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Abstract 
 
As the fashion industry expand and develop, also the consumers demand on how companies 
work with CSR increase. Internet and digital channels have drastically changed the approach 
to how consumers interact with companies and individuals. Digital channels and social media 
have become powerful and important platforms where companies, efficient and innovative, 
are able to communicate with consumers. Today is one of the most important messages to the 
customer sustainability, which has become a significant part of the CSR communication. 
Today's fashion companies can, with advantage, use digital channels to communicate 
important messages, which companies do not clearly apply today. The purpose of this thesis is 
to examine how Swedish fashion companies can profile their brand by designing better 
communication of CSR through digital channels.  
 
In this paper a conceptual model designed by Prasad and Tata (2015) is applied to critically 
scrutinize fashion companies communication of CSR. The model describes how a company 
can communicate its work with CSR towards consumers and the model is also used to analyse 
the companies’ communication on their digital channels. The conceptual model also describes 
that a gap can appear between the CSR-work that the company want to communicate external 
and the actual communication that the company sends out. In this way it can also become a 
disharmony between the consumers expectations and the companies announced achievement, 
which indicate the potential for development of companies communication of CSR on digital 
channels. 
 
The studies show that the majority of the five studied companies have a deficient CSR 
communication and the most effective communication of CSR is based on transparent and 
credible information. It appears that all fashion companies are experiencing an increasing 
demand from the consumers and are constantly working to develop and improve CSR 
communications on their respective websites. 
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Sammanfattning 
 
I takt med att modebranschen expanderar och utvecklas, ökar även konsumenternas krav på 
hur företag arbetar med CSR. Internet och digitala kanaler har drastiskt förändrat 
tillvägagångssättet för hur konsumenter interagerar med företag och individer. Digitala 
kanaler och sociala medier har blivit moderna och viktiga plattformar där företag, effektivt 
och innovativt, kan kommunicera med konsumenterna. Ett av de mest betydelsefulla 
budskapen i dagens samhälle är hållbarhetsaspekter, formulerade i CSR.  Dagens modeföretag 
kan därför, med fördel, använda digitala kanaler för att förmedla betydelsefulla budskap vilket 
företag inte tydligt tillämpar idag. Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka hur 
svenska modeföretag kan profilera sitt varumärke genom att bättre utforma kommunikationen 
av CSR-arbetet via digitala kanaler. 
 
I den här uppsatsen har en konceptuell modell konstruerad av Prasad och Tata (2015) 
tillämpats för att kritiskt granska modeföretags kommunikation av CSR. Modellen visar på 
hur ett företag kan kommunicera sitt arbete kring CSR ut mot konsumenterna och modellen 
har använts för att analysera företagens kommunikation på deras digitala kanaler. Den 
konceptuella modellen visar även på att det kan uppstå ett glapp mellan det CSR-arbete som 
företaget vill och tror sig kommunicera utåt och den faktiska kommunikation som företaget 
sänder ut. På så sätt kan det även uppstå en disharmoni mellan konsumenternas förväntningar 
och företagets kommunicerade prestation, vilket visar på potentiella utvecklingsmöjligheter 
för företags kommunikation av CSR på digitala kanaler.  
 
De genomförda studierna visar på att majoriteten av de studerade företagen har en bristfällig 
CSR-kommunikation och att den mest effektiva kommunikationen av CSR bygger på 
transparens och trovärdighet. Det framkommer att samtliga modeföretag upplever en ökad 
efterfråga hos allmänheten och arbetar ständigt för att utveckla och förbättra företagens CSR-
kommunikation på deras respektive hemsidor.  
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1 Inledning 
 
Det kan knappast ha undgått någon att modebranschen står inför ett avgörande skede där nya 
ansvarsområden har tagit plats och dagens modeföretag måste profilera sig för att överleva i 
den hårt konkurrerande branschen (Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-Ballesteros 
2015). Internet och digitala kanaler har drastiskt förändrat tillvägagångssättet för hur 
konsumenter interagerar med företag och individer. Majoriteten av dagens internetanvändare 
tar del av och interagerar på sociala medier för att få information om marknadens företag och 
dess produkter samt skapa en dialog med företagen och andra konsumenter (Korschun & 
Shuili 2013). Digitala kanaler och sociala medier har därmed blivit moderna och viktiga 
plattformar där företag, effektivt och innovativt, kan kommunicera med konsumenterna 
(Tench & Jones 2015). Företag kan därför, med fördel, använda digitala kanaler för att 
förmedla betydelsefulla budskap. Ett av de mer betydelsefulla budskapen i dagens samhälle är 
hållbarhetsaspekter formulerade i, Corporate Social Responsibility, CSR.   
 
I takt med att modebranschen expanderar och utvecklas, ökar även konsumenternas krav på 
hur företag arbetar med CSR. Det kan gälla förhållandena kring deras produktion så som 
mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden samt ett övergripande samhällsansvar (Blombäck & 
Scandelius 2013). CSR är en förkortning av begreppet Corporate Social Responsibility vilket 
innebär att företag tar ett ansvar för tre huvudsakliga dimensioner bestående av ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande (Marrewijk 2003). Dagens konsumenter 
efterfrågar ingående information kring hur företagen påverkar omvärlden, hur respektive 
verksamhet tar ansvar för samhällsutvecklingen samt mänskliga rättigheter. Det har därmed 
blivit en central och betydande del i företagens kommunikation; att beskriva i vilken mån och 
utförande företag tar ansvar. Enligt Blombäck och Scandelius (2013) indikerar studier på att, i 
takt med den ökade efterfrågan av kommunikationen av CSR, höjs även förväntningarna på 
företagens samhällsengagemang. Därmed står företagen inför en utmaning gällande att möta 
konsumenternas krav på en tydlig kommunikation och företagen måste utveckla nya, effektiva 
samt konkurrenskraftiga sätt att kommunicera i sina digitala kanaler (Tench & Jones 2015).  
 
Företag inom modebranschen ger ett generellt intryck av att ha uppmärksammat branschens 
utveckling och dess baksidor. Vid en närmare anblick ger modeföretagen sken av att arbeta 
och ta ansvar för samhället och miljön men det är inget som tydligt kommuniceras ut mot 
gemene man (Zaczkiewicz 2016). Branschens trovärdighet är, med andra ord, en 
kommunikation som är relaterad till hållbarhetsaspekter på ett begripligt och tydligt sätt (Kim 
& Ferguson 2016). Men det är inte en envägskommunikation utan det krävs en dialog med 
konsumenterna som dels ska informeras om företagets arbete i frågan, dels också kunna ställa 
frågor och även ges möjligheter till förslag på hållbara lösningar i modebranschen. 
Sekundäreffekten blir en upplysnings- och utbildningsmission som kan förväntas leda till att 
fler företag i branschen accepterar nödvändigheten av ett hållbarhetsarbete och att 
kommunicera det utåt. Dagens konsumenter måste informeras, upplysas och utbildas för att i 
sin tur kunna ställa krav på branschen och tvinga med allt fler företag på tåget mot en hållbar 
modebransch (Kaye 2013). 

1.1 Problematisering 
 
Den ifrågasatta kommunikationen, avseende CSR (Michelon, Pilonato & Ricceri 2015), som 
modebranschens företag idag använder sig av mot konsument, skapar en ovisshet och 
okunskap rörande respektive företags arbete kring CSR. Företagen arbetar visserligen med 
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CSR men med varierande tydlighet i kommunikationen via företagens digitala kanaler så som 
webbsidor och sociala medier. Företagens ifrågasatta engagemang kring att kommunicera sitt 
arbete med CSR resulterar i att den generella konsumenten inte heller informeras och erhåller 
kunskaper för att förstå vikten av CSR och dess betydelse. Detta kan medföra att dagens 
konsumenter inte är medvetna och har tillräckligt med kunskap för att ställa krav på 
företagens arbete med CSR. Idag har den digitala tekniken skapat helt nya möjligheter att 
kommunicera. Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013) belyser att internet och 
digitala kanaler har skapat nya dimensioner för kommunikation mellan företag och 
konsument. De påvisar betydelsen av att den största delen av dagens kommunikation och 
interaktion mellan företag och kunder sker på digitala plattformar och därmed bör företag 
utnyttja sina digitala kanaler mer för att informera och motivera konsumenterna.  
 
Likt Solomon et. al. (2013) klarlägger Dutot, Galvez och Versailles (2016) att internet och 
digitala plattformar idag är en viktig och relevant kanal och tillägger även att ett företags 
kommunikation på internet har en inverkan på varumärkets profil. Dutot, Galvez och 
Versailles (2016) menar på att det finns en koppling mellan ett varumärkes renommé samt 
profilering och deras strategier kring kommunikationen av CSR. De digitala kanalerna är 
enligt Dutot, Galvez och Versailles (2016) väsentliga verktyg för att vårda företags varumärke 
och kan användas för att personifiera och skapa ett anpassat budskap och innehåll för 
respektive företags målgrupp. I samband med att allt fler företag väljer att etablera sig på 
digitala kanaler så ökar även betydelsen för deras kommunikationsstrategier. Det uppstår 
därmed problem om företag inte prioriterar sin kommunikation på digitala kanaler då det kan 
få en negativ inverkan på företagens varumärkesprofilering och rykte.   
 
Sammanfattas problemets kärna består den i hur företagen ska bemöta omvärldens ökade 
efterfråga genom att utveckla strategier för deras CSR-kommunikation, för att effektivisera 
kommunikationen och stärka respektive företags varumärkesprofil. 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur svenska modeföretag kan profilera sitt varumärke genom att bättre 
utforma kommunikationen av CSR-arbetet via digitala kanaler. 

1.3 Forskningsfrågor 
 

• Varför väljer svenska modeföretag att profilera sig med CSR? 
• Hur kommunicerar företagen deras arbete kring CSR på deras digitala kanaler? 
• Vilken betydelse har kommunikationen av CSR-arbetet för varumärkesprofilen?  

2 Material och metod 

2.1 Primära källor 
 
Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer och observationer. Kvalitativa 
metoder har valt att tillämpas i de båda undersökningsmetoderna för att utvinna en nyanserad 
information vilket är svårt att uppnå genom kvantitativa metoder (Harboe 2013). De två 
undersökningsmetoderna utgörs av dels fem semistrukturerade intervjuer med öppna frågor 
och dels fem observationer i form av källkritisk komparativ analys av de intervjuade 
företagens hemsidor. Arbetets syfte och frågeställningar är utformade utefter ett 



 
3 

företagsperspektiv och därav följer att det empiriska materialet inhämtas från anställda på de 
berörda företagen. På så sätt är tillämpningen av kvalitativa metoder mest gynnsam då 
informationen kring hur företag kommunicerar CSR, mest korrekt, tillhandahålls genom 
personliga intervjuer (Harboe 2013). I det här fallet har semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor använts som metod för att kunna anpassa frågorna efter samtalet och låta 
respondenterna tala fritt kring ämnet. Intervjuerna är fokuserade mot tre områden CSR, 
profilering och kommunikation (Bilaga 1). Semistrukturerade intervjuer ger även möjligheten 
till att ställa följdfrågor och föra djupare diskussioner kring intressanta ämnen som dyker upp 
under samtalets gång. Målet med intervjuerna var att få ta del av företagsrepresentanternas 
kunskap, tänkesätt och personliga erfarenheter av hur respektive företag kommunicerar CSR 
på hemsidan. Genom att använda ett semistrukturerat frågeformulär kunde de intervjuade 
personerna uttrycka sig fritt och berätta så mycket som möjligt utan att bli styrda av 
strukturerade frågor (Harboe 2013).  
 
Observationerna är en form av källkritisk komparativ analys av text och bild då de är tydligt 
utformade efter en fast mall (Bilaga 2) för att undersöka hur de valda företagen kommunicerar 
CSR på deras hemsidor. Observationerna har som ett tydligt mål att studera och dokumentera 
kommunikationen av CSR efter ett strukturerat observationsschema som appliceras på 
samtliga företag (Harboe 2013). Genom att följa ett förutbestämt schema som studerar samma 
områden så utvinns likställd information som går att jämföra och analysera. 
Observationsschemat följer arbetets forskningsfrågor och är relaterade till syftet. Vi har valt 
att kombinera kvalitativa intervjuer och observationer för att sammanställa en trovärdig 
empiri som omfattar både vad företagen säger sig göra samt hur de faktiskt agerar i praktiken.  

2.2 Sekundära källor  
 
De sekundära källorna innefattar facklitteratur, vetenskapliga publikationer hämtade från 
pålitliga databaser såsom Summon och Scopus samt information från den Europeiska 
Kommissionen. Facklitteraturen som tillämpats är informationskällor till att definiera 
begreppet CSR samt stärker betydelsen av att kommunicera CSR i dagens samhälle. Litteratur 
har även använts för att välja metod för insamlingen av empiriskt material och säkerställa att 
det är korrekt utfört. De vetenskapliga publikationerna har bidragit till att utforma en teoretisk 
bakgrund till problemområdet i arbetet och har även varit en utgångspunkt för hur det 
empiriska materialet har bearbetats. Den konceptuella modellen utformad av Prasad och Tata 
(2015) behandlar hur företag kan kommunicera CSR och är relevant som grundläggande 
förståelse för hur företag kan arbeta med att kommunicera CSR. Modellen har även använts 
som verktyg för att konstruera ett observationsschema vid undersökning av företagens 
hemsidor, frågor inför intervjuerna samt för att analysera empirin med teorin.   

2.3 Genomförande av intervjuer och observationer 
 
Insamlingsperioden av empirin, i form av intervjuer, skedde under två veckor i april månad år 
2016 och intervjuerna transkriberades efter respektive intervjutillfälle. Observationerna 
genomfördes också i april månad men efter att intervjuerna transkriberats.  
 
För intervjuerna valdes först fem modeföretag och ytterligare fem företag valdes ut som en 
säkerhetsåtgärd vid ett eventuellt bortfall ur det första urvalet. Samtliga företag kontaktades 
via respektive huvudkontors telefonväxel för att sedan bli vidarekopplade till ansvarig 
personal inom CSR och kommunikation. Valet av intervjupersoner relaterades till befattning, 
kompetens och tillgång till väsentlig information. Personerna behövde därmed arbeta med 
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frågor som rör kommunikationen av CSR för att delge den information som eftersträvades. 
Därefter presenterades syftet med examensarbetet och de ansvariga personerna tillfrågades 
om möjlighet fanns att delta. Vidare kommunikation och information skedde sedan via 
mailkontakt och av de fem företagen som var villiga att ställa upp genomfördes en timmes 
intervju. Alla kontaktade företag och de intervjuade personerna garanterades anonymitet samt 
informerades om att intervjuerna spelades in. Detta för att undvika att företagen döljer, för 
dem, ofördelaktig information på grund av att arbetet publiceras offentligt. I samband med att 
företagen bokades för intervjuer, studerades även hur varje företags hemsida och 
kommunikation av CSR var utformad för att vara informerade och uppdaterade vid 
intervjutillfället. Ett av de fem modeföretagen hade möjlighet att utföra intervjun på deras 
huvudkontor i ett mötesrum. De andra fyra intervjuerna verkställdes via Skype-samtal på 
grund av att företagens huvudkontor är belägna i andra städer. Detta effektiviserade 
insamlingsarbetet trots geografiskt avstånd från högskolan. Då intervjuerna bokades önskade 
två av fem företag att få tillgång till intervjufrågorna innan intervjutillfället vilket skickades 
via mail. De två företagen hade dock inget inflytande över intervjufrågornas utformning, utan 
önskade endast att kunna förbereda sig för att effektivt och utförligt kunna besvara 
frågeställningarna. Samtliga samtal utfördes i mötesrum utan störningsmoment och tidspress 
för att utföra alla intervjuer utefter liknande förutsättningar. I de fall då intervjuerna utfördes 
via Skype befann sig respondenterna från respektive företag på kontorsbasis och samtalen 
fortlöpte utan problem eller störningar. Efter den första genomförda intervjun utvärderades 
samtalet samt intervjufrågorna i relation till arbetets syfte och forskningsfrågor. Det 
resulterade i att ytterligare ett par intervjufrågor adderades men i övrigt var resultatet av första 
intervjun acceptabelt och samma frågor tillämpades i resterande intervjuer.  Intervjuerna 
spelades in på en mobiltelefon för att sedan arkiveras, transkriberas och analyseras. Efter varje 
intervju sammanfattades intervjun kortfattat för att samla de mest utmärkande delarna som var 
väsentliga för arbetet. Sammanfattningarna gjordes för att underlätta kodningen av 
intervjuerna och vara till stöd vid analysen av det empiriska materialet.  
 
Företagets kommunikation kring CSR på deras hemsidor har observerats utefter ett 
observationschema (Bilaga 2). Observationschemat är utformat efter den konceptuella modell 
som presenteras i teoridelen samt efter de semistrukturerade intervjufrågorna. Tanken var att 
kunna jämföra det företagen säger sig göra, vilket framkommer i intervjuerna, med hur dem 
agerar i praktiken, vilket utvinns genom observationerna. Observationschemat är uppdelat i 
två delar. Första delen handlar om att observera hur företagen i praktiken kommunicerar CSR 
på deras hemsidor. Observationsfrågorna är där baserade på intervjufrågorna som i sin tur 
grundar sig i teorin och den konceptuella modellen. Detta förväntas belysa hur besökare på 
hemsidan uppfattar kommunikationen på samma sätt som företagen beskriver att de vill 
kommunicera. Den informationen som företagen vill och tror sig kommunicera, behöver inte 
alltid nå ut och uppfattas på samma sätt hos konsumenterna och därmed är det intressant att 
jämföra intervjuerna med observationerna. Andra delen i observationschemat handlar om att 
observera företagets struktur kring deras kommunikation av CSR efter den konceptuella 
modellen som innefattar fyra olika sätt för företag att strukturera sin kommunikation. De fyra 
olika sätten som studeras är om företagen arbetar förutseende eller reaktivt; stärkande eller 
beskyddande; direkt eller indirekt; profilstärkande eller profilkorrigerande. Det ger en 
indikation på om företagen agerar offensivt eller defensivt i sin kommunikation vilket visar på 
om företagen ligger i framkant och har en ambition att engagera sig i frågorna genuint eller 
för att de upplever en yttre press som tvingar dem att informera. Hemsidorna har observerats 
under april månad år 2016 vilket är av betydelse då det framkom i en del av intervjuerna att 
företagen har planer och visioner att utveckla sin kommunikation av CSR på respektive 
hemsida.  
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2.4 Metoder att analysera materialet 
 
Intervjuerna och observationerna har komparativt analyserats utifrån den konceptuella 
modellen (Prasad & Tata 2015) för att utvinna hur väl de studerande företagen i praktiken 
harmoniserar med teorin och den konceptuella modellen. Utifrån jämförelserna kunde brister 
och likheter urskiljas för att sedan analyseras.  

2.5 Avgränsningar 
 
Det empiriska materialet har avgränsats till svenska modeföretag som är väl etablerade på 
textil- och konfektionsmarknaden. Företagen som studerats är välkända varumärken och 
koncerner som har försäljning i hela Sverige och som även i olika utsträckningar 
kommunicerar CSR på deras hemsidor. Det är av stor betydelse för arbetets reliabilitet att 
företagen som studerats är erfarna och etablerade verksamheter som kan delge relevant och 
pålitlig information. Antalet intervjuer avgränsades till fem stycken för att kunna hålla en god 
kvalitet på arbetet och noggrant kunna utföra både intervjuer och observationer. De fem 
övriga företag som inte deltog föll bort med anledning av att företagen tackade nej på grund 
av tidsbrist. 
 
Begreppsbestämning 
Ordvalet digitala kanaler, i arbetets syfte, kan ifrågasättas då det är modeföretagens respektive 
hemsidor som undersöks i uppsatsen. Begreppet digitala kanaler används i syftet med 
anledning av att ordvalet är mer omfattande och beskrivande än konceptet hemsida. 
Undersökningen har fokuserats på modeföretagens hemsidor, och inte övriga sociala medier, 
dock är begreppet digitala kanaler ett mer passande och korrekt ordval för studiens syfte 
jämfört med ordet hemsidor. Idag verkar modeföretagens hemsidor även som en 
marknadsföringskanal bestående av flera dimensioner som innefattar webbshop, bild- och 
videomaterial samt kampanjer vilket tydligare beskrivs med det mer tidsenliga begreppet 
digitala kanaler.  

2.6 Urval  
 
Vilket tidigare nämnts, valdes intervjupersonerna i relation till befattning och kompetens 
inom CSR-området för respektive företag. Samtliga respondenter är ansvariga för 
kommunikationen av CSR på de utvalda företagen och besitter därmed den information som 
önskades att få ta del av. Det har även poängterats tidigare att företagen som valdes är 
väletablerade modeföretag på den svenska marknaden som har flera års erfarenhet, kompetens 
och kunskap inom modebranschen. De valda modeföretagen har även information kring CSR 
på deras hemsidor men i olika utsträckning och utformning vilket gör det möjligt att förhöra 
respektive företag kring hur de tänker om deras CSR-kommunikation. Det är flertalet 
modeföretag som stämmer in på beskrivningen ovan men valet av företag föll på dessa fem 
med anledning av deras tillgänglighet och vilja att delta i studien.  

3 Tidigare forskning  
 
Teoriavsnittet inleds av att begreppet CSR definieras med hjälp av tidigare forskares 
publikationer. Den vetenskapliga publikationen “Concepts and definitions of CSR and 
corporate sustainability: Between agency and communion” av Marrewijk (2003) har bidragit 
till att definiera CSR. Marrewijk (2003) redogör för de tre olika beståndsdelarna som 
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begreppet CSR består av och har i detta arbete tillämpats för att ge läsaren en tydlig bild av 
ämnet som studerats. Vidare har “Corporate social responsibility: Evolution of a definitional 
construct” författad av Carroll (1999) redogjort för historian bakom begreppet CSR och stärkt 
Marrewijks (2003) definition.  
 
Artikeln “Green retail: Retailer strategies for surviving the sustainability storm” av Thompson 
(2007) handlar om att det är lönsamt för alla typer av detaljhandelskoncept att utveckla en 
hållbar och miljövänligare affärsstrategi för att överleva framtidens marknad. Författaren 
redogör även för att det inte finns någon mening för företag att dra ut på processen att bli mer 
hållbara. Chang och Jai (2015) kommer likt Thompson (2007) fram till att 
hållbarhetsstrategier leder till en positiv uppfattning om företags CSR-arbete och varumärke, i 
deras artikel “Is fast fashion sustainable? The effect of positioning strategies on consumers’ 
attitudes and purchase intentions”. Du, Bhattacharya och Sen (2010) visar även dem på att 
företag stärker sitt varumärke genom att engagera sig i CSR-aktiviteter i artikeln ”Maximizing 
business returns to corporate social responsibility (CSR): The role of CSR communication”. 
Artiklarna är relevanta för arbetet då de styrker det faktum att CSR och hållbarhet är viktiga 
faktorer att arbeta med, lyfta fram och därmed kommunicera. Vidare har betydelsen för 
företag att kommunicera CSR diskuterats och stärkts med hjälp av den vetenskapliga artikeln 
“Corporate heritage in CSR communication: a means to responsible brand image?” skriven av 
Blombäck och Scandelius (2013). Artikeln behandlar tyngden, för företag, av att ha ett 
strukturerat CSR-arbete och att kommunicera det utåt. Studier i artikeln indikerar på att 
konsumenter allt mer efterfrågar och ser CSR som något viktigt och att förväntningarna 
ständigt ökar på att företag ska ta socialt ansvar. Författarna Blombäck och Scandelius (2013) 
menar på att det i dagens samhälle finns en efterfråga bland konsumenter kring att lära sig och 
få större inblick i hur företag arbetar med CSR. Vilket stärker det faktum att företag bör 
kommunicera CSR och att ämnet är relevant samt aktuellt.  
 
Korschun och Shuilis (2013) belyser att den digitala utvecklingen har påverkat hur företag 
interagerar med konsumenter samt hur konsumenter interagerar med varandra på digitala 
kanaler, i artikeln “How virtual corporate social responsibility dialogs generate value: A 
framework and propositions”. Tench och Jones (2015) poängterar även de, i artikeln “The 
wild west of CSR communications”, att alla typer av företag måste tänka om kring deras 
kommunikation, strategier och budskap då digitala kanaler och sociala medier erbjuder nya 
sätt att kommunicera på. Författarna, Korschun och Shuilis (2013) samt Tench och Jones 
(2015), uppmärksammar att det är viktigt att både kommunicera CSR men att också 
strategiskt välja rätt kanaler och att dagens samhälle kräver en digital kommunikation. Dutot, 
Galvez och Versailles (2016) för liknande resonemang i publikationen “CSR communications 
strategies through social media and influence on e-reputation: An exploratory study”. De tre 
studierna bekräftar att kommunikationen på digitala kanaler är betydelsefull och är därmed ett 
aktuellt ämne att beröra i det här arbetet.  
 
I tidigare forskning av Kim och Ferguson (2016) presenteras sex dimensioner gällande hur 
företag mer effektivt kan kommunicera CSR vilket tillämpas i detta arbete för att få en 
djupare insikt i hur företag kan kommunicera. Deras artikel "Dimensions of effective CSR 
communication based on public expectations” behandlar konsumenternas förväntningar på 
kommunikation av CSR för att identifiera möjligheterna för företag att skapa effektiv 
kommunikation av CSR. Kim och Ferguson (2016) berör ett obeprövat forskningsområde 
specificerat kring företags CSR-kommunikation. Studien är högst relevant för detta arbete då 
författarnas undersökning kompletterar tidigare forskning och fyller ut tomrummet av 
forskning om kommunikation av CSR.  
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Prasad och Tata (2015) har utformat den konceptuella modellen som är grundläggande för 
arbetets empiri och analys. Modellen finns publicerad i artikeln "CSR communication: An 
impression management perspective" och redogör även den för hur företag kan kommunicera 
CSR effektivt. Kim och Fergusons (2016) och Prasad och Tatas (2015) studier kan användas i 
relation till varandra när de utvalda företagen har intervjuats och observerats för att belysa de 
mest relevanta delarna av kommunikationen. 

4 Teori 

4.1 Corporate Social Responsibility 
 
Konceptet Corporate Social Responsibility, CSR, har en lång och varierad historia och det 
finns spår av bevis på att näringslivet har engagerat sig i samhällets välmående sedan långt 
tillbaks i tiden. År 1950 myntades den moderna definitionen av begreppet CSR men det var 
först 1960 som begreppet expanderade och 1970 som det profilerades i samhället (Carroll 
1999). Begreppet har under de senaste årtionden tillämpats och tagit allt större plats vilket har 
lett till att allt fler företag har implementerat konceptet i deras affärsmodell. Europeiska 
Kommissionen (2016) definierar det moderna begreppet av CSR som att företag tar ansvar för 
verksamhetens påverkan på samhället. Företag kan enligt Europeiska Kommissionen (2016) 
bli socialt ansvarstagande genom att följa de lagar och regler som råder i respektive land som 
företagen är verksamma inom. De bör även integrera ett ansvarstagande för sociala, 
miljömässiga, etiska och mänskliga rättigheter i deras affärsstrategier och samtliga 
arbetsområden. CSR är ett sätt att få företag att frivilligt vilja engagera sig och ta ansvar för 
samhällets ekonomi, mänskliga rättigheter samt miljöpåverkan. Vidare beskrivs betydelsen 
och fördelarna med att företag arbetar med CSR vilket gynnar både företagen och samhället i 
stort. Enligt Europeiska Kommissionen (2016) medför det fördelar både internt och externt då 
ledarskapet inom organisationen förbättras och kundrelationerna stärks vilket resulterar i en 
utökad förmåga att utvecklas och arbeta innovativt. CSR utgörs av en uppsättning av 
värderingar som företagen kan utgå ifrån för att agera mer miljöfrämjande, erhålla en mer 
hållbar och stabil ekonomi samt ta ett större etiskt ansvar och skapa en bättre värld lokalt 
såväl som globalt.  
 
Marrewijk (2003) redogör för att CSR är en samling av aktiviteter där företag frivilligt tar 
ansvar för olika problemområden i samhället och verkar för ett genomgående hållbart 
ansvarstagande. Marrewijk (2003) definierar CSR likt Europeiska Kommissionen (2016) och 
ovanstående forskare som ett begrepp som innefattar ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
ansvar. Marrewijk (2003) menar på att företag måste ta ansvar för, och balansera, alla tre 
faktorer för att kunna uppnå det större målet om ett hållbart företagande. I det här arbetet 
presenteras Marrewijks (2003) definition av CSR med anledning av att ge en tydlig och 
korrekt förklaring av CSR och dess komponenter. Syftet med att definiera CSR är för att ge en 
övergripande förståelse och redogörelse av begreppet. Beskrivningen och historien bakom 
CSR är därmed av mindre betydelse för den faktiska analysen av vad de studerande 
modeföretagen gör. Empirin tolkas och analyseras med hjälp av en konceptuell modell, 
konstruerad av Prasad och Tatas (2015), som presenteras senare och det är även den modellen 
som är ledstjärna för analysen.  
 
Thompson (2007) för ett resonemang kring modebranschens hållbarhetsarbete där han menar 
på att det aldrig kan vara negativt för ett företag att arbeta med frågor som handlar om att ta 
ett ansvar för samhället och miljön. Författaren påstår att det är lönsamt för alla typer av 
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detaljhandelskoncept att utveckla en hållbar och grönare affärsstrategi för att överleva 
framtidens marknad då det förutspås att företag, intressenter och konsumenter kommer att 
kräva samt efterfråga ett allt mer omfattande ansvarstagande gällande miljöförstöring och 
oetiska arbetsförhållanden. Vidare redogörs det för att det inte finns något syfte för företag att 
vänta med eller dra ut på processen att utveckla en affärsstrategi som verkar för att minska en 
negativ miljö- och samhällspåverkan. Författarna Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg 
(2013) behandlar konsumentbeteende ur ett europeiskt perspektiv och även dem beskriver att 
CSR har blivit en viktig och avgörande faktor för företag och dess intressenter. Det är enligt 
författarna, Solomon et. al. (2013); Chang och Jai (2015); Du, Bhattacharya och Sen (2010), 
betydelsefullt att arbeta med CSR då det har blivit ett av de viktigaste kriterierna när 
människor väljer mellan varumärken, produkter och tjänster. Thompsons (2007) och Chang 
och Jais (2015) argument är i enighet med Europeiska Kommissionens (2016) och Solomon 
et. al. (2013) åsikt kring det faktum att CSR och hållbarhet är viktiga faktorer för företag att 
arbeta med och lyfta fram, både ur ett internt och externt företagsperspektiv. 

4.2 Kommunikation av CSR 
 
Idag är det inte tillräckligt att företag enbart arbetar aktivt med frågor som rör CSR och 
ansvarsfullt företagande utan det är även högst avgörande att informera och kommunicera till 
konsumenter och intressenter om hur och i vilken utsträckning företagen arbetar med CSR, 
vilket Blombäck & Scandelius (2013) behandlar. Vidare redogör författarna för att allt fler 
företag utvecklar strategier med fokus på CSR och hållbar utveckling men samtidigt blir även 
konsumenterna allt mer misstänksamma och kritiska gentemot företagens faktiska 
engagemang och utförande gällande CSR. De menar på att företag inte är nog positionerade 
och inte tydligt kommunicerar en transparens i hur företag utövar sin CSR-strategi. En 
kombination av att företag inte tydligt kommunicerar och positionerar sig samt de skandaler 
som har uppdagats runt företag, har tillsammans skapat en misstro för hur företag faktiskt 
arbetar och tar ansvar för miljön samt samhällets utveckling och välfärd. Enligt Blombäck & 
Scandelius (2013) krävs det att dagens företag utvecklar en stark strategi kring deras 
kommunikation av CSR för att erhålla tillit och förtroende hos konsumenterna såväl som 
intressenterna. Det finns många fördelar för verksamheter att kartlägga en strategi för att 
sedan även utforma en tydlig kommunikation som resulterar i en lojal och trogen kundkrets 
vilket är grunden till en hållbar verksamhet. Med andra ord anser författarna att själva arbetet 
med CSR är lika viktigt som kommunikationen och bör därmed prioriteras.  
 
Tidigare forskning tyder på att en anledning till att företag undviker att aktivt kommunicera 
sitt arbete med CSR är för att bemötas av skeptiska konsumenter som ifrågasätter företagens 
arbete. Kim och Ferguson (2016) påstår likt Blombäck och Scandelius (2013) att en effektiv 
kommunikation av CSR kan förstärka konsumenternas tillit, engagemang samt kunskap och 
medvetenhet kring CSR. Det kan även förbättra konsumenternas attityd gentemot företagen 
och därmed minskar konsumenternas skeptiska inställning. Det finns inga klara direktiv för 
hur företag effektivt kan kommunicera CSR och det krävs mer forskning för att ta fram en 
framgångsrik strategi för att kommunicera CSR. Dock har senare studier av Kim och 
Ferguson (2016) behandlat problematiken och kommit fram till sex dimensioner som 
möjligtvis kan bidra till effektiv kommunikation av CSR. Dimensionerna är: Informerande, 
Tredje-parts medhåll, Personlig relevans, Meddelandets ton, Konsekvens och Transparens. 
Nedan följer en presentation av dem sex potentiella dimensionerna som kan tas i beaktning 
för företag vid kommunikation av CSR och är utformade av Kim och Ferguson (2016). 
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Informerande 
En av de grundläggande aspekterna av CSR-kommunikation är att delge information och 
kommunicera detaljerat vad företaget gör för att vara socialt ansvarstagande vilket ska nå ut 
till allmänheten. Det är omdiskuterat att företag tenderar att fokusera på företagets 
engagemang inom valda problemområden istället för att belysa själva problemområdet och 
hur företagets faktiska arbete går till. Det framkommer att det finns ett antal faktorer som kan 
användas för att betona och förtydliga företags kommunikation av CSR vilka är engagemang, 
påverkan, motiv och kongruens. Företag bör använda sig av dessa aspekter för att övertyga 
konsumenter och intressenter om att just deras företag är ansvarstagande och trovärdiga. Det 
är väsentligt för företag att delge i vilken grad de engagerar sig och hur kontinuerligt det sker 
för att hela tiden erbjuda allmänheten så mycket information som möjligt. Exempelvis kan 
företag visa på sitt engagemang genom att dem konkret uppvisar siffror på donationer och 
åtaganden som lett till en positiv inverkan. Det är även viktigt att redogöra för påverkan av 
tidigare genomförda samt pågående CSR-aktiviteter och visa på vilken positiv påverkan det 
har genererat i. Det är känt att konsumenter och intressenter har en skeptisk inställning till hur 
företag arbetar med CSR och det är därför betydelsefullt för företag att tydligt kunna redogöra 
för sina motiv bakom valet av problemområden som företagen stödjer. Slutligen är det viktigt 
med en kongruens mellan ett företags expertis och de problemområden som företaget arbetar 
med för att positivt påverka konsumenternas attityd och uppfattning om verksamheten. 
Samtliga faktorer ska verka för en transparens och erbjuda den information kring CSR som 
efterfrågas och krävs för att CSR-arbetet ska vara trovärdigt. 
 
Tredje-parts medhåll 
Konceptet av att få medhåll från en tredje och oberoende part grundar sig i allmänhetens 
misstro för företags arbete och kommunikation av CSR. Människor tenderar till att bedöma 
trovärdigheten av meddelandets källa innan de tar till sig budskapet och låter det påverka 
deras attityder. När en källa inte upplevs trovärdig är risken stor att allmänheten väljer att inte 
ta del av meddelandet och dess budskap. Därmed är det betydelsefullt för ett företag att få 
stöd från en tredje part som är oberoende och som även dem kommunicerar ut företagens 
budskap. Genom att oberoende parter för fram företags arbete kring CSR ökar trovärdigheten 
och misstron minskar hos allmänheten.  
 
Personlig relevans 
Tidigare forskning tyder på att när människor hittar personlig relevans i de budskap som 
företag förmedlar är det mer troligt att dem accepterar budskapet och ändrar attityd och 
beteende utefter meddelandets budskap. Framgångsrik CSR-kommunikation är relaterat till 
människors vilja att ta till sig företags immateriella egenskaper vilket begreppet CSR anses 
vara då det utgör företagens etiska och sociala karaktär.  Kommunikation av CSR med 
personlig relevans är kommunicerade meddelanden som är kopplade till människors 
personliga livserfarenheter eller anknutna till personliga intressen. Det gör mottagaren mer 
öppen för att ta till sig budskapet.  
 
Meddelandets ton 
En ton på ett meddelande kan definieras som en egenskap, känsla eller attityd uttryckt av ord 
som någon använder när de talar eller skriver. Det är viktigt att undvika en ton likt 
reklammeddelanden eller säljfrämjande texter då det stärker misstänksamheten hos 
mottagaren. När eller om allmänheten uppfattar CSR-kommunikation som säljande och 
självförhöjande väcks misstankar om att företaget vill framhäva sina bästa sidor och framstå 
bättre än vad dem är. En säljande och självförhöjande ton bör därför undvikas vid 
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kommunikation av CSR och istället rekommenderas ett ärligt, konkret och informativt 
kommunikationssätt. 
 
Konsekvens 
Konsekvens är en dimension som innefattar att företag kontinuerligt och konsekvent ska 
kommunicera sitt CSR-arbete genom en tydlig och homogen kommunikation. Det är även 
avgörande för trovärdigheten och uppfattningen kring företaget att all information är konkret 
och sammanhängande. Det är betydelsefullt för företag att kommunicera sina mål och 
utföranden framför hur frekvent företagen kommunicerar. Konsekvens i detta sammanhang 
innebär hur solid företagets CSR-kommunikation är vilket även anses som en förutsättning för 
en lyckad och pålitlig kommunikation.  
 
Transparens 
Transparens och öppenhet är förutsättningar för goda relationer med konsumenter, 
intressenter och organisationer emellan. Det innefattar en uppriktighet samt öppenhet kring 
både bra och dåliga attribut hos företag och dess arbete kring CSR vilket skapar tillit mellan 
parterna samt trovärdighet i kommunikationen. Det framkommer även att transparens bidrar 
till en positiv attityd och minskad misstro gentemot företags CSR-arbete.  
 
Kim och Ferguson (2016) menar på att företag kan, genom att implementera de sex 
dimensionerna i deras kommunikation av CSR, uppnå en effektivare kommunikation samt 
möta allmänhetens förväntningar. Författarna belyser att det är av stor betydelse för 
konsumenterna att företag inte överdriver när de kommunicerar sitt ansvar och arbete kring 
CSR. Enligt Kim och Ferguson (2016) bör företag använda en ödmjuk framtoning när de 
informerar om sitt arbete för att undvika att skapa en förskönad och självförhöjande bild av 
verkligheten. Det framkommer att ett av de största problemområdena kring kommunikation 
av CSR är allmänhetens skeptiska inställning. Bristen på information om hur företag arbetar 
med CSR och vad arbetet egentligen resulterar i är, enligt författarna, orsaken till den 
skeptiska inställningen som råder i samhället.  

4.3 Konceptuell modell av hur CSR kan kommuniceras 
 
Prasad och Tata (2015) studerar organisationers kommunikation av CSR djupare och belyser 
att nu när allt fler företag arbetar med CSR så måste även fokus läggas på hur arbetet 
kommuniceras ut till allmänheten. Det händer att den information som företag sänder ut inte 
alltid uppfattas på det sätt som företagen önskar att mottagarna ska tolka den. Bilden av hur 
företag profilerar sig med CSR uppfattas inte alltid korrekt av konsumenterna vilket resulterar 
i att företagens arbete kring CSR inte porträtteras rättvist. Författarna har därmed utformat en 
konceptuell modell av hur ett företag kan kommunicera CSR för att minska inkongruensen 
mellan den önskade och den nuvarande CSR-profileringen. Modellen redogör för att företag i 
grunden måste ha en ambition och vilja att kommunicera ut CSR för att sedan ta det vidare 
och vilja stärka kommunikationen ytterligare ut mot företagets målgrupp. Disharmonin kring 
CSR-profileringen regleras av fyra faktorer vilka är: betydelsen av CSR-profilering för 
företaget; målgruppens status och inflytande på företaget; betydelsen av CSR-profilering för 
målgruppen; samt mediebevakning och offentlig granskning. Den konceptuella modellen 
består av fyra dimensioner av hur CSR kan struktureras och kommuniceras vilka är: 
Förutseende-Reaktivt, Stärkande-Beskyddande, Direkt-Indirekt och Profilförstärkande-
Profilkorrigerande. Därefter innefattar modellen en återkoppling av hur målgruppen tolkar 
företagets kommunikation av CSR och detta påverkar företagets image och glapp mellan 
kundernas förväntan och företagets agerande. Återkopplingen visar även i vilken grad 
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målgruppen är mottaglig för företagets kommunikation samt deras engagemang kring CSR. 
Den konceptuella modellen visar även på att det finns en inkongruens mellan det CSR-arbete 
som företaget vill, och tror sig, kommunicera utåt och den faktiska kommunikation som 
företaget sänder ut. Det finns två typer av karaktärer av inkongruens: Förmånligt och 
Riktning. De två karaktärerna av glapp betonar olika typer av problemområden inom 
kommunikation. De två glappen har inverkan på modellens fyra dimensioner som redogör för 
hur företag kan kommunicera deras CSR-arbete.  

Figur 1. (Prasad & Tata 2015) 
 

Nedan följer en djupgående förklaring av samtliga delar i Prasad och Tatas (2015) 
konceptuella modell där alla faktorer tillsammans kan bidra till en effektiv kommunikation av 
CSR. Modellen har numrerats och utökats med ordet “Återkoppling” för att tydligt kunna 
beskriva samtliga delar av modeller, i övrigt är modellen i originalformat.  
 
1. En effektiv kommunikation av CSR förutsätter att organisationer ser CSR-profileringen 
som en betydande del av företags varumärke. Företags målgrupp har även inflytande på 
organisationers beslut beroende på hur stor makt och status konsumenterna inom målgruppen 
har. Målgruppens efterfrågan och krav på företags profilering gällande CSR påverkar 
verksamheter i den mån de värnar om sina konsumenters åsikter och värderingar. Medias 
övervakning och den offentliga granskningen har också en inverkan på hur organisationer 
väljer att kommunicera sitt arbete med CSR.  
 
2. Samtliga faktorer som beskrivits i punkt ett mynnar ut i vilken grad företag är villiga och 
motiverade att minska inkongruensen mellan önskad och faktisk profilering av CSR med 
hjälp av CSR-kommunikation.  
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3. Modellen visar på att det finns två typer av karaktärer gällande en inkongruens av företags 
profilering och kommunikation av CSR. De två karaktärerna, förmånligt och riktning, är två 
olika typer av glapp som kan uppstå när företag kommunicerar sitt ansvarstagande. Ett 
förmånligt glapp avser i vilken grad företags nuvarande CSR-profilering visar på ett socialt 
ansvarstagande eller ej. Det finns företag, med en förmånlig profilering, som tar ansvar och 
profilerar sig som socialt ansvarstagande men som trots det inte anser sig få tillräckligt med 
erkännande för sina insatser. De finns även de företag som tar mindre socialt ansvar och har 
därmed en mindre förmånlig profilering. Den typen av företag är medvetna om sina brister 
men anser sig trots det drabbas av en oförtjänt stor mängd kritik. I båda fallen upplever 
företagen att ett oförmånligt glapp uppstår mellan deras önskade såväl som faktiska 
profilering av CSR och hur omvärlden framställer företagen.  
 
Inkongruensen kan även uppstå i olika riktningar, vilket är den andra typen av inkongruens, 
som anses vara positivt eller negativt för företaget i fråga. I modellen förklaras att en negativ 
riktning kan uppstå när ett företags profilering kring CSR indikerar på ett mindre 
ansvarstagande än den önskade CSR profileringen. En positiv riktning innebär att företags 
nuvarande CSR-profilering indikerar på ett större ansvarstagande än den önskade CSR-
profileringen.  
 
De två karaktärerna av glapp kan generera i att företagen blir motiverade till att effektivisera 
kommunikationen av CSR alternativt ta ett större socialt ansvar för att minska inkongruensen 
och problematiken med kommunikationen. Modellen tyder på att motivationen att minska 
disharmonin och glappen i kommunikationen är större hos de företag med negativ 
inkongruens än för dem med en positiv inkongruens.  
 
4. Härnäst följer en redogörelse för hur företag kan strukturera kommunikationen av CSR när 
de är motiverade till att minska inkongruensen. 
 
Förutseende-Reaktivt 
Företag kan välja att antingen arbeta förutseende eller reaktivt. Företag som väljer att arbeta 
förutseende har framförhållning och arbetar i förebyggande syfte innan ett glapp uppstår 
mellan ett företags kommunikation och kundernas förväntningar. De företag som arbetar 
reaktivt agerar motsatt och har mindre framförhållning eller ingen alls, vilket gör att de agerar 
först när problem uppstår. 
 
Stärkande–Beskyddande  
Företag kan ha två olika typer av taktiker gällande CSR. Den ena taktiken används i syfte att 
stärka och utveckla företaget och dess profil medan den andra taktiken har ett beskyddande 
syfte som tillämpas för att minimera eventuell kritik och skada på företagets profil och rykte. 
 
Direkt–Indirekt 
Direkt kommunikation handlar om att företag aktiv lyfter fram och kommunicerar sitt eget 
CSR-arbete vilket skapar en konkurrenskraft och gynnar företagets profil. Indirekt 
kommunikation innebär att företag indirekt skyddar företagets profil genom de organisationer 
som företaget väljer att sammankopplas och arbeta med. Exempelvis, kan den positiva 
profilen öka hos det egna företaget genom att associera sig med organisationer som arbetar 
ingående med CSR eller ta avstånd från de organisationer som påverkar företagets egna profil 
negativt. 
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Profilförstärkande–Profilkorrigerande  
Profilförstärkande kommunikation bygger på att förhöja den redan existerande profilen kring 
CSR vilket innebär att företag fortsätter att arbeta och utveckla deras befintliga arbete. 
Profilkorrigerande kommunikation kan tillämpas när ett företag behöver sänka målgruppens 
förväntningar på framtida händelser gällande CSR. Det finns fall då företag inte kan leva upp 
till den nivå av hållbart arbete som de har kommunicerat ut och därmed måste 
kommunikationen korrigeras och målgruppens förväntningar sänkas för att inte företagets 
image ska ta skada. 
 
5. När företag har strukturerat sin kommunikation av CSR och förmedlat informationen och 
budskapet till konsumenterna påbörjas en ny del av kommunikationsprocessen där 
målgruppen tolkar materialet och reaktionerna återkopplas till företagen. Via återkopplingen 
kan företag utvärdera och utläsa inkongruensen mellan den önskade och faktiskt upplevda 
kommunikationen av CSR. Genom att tillämpa modellen kan företag utveckla, förbättra och 
effektivisera sin kommunikation av CSR men även uppmana investerare och allmänheten att 
ställa krav på företag.  

4.4 Teorins tre aggregerade nivåer  
Teorin är strukturerad utefter tre aggregerade nivåer vilka är av övergripande, konkretiserande 
och operativ karaktär. Den övergripande delen inleder det teoretiska avsnittet och ger en 
generell bild av begreppet CSR. Denna del är inte avgörande för de empiriska 
undersökningarna och tillhörande analys utan finns med för att ge en överblick och förståelse 
för ämnet CSR. Den konkretiserande delen innehåller redogörelser för hur CSR kan 
kommuniceras då kommunikationen på digitala kanaler är centralt i detta arbete. I den 
konkretiserande delen behandlas de sex dimensionerna, framställt av Kim och Ferguson 
(2016), vilket ger en generell men konkretiserande bild av hur företag kan utveckla 
kommunikationen av CSR för att effektivisera budskapen. Den sista delen som presenteras är 
operativt konkretiserande där den konceptuella modellen av Prasad och Tata (2015) beskrivs. 
Den konceptuella modellen är grundläggande och viktigast för arbetet då den har använts till 
att utforma de kvalitativa undersökningsmetoderna samt för att analysera resultatet av 
datainsamlingen.  

5 Presentation av empiriskt material 
 
Här följer en presentation av det empiriska materialet som samlats in från de fem utvalda 
modeföretagen genom intervjuer och observationer. Företagen presenteras separat där 
informationen från både intervju och observation klargörs. De områden som framhävs i en 
sammanfattande löpande text är företagens arbete kring CSR, deras eventuella profilering 
kring CSR samt hur kommunikationen ser ut på företagens hemsidor.   

5.1 Modeföretag 1  

5.1.1 Intervju 
 
Företaget förklarade att de tidigare inte haft någon utstakad strategi kring deras arbete och 
kommunikation av CSR då företaget fram till år 2013 ägdes av en organisation där ägarnas 
strategi var att inte informera och kommunicera kring CSR. Hösten 2014 fattades ett beslut 
om att företaget skulle arbeta fram en strategi kring hur företaget skulle arbeta och 
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kommunicera CSR framöver. Detta beslut togs i samband med ett ägarbyte och företaget 
poängterade under intervjun att de idag anser att det är viktigt för verksamheten att arbeta med 
och lyfta fram ett hållbarhetsarbete. Idag profilerar sig företaget inte med CSR då de inte har 
hunnit utforma en CSR-strategi. Företaget berättar under intervjun att tanken är att lansera en 
helt ny hemsida, hösten 2016, med mer fokus på att kommunicera hållbarhet samt CSR och 
därmed väljer företaget idag att hålla en låg profil gällande kommunikationen av CSR. 
Anledningen till att företaget väljer att utveckla en strategi kring att arbeta och kommunicera 
CSR grundar sig i att de uppmärksammat en ökad efterfråga från konsumenterna. De har tagit 
del av den informationen genom kundundersökningar och har även noterat en högre frekvens 
av förfrågningar, från konsumenterna, kring ämnet. Företaget nämner även att det är viktigt 
för dem att i framtiden kommunicera CSR då branschen förändras i den riktningen och de har 
som vision att arbeta ikapp de företag som idag ligger i framkant. Företaget eftersträvar att 
arbeta med CSR internt och externt genom egna projekt och initiativ framför att donera 
pengar till redan befintliga organisationer, med motiveringen att företaget uppfattar att den 
formen av arbete är mest uppskattat hos deras konsumenter. I samband med att företaget valt 
att ta ansvar och engagera sig inom ämnet vill de även att deras arbete ska generera i positiva 
resultat för samhället samt miljön och menar på att detta även kommer vara en 
konkurrenskraft i framtiden.  
 
Modeföretaget anser att deras hemsida är en betydelsefull kanal och ett självklart val att 
informera och kommunicera CSR till konsumenterna och allmänheten. Hemsidan är deras 
främsta digitala kanal för att kommunicera information då de anser att den kanalen lämpar sig 
bäst för längre informativa texter. Modeföretaget nämner att deras största utmaning är att hitta 
en balans på hemsidan då de poängterar att deras hemsida främst ska verka för att sälja deras 
produkter. De vill därför på ett naturligt sätt väva in CSR-information i deras säljfrämjande 
kampanjer och produktbilder. Företaget vill alltså inte ha tydligt avskilda ytor på hemsidan 
som enbart kommunicerar CSR utan vill att informationen ska vara lättillgänglig men trots det 
poängterar företaget att CSR-kommunikationen ska komma i andrahand för att inte ta fokus 
från produkterna. Detta resonemang leder in till företagets åsikter om att mycket CSR-
kommunikation idag är dold på flera stora företags hemsidor då de menar på att det är 
problematiskt att tydligt kommunicera kring CSR.   
 

Men jag tror att många företag tycker det är svårt hur man tydligt ska 
kommunicera CSR. Hur mycket ska man prata om CSR? Hur ska man få 
kunderna att förstå och intresserade? Vad och vart tar dem till sig 
informationen bäst? Det är ju ganska klurigt. 

(Hållbarhetschef Modeföretag 1) 
 
Vidare framkommer det att det även finns en rädsla om att bli ett företag som pratar mer än 
vad dem faktiskt gör vilket leder till fenomenet green washing. Green washing innebär att 
företag påstår sig vara mer hållbara och ansvarstagande än vad dem är i praktiken. Därmed 
menar företaget på att dem hellre kommunicerar mindre information för att undvika att 
uppfattas som oärliga.  
 
Modeföretaget har inte som vision att utbilda konsumenterna på deras hemsida kring CSR 
utan vill endast erbjuda information som ger svar på kundernas generella frågor. Det 
framkommer att deras största utmaning är att det kan anses vara motsägelsefullt att uppmana 
konsumenterna att alltid handla hållbart när verksamhetens strävan är att alltid sälja så mycket 
produkter som möjligt, vilket framkommer i citatet nedan.  
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[…] det blir en svår kombination för företag att försöka sälja produkter 
samtidigt som kunden får information om hur dåligt det är att handla, och 
konsumera ur ett hållbarhetsperspektiv. 

(Hållbarhetschef Modeföretag 1) 
 
Modeföretaget uppger goda tankar och framtidsvisioner om hur de ska utveckla 
kommunikationen men det återstår att se hur företaget kommer att realisera sina mål och 
ambitioner. Idag är företaget inte aktiva med att informera kring CSR och för ingen 
kommunikation överhuvudtaget. Under intervjun gav företaget ett intryck av att deras 
framtida CSR-strategi inte grundar sig i deras egna genuina intresse utan har framkommit på 
grund av en yttre press från allmänheten.  
 

5.1.2 Observation  
 
Första delen i observationen handlar om att observera hur företaget i praktiken kommunicerar 
CSR på deras hemsida och vid en första anblick kommuniceras ingen CSR. Det är enbart 
säljfrämjande bilder och kampanjer på förstasidan och för att hitta information om CSR måste 
besökaren navigera sig längst ner på hemsidan för att nå länken “Hållbarhet”. Länken i fråga 
är ingenting som besökarna på hemsidan hittar utan att aktivt leta efter informationen. Det 
finns inget som tyder på att modeföretaget vill belysa eller lyfta fram hur dem arbetar med 
CSR utan länken känns relativt gömd. Då företaget varken kommunicerar eller framhäver 
information om CSR ges inget intryck av att företaget vill profilera sitt varumärke med ämnet. 
Informationen under länken är bred men grund och företaget har endast skrivit det mest 
grundläggande en konsument kan fundera över och därmed blir heller inte informationen 
intressant eller kreativt utformad. Hemsidan erbjuder ingen transparens i vad företaget 
konkret gör då texten enbart informerar om företagets åsikter och värderingar och inte 
verksamhetens praktiska arbetsprocess. Utöver en kortfattad informationstext finns inte 
företagets hållbarhetsrapport tillgänglig.  
 
Den andra delen i observationen utgörs av att studera hur företaget strukturerar sin 
kommunikation kring CSR. Företaget arbetar reaktivt då de har reagerat på efterfrågan av 
CSR-information i efterhand, sammankopplat med informationen från intervjun framkommer 
det att företaget arbetar för att leva upp till konsumenternas krav på information. Företaget 
verkar beskyddande i sin kommunikation och erbjuder bred men grund information vilket 
upplevs vara för att erbjuda konsumenterna grundläggande fakta och på så sätt undvika kritik. 
Idag för företaget en indirekt kommunikation eftersom dem samarbetar med välgörande 
företag och organisationer vilket resulterar i att modeföretaget förknippas med deras 
samarbetspartners redan befintliga arbeten. Modeföretaget uppvisar inget eget CSR-arbete 
och det går inte att utläsa att företaget har tagit egna initiativ till att själva utforma strategier 
kring CSR. Vid observationstillfället profilerar företaget inte sig med CSR och blir på så sätt 
varken profilförstärkande eller profilkorrigerande eftersom ingen CSR-information 
kommuniceras.  

5.2 Modeföretag 2  

5.2.1 Intervju 
 
Modeföretag 2 säger sig arbeta genomgående med hållbarhet och att CSR generellt är 
integrerat i hela verksamheten. Sedan företagets start har dem haft som vision att arbeta med 
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CSR och det är företagets tre ägare som har tagit initiativet till att integrera det i företaget. 
Vidare beskriver företaget att dem inte direkt vill profilera sig med CSR då deras fokus är 
centrerat till försäljningen av deras modekläder. De senaste fem-, sex åren har modeföretaget 
blivit mer strukturerat och redovisar allt deras CSR-arbete skriftligt på papper. Dock belyser 
företaget att dem alltid bevakat sina leverantörer och kontinuerligt utfört kontroller. Företaget 
har därför under de senaste åren valt att visa upp och kommunicera kring sitt CSR-arbete när 
arbetet blivit allt mer strukturerat. Tidigare har dem inte varit lika bekväma med att prata 
kring CSR utan valt att hålla en lägre profil med anledning till att allt arbete inte redovisats 
skriftligt.  
 

En av våra tre ägare har en åsikt om att den positionen som jag har nu och som 
vi som varumärke har nu kommer försvinna om några år när alla andra företag 
har kommit ikapp och då kommer tanken att vara ett CSR-varumärke inte vara 
aktuell eftersom det då kommer vara en självklarhet bland alla företag i 
branschen. 

(Hållbarhetschef Modeföretag 2) 
 
Citatet tyder på att företaget inte tror på att det finns ett tydligt marknadsföringsvärde att 
kommunicera CSR med motiveringen att inom ett antal år kommer majoriteten av verksamma 
företag arbeta omfattande med CSR. Därför anser dem att det är deras produkter som gör 
företagets varumärke unikt och att produkterna är det som bör lyftas fram i marknadsföringen.  
 
Företaget väljer främst att kommunicera CSR på hemsidan och har ingen strategi för att 
kommunicera kring ämnet på andra digitala kanaler. Anledningen till att kommunikationen är 
centrerad till hemsidan är för att företaget anser att dem där har utrymme att uttrycka sig 
fullständigt samt har full kontroll på informationsutbytet. I samband med att företaget valde 
att mer noggrant strukturera och kommunicera CSR så fick CSR-arbetet även ett större 
utrymme på deras hemsida. Vid varje produkt på hemsidans webbshop vill företaget att det 
främst ska finnas basinformation kring produkten men även en tydlig länk till företagets mer 
omfattande och informativa texter som berör plagget. Basinformation, för företaget, innebär 
allt ifrån storlek och tvättråd till hållbara och ekologiska materialval. Företaget har även valt 
att utveckla en separat sida med en produktionsguide där samtliga uppgifter om respektive 
produkt beskrivs och vill genom den sidan gärna delge så mycket information som möjligt. 
Företaget strävar efter att vara hundra procent transparenta vilket de säger att deras 
produktionsguide kan förverkliga. Det som motiverar företaget till att kommunicera och 
arbeta med CSR är inte konsumenternas efterfrågan utan det är ett genuint intresse från 
verksamheten internt. Dem har inte genomfört någon marknadsundersökning och menar på att 
de arbetar med CSR för att ha full kontroll över verksamhetens hela värdekedja. Dock 
upplever företaget att deras kunder blir mer medvetna och intresserade av att diskutera kring 
ämnet. Modeföretaget ser inga nackdelar med att vara transparenta däremot uppger de att 
andra företag som väljer att dölja samma information kan göra det på grund av 
konkurrensskäl, okunskap och osäkerhet kring ämnet och sin produktion.  
 

[…] har man inte stenkoll som företag vill man kanske inte kommunicera kring 
det för att man är rädd att få frågor man inte kan svara på och att bli granskade. 
Har man informationen lite gömd kanske företag hoppas på att inte lika många 
kunder hittar informationen om CSR och på så sätt får man mindre frågor. 
 

(Hållbarhetschef Modeföretag 2) 
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Företaget belyser att dem arbetar för att presentera CSR-informationen på ett intressant, 
kreativt och lättanvänt sätt för att tilltala alla konsumenter och få dem att vilja ta del av 
informationen. Dem vill delvis utbilda konsumenterna men främst vill de öka medvetenheten 
och förståelsen för hur komplex produktionen och värdekedjan är. Utmaningen för företaget 
är att uppnå en harmoni på hemsidan mellan säljfrämjande produktbilder och 
kommunikationen av CSR. Dem menar på att en del konsumenter fortfarande inte är 
mottagliga för den mest komplicerade informationen kring deras CSR-arbete och de måste 
därmed välja hur och vilken typ av information dem presenterar. Företaget tror på att utveckla 
IT-lösningar som gör det möjligt för konsumenterna att följa produkterna från fibernivå till 
lager.  
 

Genom att vi och andra företag arbetar med CSR-frågorna och 
uppmärksammar detta så sätter det press på alla andra företag i världen. Det är 
förhoppningen iallafall, att påverka andra företag. 

(Hållbarhetschef Modeföretag 2) 
 
Det finns en framtidstro om att alla företag inom branschen kommer att mer eller mindre 
tvingas till att kommunicera och visa upp ett CSR-arbete. Företaget vill påskynda 
utvecklingen genom att tillsammans med övriga företag som arbetar med hållbarhet och CSR 
även tvinga fler företag till att ta ansvar.  

5.2.2 Observation  
 
CSR är en integrerad del av hemsidan då det finns en bild på en värdekedja, i stor text, längst 
ner på sidan samt rubriker i menyraden som leder till djupgående information kring deras 
arbete med CSR. Länkarna och texten till informationen är i samma storlek och lika 
tillgängligt som övriga länkar och text på hemsidan. Informationen är på så sätt inte 
undangömd eller otillgänglig. På hemsidan är informationen tillgänglig utan att ta fokus från 
produkterna som ska generera i försäljning. Den mest framträdande delen av hemsidan är 
företagets produktionsguide bestående av en karta och menyrad där besökaren kan välja 
produktgrupp, se vilket land produkterna tillverkas i och även ta del av och läsa information 
om fabrikerna. Vid varje produkt i webbshopen finns även en länk till produktionsguiden så 
att besökaren enkelt kan se vart produkten i fråga är tillverkad. Produktionsguiden och övrig 
information kring CSR ger intrycket av att företaget är transparenta, seriösa och trovärdiga. 
Det är visuellt tilltalande och intresseväckande att kunna interagera med en karta för att ta del 
av mer information om respektive produkt vilket leder till att vi som besökare gärna klickar 
vidare för att läsa mer. På hemsidan finns flera viktiga PDF-filer tillgängliga vilka är Code of 
Conduct, Restricted Substance List, Social Report och Brand Perform Check som uppdateras 
årligen.  
 
Företaget kommunicerar förutseende då det upplevs att dem arbetar i förebyggande syfte och 
kommunikationen är mycket utförligt utformad samt innehållsrik. Deras kommunikation 
verkar stärkande för företagets varumärke och har goda möjligheter att ge konsumenterna en 
positiv uppfattning om företaget och dess produkter. Enligt kommunikationen på hemsidan 
arbetar företaget med CSR utifrån egna initiativ och projekt vilket gör deras kommunikation 
direkt. Deras arbete är profilförstärkande då modeföretaget värnar om sitt varumärke genom 
att vara öppna, ärliga och tydliga i sin kommunikation.  



 
18 

5.3 Modeföretag 3  

5.3.1 Intervju  
 
Modeföretaget säger sig arbeta genomgående med CSR och hållbarhet som en röd tråd genom 
hela verksamheten. De vill egentligen inte profilera sig med CSR men det är, för dem, ett 
mycket viktigt arbete som de har integrerat i hela organisationen. Företaget belyser att de har 
varit blygsamma med att prata om sitt CSR-arbete men har det senaste året kommit fram till 
att dem vill informera och kommunicera mer kring ämnet.  
 

 
Vi har varit väldigt blygsamma att prata om vad vi gör hittills, det är först det 
senaste året som vi känt att det är bra att berätta om vad vi gör för vi gör 
faktiskt en hel del. 

(Hållbarhetschef Modeföretag 3) 
 
Vidare berättar företaget att anledningen till att de varit återhållsamma med sin 
kommunikation beror på att det varit så självklart internt inom organisationen att arbeta med 
CSR att dem inte tänkt på att det kan finnas ett externt intresse och ett värde att kommunicera 
CSR utåt. Företaget har även upplevt en ökad efterfråga hos deras konsumenter vilket gjort att 
de vill utöka sin kommunikation. De fördelar som företaget upplever med att kommunicera 
CSR kan delas upp i två delar: internt och externt. Företaget märker att när dem informerar 
och pratar om CSR så får det en ökad kundnöjdhet men även internt ökar en tillfredsställelse 
hos personalen. Företaget ser inga nackdelar med att uppmärksamma och kommunicera CSR 
men de uppger att dem får fler frågor från konsumenterna och att det tar tid att svara på 
frågorna, men eftersom företaget ser det som en viktig aspekt så är det ingen nackdel.  
 

Många kanske inte tror att vi arbetar så seriöst som vi gör med 
hållbarhetsfrågorna. Jag tror att berättar man inte så blir kunderna mer 
skeptiska. 

(Hållbarhetschef Modeföretag 3) 
 
Företaget för ett resonemang om att de främsta anledningarna till att de kommunicerar CSR är 
för att ge deras bild av arbetet och berätta kring hur de arbetar med CSR. De vill påvisa att 
arbetsprocessen och produktionen är komplex samt att det tar lång tid och att det finns 
svårigheter med framtagningen av produkter. Det är viktigt för modeföretaget att öka 
förståelsen och kunskapen för att minska den skeptiska inställning som råder hos 
konsumenterna. Företaget anser även att, genom att kommunicera CSR, ökar deras 
konkurrenskraft på lång sikt. De menar på att den viktigaste faktorn gällande 
kommunikationen av CSR är att vara transparenta och hundra procent ärliga i sin 
kommunikation. Därför har företaget valt att vara mycket försiktig kring vad de 
kommunicerar utåt för att undvika green washing, det vill säga, att inte påstå sig göra mer än 
vad dem faktiskt gör. Detta resonemang säger sig även företaget kan vara en orsak till att 
andra modeföretag är otydliga gällande CSR-kommunikation på dess hemsidor. 
Modeföretaget förklarar vidare att dem inte valt att publicera en lista över deras leverantörer 
då de påstår att det är känsliga uppgifter och att dem vill respektera sina affärsrelationer, 
vilket motiveras i citatet som följer. 
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[…] men vi berättar ju väldigt gärna om vad vi gör, både vilka utmaningar och 
möjligheter vi stöter på. Vi berättar om det som är mest påtagligt helt enkelt, 
det som är våra stora puckar. Vi ger inte ut någon affärsrelaterad information, 
som till exempel leverantörslistor, det är fortfarande för känsligt. 

 
(Hållbarhetschef Modeföretag 3) 

 
Det framkommer inte under intervjun vad företagets utmaningar och svårigheter konkret 
innebär vilket gör det svårt att uppfatta företaget som transparent. 
 
Idag har företaget ingen utstakad vision om att utbilda konsumenterna kring CSR men vill 
däremot gärna förmedla kunskapen om hur konsumenter kan vårda och återvinna 
produkterna, vilket företaget anser vara viktiga aspekter ur ett hållbarhetsperspektiv. Under 
intervjun nämner även företaget att de under den senare delen av år 2016 kommer att 
publicera en hållbarhetsrapport för att öka deras kommunikation utåt. De ser inte det ökade 
intresset för CSR bland allmänheten som en trend utan att det bara kommer öka och vara en 
naturlig del av alla verksamheter.  
 

Vi tror att det kommer att bli ökade förväntningar på kommunikationen 
överhuvudtaget bland samtliga företag och att det kommer vara viktigt med 
transparens. Det kommer inte räcka att bara säga en sak utan man måste också 
visa att det är så. Jag tror att det kommer bli tuffare att köra green wash-stilen 
faktiskt. 

(Hållbarhetschef Modeföretag 3) 
 
Enligt modeföretaget kommer det inte att vara tillräckligt att modeföretag endast säger hur 
dem arbetar utan de måste även kunna visa på att det finns belägg för det företagen säger.  

5.3.2 Observation  
 
På modeföretagets hemsida kommuniceras CSR till en begränsad del då företaget avsatt en 
mindre del av hemsidan för att berätta om deras icke animaliska kollektion. Modeföretaget 
profilerar sig inte med CSR på hemsidan då kommunikationen överlag inte framhävs. Dock 
visar företaget på ett visst ansvar och ställningstagande då de framhäver deras icke animaliska 
kollektion. Längre ner på hemsidan finner besökaren en mindre rubrik vid namnet “CSR & 
Sustainability” vilket är relativt enkelt att hitta. Rubriken är inget en besökare spontant 
kommer in på utan det är främst besökare som är intresserade av informationen som kommer 
ta del av den. Under rubriken “CSR & Sustainability” presenteras all information på samma 
sida under mindre rubriker. Informationen är grundläggande basfakta och texten innehåller 
inga djupgående detaljer om hur företaget praktiskt arbetar med CSR. Företaget upplevs inte 
transparenta då CSR-kommunikationen endast förmedlar företagets visioner och värderingar 
framför konkreta exempel på hur dem arbetar med frågorna. Det är däremot positivt att 
företaget valt att notera datum och tid när sidan uppdaterats som visar på att sidan 
kontinuerligt upprätthålls och därmed bör informationen vara aktuell. Deras dokument 
gällande Code of Conduct har även publicerats samt länkar till deras samarbetspartners vilket 
inger en känsla av att företaget vill delge betydelsefull information. Dock finns det ingen 
hållbarhetsrapport publicerad men företaget har noterat att de ska publicera sin första 
hållbarhetsrapport, för år 2015, under 2016. Sidan för CSR och hållbarhet är enbart text utan 
bildmaterial med en enkel layout. Sidan innehåller endast informerande text vilket upplevs 
enformigt och oinspirerande för besökaren. Dock har företaget lagt ner mer arbete på layouten 
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för att visualisera den icke animaliska kollektionen, vilket har gjorts med en specifik logga 
samt bildserie som representerar kollektionen.  
 
Det är svårt att avgöra ifall företagets kommunikation är förutseende eller reaktivt 
strukturerad men företaget agerar mer reaktivt då informationen är bristfällig och kortfattad. 
Kommunikationen på hemsidan upplevs som beskyddande eftersom att den publicerade 
faktan presenteras enkelt och icke detaljrikt vilket kan uppfattas som att företaget lagt ut 
informationen i förebyggande syfte för att motstå kritik.  CSR-kommunikationen är både 
direkt och indirekt formulerad då den icke animaliska kollektionen kommuniceras direkt 
eftersom att det är företagets egna initiativ. Den övriga kommunikationen som berör deras 
samarbeten är indirekt då den bygger på att skapa en positiv uppfattning om företaget genom 
andra organisationers välgörande arbeten. Modeföretaget profilerar sig inte med CSR och 
kommunicerar inte tydligt information om ämnet vilket resulterar i att kommunikationen 
varken är profilförstärkande eller profilkorrigerande. Kommunikationen kring den icke 
animaliska kollektionen är ett ställningstagande och verkar därmed profilförstärkande för 
företagets varumärke.   

5.4 Modeföretag 4  

5.4.1 Intervju 
 
Företaget har sedan det grundades arbetat med hållbarhet och CSR och har utvecklat sin 
verksamhet runt ämnet. CSR finns implementerat i hela företaget och företaget har inte en 
avskild avdelning som arbetar med CSR utan anser att det ska vara en självklar del i samtliga 
avdelningar i organisationen. Varje avdelning och medarbetare har ansvar för CSR inom sitt 
område. Företaget ser det som en självklarhet att profilera sig med CSR då det har varit 
grundtanken sedan start. De ser enbart fördelar med att arbeta med och kommunicera CSR då 
de anser att hållbara modeföretag kommer vara en förutsättning i framtiden för att överleva 
branschen. De har som mål och vision att ständigt informera och inspirera konsumenter, andra 
företag och allmänheten till att agera mer hållbart och uppmärksamma ämnet CSR. Det som 
främst motiverar dem är att vara pionjärer och visa vägen för andra modeföretag i branschen. 
I citatet nedan förklarar företaget hur de tänker kring varför det är viktigt att aktivt 
kommunicera CSR och hållbarhet.  
 

Kunderna kan man bara uppmuntra, uppmana, upplysa, inspirera och 
informera så mycket man kan men de ska inte behöva vara dem som tar ansvar 
för den här frågan. Vi kan liksom inte vänta på att ‘när kunderna efterfrågar 
bättre miljöval så ska vi ge dem det’ utan vi måste gå före och ta det beslutet så 
att när kunderna kommer in i en butik så ska de kunna välja ‘ja jag vill hellre 
ha rött eller grönt’ men valet ska redan vara gjort utav oss att både den röda 
och gröna är bra.  

(Huvudansvarig för kommunikation av CSR på Modeföretag 4) 
 

Vidare berättar företaget att de via hemsidan vill uppmana och utbilda konsumenterna till att 
konsumera och agera mer hållbart genom informativa texter som beskriver hur 
konsumenterna kan vårda, reparera och återvinna produkterna. Trots att företaget vill utbilda 
och konstant uppmärksamma CSR så poängterar dem att det ständigt är en avvägning kring 
hur mycket hållbarhet som bör kommuniceras i jämförelse med att lyfta fram produkterna 
som ska generera försäljning. De menar på att det är komplext att balansera kommunikationen 
av CSR då fokus inte får förflyttas helt från försäljningen av produkterna samt att 
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kommunikationen inte får ge konsumenterna dåligt samvete utan ska uppmuntra till en mer 
hållbar konsumtion. På så sätt finns även en utmaning i att göra informationstexterna 
informativa men lustfyllda samt att erbjuda olika typer av texter för konsumenter med olika 
kunskapsnivåer och intresse. Enligt företaget ska det både finnas korta och lättillgängliga 
texter samt längre texter med mer avancerad information för de som efterfrågar detaljerad 
fakta. Företaget har valt att kommunicera främst via hemsidan då de aldrig använt sig av 
traditionella marknadsföringskanaler och reklam utan har en vision om att sprida budskap via 
“mun till mun-metoden”. Dem har valt att kommunicera sitt CSR-arbete på hemsidan då det 
är en beständig plattform som företaget själv kan styra över medan kanaler på sociala medier 
är ombytliga och förändras snabbt. Företaget anser att det finns en problematik i att vara 
tillgängliga överallt och att kommunicera ut allt de vill, därför blir hemsidan det bästa 
alternativet för dem.  
 

Vi har verkligen ingenting att dölja. Vi kan berätta precis vart vi syr våra 
kläder, vi vet vart våra tyger tillverkas. Vi försöker hålla det och vi har haft 
samma partners i så många år, vi byter inte fabriker… det har nästan aldrig 
hänt utan för oss är det värt så mycket mer att samarbeta med dem på långt sikt 
för då kan man tillsammans göra projekt och förändringar om vi vill påverka 
dem att ställa om till bättre energiförsörjning. De skulle aldrig lyssna på oss 
om de inte visste att vi kommer fortsätta samarbeta i tio år till. Allt det kan vi 
visa, det är ju ingenting hemligt. 
 

(Huvudansvarig för kommunikation av CSR på Modeföretag 4) 
 

[…]vi försöker vara supertransparenta, även om vi inte berättar allt så har vi 
inget att dölja! Det är mer att vi kanske inte hinner berätta allting men frågar 
man så svarar vi alltid på alla sådana frågor och det tycker folk bara är bra 
[…].  

(Huvudansvarig för kommunikation av CSR på Modeföretag 4) 
 
Företaget berättar att de strävar efter att vara hundra procent transparenta och säger sig vilja 
delge all information dem kan till konsumenterna men måste begränsa sig då de menar på att 
hemsidan inte får bli överfull av CSR-kommunikation. De berättar att dem inte får plats med 
all information och fakta på hemsidan men har ingenting att dölja vid eventuella frågor.  
 
Företaget har en uppfattning om att anledningen till att andra modeföretag inte lika tydligt 
kommunicerar CSR beror på en rädsla och osäkerhet. Dem menar på att företag har en rädsla 
att bli granskade för att media har kritiserat så många modeföretag för deras CSR-arbete. 
Trots att många företag är duktiga på flera områden inom CSR så finns det alltid andra 
områden som kan förbättras och om media ständigt klankar ned på företag som försöker 
uppmärksamma sitt CSR-arbete kommer ingen att vilja eller ha modet att kommunicera sin 
utveckling. Företaget poängterar att media har rätt till att kritisera företag som arbetar oetiskt 
men bör ha förståelse för företag som är i utvecklingsfasen med en ambition att bli helt 
hållbara vilket exemplifieras i följande citat. 
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Det är för- och nackdelarna med kritiskt granskande journalistik, det är 
superbra att det kommer fram det som är fel men ibland kan det bli så hårt 
vinklat. Jag tänker att om målet för Green Peace är att fler ska välja bra för 
miljön så kan ju en sådan aktion på kort sikt leda till att man inte besöker 
butiken och så gör man ett sämre val. Det kan vara en anledning till att man 
inte törs och vågar. Vårt företag har fördelen att vi har haft med oss CSR och 
miljöarbete som sitter i hela företaget sen starten, vi har ju aldrig ställt om 
riktigt. 

(Huvudansvarig för kommunikation av CSR på Modeföretag 4) 
 
Modeföretaget ser att konsumenterna efterfrågar kommunikation av CSR men önskar att det 
är många fler konsumenter som tar sig tiden att ställa krav och fråga alla företag så att 
branschen tvingas att ta mer ansvar och kommunicera det utåt. Allmänheten förväntar sig idag 
att företag kan ge svar och redovisa hur dem faktiskt arbetar i praktiken. Det räcker inte att 
företag enbart berättar om sina visioner och åsikter utan måste även konkret bevisa vad som 
faktiskt genomförs. Därmed tror företaget att det kommer vara helt avgörande för verksamma 
företag att vara transparenta och ärliga i framtiden.  

5.4.2 Observation  
 
Hemsidan är uppbyggd efter att kommunicera företagets CSR-arbete i kombination med 
försäljningen av deras produkter. Samtliga rubriker och texter på första sidan innefattar och 
kommunicerar CSR och hållbarhet. Längst upp på sidan finns en flik för deras miljöarbete 
vilket framhävs tydligt. Väl inne på fliken presenteras ytterligare en sida med samma upplägg 
som första sidan men som endast omfattar deras CSR- och miljöarbete. CSR-informationen är 
tillgänglig och omfattande men i de fall en besökare söker efter specifik information kan det 
bli mer komplicerat att hitta på grund av att hemsidan innehåller mycket material. Texterna på 
hemsidan är väl bearbetade och utformade samt presenteras tillsammans med visuellt 
tilltalande bilder. Företaget profilerar sig tydligt med CSR och upplevs vara mycket 
transparenta då samtliga delar i värdekedjan redovisas. Det finns även en leverantörslista 
publicerad med alla företagets partners vilket ger en förståelse för samtliga delar i 
produktionen. Deras hållbarhetsrapport finns publicerad där besökaren kan ta del av djupare 
information kring alla aspekter. Hemsidan har en design som speglar företagets verksamhet 
och innehåller mycket informativa texter som är intressant utformade men som kräver att 
läsaren har tid och ambition att läsa och förstå texten.  
 
Företaget för en förutseende kommunikation då de erbjuder all tänkbar information en 
besökare eller konsument på sidan kan önska. Hållbarhet och CSR genomsyrar hela hemsidan 
och dess kommunikation. Därmed verkar företagets kommunikation som stärkande för deras 
varumärke och profil då informationen påverkar konsumenterna positivt. All kommunikation 
förmedlas direkt då företagets CSR-arbete är grunden i företaget och utformat efter företagets 
egna initiativ. Hemsidan och företagets kommunikation blir en profilförstärkande faktor då 
företagets stora engagemang kring CSR stärker deras redan befintliga arbete och varumärke. 

5.5 Modeföretag 5  

5.5.1 Intervju  
 
Modeföretaget arbetar med hållbarhet i olika delar som rör sortiment, produktion och drift 
internt och extern i verksamheten. Företaget anser inte att dem profilerar sig med CSR men 
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vill hjälpa kunderna att hitta de produkter som är extra bra för människor och miljö. Företaget 
har därför tagit fram en kategori som innehåller produkter framställda mer hållbart och märker 
dessa produkter på hemsidan med en logga för att konsumenterna tydligt ska hitta dessa varor. 
Modeföretaget anser att det största värdet med att kommunicera CSR finns både i det interna 
arbetet med CSR men även i kommunikationen utåt mot konsumenterna. Värdet internt leder 
till att företaget får stor kontroll över deras värdekedja och på så sätt minimerar risker. De 
stärker även sitt varumärke, på lång- såväl som kort sikt, genom extern kommunikation av 
CSR då det ger konsumenterna en trygghet i att deras produkter är noggrant granskade och 
kontrollerade. Enligt företaget genererar båda delarna i en konkurrenskraft. Modeföretaget är 
medvetet om att det finns en viss typ av efterfråga kring CSR-kommunikation och enligt deras 
kundundersökningar framkommer det att konsumenterna förutsätter att ett bolag som deras 
ska arbeta och kommunicera kring ämnet. Det framkommer även i företagets undersökningar 
att deras produkter som kommuniceras och framställs som mer hållbara inte har lika hög 
försäljningsfrekvens som de önskar. Kundundersökningarna visar även på att konsumenterna 
inte ser modeföretagets CSR-kommunikation i den grad som dem vill och företaget säger att 
detta är något de kontinuerligt mäter och följer upp.  
 
Företaget väljer att kommunicera CSR-arbetet på sin hemsida med anledningen att stärka sitt 
varumärke och för att skapa en trygghet för konsumenterna. Syftet med kommunikationen är 
även att uppmana konsumenterna att agera mer hållbart samt för att framstå som en aktör som 
tar ansvar för samhälle och miljö. Modeföretaget tror att det finns en rädsla hos andra företag 
att bli hårt granskade och kritiserade när de tydligt kommunicerar CSR. Det är lätt att företag 
blir kritiserade när de väljer att framhäva information kring CSR och företaget menar på att 
det inte är hållbart att vänta med att kommunicera till den dagen allt arbete är klanderfritt 
vilket framgår i citatet nedan.  
 

Jag tror att det finns en rädsla i att kommunicera CSR-frågorna därför att man 
har lite den känslan att har man inte gjort allting perfekt i alla delar så får man 
kritik, om man är lite stolt och glad över det man har gjort… men jag tror att 
lite grann håller det på att ändras i alla fall. Det går liksom inte att vänta tills 
allting är färdigt. 

(Hållbarhetschef Modeföretag 5) 
 
Vidare medger företaget att de själva inte är övertydliga i sin kommunikation kring CSR för 
att inte ta fokus från produkterna som ska framhävas och säljas. Sedan poängterar även 
företaget att majoriteten av dagens modeföretag väljer att ha företagsinformation, däribland 
CSR, längst ned på hemsidan vilket därmed blivit en norm för hur hemsidor är utformade. 
Företaget är kritisk mot sin egen utformning av kommunikationen gällande CSR på hemsidan 
och vill utforma den mer intressant och visuellt tilltalande med hjälp av bilder. De tror att en 
tilltalande layout och inspirerande bilder kan väcka intresse hos konsumenterna att ta del av 
faktan. Modeföretaget har en förhoppning om att CSR-arbete kommer bli viktigare för företag 
i framtiden men är osäker på om ämnet kommer ta en större plats på hemsidor och digitala 
plattformar.  

5.5.2 Observation 
 
Överst på företagets hemsida presenteras en aktuell kampanj i samarbete med en 
välgörenhetsorganisation där företaget tydligt kommunicerar och framhäver deras sociala 
ansvarstagande. Företagets hållbarhetsrapport finns även tillgänglig högst upp på sidan där 
konsumenterna lätt kan ta del av informationen. Besökaren måste gå längst ned på hemsidan 
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för att hitta mer information kring CSR. Länken till deras CSR-arbete finns i en lista 
tillsammans med all annan information om företaget vilket gör den relativt svår att upptäcka 
för besökaren. Sidan som presenterar CSR-informationen innehåller olika rubriker gällande 
sortiment, produktion, samarbetspartners samt djur- och miljöansvar. Layouten harmoniserar 
med övrigt material på hemsidan och all text är tydlig samt tillgänglig med tillhörande 
bildmaterial. Det är däremot inte lika inspirerande under varje rubrik där texterna enbart 
presenteras i löpande form utan bilder. Informationen är enformig och lång vilket gör att den 
upplevs tung att läsa.  
 
Utvalda delar av deras CSR-arbete, såsom den aktuella kampanjen och hållbarhetsrapporten, 
kommuniceras och framhävs på framsidan tillsammans med säljfrämjande produktbilder men 
i övrigt lyfts inte informationen fram. Modeföretaget erbjuder även konsumenterna en 
specifik kategori och guide bland deras sortiment för att konsumenterna enklare ska hitta 
hållbara alternativ. Deras produkter på hemsidan som är mer hållbara är märkta med en logga 
som informerar om att produkten är ett bra och hållbart val. Företaget är relativt transparenta 
och har publicerat deras hållbarhetsrapport tydligt men skulle kunna bli bättre genom att 
offentliggöra deras leverantörslista samt olika kravlistor som exempelvis Code of Conduct då 
företaget nämner, på hemsidan, att de har höga inköpsvillkor på leverantörerna. De beskriver 
ingående vilka krav och värderingar företaget har men redogör inte konkret hur de arbetar 
med de olika områdena.  
 
En del av företagets kommunikation upplevs vara förutseende då informationen 
kommuniceras på ett innovativt och genuint sätt. Den övriga informationen under rubriken 
rörande CSR uppfattas som reaktiv då informationen är basfakta som kan användas för att 
bemöta kritik och efterfrågan hos konsumenterna. Kommunikationen verkar stärkande i det 
fallet då företaget informerar kring deras aktuella kampanj kring socialt ansvarstagande då 
företagets varumärke stärks. Resterande information uppfattas vara av beskyddande karaktär 
då den är enkelt utformad och kan svara på generella frågor och funderingar. Likaså gäller 
kommunikationen ur ett direkt och indirekt perspektiv då företaget kommunicerar direkt 
gällande sin kampanj på hemsidan som är framtagen på företagets egna initiativ. Dock är 
majoriteten av kommunikationen indirekt strukturerad då de samarbetar med andra 
organisationer och tar på så sätt del av upphovsmakarnas initiativ och arbete gällande CSR. 
Företaget stärker sitt varumärke och dess profil genom deras initiativ till att märka ut hållbara 
val och guida konsumenterna till att agera mer hållbart. Likaså gynnas varumärket genom den 
aktuella kampanjen tar socialt ansvar och ställningstagande.  

6 Resultat och analys 
 
Resultatet av det empiriska materialet presenteras utefter den konceptuella modellen, 
utformad av Prasad och Tata (2015), för att se hur väl de studerade modeföretagen 
harmoniserar med den teoretiska modellen gällande CSR-kommunikation. Utfallet av det 
empiriska materialet kommer även att kopplas till Kim och Fergusons (2016) sex dimensioner 
kring effektiv kommunikation av CSR. Resultatet innefattar samtliga företags intervjuer och 
observationer för att få en överblick och fördjupad förståelse kring företagens kommunikation 
av CSR på deras digitala kanaler med fokus på hemsidorna.  

6.1 Faktorer för en effektiv kommunikation av CSR 
 
De mest framträdande faktorerna i modeföretagens kommunikation av CSR kan relateras till 
Kim och Fergusons (2016) dimensioner för en effektiv kommunikation. De fem företagen 
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belyser, likt Kim och Ferguson (2016), att den grundläggande och huvudsakliga faktorn 
gällande CSR-kommunikation är att delge tydlig och informativ information. Det går att 
utvinna från det empiriska materialet att alla företagen värdesätter och engagerar sig i att 
kommunicera CSR men i varierande utsträckning. Modeföretag 1, 3 och 5 presenterar 
grundläggande information på deras hemsidor men saknar beskrivningar över hur företagens 
CSR-arbete utförs. Enligt Kim och Fergusson (2016) förtydligas företags kommunikation av 
CSR genom att engagera, påverka och motivera konsumenterna. De tre modeföretagens 
konsumenter samt besökare på deras respektive hemsidor kan på grund av den bristfälliga 
informationen uppfatta företagen som mindre ansvarstagande och engagerade inom CSR. 
Modeföretag 2 och 4 för en omfattande och detaljerad kommunikation av CSR på deras 
hemsidor vilket ger indikationer på att företagen tar stort ansvar och är mycket engagerade. 
De fem företagen för även liknande resonemang som Kim och Fergusson (2016) gällande 
medhåll från en tredje part då företagen poängterar att samarbeten och support från tredje 
parter inger trovärdighet och minskad misstro hos allmänheten. Kim och Fergusson (2016) 
betonar även att personlig relevans är betydelsefullt för en effektiv CSR-kommunikation 
vilket även de fem modeföretagen tillämpar genom att framföra budskap som tilltalar deras 
respektive målgrupp. Modeföretagen informerar exempelvis om en icke animalisk kollektion, 
försäljning som genererar i att produkter doneras till välgörande ändamål samt 
avståndstagande från icke etiska produkter och arbetsförhållanden. Precis som Kim och 
Fergusson (2016) påstår, visar företagen på att deras ansvarstagande har personlig relevans 
som relaterar och tilltalar respektive målgrupp. Transparens och öppenhet är, enligt de sex 
dimensionerna, även en förutsättning för en effektiv och framgångsrik CSR-kommunikation 
vilket likaså de studerade modeföretagen belyser. Det empiriska materialet tyder på att 
samtliga företag strävar efter att vara transparenta men lyckas i olika grad vilket även 
påverkar företagens trovärdighet. De företag som presenterar en kortfattad och bristfällig 
information upplevs mindre ärliga, engagerade och övertygande. 

6.2 Paralleller mellan empiriskt material och den konceptuella 
modellen 

 
Den konceptuella modellen (Prasad & Tata 2015) inleds med att företag måste ha en vilja att 
arbeta med företagets CSR-profil, uppmärksamma eventuell inkongruens mellan företagets 
kommunikation och konsumenternas efterfrågan samt värdesätter att kommunicera ut 
information till företagens målgrupp. Alla de studerade modeföretagen har idag en vilja att 
kommunicera CSR ut till konsumenterna vilket har resulterat i att företagen har arbetat fram 
strategier och visioner för deras CSR-kommunikation. Precis som modellen påvisar är det en 
förutsättning att företag och dess ledning värdesätter CSR-kommunikationen för att utveckla 
en effektiv kommunikation av informationen. Det blir tydligt hos Modeföretag 1 då det 
framkom att företaget tidigare haft ägare som tagit avstånd från en öppen kommunikation 
kring företagets CSR-arbete vilket resulterade i att företaget inte förde någon form av CSR-
kommunikation. Efter ägarbytet finns en vilja hos de nya ägarna att kommunicera CSR vilket 
blivit tydligt i deras nya kommunikationsstrategier. Det finns även en liknande parallell hos 
Modeföretag 2 där en av företagets tre ägare menade på att kommunikationen av CSR inte 
kommer att vara en konkurrenskraft i framtiden, vilket leder till att företaget inte vill profilera 
sig med CSR och därmed inte centralt lyfter fram informationen på hemsidan.  

6.3 Bakomliggande motivationer till kommunikation av CSR 
 
Den konceptuella modellen (Prasad & Tata 2015) menar på att företagen måste vara 
motiverade till att kommunicera CSR och på så sätt minska den rådande inkongruensen. Det 
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empiriska materialet visar på att alla företagen är motiverade att minska inkongruensen och 
möta allmänhetens förväntningar. Det finns dock olika faktorer som motiverar företagen till 
att kommunicera CSR. Modeföretag 1, 3 och 5 har liknande motiv då de likt modellen främst 
vill möta allmänhetens krav och förväntningar men även i minsta mån bli kritiskt granskade 
av media. Modeföretag 2 och 4 har däremot andra faktorer som motiverar företagen till att 
kommunicera CSR då de värdesätter att implementera CSR i hela organisationen med 
anledning av ett genuint intresse och engagemang. Det framkommer att Modeföretag 2 och 4 i 
främsta hand inte kommunicerar CSR för att möta allmänhetens krav utan för att ta sitt ansvar 
samt för att vara pionjärer och sätta press på andra företag i branschen. Samtliga företag anser 
att CSR-kommunikationen stärker deras varumärke och alla företag utom Modeföretag 2 
anser att det blir till en konkurrenskraft. Under intervjuerna framkommer det att 
modeföretagen inte upplever att deras motivation till att kommunicera CSR påverkas av de 
två karaktärerna av inkongruens, förmånligt och riktning, vilket modellen antyder. Det 
framkommer att företagen istället motiveras av de ovannämnda faktorerna: möta 
konsumentens förväntningar; konkurrenskraft; stärka varumärket samt vara pionjärer och sätta 
press på andra företag i branschen. 

6.4 Struktur gällande kommunikation av CSR 
 
Företagens struktur och strategier gällande kommunikationen av CSR kan appliceras på den 
konceptuella modellen (Prasad & Tata 2015). Det går att utläsa utifrån de utförda intervjuerna 
och observationerna att Modeföretag 2 och 4 är innovativa, tar egna initiativ och är genuint 
engagerade gällande dess CSR-arbete. Det resulterar i att modeföretagen, enligt modellen, 
kommunicerar förutseende, stärkande och direkt vilket verkar profilförstärkande för 
respektive varumärke. Båda företagen grundades med en ambition och vision om att ta ansvar 
och vara pionjärer inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande vilket resulterat i att deras 
CSR-arbeten är framtagna av dem själva, på eget initiativ. Modeföretag 2 och 4 har därmed en 
struktur för deras CSR-arbeten som, enligt modellen, är mest effektiv och framgångsrik 
gällande att nå ut med sina budskap. Det går att dra tydliga paralleller mellan Prasad och 
Tatas (2015) modell och de två företagens praktiska utföranden då företagens CSR-arbete 
tydligt och inspirerande kommuniceras på deras hemsidor vilket tyder på en konkret och 
effektiv kommunikation. Det går även att dra tydliga paralleller med den teoretiska modellen 
och strukturen av CSR-kommunikationen hos Modeföretag 1, 3 och 5. De tre modeföretagen 
för en kommunikation i motsatts till Modeföretag 2 och 4 då Modeföretag 1, 3 och 5 uppvisar 
en kommunikation som tyder på att de kommunicerar CSR för att dem känner krav och press 
från allmänheten och branschen. De tre modeföretagen delger att dem börjat arbeta med, och 
kommunicera, CSR under de senaste åren då det inte varit implementerat i företaget från start. 
De tre företagen är fortfarande i en utvecklingsfas gällande strukturen av deras CSR-
kommunikation och har därmed tagit hjälp av samarbetspartners och redan befintliga 
välgörande organisationer för att påbörja en tydligare kommunikation av CSR. Modeföretag 
1, 3 och 5 kommunicerar därmed reaktivt, beskyddande och indirekt vilket är en mindre 
effektiv struktur av kommunikationen. De tre företagen arbetar inte heller profilförstärkande 
eller profilkorrigerande då de för en återhållsam CSR-kommunikation. På grund av att de tre 
modeföretagen inte arbetat med CSR sedan start så presenterar dem en återhållsam 
kommunikation, under tiden de utvecklar och strukturerar sin kommunikation. Det leder till 
att företagen delger grundläggande information på sina hemsidor som blir reaktiv. 
Kommunikationen är även indirekt och beskyddande då företagen samarbetar med redan 
befintliga organisationer för att associeras med deras ansvarstaganden och på så sätt öka den 
positiva profilen hos det egna företaget.   
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Prasad och Tata (2015) menar på att genom den konceptuella modellen kan företag 
strukturera en mer effektiv CSR-kommunikation samt bidra till att allmänheten och 
investerare ställer högre krav på företag i branschen. De fem modeföretagen som studerats 
visar alla på att de väljer att kommunicera CSR och arbetar för att utveckla, förbättra och 
effektivisera sin kommunikation. Två av fem företag har även en ambition att utbilda och 
förmedla kunskap vidare samt pressa och uppmana andra företag inom branschen att ta mer 
ansvar.  Prasad och Tatas (2015) modell poängterar betydelsen för företag att kontinuerligt 
utveckla och förbättra sin kommunikation för att framgångsrikt och effektivt nå ut med 
önskvärda budskap vilket harmoniserar med de fem studerade företagens beskrivning av deras 
kommunikation. Modellens sista och återkopplande del redogör för hur företagets 
strukturerade och kommunicerade budskap kring CSR har uppfattats av mottagarna. Den sista 
delen kan tillämpas av företag för att analysera sin kommunikation och inkongruens mellan 
den önskade och faktiskt upplevda kommunikationen av CSR. Modeföretag 1, 3 och 5 
harmoniserar väl med den konceptuella modellen då de genom sin kommunikation av CSR 
vill minska den upplevda inkongruensen genom grundläggande information på deras 
hemsidor som besvarar allmänhetens krav och förväntningar. Det framkommer genom 
intervjuerna att tre av fem företag har genomfört kundundersökningar och är därmed 
medvetna om att deras CSR-kommunikation är bristfällig. Företagen är på så sätt medvetna 
om den existerande inkongruensen och arbetar aktivt för att minska glappet.  
 
Modeföretag 2 och 4 frångår modellens uppbyggnad som utgår ifrån att det finns en 
inkongruens mellan företagets kommunikation och dess målgrupps förväntningar. Det 
framkommer i det empiriska materialet att de båda företagen erbjuder mer CSR-information 
än vad den generella konsumenten efterfrågar vilket gör att företagen istället verkar för att 
utbilda och belysa konsumenter samt andra företag. Modeföretag 2 och 4 ligger i framkant 
och delger lättillgänglig och omfattande information som bemöter efterfrågan. Den 
inkongruens som uppstår är i motsats till de andra tre företagen vars glapp utgörs av 
konsumenternas brist på kunskap och engagemang. Modeföretag 2 och 4 verkar istället för att 
utbilda och öka konsumenterna och allmänhetens kunskaper och därigenom erhåller makten 
att sätta press på andra företag i branschen.  

6.5 Kommunikationen av CSR på de fem svenska modeföretagens 
hemsidor 

 
Samtliga modeföretag har valt att kommunicera sitt CSR-arbete på deras respektive hemsidor 
med motiveringen att företagen på så sätt har fullständig kontroll över informationen och 
budskapen som kommuniceras. Företagen poängterar även att det är en praktisk plattform att 
förmedla information på då det finns utrymme för utförliga och informativa texter vilket 
samtliga företag menar på är svårt i övriga digitala kanaler. Alla företag utom ett har placerat 
CSR-informationen på separata sidor för att inte ta fokus och uppmärksamhet från 
produkterna som finns till försäljning. Fyra av fem företag betonade även att 
kommunikationen av CSR är komplex då det ofta upplevs motsägelsefullt att presentera 
produkter till försäljning tillsammans med information om den negativa påverkan som 
produkterna och den tillhörande konsumtionen har för samhälle och miljö. Endast två av de 
fem studerade modeföretagen erbjuder information som besökaren kan interagera med på 
deras hemsidor och de övriga företagen presenterar enbart informationstexter. De tre 
företagen som kommunicerar CSR på hemsidorna genom informationstexter uttryckte alla, 
under intervjuerna, en rädsla för att informationen kring företagets arbete kan tolkas som 
green washing, vilket innebär att företaget framställs som mer ansvarstagande än vad de 
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faktiskt är. De tre företagen har därmed strategiskt valt en återhållsam framtoning samt tagit 
beslutet att inte framhäva sitt arbete på grund av oron för att bli granskade och kritiserade.  
 
Det empiriska materialet visar tydligt på att det som samtliga fem modeföretag säger sig göra 
och kommunicera kring CSR, utvunnet från intervjuerna, även är det som företagen utför i 
praktiken på deras respektive hemsidor, vilket framkommer i observationerna. Det finns 
därmed ingen märkbar disharmoni mellan de studerade svenska modeföretagens uttalanden 
gällande hur de kommunicerar CSR och deras faktiska kommunikation på hemsidorna. De 
företag som är otydliga med sin kommunikation poängterar även att de är medvetna om detta 
och att de är i utvecklingsfasen.  

6.6 Profilering av CSR 
 
Samtliga företag ser ett stort värde att arbeta med och kommunicera CSR för deras 
varumärke. Däremot är samtliga företag utom Modeföretag 4 tveksamma till att profilera 
varumärket med CSR då deras primära kommunikation utgörs av att marknadsföra och sälja 
produkter. Modeföretag 4 utmärker sig då företaget har en vision om att genomgående arbeta 
och kommunicera CSR och ser det som en självklarhet att även profilera sig med ämnet. 
Modeföretag 2 för ett motsatt resonemang, trots ett gediget arbete och kommunikation av 
CSR, då de anser att en varumärkesprofilering med CSR inte har ett marknadsföringsvärde 
och inte heller kommer vara en konkurrenskraft i framtiden. Dock är samtliga modeföretag 
eniga om att det är betydelsefullt och avgörande för företag att informera och kommunicera 
CSR på deras hemsidor, för att påverka konsumenterna och övriga modeföretag i branschen. 
Det framkommer, via det empiriska materialet, att de fem svenska modeföretagen anser att 
profilera sitt varumärke med CSR inte är avgörande för verksamheten. Att profilera sitt 
varumärke med CSR prioriteras inte, utan istället arbetar företagen för att CSR ska vara en 
integrerad och självklar del inom hela organisationen. Modeföretagen vill behålla sin 
befintliga varumärkesprofil som relaterar till deras modeprodukter och istället komplettera 
företagens hemsidor och kommunikation med mer detaljerad och omfattande CSR-
information. Kommunikationen av CSR prioriteras i andra hand och utgör en mindre del av 
företagens totala kommunikation men trots det poängterar företagen att det är av stor vikt att 
effektivt och framgångsrikt kunna förmedla sitt CSR-arbete. Kommunikationen av CSR 
anses, av dem fyra av fem modeföretagen, vara en konkurrenskraft som stärker respektive 
varumärke och genererar i trygga och lojala kunder.    

7 Diskussion 
 
CSR som begrepp måste, enligt Blombäck och Scandelius (2013) samt Thompson (2007), bli 
en del av vardagen för både konsumenter och företag vilket även de fem studerade 
modeföretagen uppmärksammat och därmed kontinuerligt utvecklar och förbättrar deras 
kommunikation av CSR. Det framkommer i det här arbetet att det är en förutsättning att 
företag applicerar och implementerar CSR i alla arbetsområden och processer inom 
verksamheten och sedan kommunicerar informationen vidare. Detta för att ge konsumenter 
möjlighet att bli mer medvetna och upplysta kring hur de kan konsumera och agera för att 
bidra till en mer hållbar framtid inom modebranschen. Det är påtagligt att CSR har blivit ett 
uppmärksammat begrepp för branschen och allmänheten vilket tydligt framkommer hos de 
fem studerade modeföretagen. Fyra av de fem företagen har under de senaste åren påbörjat att 
utveckla och strukturera kommunikationen av CSR, där majoriteten fortfarande är i 
uppstartsfasen. Det faktum att de fem modeföretagen arbetar för att utveckla och förbättra 
CSR-strategier tyder, i enighet med Prasad och Tata (2015) samt Kim och Ferguson (2016), 
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på att kommunikationen av CSR är en viktig del av dagens företags interna såväl som externa 
kommunikation. 

7.1 De studerade företagens arbete och kommunikation kring CSR 
 
Idag utger sig många svenska modeföretag för att de tar socialt och miljömässigt ansvar men 
vid en närmare anblick redogör få företag för hur, vad och när arbetet genomförs. Det blir 
problematiskt när modeföretag enbart presenterar värderingar och åsikter men inga konkreta 
åtgärder och åtaganden vilket leder till en skeptisk inställning gentemot företagen. Kim och 
Ferguson (2016) menar likt Blombäck och Scandelius (2013) att en effektiv kommunikation 
av CSR motverkar konsumenternas skeptiska inställning och förhindrar kritik i media då en 
tydlig och ärlig kommunikation motverkar den allmänna misstron. I dagens samhälle är det 
inte tillräckligt för företag att enbart beskriva vad de engagerar sig i utan det krävs även att 
företag redogör för hur dem konkret arbetar. De studerade modeföretagen som på eget 
initiativ konstruerat ett gediget CSR-arbete inom respektive verksamhet är även de företag 
som för en tydlig, konkret och detaljerad kommunikation på hemsidan. Undersökningarna i 
arbetet indikerar på att de företag som genuint och självgående arbetar med CSR även ser det 
som en självklarhet att redovisa konkreta arbetsprocesser vilket resulterar i ett tydligt och 
informativt informationsflöde på deras hemsidor. De företag som samarbetar med befintliga 
organisationer och inte självständigt arbetar med CSR har mindre insyn i hur det faktiska 
arbetet går till och blir därmed inte kapabla till att delge fullständig fakta om deras 
engagemang. Det kan därmed tolkas att det är fördelaktigt för företag att arbeta med CSR på 
olika nivåer, både genom samarbeten med befintliga organisationer för att stödja och främja 
verksamheter inom branschen men även främst genom egna utformade CSR-initiativ. Fler 
modeföretag bör förstå betydelsen av att utarbeta och driva egna projekt gällande CSR för att 
erhålla fullständig kontroll och insyn i arbetsprocesserna. Detta ger möjlighet för företag att 
vara transparenta och kommunicera arbetet utåt då företaget på egen hand har konstruerat och 
styr koncepten vilket är svårt att uppnå genom enbart samarbeten med redan befintliga, 
välgörande organisationer. Det framkommer genom det empiriska materialet att 
kommunikationen av CSR inte blir lika omfattande och tydlig hos de företag som främst 
arbetar och kommunicerar CSR via samarbeten med andra organisationer. Samarbeten med 
välgörande organisationer är positivt men bör vara en kompletterande del till modeföretags 
självständiga och individuella CSR-initiativ. Vi anser därmed att alla dagens modeföretag bör 
utforma egna projekt rörande CSR för att konkret kunna kommunicera och redogöra för hur, 
vad och när arbetet genomförs. Till synes är det mest betydelsefullt för företag att 
kommunicera och informera hur arbetet genomförs, före att framföra värderingar och åsikter, 
för att skapa en trovärdig och övertygande kommunikation av CSR.  
 
Det uppstår en negativ spiral när företag inte frivilligt och genuint kommunicerar CSR med 
anledning av att företagen, i fråga, inte upplever en tillräckligt stor efterfråga hos deras 
målgrupp. Det finns en uppfattning om att modeföretag väntar på att konsumenterna ska ställa 
krav och påverka företagen till att agera mer hållbart. Därav uppstår en negativ spiral då 
modeföretagen avvaktar och inväntar konsumenternas efterfrågan och krav medan 
konsumenterna, i sin tur, inte ställer krav på företagen på grund av att konsumenterna inte är 
tillräckligt belysta inom ämnet då företagen inte uppmärksammar informationen. Vi anser att 
ansvaret kring kommunikation av CSR inte främst ligger hos konsumenterna utan det är 
företagens uppgift att som inflytelserika aktörer belysa och uppmärksamma ämnet. Det är 
underligt att företag, som alltid i andra fall, strävar efter att skapa nya behov samt ha 
inflytande över konsumenternas val, i den här aspekten, anser att det är konsumenterna själva 
som ska komma underfund med att ett behov finns gällande CSR. Det är företagen som 
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skapar och upprätthåller modebranschen vars framställning av produkter även orsakar skador 
på samhället, människan samt miljön för deras ekonomiska vinning och det är därmed deras 
slutliga ansvar att agera och uppmana till en mer hållbar bransch och konsumtion. Det är en 
komplex situation för konsumenterna att ställa krav på inflytelserika aktörer då det krävs 
kollektiva handlingar för att uppnå önskad effekt och därmed blir det betydligt enklare som 
företag att ta ansvar och kontroll över problematiken. Vi anser därmed att det idag är alla 
modeföretags skyldighet att arbeta, redovisa och kommunicera kring CSR för att i sin tur även 
uppmärksamma och utbilda konsumenterna till att agera hållbart.  

7.2 Möjliga faktorer som bidrar till en ineffektiv  
CSR-kommunikation 

 
Det är uppenbart, bland samtliga studerade företag, att medias kritiska granskning hämmar 
och hindrar modeföretag att våga kommunicera och lyfta fram deras CSR-arbeten. Det finns 
en medvetenhet i modebranschen om att när företag väljer att uppmärksamma och 
offentliggöra deras CSR-arbete och erbjuda en transparens måste hela arbetsprocessen vara 
oklanderlig för att inte nedslås av media. Det leder till att färre företag vågar och vill 
kommunicera CSR externt på grund av rädslan för att smutskastas, vilket även stärks av Kim 
och Ferguson (2016) samt Blombäck och Scandelius (2013). Vi ser ett behov av ett mer 
uppmuntrande klimat där modebranschens verksamma företag får möjligheten att lyfta fram 
deras befintliga CSR-arbete, samtidigt som företagen får utrymme att fortsätta utveckla och 
förbättra de mindre utarbetade delarna, utan att kritiseras allt för hårt under 
utvecklingsprocessen. Det är viktigt med kritik då det uppfyller syftet att hålla företag inom 
etiska och lagrättsliga ramverk däremot måste det finnas en acceptans för att verksamheter är 
under utveckling. Företag inom modebranschen kan inte vänta med att kommunicera deras 
CSR-arbete tills dess att dem är helt färdiga och perfekta. För att möjliggöra en utveckling 
kring företags externa kommunikation av CSR krävs det att samtliga verksamheter inom 
modebranschen uppmuntrar varandra och får utrymme till att reformeras. Om modeföretag 
inte vill eller vågar kommunicera kring deras respektive CSR-initiativ sker ingen utveckling 
då det idag är mer gynnsamt att tiga än att tala, kring sitt arbete med CSR.  
 
Det är få företag som kommunicerar CSR på ett effektivt och innovativt sätt på deras 
hemsidor. Dagens modeföretag, inklusive tre av de fem studerade företagen, är generellt 
dåliga på att lyfta fram information kring CSR på ett tilltalande sätt som motiverar och 
engagerar besökarna på hemsidorna att agera mer hållbart. De studerade modeföretagen har 
tankar och idéer kring sin kommunikation dock består majoriteten av informationen av 
enformiga texter som inte är intresseväckande. I dagens samhälle är det inte tillräckligt med 
den information som de flesta svenska modeföretag presenterar på sina hemsidor. Det finns 
stora visuella och tekniska möjligheter till att skapa innovativa sätt att kommunicera 
informationen på, så att besökarna kan interagera med hemsidornas layout och funktioner. Det 
finns stor potential till att kommunicera CSR på ett effektivt och framgångsrikt sätt som 
engagerar och motiverar mottagaren. Vi anser, precis som de studerade modeföretagen, att 
den externa kommunikationen av CSR hör till framtiden och kommer bli en allt viktigare del 
på företags digitala kanaler. Det är därmed intressant att merparten av företagen uttryckligen 
inte vill profilera sig med CSR. Det går att tolka begreppet profilering olika men CSR, och 
ansvarstagande, måste implementeras och lyftas fram tydligare och i större utsträckning på 
samtliga verksamheters hemsidor. Vi är övertygade om att modeföretag kan framhäva och 
kommunicera CSR utan att det påverkar deras modegrad och varumärkesprofil i oönskad 
riktning. Det är därmed ingen godtycklig ursäkt när företag påstår att CSR-kommunikation tar 
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fokus från deras varumärke och produktförsäljning då kommunikationen av CSR kan 
framhävas samtidigt som den verkar sekundärt.  
 
De intervjuade företagen, som vi anser är relevanta representanter från modebranschen, 
bedömer att CSR kommer vara en betydande del av framtidens modemarknad. Samtliga 
företag ser ett värde i att kommunicera CSR, externt och internt, men inte nödvändigtvis som 
ett marknadsföringsvärde. Det är anmärkningsvärt att ett av modeföretagen, med en tydlig och 
inspirerande CSR-kommunikation på hemsidan, inte vill profilera sig med CSR och inte heller 
ser ett marknadsföringsvärde i att kommunicera det externt. Det framkommer att de fem 
studerade modeföretagen menar på att CSR-kommunikation kommer att vara ett 
normaltillstånd i framtiden och något som samtliga företag inom branschen kommer att arbeta 
med. På så sätt anser ett av företagen att det inte är värdefullt eller konkurrenskraftigt att 
kommunicera CSR externt. Det är högst troligt att fler modeföretag i branschen för samma 
resonemang, som det studerade företaget, vilket är ett resonemang vi inte är beredda att hålla 
med om. Det finns alltid möjlighet för modeföretag att utvecklas ytterligare och det finns 
inget som tyder på att de företag som är pionjärer idag inte kan vara det i framtiden. I takt 
med att samhället utvecklas och förändras kan även arbetet fortsätta i nya dimensioner och på 
så sätt kan CSR-kommunikation förbli en konkurrenskraft och ett marknadsföringsvärde. 
Precis som den konceptuella modellen (Prasad & Tata 2015) visar är det en förutsättning att 
företag har en vilja och ambition att kommunicera CSR för att kunna delge och uppnå en 
effektiv kommunikation. Idag har ännu inte alla företag inom modebranschen den ambition 
och vilja som krävs för den transparens som efterfrågas vilket innebär att det är en lång väg 
kvar innan ett normaltillstånd infaller. Alla företag kommer alltid att arbeta på olika sätt, i 
varierande utsträckning, och det blir därmed svårt att förutse att ett normaltillstånd kan uppstå 
som innefattar samtliga modeföretag i branschen. Det är givetvis önskvärt med ett 
normaltillstånd men svårt att förutse och även om det inträffar kommer det alltid finnas 
utrymme för företag att utvecklas, förbättras och vara innovativa.  

7.3 Tillvägagångssätt för att effektivisera modeföretags  
CSR-kommunikation 

 
Undersökningen har, i enighet med de studerade modeföretagen, visat att kommunikationen 
av CSR på företags hemsidor alltid är en positiv faktor. Modeföretag bör dock mer 
systematiskt och i större utsträckning utnyttja den marknadsföringsyta som deras digitala 
plattformar medför och kommunicera CSR på ett innovativt, smart och intressant sätt. Företag 
bör se det som en strategi kring att behålla besökarna kvar längre på hemsidorna genom att 
presentera olika typer av innehåll och informationsflöden gällande CSR. Ett innehåll på en 
hemsida som består av flera olika delar av material, exempelvis produkter; kampanjer; 
inspirationsmaterial och information om CSR, skapar en helhetsbild som väcker intresse och 
engagemang hos besökarna på hemsidan. Om besökare på hemsidorna kan interagera med en 
visuellt tilltalande CSR-information tillsammans med övrigt säljfrämjande material är det 
troligt att besökarna kommer att stanna längre på hemsidorna, vilket generar i ett mervärde 
som även kan leda till ytterligare försäljning. Uppsatsens resultat antyder på en sannolik 
utveckling där framtidens kommunikation av CSR bygger på en ny struktur av hemsidor där 
informativa löpande texter ersätts av ett inspirerande bild- och videomaterial i samspel med 
företagens produkter och kampanjer. Konsumenternas förkunskap och kompetens gällande 
CSR kommer inte ha någon betydelse då alla typer av kunskapsnivåer kommer att kunna 
vinna på att ta del av informationen som presenteras på hemsidorna. CSR-materialet kommer 
inte att generera i dåligt samvete eller skuldkänslor för att konsumera utan kommer istället att 
uppmuntra konsumenten att ta ansvar och agera mer hållbart. Ifall företag lyckas att 
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presentera information om CSR på ett fängslande och underhållande sätt så kommer det att 
resultera i att konsumenter ser det som både underhållning och utbildning. Detta kan resultera 
i en trygghet och ett gott samvete, för konsumenterna, vid köp då kommunikationen förmedlar 
att konsumtionen påverkar samhället och miljön i mindre negativ utsträckning. Vi anser att 
kommunikationen av CSR endast kan ge positiva effekter för dagens, såväl som framtidens, 
modeföretag och kan leda till ökad försäljning då kunderna känner sig trygga i sitt val av 
varumärken och produkter.  

8 Slutdiskussion och kritiska aspekter på undersökningen  
 
Kommunikationen av CSR har varit ett intressant ämne att behandla och ämnet har även 
betonats vara aktuellt av de fem studerade modeföretagen. De företag som studerats och 
deltagit vid intervjuerna anses representera en generell bild av modebranschens 
kommunikation av CSR och dess olika nivåer och utformningar. Då de fem studerade 
företagen är väl etablerade verksamheter på den svenska modemarknaden och har många års 
erfarenhet av branschen leder det till att arbetet och dess innehåll blir trovärdigt och 
verklighetsförankrat. Datainsamlingen av det empiriska materialet är adekvat då intervjuerna 
och observationerna kompletterar varandra genom att empirin besvarar både vad företagen 
säger sig göra och hur de agerar i praktiken. Det hade varit önskvärt att ta del av information 
från ett större antal företag för att kunna göra en mer omfattande studie och kunna dra 
generella slutsatser kring hur svenska modeföretag kommunicerar CSR. Däremot anser vi att 
det är proportionerligt att undersöka fem modeföretag i förhållande till arbetets storlek. Syftet 
och forskningsfrågorna har genomgående behandlats och varit grundläggande för respektive 
kapitel. Ämnet kommunikation av CSR har visat sig vara ett relativt nytt forskningsområde 
vilket gjort det mer komplicerat att hitta väl citerade och erkända publikationer, därav har 
merparten av de vetenskapliga publikationerna som tillämpats publicerats under de senaste 
åren. Trots det har relevant och pålitlig information kunnat erhållas samt har arbetet 
strukturerats efter en teoretisk modell som visat sig stämma överens med de områden som 
studerats. 
 
Det har visat sig att CSR-kommunikation är en komplex del av modeföretags kommunikation 
då det är svårt att hitta en balans kring hur mycket CSR som ska kommuniceras utan att ta 
fokus från företagets försäljning av produkter. Arbetets ämne har varit komplext att undersöka 
då det är svårt att diskutera och analysera kring kommunikationen av CSR då den påverkas av 
många interna och externa omständigheter. Det blir tydligt genom kontakten med de fem 
modeföretagen att CSR är ett laddat ämne som är starkt kopplat till företagens visioner och 
värderingar. Det framkommer i studien att många företag idag är skeptiska till att delge 
information gällande CSR dels på grund av affärsmässiga aspekter men även av rädsla för att 
bli kritiskt granskade och uthängda av media. Därmed är ämnet kommunikation av CSR 
aktuellt och relevant men även ett komplext och omfattande begrepp att klargöra. Det har 
varit svårt att avgränsa och precisera undersökningsområdet då kommunikationen av CSR 
berör och hänger samman med flera andra aspekter inom företagens arbete med CSR.  

8.1 Validitet 
 
Syftet har varit att undersöka hur svenska modeföretag kan profilera sitt varumärke genom att 
bättre utforma kommunikationen av CSR-arbetet via digitala kanaler, vilket har studerats och 
besvarats med hjälp av det empiriska materialet samt teoretiska ramverk från tidigare 
forskning. Forskningsfrågorna har besvarats genom utförda intervjuer med respektive 
modeföretag samt observationer på företagens hemsidor. Frågan rörande vilken betydelse 
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CSR-kommunikationen har för varumärkesprofilen besvarades genom intervjuerna medan 
frågan gällande hur företagen kommunicerar CSR på deras digitala kanaler besvarades via 
observationer. Den tredje forskningsfrågan angående varför svenska modeföretag väljer att 
profilera sig med CSR besvarades även via intervjuerna men det visade sig att majoriteten av 
företagen inte vill profilera sig med CSR. Därmed behandlades forskningsfrågan ur ett annat 
perspektiv i arbetet men trots det har frågan ändå varit givande och relevant för 
undersökningen och analysen.  
 
Validiteten i arbetet har upprätthållits genom att syftet och forskningsfrågorna har 
harmoniserat med teori och tidigare forskning. Arbetets syfte och forskningsfrågor har 
genomgående varit ledstjärna vid utformning av empiriskt material, teori samt analys och 
diskussion vilket resulterat i validitet i uppsatsen.  

8.2 Reliabilitet 
 
Informationen som har utvunnits från det empiriska materialet är tillförlitligt och relevant då 
samtliga intervjuade personer har en betydande roll, i respektive företag, gällande 
kommunikationen av CSR. Det är väsentligt för arbetets reliabilitet att intervjuer har 
genomförts med respektive modeföretags hållbarhetschef eller liknande befattning som styr 
över företagets kommunikation av CSR. Det teoretiska materialet som tillämpats från tidigare 
forskning är, som tidigare nämnt, relativt nyligen publicerat men är trots det pålitligt och 
trovärdigt. Det kan förefalla att arbetet innehåller ett mindre antal källor men samtliga 
referenser är utvalda med omsorg och tillämpas genomgående i uppsatsens samtliga delar. 
Källorna är vetenskapligt säkrade och har hög relevans för de utförda studierna och erhåller 
en hög trovärdighet.  

8.3 Framtida forskning 
 
Det hade varit intressant och motiverande att se mer forskning inom ämnet kommunikation av 
CSR då vi tror att det är en betydelsefull faktor i framtidens modebransch. Det hade även varit 
intressant att genomföra en liknande studie av mer omfattande karaktär där även företagens 
ledning och ägare deltog i intervjuer. Det framkommer i empirin att ägarna har stort 
inflytande på organisationens kommunikation av CSR och det visade sig även att en del av de 
studerade företagens CSR-kommunikation helt styrdes utefter ägarnas personliga åsikter. 
Genom att intervjua företagsägare och dess ledning hade ytterligare ett perspektiv kunnat 
belysas och tas i beaktning gällande hur svenska modeföretag kommunicerar CSR. 
 
I djupare studier hade det varit intressant att undersöka modeföretag som inte överhuvudtaget 
arbetar med eller kommunicerar CSR och vad de bakomliggande orsakerna är.  
 
Det hade även varit fördelaktigt att studera ett större antal modeföretag för att kunna dra mer 
generella slutsatser och analyser. I framtida forskning, om ett par decennier, vore det önskvärt 
att genomföra en liknande studie för att se hur kommunikationen av CSR har utvecklats och 
vilken betydelse kommunikationen då har för branschen. 
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Bilaga 1 
 
Mall för intervjufrågor 
 
Vill du berätta om hur (företaget) arbetar med CSR?  
 
Vill ni profilera er med CSR?  
 
Hur har ni valt att profilera er med CSR? 
 
Vilket värde finns det för företaget att profilera sig med CSR? 
 
Vilka fördelar finns det för er att profilera/uppmärksamma CSR? 
 
Vilka nackdelar finns det för er att profilera/uppmärksamma CSR? 
 
Upplever ni att konsumenterna är skeptiska kring CSR och den kommunikation ni för?  
 
Varför har ni valt att kommunicera ert CSR-arbete på er hemsida? 
 
Hur har ni valt att kommunicera detta?  
 
Vilka strategier/motiv (eller vilka tankar...) finns bakom kommunikationen? 
 
Vilka är de främsta anledningarna till att ni kommunicerar CSR?  
 
På vilka sätt påverkas era konsumenter av er kommunikation kring CSR?   
 
Är det självklart för er att kommunicera ert CSR-arbete på er hemsida? 
 
Varför har ni valt att kommunicera CSR-arbetet främst på er hemsida? 
 
Finns det en vision om att kommunicera CSR via andra digitala kanaler och sociala medier? 
 
Har ni en strategi kring hur CSR kommuniceras i de olika digitala kanalerna? (Skiljer det sig? 
Har kanalerna olika syften? Inspiration? Säljfokuserat?)   
 
Idag arbetar en del företag med CSR men kommunicerar inte det tydligt utåt. Vad tror du att 
det beror på? 
 
Varför  tror du att konsumenterna ofta aktivt måste leta upp informationen om CSR på 
företags hemsidan?  
 
Varför tror du att informationen om CSR inte är tydligare och mer tillgänglig på många 
företags hemsidor?  
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Hur gör ni för att göra ämnet CSR intressant för konsumenterna på er hemsida?  
 
Hur arbetar ni med att vara transparenta?  
 
Får ni någon feedback eller respons från konsumenter på er kommunikation av CSR? Om ja, 
är den positiv eller negativ?  
 
Upplever ni en efterfråga på information av CSR hos konsumenterna?  
 
Upplever ni att det finns ett glapp mellan konsumenternas efterfrågan och den information 
som ni erhåller? 
 
Är det en faktor som motiverar er till att kommunicera ut informationen?  
 
På vilket sätt bemöter ni konsumenternas efterfråga?  
 
Har ni en vision om att utbilda eller informera konsumenterna om ert arbete med CSR?   
 
Hur kan ni påverka konsumenterna via er kommunikation? 
 
Ser ni några brister i er kommunikation av CSR? 
 
Hur kan ni utveckla och förbättra er kommunikation?  
 
Upplever ni eller finns det krav hos företagets intressenter att ni kommunicerar CSR på 
hemsidan?  
 
Hur kommer ni som företag att arbeta vidare med kommunikationen av CSR på era digitala 
kanaler? 
 
Hur ser ni på kommunikationen av CSR i framtiden?  
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Bilaga 2 
 
Mall för observationsschema 
 
DEL 1. 
OBSERVERA HUR FÖRETAGET I PRAKTIKEN KOMMUNICERAR CSR PÅ 
HEMSIDAN... 
 
Finns det CSR-kommunikation på första sidan? 
 
Finns det tydliga hänvisningar till information om CSR? 
 
Hur tillgänglig är CSR-informationen? 
 
Profilerar företaget sig med CSR? 
 
Framhävs kommunikationen överlag? 
 
Hur mycket information och transparens finns? 
 
Är informationen väl utformad och bearbetad? 
 
Kommuniceras CSR genuint, kreativt och personligt? 
 
Väcker informationen intresse och vilken meddelandeton har texten? 
 
Får konsumenten en tydlig uppfattning om hur företaget arbetar?  
 
Finns företagets hållbarhetsrapport tillgänglig?  
 
Finns det möjlighet för konsumenterna att ställa frågor direkt till företaget som blir 
synliga på hemsidan?  
 
DEL 2.  
OBSERVERA FÖRETAGETS STRUKTUR KRING DERAS KOMMUNIKATION AV 
CSR. ARBETAR FÖRETAGET... 
 
Förutseende eller reaktivt? 
 
Stärkande eller beskyddande? 
 
Direkt eller indirekt? 
 
Profilförstärkande eller profilkorrigerande? 
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