uppfattas av andra görs med image. Profilen är det som kommuniceras 
till omvärlden. (Gezelius Carl och Wildenstam Per, 2009 s 151). 
 
För att få reda på om ett modeföretags varumärke kan stärkas om de marknadsför sitt CSR-
arbete som även behandlar pälsproblematiken, måste vi ta reda på hur omvärlden och 
konsumenterna ser på den frågan och det är därför vi valt att använda oss av den här 
modellen. När vi samlar in svaren från enkäten vi skickat ut till vår målgrupp, ska dessa svar 
placeras i delen image. Beroende på vad personerna svarar, så ska vi koppla ihop image med 
något av dessa hypotetiska företag; 
 

• Ett hypotetiskt modeföretag har med päls som en del av deras CSR-arbete och 
marknadsför detta aktivt. 

• Ett hypotetiskt modeföretag har med päls som en del av deras CSR-arbete men 
marknadsför inte detta aktivt.  
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Identitet representerar företagets interna arbete och profil representerar företagets 
marknadsföring.  
 
Sedan kopplas det hypotetiska företaget ihop med svaren från vår enkät, image. Då kan vi dra 
slutsatsen om ett modeföretags kan skapa ett starkare varumärke genom att de marknadsför att 
de har med pälshandeln i sina CSR-frågor. 
 

3.3 Metodernas tillförlitlighet 
Det kan vara kritiskt att lägga upp en länk till vår enkät på Facebook, då det med största 
sannolikhet endast blir personer som finns på vår lista som vänner som kan svara på den. Vi 
tror inte att enkätsvaren blir påverkade av att de är våra vänner på Facebook. Alla har sina 
egna åsikter och värderingar, och eftersom enkäten dessutom är anonym så gör det att 
människor kan skriva precis vad de vill utan att de ska oroa sig över att behöva förklara sina 
svar. Facebook är en plats där man får kontakt med personer som bara är bekanta också, vilket 
leder till ännu större chans för olika värderingar till grund för intressanta svar. Vi skickade 
även ut enkäten på studentmailen i Borås eftersom vi från start hade målgruppen att man 
skulle vara studerande i Borås.  
 
Information från Högskolans olika databaser ser vi också som tillförlitliga. Allting kan ju 
tolkas på olika sätt och texter kan ju vara vinklade. Men vi har försökt se till att hela tiden läsa 
och tolka på ett icke vinklat sätt för att få fram det bästa ur informationen.  
 
Gällande hemsidor utav olika slag kan ju även de vara vinklade. Även här har vi fått vara 
noggranna med vad vi valt att tro på. De mest känsliga hemsidor är de som antingen 
förespråkar att inte använda päls eller tvärtom. Dessa sidor skriver definitivt vinklat men det 
behöver inte betyda att vad de skriver inte är sant. Genom att backa upp dessa med flera olika 
källor skapar vi en tillförlitlighet för dessa åsikter.  
 
Böcker och artiklar finner vi som ytterst trovärdiga.  
 
Valet av modell är korrekt och relevant då den är om varumärkesimage och är till stor hjälp 
när vi gör undersökningen.    
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4. Teori 
 

En teoretisk referensram består utav teoretiska modeller och begrepp. Det är här som vi 
presenterar den data vi samlat in som skall hjälpa oss att lösa vår problemformulering. 
(Christensen 2010) I vår teoretiska referensram har vi förklarat kring varför det är 
betydelsefullt för ett företag att marknadsföra sitt CSR-arbete. Vi har valt att tillämpat en 
modell som baseras på ett företags kommunikation i form av identitet, profil och image som 
är gjord av Olof Holm. Med hjälp av den här modellen kan vi komma fram till huruvida ett 
företags arbete med päls, som en del av deras CSR-arbete och marknadsföring av detta, 
påverkar människors användning av päls och ett företags gynnsamhet.  
 

4.1 Marknadsföring av ett företags CSR-arbete 
PR och marknadsföring är viktigt för ett företag för att kunna synas och kommunicera med sin 
publik. Det finns flera definitioner av PR och ett av dem lyder;  
 

"PR handlar om rykte - ett resultat av vad du gör,  
vad du säger och vad andra säger om dig." 

 (Communicating CSR in the high street fashion industry, 2010) 
 

Kort sagt, det är genom PR och marknadsföring som ett företags intressenter får veta hur ett 
företag arbetar och vad de står för till exempel i förhållande till etiska och moraliska 
värderingar. (Communicating CSR in the high street fashion industry, 2010) Intressenterna 
kan bestå av till exempel ägare, leverantörer, media, långivare och kunder. Den sistnämnda 
gruppen är ur ett marknadsekonomiskt perspektiv den viktigaste. (Gezelius Wildenstam 2009) 
Det är också den intressentgruppen som är mest intressant för oss. Tidigare såg företagen först 
och främst till att deras aktieägare gick med vinst. Idag ser det annorlunda ut i och med att 
CSR har fått större betydelse hos företagen. Företagens intressenter har genom åren blivit mer 
och mer engagerade i CSR och därför har också företag blivit detta. Att jobba med CSR kan 
vara kostsamt. Finns det aktieägare ska dessa också ha ut sin del av vinsten men intressenter 
väljer idag hellre företag som involverar CSR i sitt företag än företag som inte gör det. Det 
betyder i sin tur att intressenterna nu har mer makt att säga vad de tycker än vad aktieägarna 
har men i slutändan så vinner både företag och deras aktieägare på att arbeta på detta sätt. 
Avgörande för att ett företag ska överleva är att de har intressenter och för att locka 
intressenter gäller det att ha ett gott rykte kring företaget. (Communicating CSR in the high 
street fashion industry, 2010) 

 
Ett företags arbete med CSR är inte bara viktigt på så sätt att man tar ett samhällsansvar utan 
det är även viktigt för dem att framstå som ett ansvarstagande företag. Genom att det går bra 
för ett företag ekonomiskt och att det lägger ner tid och pengar på något så viktigt som ett 
samhällsansvar, kan företaget möta intressenternas förväntningar av företaget. Då krävs det 
också att företagets intressenter och omvärlden får reda på detta, för att kunna göra någon 
vinst på CSR-arbetet. En marknadsföring av ett företags CSR-arbete kan stärka ett företags 
varumärke och trovärdighet och även locka nya konsumenter. En potentiell kund, investerare 
och så vidare kan komma att välja ett sådant företag framför något annat om publiceringen av 
CSR-arbetet är lyckad, samma sak som att negativ publicitet runt ett företags samhällsansvar 
kan ge konsekvenser, alltså att till exempel investerare, anställda eller kunder bojkottar 
företaget. De största modeföretagen måste jobba med CSR för att bibehålla en god image. Det 
är inte skamligt att kunna erkänna att samhällsansvar, etik och moral inte är de enda 
anledningarna till att jobba med CSR utan också i marknadsföringssyfte för att kunna skapa 
bra publicitet och rykte kring företaget. Detta gör CSR till ett gynnsamt PR-verktyg. Du kan 
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möta intressenters behov och förväntningar men också göra bra marknadsföring av företaget. 
(Communicating CSR in the high street fashion industry, 2010). 
 
Att ett företag använder sig utav CSR i sina årliga rapporter är numera en vanlig syn eftersom 
det har blivit ett måste att arbeta utefter CSR-riktlinjer om dessa företag vill överleva på 
marknaden. Genom användandet så ses det företaget som trovärdigt och pålitligt. CSR har 
blivit en ny populär företeelse på den moderna företagsmarknaden. Mellan år 2000 och 2002 
ökade antalet publicerade artiklar som behandlade CSR-frågor med över 400 %. Detta är på 
grund utav effektiv marknadsföring från företagens sida. Företaget vet att om dess intressenter 
är medvetna om hur bra företaget är så kommer de att tjäna på att vara delaktig av företaget på 
ett eller annat sätt, de får både gripbara och ogripbara fördelar. Det viktiga här är att ledningen 
är fullkomligt medveten om vad CSR är och står för samt att de vet hur de ska förmedla och 
kommunicera detta till intressenter och potentiella kunder. (Communicating CSR in the high 
street fashion industry, 2010). 
 
 

4.2 Identitet, profil och image 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den här modellen består utav tre delar som heter identitet, profil och image. Man kan 
föreställa sig att dessa tre respektive cirklar är mängder och sedan använder man dem för att 
se vart de står i förhållande till varandra.  
 
Identitet är den delen som vänder sig inåt mot företaget, alltså den egna, interna uppfattning.   
Profilen är hur företaget vill bli uppfattat av omvärlden, den bild de kommunicerar utåt. 
Image är då slutligen hur vi i omvärlden, som till exempel konsumenterna, verkligen uppfattar 
företaget/varumärket och vilka känslor och associationer vi får av företaget. (Holm 2002). 
Den här delen är viktigast när vi sedan kommer att behandla de svar vi får från vår enkät. 
 
Om dessa tre cirklar överlappar varandra nästan fullständigt, så innebär det att målgruppen 
delar den uppfattning som företaget har av sitt varumärke, alltså hur de själva uppfattar sig 
och hur de vill uppfattas av konsumenterna vilket är vad ett företag strävar efter. Detta kan ur 

 
Identitet 

Hur företaget 
uppfattar sig själva 
 

 
Profil 

Företagets bild de 
kommunicerar till 

omvärlden 
 

 
Image 

Hur omvärlden 
ser på företaget 
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vissa synvinklar vara idealt för företagen beroende på vad man vill åstadkomma. (Gezelius 
Wildenstam 2009) Det finna dock några olika grundläggande relationer mellan dessa tre. Vi 
tänker beskriva tre stycken som är väsentligt olika varandra. Holm har valt att förkorta de 
olika mängderna med identitet (I), profil (P) och image (Im). 
 
 

4.3 Integrerad I-P-Im-relation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4:1 Holms modell: Integrerad I-P-Im-relation  
 
 
I den första figuren ser vi att de tre mängderna I, P och Im nästintill överlappar varandra helt 
och hållet. Detta innebär då att företagets självbild överensstämmer med den bild de sänder ut 
till omvärlden som i sin tur uppfattar företaget såsom företaget vill bli uppfattat. (Holm 2002). 
 
Om ett företag har ett utpräglat intresse för pälshandel som en del av deras CSR-arbete och 
faktiskt marknadsför detta på ett aktivt plan, så kan också omvärlden uppfatta deras 
ställningstagande. På så sätt kan omvärlden uppfatta profilen, som marknadsför deras intresse 
och då så klart även företagets identitet.  
 
Om företaget då både intresserar sig för pälsfrågan och även marknadsför detta, kan dessa 
cirklar till stor del täcka varandra ihop med cirkeln med image som uppfattar deras 
ställningstagande. 
 

4.4 Partiell integration I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4:2 Holms modell: Partiell integration I 
 
 
Här integrerar cirklarna där ytan är som störst men sedan uppkommer det avvikelser. Yta A 
innebär att företagets identitet och deras profil överenskommer men att detta inte uppfattas av 

 Identitet 
Profil 

Image 

A

BC 
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omvärlden vilket kan innebära besvikelse bland personalen på företaget. Där profil och image 
möts, alltså B, så uppfattar omvärlden en bild av företaget, alltså profilen, som inte är faktisk 
eftersom de inte möts av företagets identitet och då innebär att marknaden blir besviken. I 
fältet C ser omvärlden företagets riktiga identitet och förstår att den inte passade ihop med vad 
de försökt sända ut. (Holm 2002). 
 
  

4.5 Partiell integration II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4:3 Holms modell: Partiell integration II 
 
I den här bilden ser vi ytterliga tre fält. Fält X sammanfaller varken med profil eller med 
image, vilket tyder på att företagets identitet inte har jobbat med sin profil och inte uppfattats 
av omvärlden. Lika så i fält Y, där kopplas inte identitet eller image ihop med profilen, alltså 
att profilen inte är företagets egentliga identitet och tillhör inte företagets image de vill sända 
ut till omvärlden. Sista fältet är Z, där omvärlden uppfattar företaget på ett sätt som inte är 
företagets riktiga och inte heller ingår i profileringen. (Holm 2002) 
 
Om ett företag har ett genuint intresse för att jobba med päls som CSR-fråga så tillhör detta 
deras identitet. Marknadsförs dock inte detta så kan det inte kopplas ihop med deras profil. Då 
kan inte image kopplas till identiteten och då inte heller profilen eftersom omvärlden inte kan 
uppfatta deras intresse för päls i CSR-arbetet. 
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Z 
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5. Empiri 
 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa och analysera de svar vi har fått in från vår 
utskickade enkät. De kommer att redovisas en fråga i taget, där vi på djupet kommer försöka 
hitta tendenser och liknelser mellan de olika svaren. Vi kommer ställa upp svaren i olika 
figurer beroende på frågans karaktär.  

 
5.1. Resultat från utförd enkät 

 
Fråga 1: 
Kön 
 

 
 
Vi fick in 80 svar på enkäten och av de 80 så var det 88,75 % kvinnor och 11,25 % män som 
svarade. Vi kommer inte att beakta de svarandes kön, då majoriteten var kvinnor som svarade 
på enkäten. 
 
Fråga 2: 
Ålder 
De som svarade på enkäten var mellan 19-35 år  
 
Fråga 3: 
Har du någon gång köpt plagg gjorda av päls eller som har pälsdetaljer? 
 

 
 
38 % svarade ja på att de köpt päls någon gång och 62 % svarade att de inte har köpt päls eller 
plagg med pälsdetaljer på. En person valde att hoppa över den här frågan.  
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Fråga 4: 
Om ja, hur OFTA köper du plagg gjorda av päls eller plagg med pälsdetaljer och VARFÖR. 
 
Flera svarade att de tycker att päls är snyggt och värmer bra. Nästan 50 % hade köpt päls 
second hand.  
 
Fråga 5: 
Om NEJ, varför köper du inte plagg gjorda av päls eller plagg med pälsdetaljer? 
 
Några anser att det är omoraliskt och oetiskt, andra säger att det bara råkat vara så att plagget 
inte haft några pälsdetaljer eller att det är dyrt.  
 
Fråga 6: 
Skulle du ta avstånd från att handla hos ett företag som sålde päls/plagg med pälsdetaljer, om 
du visste mer specifikt hur djur hanteras inom pälsindustrin? (Tänk t.ex. på IKEA m.fl. som 
sålde täcken och kuddar med dun plockade från levande fåglar) 
 

 
På denna fråga svarade 68.75 % att de skulle ta avstånd, medan 28.75% svarade att de inte 
skulle göra det. 2.5 % valde att inte svara på frågan.  
 
Fråga 7: 
Tycker du att företagen bär ett visst ansvar för att människor konsumerar päls? Förklara ditt 
svar. 
  

 
 
Här svarade 58.75 % ja och 36.25 % nej. 5 % valde att hoppa över frågan. 
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Fråga 8: 
Tror du att ett företags anseende skulle förbättras om de marknadsförde sitt ställningstagande 
till att inte sälja päls? Förklara ditt svar. 
 

 
 
70 % svarade ja medan 26.25 % svarade nej. 5 % valde att inte svara på frågan. 
 
Fråga 9:  
Om ett klädföretag som du tycker om, aktivt skulle marknadsföra sitt avstånd mot handel av 
päls, hur skulle det påverka dig som konsument? 

 
 
61.25 % svarade ja som i att de skulle påverka dem, medan 32.5 % svarade nej. 11.25 % valde 
att inte svara på frågan.  
 
Fråga 10: 
Pälshandeln är en nästan obefintlig del av CSR (Corporate Social Responsibility). Tycker du 
att det skulle vara positivt om företag involverade även pälsfrågan i deras CSR-arbete? 

 
92 % tycker att det skulle vara positivt om företag jobbade med päls i sitt CSR-arbete medan 
8 % inte tycker att det skulle vara det. Fem personer valde att hoppa över den här frågan.  
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5.2 Sammanfattning av enkätens resultat 
 
Majoriteten av de som svarat på enkäten har en negativ inställning till pälshandeln. 62 % 
svarade att de aldrig har köpt plagg gjorda av päls eller med pälsdetaljer. Även de som 
svarade ja på fråga 3;”Har du någon gång köpt plagg gjorda av päls eller som har 
pälsdetaljer”, så förklarade lite drygt hälften av dem i nästa frågeställning ”Om ja, hur OFTA 
köper du plagg gjorda av päls eller plagg med pälsdetaljer och VARFÖR” att det är något 
som endast hänt någon gång eller ett par. Ca 20 % av de som svarade Nej på fråga 3, berättar 
att de hellre ser sig efter andra alternativ som till exempel fuskpäls och ca 32 % av de som 
svarade Ja på fråga 3 berättar att de endast har köpt eller köper päls second hand. Så bland 
våra frågade är inte intresset för kläder med eller av päls speciellt stort. 
 
På fråga 6 och 7 är majoriteten av våra frågade emot vad pälshandeln innebär. Nästan 70 % 
svarade att de skulle ta avstånd från ett företag som sålde pälsprodukter om de visste mer om 
pälsindustrin och hur pälsindustrin fungerar. Många ansåg även att det är företagens ansvar att 
päls finns på marknaden. Många förklarade sig så att om företag inte producerade 
pälsprodukter så skulle det inte heller finnas någon efterfrågan av dem. De som istället ansåg 
att problemet ligger hos konsumenterna sa tvärtom; att eftersom produkterna efterfrågas så 
måste företagen producera dem. Flera personer svarade att det är upp till var och en vad man 
väljer att köpa, att de inte blir påverkade av vad som efterfrågas eller produceras på 
marknaden, alltså trender.   
 
I frågan om ett företags anseende skulle kunna förbättras av ett mera utvecklat och offentligt 
arbete emot handel av päls svarade 70 % ja på den frågan. Deras motiv var att företagens 
värderingar skulle vara mer synliga, att det skulle ger mer good-will, att företaget skulle vara 
mer trovärdigt eller att konsumenterna kunde göra ett medvetet val att välja de företag som 
inte säljer päls. 
 
Under frågan ”Om ett klädföretag som du tycker om, aktivt skulle marknadsföra sitt avstånd 
mot handel av päls, hur skulle det påverka dig som konsument”? Så svarade majoriteten att de 
skulle påverkas eftersom det skulle ge företaget ett bättre anseende. Andra svar var att de inte 
skulle bli påverkade på något sätt eftersom de redan har en positiv inställning till företaget.  
 
De svarande som ansåg att de inte skulle bli påverkade av ett företags marknadsföring när det 
gäller handel av päls, för att det bör vara en naturlig del av företaget som till exempel arbete 
med sociala frågor är.   
 
En stor majoritet, 92 %, av de som svarade på fråga 10 tycker att det är positivt att de 
involverar pälshandeln i sitt CSR-arbete. Även om ett CSR-arbete inom den här kategorin är 
positivt, så är det inte lika många som anser att ett företags anseende skulle förändras eller en 
marknadsföring av deras ståndpunkt skulle påverka dem, om man jämför fråga 8 och 9 med 
fråga 10. Dock är majoriteten positivt inställda till marknadsföring emot pälshandel och 
tycker att ett företags anseende skulle bättras om de gjorde så.   
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6. Analys  
 
I detta kapitel kopplas teorin ihop med empirin. I vårt fall blir det att analysera de svar vi fått 
in på vår enkätundersökning och sedan koppla ihop dem med vår teoretiska referensram.  

 
6.1 Analys av enkäterna med Holms modell: Ett hypotetiskt företag marknadsför 
aktivt sitt ställningstagande emot pälshandel 
 

Företaget har pälshandeln som en del av deras CSR-arbete. Enligt Holms modell är intresset 
för att ha med päls i CSR-arbetet en del av företagets identitet. Den aktiva marknadsföringen 
är en del av profileringen. Svarar omvärlden på företagets profil det vill säga marknadsföring, 
finns det ett intresse?  
 
Enligt svaren på enkäten så har majoriteten, 62 %, av personerna inte köpt päls.92 % tycker 
att det är positivt att företag inkluderar päls i deras CSR-arbete. 73,3 % tror att ett företags 
anseende skulle förbättras och 61,25 % tror sig bli påverkade av en aktiv marknadsföring. 
Strax över hälften tycker att företagen bär ansvar för att det säljs päls mot de 36,25 % som 
ansåg att det inte är företagens ansvar. 68.75 % svarade att de skulle ta avstånd från att köpa 
päls om det fanns bevis på att djuren far illa i pälsindustrin. Trots att antalet personer som blir 
påverkade av marknadsföringen är aningen lägre så är antalet som skulle tro att de skulle bli 
påverkade i majoritet. Dessa siffror visar att majoriteten av de frågade visar tendenser på att 
tycka att päls och CSR tillsammans är positivt och att handeln kring päls är en viktig fråga.  
 
Så enligt Holms modell så skulle företagets identitet värna om djurrättsliga frågor som 
handlar om päls. Denna identitet marknadsförs aktivt vilket betyder att identitet och profil 
överensstämmer, då profilen i detta fall är marknadsföringen. Omvärlden uppfattar och 
värderar vad företaget marknadsför vilket i sin tur innebär att profil och image stämmer 
överens. Omvärlden har en positiv inställning till företagets arbete emot handel av päls. 
Slutligen så kan vi se att image kan kopplas ihop med företagets identitet eftersom omvärlden 
har uppfattat den korrekt.  
 
Så utav Holms tre modeller så passar modellen Integrerad I-P-Im-relation bäst ihop med 
resultaten av vår enkätundersökning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4:1 Holms modell: Integrerad I-P-Im-relation  
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6.2 Marknadsföring av ett företags CSR-arbete 
 
Som vi beskrivit tidigare så lyssnar företagen på andra intressenter framför aktieägarna 
eftersom detta i slutändan genererar i vinst och idag är CSR snarare ett krav än ett önskemål 
från intressenternas sida. Eftersom att involvera CSR i det dagliga arbetet i företaget är 
kostsamt så är det viktigt att man kan påvisa vad man som företaget gör för att jobba utifrån 
ett samhällsansvar. Så nu för tiden marknadsför många företag vad de gör för CSR-arbete.  
 
CSR är som vi sagt tidigare, ett sätt för företag att ta ett samhällsansvar, att ha etiska och 
moraliska värderingar. Majoriteten av våra respondenter svarade att de aldrig köpt 
pälsprodukter och flera av dem förklarade att de anser att det är omoraliskt och oetiskt. De 
flesta tyckte även att det är företagen som bär en del av ansvaret för att människor konsumerar 
päls.  
 
Som våra respondenter svarat så trodde sig majoriteten av dem att de som kunder skulle 
lyssna på ett företag de gillar om företaget marknadsförde just ett icke-användande av päls 
som en del av sitt CSR-arbete. När vi analyserat våra respondenters svar genom Holms 
identitet, image, profil – modell genom ett hypotetiskt företag som jobbar med och 
marknadsför päls-problemet som en del av deras CSR-arbete, så innebär det att målgruppen 
delar den uppfattning som företaget har av sitt varumärke, alltså hur de själva uppfattar sig 
och hur de vill uppfattas av konsumenterna vilket är vad ett företag strävar efter. Vi kan då 
konstatera att det är för ett företag gynnsamt med CSR i ett marknadsföringssyfte. 
 
Lika som att positiv publicitet av ett företags CSR-arbete ökar både den ekonomiska tillväxten 
och ger företaget ett gott renommé, så ger negativ publicitet det motsatta. Som vi nämnde i 
inledning om företaget IKEAs problem med plockning av gåsar så visar det på hur ett företag 
kan lida av oetiskt arbete. De blev av med många kunder men såg hur de skulle göra för att få 
tillbaka dom genom bra marknadsföring.  
 
Gällande resultatet från enkätundersökningen angående varför folk köper päls så är den 
största anledningen att det är en trend. Folk tycker att det är snyggt och vill därför ha det.  
32 % av de som svarat att de någon gång köpt en pälsprodukt säger att de köpt den second 
hand. Många svarade också att de inte skulle köpa första hand eftersom de då tillför till 
produktionen utav päls. En respondent förklarade sitt köp av päls med: ”Det var second hand 
och jag anser att det som är gjort är gjort, men man behöver inte göra fler.” Detta tyder ändå 
på att även om de anser att man kan ha päls på sig så gillar inte majoriteten av våra frågade att 
päls fortfarande produceras.  
 
Något som vi insåg och tycker är intressant är att flera stora och kända modeföretag i Sverige 
väljer att skriva upp sig på Djurens rätt – Pälsfri handels lista där de tar avstånd från handel av 
päls men när man sedan tittar på listan över företag som själva tar initiativet att visa sitt 
ställningstagande genom att använda sig av Pälsfri handels dekal så är det inte ens en femtedel 
som valt att göra detta. Genom att välja att inte ta med dekalen på hemsidor gör det svårt för 
konsumenter att varken veta om de överhuvudtaget arbetar med päls i sitt CSR-arbete eller att 
finna företagens motiv till deras val. Detta kan vara ett medvetet val eftersom det ändå finns 
många kunder som gillar päls och vill ha det. Företagen kan vara rädda för att genom 
annonsera sitt avståndstagande tappa dessa kunder.  
 
Det är också viktigt för företag att jobba på relationen mellan dem själva och intressenter 
såsom aktieägare, inte bara med konsumenter. Det är viktigt att sälja på dem sitt arbete, 
samtidigt som företaget, som vi nämnt innan, måste lyssna på sina konsumenter. Samtidigt 
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som vinst är den största drivkraften för många företag så är kommunikation inåt företaget en 
väldigt viktig del för att företaget ska utvecklas, både i storlek och ekonomiskt.  Det är viktigt 
att alla inom företaget vet vad man arbetar med. I detta fall CSR. Som vi skrev innan så är det 
vanligt att aktieägare inte är medvetna om vad företag verkligen gör för en hållbar utveckling, 
som CSR först och främst handlar om. Ser företaget i fråga då till att kommunicera inåt lika 
mycket som utåt så ger det mer förståelse och i tid även vinst.  
 
 

7. Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera resultaten från arbetet. Vi kommer också diskutera om 
vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar.   
 

• Kan ett modeföretags varumärke gynnas av marknadsföring med pälshandel som del 
av deras CSR-arbete?  

 
Vi tror att intresset för ett företag skulle öka om de marknadsförde sin anti-päls handel. Ett 
ökat intresse skulle således även kunna innebära ökad försäljning. Men av någon anledning så 
är inte detta något som många företag väljer att arbeta aktivt med.  
 
Merparten av våra tillfrågade i enkätundersökning tror att anseendet, alltså varumärket, hos ett 
företag som de uppskattar, skulle förbättras, så länge de sköter arbetet kring det snyggt. Men 
efter att ha läst igenom de svar vi fått från enkäten verkar det som om ett par av dem anser att 
det inte ska behöva marknadsföras, utan att arbetet med CSR-frågor ska ske automatiskt, att 
det bara ska ingå i företagets totala arbete för en hållbar utveckling inom modeindustrin. Men 
att de ändå anser att det är en viktig del för ett företag att arbeta med.  
 
Konceptet med att använda CSR är både för att man som människa och företag ska bära ett 
visst etiskt och moraliskt ansvar och för att få uppmärksamhet. Alltså i slutändan vill man att 
företaget ska tjäna på att ha lagt ner tid på CSR-arbete. Därav borde de oftare eller 
överhuvudtaget beskriva varför de valt att inte använda sig av päls, eftersom det finns kunder 
som uppskattar att ett företag har med pälsproblemet i sitt CSR-arbete, tycker att det skulle 
stärka varumärket och anser att företagen bär ett visst ansvar för att det konsumeras päls. 
Eftersom de gjort valet att inte använda päls borde de logiskt sätt tycka att det är oetiskt. 
Därför borde de vilja att konsumenter inte ska köpa päls och således skulle en marknadsföring 
göra nytta. Majoriteten av våra respondenter tror att de skulle bli påverkade av en anti-päls 
marknadsföring av ett företag och nästan lika många skulle att de skulle ta avstånd från ett 
företag om de visste mer specifikt hur djur behandlas i pälsindustrin 
 
Företag från andra sidan av pälsdebatten däremot, alltså de som säljer päls, marknadsför 
mycket mer tydligt att deras produkter är ”CSR-vänliga”. Päls är ett känsligt ämne och att 
marknadsföra att deras produkter är CSR-vänliga ur deras perspektiv kan vara ett sätt att 
påverka deras intressenters val att köpa pälsprodukter. De beskriver på sina hemsidor vad de 
gör, och inte gör, för att producera enligt metoder som anses godkända ur miljö, moraliska och 
etiska synpunkter. För företag som då gjort valet att inte använda päls till sina produkter, och 
visat öppet att de gjort det valet, bör på samma sätt tjäna på en marknadsföring av sitt 
ställningstagande. Som vi nämnde förut så antar vi att företag som gjort detta val inte vill att 
konsumenter ska använda sig utav päls, då borde de ju logiskt sätt, när de vet att det finns 
företag som offentligt rättfärdigar sitt användande av päls, marknadsföra och försöka påverka 
till att inte använda det. Men efter att ha undersökt många företags hemsidor så tycker vi och 
några av våra respondenter att företagen i själva verket inte anser att det är så viktigt. 
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Ett genomgående samband mellan val av att inte köpa päls och tro att företags anseende kan 
förbättras genom aktiv marknadsföring av ämnet syntes distinkt. Ett annat tydligt samband 
trädde fram bland de som inte verkade ha någon åsikt angående pälshandeln, men köpte/köper 
päls eftersom de tycker att det är snyggt.  
 
Sammanfattningsvis så kan vi säga att det inte direkt var en överskridande procentskillnad i 
undersökningsfrågorna. Vi trodde innan vi genomförde enkätundersökningen att vi skulle få 
stora skillnader i procentresultaten, men det verkar som om folk inte har så stort intresse för 
ämnet som vi hade hoppats. En teori är att folk vanligtvis säger att de skulle bli påverkade och 
ändra sina vanor, men i slutändan ändå inte göra något annorlunda.  
 

7.1 Egna reflektioner 
 

Såhär i efterhand kan vi tycka att det vi kunde gjort bättre är utformningen av enkäten. 
Eftersom vi inte skickade ut en provenkät märkte vi inte att utformningen av frågorna gjorde 
dem vinklade. Detta var något vi upptäckte när vi började gå igenom svaren. Dock gjorde 
detta inte att studien inte blev användbar. Många av våra svaranden hade förklarat hur de 
menade när de gett sina svar, alltså själva gjort om frågorna.  
 
Efter genomförandet märkte vi också att de två första frågorna i enkäten inte skulle ha någon 
betydelse för vårt arbete. Frågorna, som behandlade ålder och kön, kunde ha varit väsentliga 
om vi hittat något samband, men eftersom åldrarna varierade så mycket så kände vi att det 
inte spelade någon roll för det slutgiltiga resultatet.  
 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 

Vi tänkte som förslag till vidare studier kan man rikta sig mot ett specifikt företag. Se exakt 
vad de gör inom detta område, och om de anser att de gynnar företaget ekonomiskt eller om 
de gör det för andra skäl.  
 
För vidare bakgrundsinformation och mer detaljerad förståelse för industrin kan man se 
filmen Earthlings (2005) som bland annat behandlar ämnet kring pälsindustrin. 
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9. Figuröversikt 
 
 

• Fig. 4:1 sida 15. Holms modell: Integrerad I-P-Im-relation  
Holm Olof, Strategisk Marknadskommunikation teorier och metoder, 2002, Liber AB, 
Kristianstad 
 
 

• Fig. 4:2 sida 15. Holms modell: Partiell integration I 
Holm Olof, Strategisk Marknadskommunikation teorier och metoder, 2002, Liber AB, 
Kristianstad 

 
 

• Fig. 4:3 sida 16. Holms modell: Partiell integration II 
Holm Olof, Strategisk Marknadskommunikation teorier och metoder, 2002, Liber AB, 
Kristianstad 
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10. Bilagor 
10.1. Enkät 
 

1. Kön 

Kvinna 

Man 
 

2. Ålder 
________ 

3. Har du någon gång köpt plagg gjorda av päls eller som har pälsdetaljer? 

JA 

NEJ 
 
4. Om JA, hur OFTA köper du plagg gjorda av päls eller plagg med pälsdetaljer 
och VARFÖR. 
________ 

5. Om NEJ, varför köper du inte plagg gjorda av päls eller plagg med 
pälsdetaljer? 
________ 
 
6. Skulle du ta avstånd från att handla hos ett företag som sålde päls/plagg 
med pälsdetaljer, om du visste mer specifikt hur djur hanteras inom 
pälsindustrin? (Tänk tex på IKEA m.fl. som sålde täcken och kuddar med dun 
plockade från levande fåglar) 

JA 

NEJ 
  

7. Tycker du att företagen bär ett visst ansvar för att människor konsumerar 
päls? Förklara ditt svar. 

JA  
NEJ  
  

8. Tror du att ett företags anseende skulle förbättras om de marknadsförde sitt 
ställningstagande till att inte sälja päls? Förklara ditt svar. 
JA  
NEJ  
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9. Om ett klädföretag som du tycker om, aktivt skulle marknadsföra sitt avstånd 
mot handel av päls, hur skulle det påverka dig som konsument? 

JA 

NEJ 
  

10. Pälshandeln är en nästan obefintlig del av CSR (Corporate Social 
Responsability). Tycker du att det skulle vara positivt om företag involverade 
även pälsfrågan i deras CSR-arbete? 

JA 

NEJ 
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10.2. Sammanfattning av svar från enkät 
 

Fråga 4: 
Om ja, hur OFTA köper du plagg gjorda av päls eller plagg med pälsdetaljer och VARFÖR. 

• Framför allt eftersom det är snyggt. Beror helt på modet, men inte alltför ofta 
• Väldigt sällan, på second hand. Har svårt för att köpa ny päls, men kan tänka mig att 

använda återanvända päls produkter. 
• Kan inte säga hur ofta, ser jag något jag vill ha så köper jag det. 
• 1 gång. Köpt på second hand. Det är finare med äkta päls. 
• Har hänt ett fåtal gånger, köper det för att det är snyggt och varmt. Men jag köper 

endast päls second hand. 
• Har gjort det en gång på second hand. 
• Hänt en gång, på second hand, skulle aldrig köpa nytillverkat. 
• 1 gång, för att jag tyckte om den. Det var second hand och jag anser att det som är 

gjort är gjort, men man behöver inte göra fler. 
• Har gjort det en gång på second hand, en krage. Skulle aldrig köpa ett nytt plagg av 

päls, eftersom jag vet hur illa djuren behandlas. 
• Sällan, om det sitter en detalj på ett plagg jag tycker om. 
• Inte ofta. Har varit en detalj på en jacka eller så har jag köpt en pälskrage secondhand. 

Om jag skulle köpa päls idag, skulle det vara secondhand 
• Har endast gjort det 1 gång, vid köp av en parkas med pälsapplikation på luvan för 7 

år sedan. 
• Gjort det 2 gånger när jag var yngre, för att jag tyckte det var snyggast med äkta. Nu 

är jag emot päls. 
• Jag har köpt det 2 gånger, båda gångerna har det varit fårpälsfoder eller detaljer då det 

är värmande och håller sig snyggt länge. 
• Inte ofta kanske en gång per år max. Snyggt. 
• När jag ser något jag gillar och som är fräscht (köper second hand). 
• Äger päls men har ej köpt själv. 
• Inte ofta. Köpte min vinterjacka av päls för att den värmer bra. 
• Till vintern, varmt och snyggt. 
• För att det är varmt, skönt och för att det vore en synd om pälsen från ett slaktat djur 

slängs och inte tas till vara på. Värre att slänga päls än att bära päls. Obs. Köper inte 
päls från djur som slaktas endast pga. av pälsen. 

• En gång, för att det är snyggt. 
• Har köpt en jacka på second hand. Anledningen var att jag tyckte den var fin. 
• 1 gång. Det var second hand. 
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Fråga 5: 
Om NEJ, varför köper du inte plagg gjorda av päls eller plagg med pälsdetaljer? 

• Fuskpäls är det enda som känns okej.  
• För att det inte råkat finnas pälsdetaljer på de plaggen.  
• Det har bara inte blivit så, men har tänkt att jag ska köpa en riktig päls någon gång. 

Finns då fina pälsimitationer idag också.  
• Jag skulle inte köpa ett nytt plagg gjort av päls- men jag gillar fuskpäls.   
• Det känns fel att bära päls egentligen. 
• Tycker inte att pälsindustrin sköts på ett bra sätt. 
• Inte ok, inte så snyggt på killar. Hade jag varit kvinna hade jag inte heller köpt. Alla 

har ett personligt ansvar att djur behandlas väl och kan inte styrka att de gör det via 
dom återförsäljare som finns. 

• Väljer idag att inte köpa äkta päls då jag inte ser någon anledning till det. 
• Dyrt och jag tycker inte att det är snyggt och det känns lite äckligt. 
• Köper endast fuskpäls, vill helst undvika döda djur så länge det går. 
• Jag har aldrig haft ett behov av det och tycker dessutom att det är förknippat med tant-

mode. Dessutom finner jag pälsindustrin orättvis för djuren. 
• För att det innebär att ha ett dött djur på sig. 
• På grund utav av småkryp som äter pälsen. 
• Nu köper jag det inte längre, tycker industrin är vidrig. 
• Tycker inte att man år 2011 ska behöva använda döda djur för att värma sig, 

gammalmodigt och fult. 
• Pälsindustrin är hemsk och oetisk. Kan ej stå för att bära päls. Vintage är i och för sig 

lite bättre. 
• Tycker att det är fel att använda djur till kläder när det finns andra alternativ. 
• Jag har aldrig köpt det men jag har fått en pälsjacka och en pälsmössa av min mamma 

från hennes gamla garderob. Päls är inget jag letar och vill köpa riktigt i butik 
medvetet. 

• Om jag tänkt köpa något med päls hade det i så fall varit second hand. Tycker det 
känns som om många djur blir behandlade illa vid pälsframtagning. 

• Jag tycker det är snyggt, men väljer att köpa fuskpäls istället för att jag inte tror att 
djuren behandlas så väl. 

• Det är ofta väldigt dyrt, tänker på djuren och har hellre fuskpäls. 
• Fuskpäls är okej, men riktig päls känns meningslöst. 
• För att det inte gått rätt till. 
• Försöker undvika äkta päls i så stor utsträckning som det går men kan ha hänt att jag 

köpt något plagg i tron att detaljerna är i fuskpäls som sedan visat sig vara äkta. Vill 
inte stödja allt djurplågeri som finns i världen. 

• Är inte så förtjust i päls, men köper ofta klädesplagg i skinn. 
• Jag handlar inte skinnplagg/väskor/skor heller, eller ull och dun. Vill inte stödja tortyr. 

Det finns bättre alternativ så det finns inte en anledning till att konsumera detta. 
• Det är dyrt, inte så snyggt, och de grejer jag har köpt har alltid varit fuskpäls. 
• Jag tycker att det är fel att föda upp djur endast för att använda pälsen, och majoriteten 

av modeindustrins päls framställs på just det sättet. 
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• Det är etiskt oacceptabelt att använda päls. 
• Väljer medvetet bort det, även dunprodukter. Känner mig inte bekväm att bära äkta 

päls. 
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Fråga 7: 
Tycker du att företagen bär ett visst ansvar för att människor konsumerar päls? Förklara ditt 
svar. Om ja, varför? 

 
• Företag ansvarar för produkterna de säljer. 
• Det ska alltid vara svårt att få tag på saker som inte är etiskt försvarbara. 
• Hade det inte sålts hade ju ingen köpt det. 
• Om det bara fanns fuskpäls att köpa skulle kunderna antagligen inte efterfråga riktig 

päls idag. 
• Företagen väljer vad vi ska konsumera, så de borde välja det etiskt rätta. 
• Ja, det tycker jag. De är ju de som gör att päls blir tillgängligt till konsumenten och att 

de ska ha ansvar för att djuren inte ska lida under processen. 
• Människor borde veta bättre och börja tänka med hjärnan och agera med hjärtat, alltså 

inte värdera liv i pengar. 
• JA, klart att man blir påverkad att tycka om plagget när man ser pälsjackor/liknande i 

varenda butik. 
• Absolut, de är de som ska ha full insyn i sin egen bransch och därför har stor 

möjlighet att påverka 
• Ja, att det går schysst till. 
• Absolut, så länge företagen säljer finns en industri och på så sätt kommer illa 

behandling av djur att fortsätta. 
• Skulle det inte säljas skulle det inte kunna konsumeras. 
• Man behöver inte alltid sälja bara för att man kan dra in pengar. Finns det inget att 

köpa är folk rätt nöjda ändå överlag. 
• De har främst ansvar för vad de köper in och att djuren inte plågas i onödan, köpandet 

står för konsumenterna. 
• Ja, de behöver inte sälja päls, de kan välja fuskpäls istället och trycka mer på det. 
• Det klart dom gör, de är dessa företag som kan sätta upp regler för hur det skall gå till. 
• Ja, företag har ett ansvar for vilka produkter de säljer. 
• Självklart, konsumenten kan men väljer sällan att påverka. 
• Ja, om utbudet minskar och folk bli upplysta minskar nog användningen. 
• Säljer företag päls är det fler som köper päls. 
• Absolut. Fakta borde finnas med på etiketter som beskriver hur djurets liv varit eller 

något dylikt. 
• Utbud skapar efterfrågan, men ett gemensamt ansvar att alla blir informerade om hur 

världen o djurindustrin ser ut 
• Om man erbjuder päls så kommer någon köpa det. Erbjud istället bra fejk-alternativ 

till de som vill ha sånt. 
• Företagen ansvarar för vad de säljer och hur det har behandlats. Givetvis ansvarar 

konsumenten för vad den köper men då det är en sjuk djungel och extremt svårt att 
kontrollera allt och få information om hur hela processerna gått till så anser jag att 
ansvaret i första hand ligger hos företagen. 

• Det är ju de som "producerar" produkterna. 
• Ja, det är ju företagen som säljer produkterna. De skapar en efterfrågan. Utan den 

skulle det inte behöva produceras kläder med päls. 
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• De är ansvariga för vad de säljer och hur det blivit producerat. 
• Det är de som gör det möjligt att konsumera det, därför borde de ta ett större ansvar än 

de nu gör och inte sälja päls och liknande där det kommer från dåliga förhållanden för 
djuren. Det finns så mycket konstgjort och man kan hellre satsa på att utveckla och 
göra det konstgjorda snyggare. 

• Eftersom vi konsumenter inte skulle handla pälsa om det inte vore för att företagen 
sålde päls. Givetvis hoppas man som konsument att företagen tar sitt ansvar... 

• Säljer man päls måste man ju stå för det och pälsindustrin. Sen kan man ju se till att 
företaget köper in päls från rätt leverantör som har bra förhållande för djuren. 
Exempelvis där päls blir en biprodukt vid t ex köttproduktion. 

 
Om nej, varför? 

• Konsumenten har all makt genom köpet. 
• Ingen bär ansvar för en annans handlingar. 
• Företagen säljer det Vi efterfrågar. 
• De bär ansvar i att informera kunden om framställningen. 
• Nej, men det är deras ansvar att välja leverantörer där det inte förekommer 

djurplågeri. 
• Folk köper, folk får ha sitt eget ansvar. 
• Företagen bär inte ansvar för om jag konsumerar päls eller inte. Däremot tycker jag att 

de bär ansvar för hur de producerar sina produkter. 
• Vi bär väl alla vårt eget ansvar att handla våra varor, men jag tror även att man 

påverkas mycket som konsument. 
• Konsumentens ansvar, skulle ingen köpa päls skulle man heller inte tjäna på att 

tillverka. 
• För att det inte är företagens ansvar att avgöra. De vill ju bara möta kundens behov 

och har kunden ett behov av päls så är det inte företagets fel. 
• Nej jag tycker det är upp till var och en men jag tycker det är bra när de erbjuder 

alternativ med t.ex. fuskpäls så kunderna får välja själva. 
• Så länge det finns efterfrågan kommer företagen att sälja det, jag tycker det är 

konsumentens ansvar att ställa krav. 
• Man väljer ju själv om man vill köpa produkten eller ej. 
• Nej, men de bär ansvar för hur djuren behandlas. Konsumenten har alltid ett eget 

ansvar. 
• Nej, alla har en egen vilja och människan bestämmer själv om de vill konsumera päls 

eller ej. 
• Nej, det är upp till en själv om man väljer att köpa det. 
• Nej, men de bär ansvar för hur de behandlar djuren. Konsumenten bär däremot ett 

eget ansvar för vad denne köper. 
• Konsumenten efterfrågar, företag levererar. 
• Nej, det är kunderna som efterfrågar, så länge det finns en efterfrågan kommer det 

säljas pälsar. 
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Fråga 8: 
Tror du att ett företags anseende skulle förbättras om de marknadsförde sitt ställningstagande 
till att inte sälja päls? Förklara ditt svar. Om ja: 

• Jag tror att man som konsument hade sett de som lite mer medvetna och sett mer upp 
till dem för att de bryr sig. 

• Att de visar företagets värderingar. 
• Kunden kan då göra ett medvetet val att stödja de som inte säljer päls. 
• Ja, fler och fler blir medvetna om detta och tror många skulle haka på trenden om de 

var fler företag som började marknadsföra. 
• Jag vet bara att jag skulle respektera många modeföretag mer om de aktivt tog avstånd 

från att använda riktig päls. 
• Klart. Allt med samvete och moral säljer t.ex. som avståndstagande från pälsindustrin. 

Samma som miljötänket säljer. Skulle kunna kalla det en trend. 
• JA, att ta avstånd ifrån djurplågeri skulle man inte se som dåligt. 
• Om man var väldigt tydlig med det med kampanjer o.s.v. 
• Konsumenterna påverkas självklart av denna typ av marknadsföring och idag tänker 

fler och fler på moral och etik. 
• Det tror jag! Då visar man vad man som företag står i frågan. 
• Ja men inte av någon extrem magnitud. Det skulle troligen blandas upp i mängden av 

företag som numera marknadsför sig med diverse miljö och skydds/rättvisereklamer. 
• Ja det skulle visa att de brydde sig. De skulle få bra kritik för det. Jag tror att folk med 

samma åsikt som jag skulle uppskatta det, och därmed eventuellt handla mer där. 
• Samvete höjer alltid anseende. 
• Då päls är en sådan laddad fråga tror jag att det skulle ge företagen ett bättre 

anseende. 
• Ja det kan jag tänka mig. Gör företaget mer trovärdigt och utvecklat. 
• Ja jag tror det skulle kunna vara en bra marknadsföringsstrategi (och såklart jättebra) 

precis som de tar ställning mot andra utsatta saker som barnarbete och CSR-frågor. 
• Kanske, om det är så att det är en bra och trovärdig kampanj. 
• Antagligen skulle det få folk att tänka till. 

 
Om nej: 

• Nej, för att det kommer alltid finnas företag som säljer päls. Det bästa företaget kan 
göra i så fall är att se till att djuren har det så bra som möjligt. Då kanske fler väljer att 
köpa päls från det företaget och bojkottar de företag som inte sköter sig lika bra. 

• För att det inte skulle konsumenter reflektera över. 
• De som köper päls bryr nog sig inte om det. 
• Nej det tror jag inte, päls är i många fall status och många bryr sig inte om att det är 

vad det är. 
• Folk bryr sig generellt inte om det. Vi använder ju skinn i skor, väskor och dylikt 

varför inte päls? Där handlar det väl om att förbättra förhållanden för djuren snarare 
än om att sluta sälja päls. De flesta i Sverige äter kött, har skinn skor, päls är inte 
jätteupprörande. 

• Jag tror inte att det skulle ha någon större påverkan, antingen säljer de päls eller inte 
• Nej för ingen bryr sig om sådant när de köper kläder. Det handlar om vad man tycker 

är snyggt. 
• Det är så många som inte säljer päls ändå! 
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• Anser inte att man ska behöva marknadsföra en sådan ståndpunkt. Det ska vara 
naturligt i företaget. Precis som att man inte ska marknadsföra socialtarbete i 
företagen. Tycker det ska finnas naturligt och att man ska kunna ta förgivet att 
företagen gör det och inte ett propagerande så de kan dra fördel av det. 

• Nej det är så pass få kedjor och butiker som säljer varor med äkta päls idag. 
• Nej, inte på lång sikt. 

 


