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Abstract 
Background 
Corporate social responsibility or CSR encapsulates how companies work with 
environmental, economic and social responsibility. This is something that tends to be more 
central for companies as we are moving towards a more responsible and conscious society. 
The social responsibility is a concept that seems hard to define according to researchers. 
Beauty and fashion companies that work with social responsibilities through their external 
communication and what consumers perceive from them is not always the same thing. But 
research from the receiving end of the communication becomes relevant when the aim is to 
see how consumers interpret the implemented social responsibility. 
  
Aim  
The purpose of this study is to gain a deeper understanding of consumers perception of social 
responsibility in the external communication from beauty and fashion campaigns. This study 
also communicates a studious empirical knowledge through which the results has been linked 
and offered to encoding/decoding theory and CSR. 
  
Methodology 
This study uses qualitative research and semi structured interviews with focus groups is the 
method used. The point is to collect data that is later used to provide key words and themes 
throughout the text. The transcribed material from the interviews was later on analyzed 
through a thematic text analysis. 
  
Conclusions 
First all the respondents of the semi structured interviews agreed on the visibility of the main 
theme - “festive season”. The respondents later agreed that the social responsibility in 
external communication was different between the three chosen companies. What differed 
our respondents was the attitude they had towards the companies after discussing the social 
responsibility of the campaign. Some agreed that they were still attracted to the campaign 
after they had concluded that there was a lack of responsibility taken and some stated that 
they would not be interested in the clothes shown. This is connected to how social 
responsibility has grown into a norm in our globalized society today. Furthermore, the 
respondent’s previous opinions of the companies affected their judgement of the pictures 
shown from the campaigns. 
  
  
Key Words  
Media and Communication Studies, Corporate Social Responsibility (CSR), Social 
Responsibility, encoding/decoding, Included, Variation 
  
 
 
 
 
 



 

1. Inledning 6 
1.1 Problemformulering 7 
1.2 Syfte och frågeställning 8 
1.3 Kunskapsbidrag 8 
1.4 Disposition 9 

2. Bakgrund 10 
2.1 Ett västerländskt skönhetsideal 10 
2.2 Åhléns 10 
2.3 Zara 11 
2.4 ASOS 12 
2.5 De valda kampanjbilderna 12 

3. Tidigare forskning 13 
3.1 Benetton 14 
3.3 En process i förändring 16 
3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 17 

4. Teori 17 
4.1 Stuart Halls och encoding/decoding 18 
4.2 Encoding/decoding-modellen applicerat på frågeställningen 20 
4.3 CSR - corporate social responsibility 22 
4.4 CSR och socialt ansvar i ett samhälle i förändring 24 
4.5 CSR applicerat på frågeställningen 25 

5. Metod och material 26 
5.1 Insamlingsmetod: Semistrukturerad intervju med fokusgrupper 26 
5.2 Analysmetod: Tematisk textanalys 28 
5.3 Hermeneutiken och bearbetning av material 28 
5.4 Metodkritik 28 
5.5 Val av källor/Källkritik 29 
5.6 Avgränsningar 29 
5.7 Material och urval 30 
5.8 Genomförande 31 
5.9 Genomförande av tematisk textanalys 32 
5.10 Operationalisering av teoretiskt ramverk 33 
5.11 Forskningsetiska reflektioner 34 
5.12 Metodologiska reflektioner 34 

6. Resultat 36 
6.1 Steg 1: Nyckelord 36 
6.2 Steg 2: Citat i relation till nyckelord 37 
6.3 Steg 3: Närvaro och brist av socialt ansvar 40 
6.4 Steg 4: Illustration av mångfald 42 
6.5 Sammanfattning av resultat 43 

7. Analys 44 
7.1 Analys utifrån encoding/decoding 44 



 

7.2 Diskussion med analys utifrån CSR och socialt ansvar 47 

8. Slutdiskussion, slutsats och framtida forskning 49 
8.1 Slutsats 49 
8.2 Framtida forskning 52 

Referenser 53 

Bilagor 57 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 



 

1. Inledning                             
I detta kapitel presenteras uppsatsens ämne och varför det är ett aktuellt och intressant 
fenomen att undersöka. Uppsatsens syfte och frågeställningar beskrivs samt vilket 
kunskapsbidrag som undersökningen bidrar med. 

 
  

“Svenska modejätten slutar att retuschera bort modellernas så kallade ”brister” i sina 

bilder.” 
- Expressen, 28 juli 2018 

  

Sommaren 2018 spreds nyheten att H&M har slutat retuschera sina bilder och istället för att ta 

bort till exempel celluliter, kroppshår eller ärr, som de tidigare har gjort, kommer de nu låta 

modellerna vara oretuscherade. H&M är långt ifrån det första modeföretaget som har slutat 

retuscherar sina bilder och allt fler varumärken har gjort det samma. I somras publicerade 

webbutiken ASOS en kampanj där bilderna på modellen var helt utan retuschering (Expressen 

28.7.2018). Problematiken med retuscherade modeller och exkluderande kampanjer är ett ämne 

som även SVT tar upp i Mia Skäringers serie “Kroppshets” (SVT, 2018). Serien undersöker 

hur vi förhåller oss till våra kroppar, mat och träning och tar upp hur exceptionellt många 

timmar som läggs ner på att tänka på just detta. I första avsnittet intervjuas Xyemei Bian, 

professor i marknadsföring vid University of Kent. Hon poängterar hur forskning har visat att 

ett klädföretag som använder modeller i alla storlekar ökar deras försäljning. Bian menar att 

företag inte borde vara rädda för att ha ett större mångfald på deras modeller då det bara finns 

fördelar med det. (SVT, 2018) 

  

2013 sände Sveriges radio, P4, ett inslag om hur speciellt unga kvinnor mår allt sämre på grund 

av de skönhetsideal som den ständig omges av. (SR, 2013). Användarna av idealen står oftast 

klädföretagen, sociala medier och tv för. SR har i inslaget intervjuat Fredrik Skåntorp, VD för 

klädmärket Gina Tricot, som berättar att de inte anställer modeller som är under 18 år gamla 

men att provkollektionerna görs i storlek 36 EU då det är den mest sålda storleken (ibid). 

Skåntorp menar att det finns en ökad medvetenhet kring att de rådande skönhetsidealen inte är 

sunda och att detta i sin tur förhoppningsvis kan bidra till att de stora modeföretagen slutar att 

bidra till dem. (ibid) 

  

ASOS har blivit hyllade flera gånger för att använda modeller som går emot det skönhetsideal 

som länge har dominerat modeindustrin.  De använder modeller i alla storlekar men har även 



 

brutit nya marker genom att lyfta fram modeller med olika funktionsvariationer. De har länge 

arbetat för att alla ska känna sig representerade i deras kollektioner och sommaren 2018 gjorde 

de en kampanj för regnkläder som är designade att passa personer som använder rullstol. 

(Glamour, 2018) 

  

Allt mer tyder på att ramen för vem och vad som får synas i klädföretags kampanjer håller på 

att utvidgas och inkludera ett större mångfald av människor. Detta är ett resultat av att samhället 

är i förändring och allt fler inser vikten av att ändra synen på vad som får anses vacker. Många 

klädföretag har börjat att ta ansvar för att själva vara en del av denna förändring och tar 

mångfalden i beaktning. 

  

1.1 Problemformulering 
Ett ökat antal kampanjbilder från mode-och skönhetsmärken visar större mångfald på sina 

modeller genom att inkludera fler åldrar, etniciteter, funktionsvariationer och kroppsformer. 

Ramen för vad “skönhet” är har vidgats och det stereotypiska “vackra” inkluderar idag saker 

som tidigare ansågs som skönhetsfel i modebranschen. Det bakomliggande faktorn till att 

företagen väljer att vidga sina ideal kan ses ur ett CSR-perspektiv. CSR, corporate social 

responsibility, är ett område av växande relevans. CSR innebär att företagen inte enbart strävar 

efter ekonomisk vinning, utan även tar ett ansvar för miljön och samhället. 

  

I och med att fler företag har en mer inkluderande kampanj och ett bredare CSR-arbete, finner 

vi det intressant att undersöka hur denna process för tre mode-och skönhetsmärken har 

uppfattats av deras konsumenter. Vi finner detta intressant att undersöka då denna uppsats kan 

bidra med en diskussionen kring vad unga kvinnliga studenters anser om CSR. Även eventuellt 

kunna stärka tesen att det blir allt viktigare för ett företag att ha CSR med i sitt arbete och kravet 

på detta från samhället. CSR berör tre områden, ekonomiskt ansvar, miljömässigt och socialt 

ansvar, vilket är vad denna undersökning kommer att fokusera på. De tre valda företagen är 

ASOS, Zara och Åhléns, som är valda utifrån att de själva har skrivit om att de arbetar med 

CSR, att de har liknande målgrupper samt att vi som forskare är bekanta med företagen. I denna 

studie kommer vi enbart att undersöka de tre valda kampanjerna och inte företagens tidigare 

kampanjer, detta eftersom syftet med undersökningen är baserad på att göra stickprov på hur 

det ser ut i realtid. 

  

Uppsatsen kommer först att beskriva ett historiskt  samt ett nutida perspektiv om varför detta 

ämne är relevant. För att sedan genomföra ett stickprov på tre pågående kampanjer från de 



 

valda företagen och undersöka hur deras målgrupp upplever att socialt ansvar syns. 

Kampanjerna har samma tema, the festive season, som inkluderar festkläder för jul och nyår. 

Med the festive season menas det begrepp som Asos och Åhléns själva benämner den 

kampanjen som de valda kampanjbilderna är hämtade ifrån. Zara använder ett snarlikt begrepp 

som beskriver samma tema. Kampanjbilderna är valda utifrån att de är hämtade samma dag 

och att alla tre företag hade kampanjer med samma tema samtidigt.  

  

För att genomföra studien har två intervjuer med fokusgrupp genomförts, där respondenterna 

har fått se kampanjbilder från de valda företagen och sedan fört en diskussion kring dem. Som 

teoretiskt ramverk kommer uppsatsen att innehålla två teorier. Första teorin är Stuart Halls 

kommunikationsmodell, encoding/decoding. Denna teori är vald för att förklara processen 

genom vilken respondenterna uppfattar kommunikationen från kampanjerna. Den andra teorin, 

CSR, kommer att förklaras genom  Archie B. Carrolls “Pyramid of Corporate Social 

Responsibility” samt Mark S. Schwartz och Carrolls “The Three-Domain Model of CSR”. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna studie ämnar att undersöka om och hur unga kvinnliga konsumenter uppfattar socialt 

ansvar hos mode-och skönhetsvarumärkens kampanjer. För att ge svar ställs följande 

frågeställning med två tillhörande underfrågor att besvaras: 

 

  

Uppfattar konsumenterna, och i så fall på vilket sätt uppfattar de ett mode-och 
skönhetsvarumärkes arbete med socialt ansvar i kampanjen? 
 

➢   På vilket sätt illustreras mångfalden i de valda kampanjerna, utifrån 
respondenternas perspektiv? 

  

➢   Hur värderar konsumenterna det sociala ansvaret i kampanjen? 

  
1.3 Kunskapsbidrag 
Syftet med denna studie är att öka medvetenheten kring hur socialt ansvar syns i 

modekampanjer. Uppsatsen ska ge en överblick över hur samhället förändras inom ramarna för 

vad som får synas i mode- och skönhetskampanjer  samt fylla eventuella kunskapsluckor. Målet 

med undersökningen är att genomföra ett stickprov på tre pågående kampanjer hos tre stora 

klädföretag och undersöka hur företagens målgrupp upplever att socialt ansvar syns. Genom 



 

att öka kunskapen i detta ämne kan vi bidra till medvetenhet kring det sociala ansvaret som 

mode- och skönhetsföretag tar eller inte tar. Denna uppsats skrivs inom medie-och 

kommunikationsvetenskap med inriktning i strategisk kommunikation och kommunikation 

kring social förändring. Detta med anledning av att uppsatsen undersöker CSR, som är ett 

begrepp inom strategisk kommunikation, samt hur samhället håller på att genomgå en 

förändring i socialt ansvar. Vilket i denna studie undersöks i mode-och skönhetsmärkens 

externa kommunikation. 

1.4 Disposition 
Det inledande kapitlet beskriver varför detta ämne är relevant och ger exempel på hur samhället 

har börjat förändras i vad som får visas i mode-och skönhetskampanjer. Följaktligen kommer 

bakgrundskapitlet vilket börjar med fakta om vad ett västerländskt skönhetsideal innebär samt 

en beskrivning av de tre valda företagen och hur de arbetar med socialt ansvar. Tidigare 

forskning tar avstamp med en beskrivning av modeföretaget Benetton och deras arbete med 

socialt ansvar i sina kampanjer. Därefter beskrivs tidigare forskning, som har gjorts om 

kampanjer och användandet av olika typer av modeller. I teorikapitlet presenteras och beskrivs 

de två teorier som undersökningen och analysen kommer använda som teoretiskt ramverk och 

analysmodell. Därefter följer ett metodkapitel där uppsatsens valda metoder noggrant redogörs 

för och beskrivs samt att en operationalisering av analysmodellen görs. I resultatkapitlet 

presenteras det insamlade materialet som sedan analyseras i analysdelen. Uppsatsen avslutas 

med en slutsats och förslag till vidare forskning. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2. Bakgrund                                                                                 

I detta stycke kommer det västerländska skönhetsidealet att beskrivas, för att ge en förståelse 
för hur modevärlden är präglad och styrd av det. Därefter kommer de tre modeföretagen att 
presenteras och en sammanfattning över vad de själva har skrivit om CSR och socialt ansvar 
att listas. 

 

2.1 Ett västerländskt skönhetsideal 
  

“Bilder berättar alltid något om den tid då de gjordes. En samling berättar också något om 

den tid under vilken den tillkommit och om den eller dem som har samlat.” 
-Landon., Kateb, Omöjliga kroppar, 2018 

  

Skönhetsideal är ett begrepp som har ändrat karaktär och betydelse genom historien och i olika 

kulturer (Landon., Kateb, 2018). Vad som anses “vacker” i en tidsepok kan i nästa anses som 

“fult”. Oavsett tid eller kultur så karakteriseras ett skönhetsideal av att sträva efter det 

ouppnåeliga och för att uppnå detta ideal kan hjälpmedel användas, exempelvis en korsett eller 

ett skönhetsingrepp. (ibid) 

  

Rothblum och Solovay (2009) beskriver att i västerländska skönhetsideal har kvinnor oftast 

porträtteras med männen som betraktare. Idealet kännetecknas främst av att en kvinnokropp 

ska vara smal och att vara smal har under 1900-talet och 2000-talet representerat självkontroll, 

ekonomisk status samt modernitet (ibid). 

  

Psykoterapeuten Susie Orbach liknar de västerländska skönhetsidealet med det engelska 

språket. Att precis som engelskan har blivit det internationella språket, har den blonda, smala 

och långbenta kvinnokroppen blivit det internationella idealet (Zeilinger, 2015). Orbach 

beskriver att detta ideal har spridit sig i hela världen och påverkar idag de flesta andra kulturer. 

Vilket i sin tur leder till att människor, främst kvinnor, runt om på jorden nu strävar efter att 

uppnå detta ideal och då också skadar sin kropp och sig själva för att nå dit. (ibid) 

 

 

 



 

2.2 Åhléns 
Åhléns skriver på deras hemsida (2018) att företaget grundades 1899 i Insjön, Dalarna och 

startade som ett familjeägt postorderföretag, Åhlén och Holm (Åhléns, 2018). 2016 lanseras 

Åhléns näthandel och i år, 2018, har de 61 varuhus och omsätter 4,8 miljarder med ungefär 80 

miljoner besök årligen. Deras affärsidé är att de ska sälja en stor blandning av produkter som 

är prisvärda på ett enkelt, inspirerande och lättillgängligt sätt. (ibid) 

  

Socialt ansvar Åhléns 
Det första som kommer upp när man går in under texten “om oss” på Åhléns hemsida är 

rubriken “ett varuhus för alla”. Efter det följer deras text om socialt ansvar 

 

“Vi är ett varuhus för alla. Vi finns över hela Sverige och har ett brett sortiment. Men kärnan 

i vad vi menar med ett varuhus för alla går betydligt djupare än så. Det handlar om ett 

medvetet ställningstagande, ett sätt att tänka som genomsyrar allt vi gör. I våra 

rekryteringsprocesser jobbar vi med tydliga mål gällande könsfördelning , genomsnittsålder 

och internationell bakgrund. Vi undviker stereotyper och utmanar gärna gängse normer. 

Men allra främst märks det i relationen till våra kunder.” 

- Åhléns, Vår historia, 2018 

På Åhléns hemsida påvisas det att dem var tidigt ute med att ta socialt ansvar då de använde 

sig av “vanliga” människor, inte modeller i en uppmärksammad reklamkampanj år 1970. 

  

2.3 Zara 
Grundades 1975 av Amancio Ortega och Rosalia Mera. Idag är Zara en del av klädkoncernen 

Inditex. Zaras affärsidé har hela tiden byggt på att skapa kläder som kunderna vill ha och deras 

kläder har designat med denna utgångspunkt. 1985 har Zara öppnat butiker runt om i hela 

Spanien och i slutet av 90-talet finns det butiker runt om i världen, exempelvis i USA, Sverige 

och Japan och näthandeln lanserades 2010. Omsättningen för Zara är ungefär 18,5 miljarder 

USD och finns i 96 länder. (Inditex, 2018) 

  

Socialt ansvar Zara 
Eftersom att Zara är en del av Inditex länkar Zaras hemsida besökarna vidare till den 

gemensamma hemsidan för Inditex där deras CSR-arbete beskrivs  i en gemensam PDF-fil. 



 

Alla bolagen i “Inditex-group” har en “code of conduct” som beskrivs som obligatoriskt. 

Informationen som finns i en PDF-fil, “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY” 

grundas mycket på “transparency” eller på svenska “transparens”. Utöver detta finnes 

ingenting om huruvida företaget arbetar med socialt ansvar i CSR utan texten handlar snarare 

om hur man som anställd eller aktieägare förväntas bli behandlad utifrån företagets regler. 

2.4 ASOS 

Grundarna för ASOS är Robertson och Quentin Griffiths och de startade företaget 1999 med 

affärsidén var att kopiera trender och kläder som setts på kändisar. Namnet ASOS är en 

förkortning för as seen on screen och 2001 hade företaget öppnat sin hemsida med näthandel 

(the Fact Shop, 2018). ASOS omsätter ungefär 13,6 miljarder kr och på deras hemsida går det 

att hitta över 850 märken och idag ASOS finns i 200 länder (ibid) 

  

Socialt ansvar ASOS 
Det sociala ansvaret genomsyrar ASOS hemsida och under rubriken “om oss” toppas med detta 

citat: “Det är superviktigt för oss att främja en sund kroppsuppfattning. Vi bekänner oss inte 

till några stereotyper och arbetar därför med över två hundra modeller som får representera 

vår målgrupp. Och vi ägnar oss inte heller åt att retuschera deras utseende digital. Här bygger 

vi inte om kroppar eller tar bort bristningar. Våra modeller är en del av ASOS-familjen, och 

vi stöttar dem genom att ha en policy för modellers välbefinnande.” och följs sedan av fyra 

avsnitt där de visar på variation inom etnicitet, sexuell läggning, storlek och funktionsvariation. 

Under den första punkten skriver ASOS att dem “tror på en värld där du har full frihet att vara 

dig själv, oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilka stilar du väljer att äga”. ASOS 

skriver även på hemsidan att: “vår målgrupp (d.v.s. du) är underbart unik. Vi gör allt vi kan 

för att hjälpa dig hitta just din storlek.” vilket tyder på att dem har reflekterat över 

storleksvariation och utesluter därför ingen. ASOS är även partner med GLAAD som är en av 

de största tongivarna inom HBTQ-rörelsen där en könsneutral kollektion skapats för “en 

ständigt accelererande acceptans”.  Vidare i ASOS text om socialt ansvar beskrivs den officiella 

partnern British Paralympic Association där ASOS förser brittiska paralympics-laget med 

dräkter med syftet att både se bra ut samt uppfylla atleternas variation i behov.  (ASOS, “om 

oss”, 2018) 

  

 



 

2.5 De valda kampanjbilderna 
Kampanjbilderna som intervjuobjekten analyserar är alla hämtade vid samma tillfälle, den 

nionde november 2018, från respektive företags hemsida. Bilderna är hämtade från en kampanj 

från varje företag och kampanjerna ämnar att representera the festive season. Vilken innebär 

kläder för jul-och nyårsfesterna. - Se bilaga nr. 1 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

3. Tidigare forskning 
  
I följande kapitel ges en överblick av tidigare forskning kring hur individer porträtteras i 

kampanjer. Benettons uppmärksammade kampanjer ses som en startpunkt, därefter kommer 

tidigare forskning från 2015, om fördelarna i inkluderande kampanjer och slutligen om  hur 

det ser ut i dagsläget. 

 

 3.1 Benetton 

“To achieve greater marketing effectiveness, Benetton decided to forgo traditional 

campaigns with the normative model to enter the unfamiliar area of marketing through 

activism.” 
- Barela, 2003 

  

Ett företag som trotsat normerna i sin externa kommunikation tidigt är Benetton som genom 

sina provokativa kampanjer väckte stora reaktioner hos sina konsumenter (Barela, 2003). Till 

en början gick kampanjerna ut på att gestalta samhällsproblem såsom AIDS, fattigdom och 

hunger. Mellan 1982 och 2003 var det Oliviero Toscani mannen bakom Benettons banbrytande 

kampanjer (Lindholm, 2005). Oliviero använde sig av modeller med olika etniciteter i försök 

att upplösa ekonomiska, politiska och religiösa barriärer som existerar världen över (Barela, 

2003). De provokativa bilderna inkluderar bland annat fångar i väntan på dödsstraff, svårt 

AIDS-sjuka patienter samt bilder med personer av blandade etniciteter. Många var kritiska mot 

Toscani’s kampanjer och hävdade att exploateringen av dessa människor var respektlös och 

oanständig, men Benetton motsatte sig och påvisade att kampanjerna var unika i sin framtoning 

(Ibid). Benettons kampanjer motsatte sig den normativa bilden och föregick som exempel för 

de mer inkluderande kampanjer vi ser idag, även i konservativa länder såsom Turkiet och Iran 

(Ibid). Benettons provokativa kampanjer ses i uppsatsen som ett historiskt avstamp för mer 

inkluderande kampanjer. 

                    
  
 
 
 
 
 
 



 

 3.2 Size-zero vs. average size 
“The pursuit of the size-zero body has filtered down through society to affect ordinary women 

living everyday lives and has become a global social issue, for which the public and 

policymakers believe the media should  be held accountable. “ 
-Xuemein Bian, 2015 

  

Dr Xuemein Bian är professor i marknadsföring vid Newcastle business school, Northumbria 

Universitet och har främst forskat om hur konsumenter uppfattar oetisk eller olaglig 

marknadsföring och produkter. Hennes forskning undersöker även ämnen som 

konsumentbeteenden, varumärkesbyggande samt reklam. ( Northumbria, 2018) 

  

2015 skrev Bian forskningsartikeln“Are size-zero female models always more effective than 

average-sized ones?: Depends on brand and self-esteem!”. Bian undersöker hur konsumenter 

uppfattar användandet av size-zeromodeller (UK 4/EU 32) jämfört med average-sizemodeller 

(i denna undersökning innebär en average size UK 10/EU 38). Syftet med undersökningen var 

att undersöka skillnaden med size-zeromodeller jämfört med average-sizemodeller i reklam för 

modevaruhus. Samt att öka förståelsen för vilka konsekvenser som kommer av att enbart 

använda size-zero modeller. (Bian, 2015) 

  

Bian (2015) ser en trend bland många klädföretag att börja använda allt fler average-

sizemodeller. Hon menar att om fler klädföretag blir medvetna om de positiva effekter som 

kommer av att använda average-sizemodeller så kommer de även att bättre nå ut till sin 

marknad. Många marknadsföringsexperter talar även om behovet av en förändring i 

reklambranschen, framförallt ett ökat användande av modeller som bättre representerar den 

målgrupp de ska sälja till. (Bian, 2015) 

  

I undersökningen har avgränsningen varit unga kvinnliga studenter, mellan 18–25 år. Studien 

genomför tre undersökningar, var av den första är ett förtest för att få fram den genomsnittliga 

klädstorleken hos deltagarna, välja ut två välkända klädmärken som alla deltagarna kände till 

samt att välja ut de bilder som sen skulle användas i de två sista undersökningarna. 

Undersökning två och tre var att testa hur deltagarna reagerar på kampanjer med size-

zeromodeller jämfört med kampanjer med average-sizemodeller. Sedan jämförs resultatet med 

vad deltagarna har för självförtroende. (Bian, 2015) 

  



 

Bian använder i artikeln  Reber och Schwarzs teori om bearbetningseffektivitet och i denna 

undersökning ämnar teorin att undersöka hur konsumenterna bearbetar kampanjer med size-

zeromodeller kontra kampanjer med average-sizemodeller i relation till vilket självförtroende 

deltagarna har. (Bian, 2015) 

  

Det resultat som undersökningen visar är att varumärken som är kända sen tidigare att enbart 

använda size-zeromodeller (artikeln använder Gucci som exempel) varken vinner eller förlorar 

på att använda average-size (Bian, 2015). Dock tjänar nya varumärken, där konsumenter inte 

har associationer till märket sedan innan, mer på att använda average-sizemodeller (ibid). 

Resultatet visar även att det inte är mer åtråvärt för varumärken att använda size-zeromodeller 

framför average-size. (ibid) 

  

Bians artikel och forskning från 2015 ger bevis på att det inte finns anledning för ett varumärke 

att enbart använda size-zeromodeller utan de kan till och med tjäna på att använda modeller 

med större storleksvariation (Bian, 2015). Denna forskning undersöker enbart användandet av 

fler kroppsstorlekar i kampanjer och ger en bra grund att stå på. Detta eftersom den visar på att 

företag inte förlorar, varken ekonomiskt eller på anseendet, att använda större mångfald av 

kroppsstorlekar i deras kampanjer. I denna uppsats kommer undersökningsområdet att breddas 

och inkludera en bredare mångfald. (ibid) 

3.3 En process i förändring 

Eftersom denna uppsats undersöker en process i förändring och vår studie ämnar utföra ett 

stickprov på tre olika klädmärken och undersöka en specifik reklamkampanj under “festive 

season” 2018. Förändringen som sker är att det finns en ökad trend i modeindustrin att 

klädmärken tar socialt ansvar i form av att använda en mångfald av modeller, där alla 

etniciteter, kroppsformer, kön och funktionsvariationer får ta plats. Under New York fashion 

week hade designern Talisha Whites en 21 årig modell, Marian Avila, med Downs syndrom 

som gick på catwalken (Aftonbladet, 2018). Designer säger själv: 

  

“Jag gillar att visa upp alla typer av tjejer, från väldigt uppklädda tjejer till modeller i 

rullstolar, modeller med Downs syndrom, modeller som är 120 cm långa och fått höra att de 

aldrig kan bli modell” 
Talisha Whites i Aftonbladet, 2018 

  



 

Att fler klädmärken och designers har blivit mer inkluderande i val av modeller är något som 

uppmärksammas allt mer. Som tidigare nämnt hade ASOS i somras en reklamkampanj för 

regnkläder som i sin tur designade för att passa alla, även de som använder rullstol. (Lopez, 

2018) 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskning som har presenterats visar på att mångfald i kampanjer är process som 

har varit under förändring i många år. Forskningen visar också att det allt fler bevis på att 

företag som använder en större mångfald i sina kampanjer, i detta fall storleksvariationer, inte 

förlorar på det. Förändringen inom vad som får synas i kampanjer är något som pågår nu och 

är i städning rörelse vilket gör det svårt att hitta tidigare forskning som berör kampanjer som 

innehåller mer precist den mångfald som denna uppsats ämnar att undersöka. I brist av 

vetenskaplig forskning presenteras i detta avsnitt två artiklar, som visar på den förändring som 

nämnts. 

 

 
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

4. Teori 
Detta kapitel beskriver uppsatsens teoretiska ramverk och hur det ska appliceras i denna 
undersökning. Det kommer att redogöras för Stuart Halls teori encoding/decoding som sedan 
kommer att modifieras utifrån uppsatsens syfte. Vidare ges en övergripande förklaring av CSR 
som i sin tur förklaras genom Archie B. Carrolls modell “The Pyramid of Corporate Social 
Responsibility”. Sedan följer kritik mot tidigare nämn modell samt Mark S. Schwartz och 
Archie B. Carrolls modell “The Three-Domain Model of CSR”. 

 

4.1 Stuart Halls och encoding/decoding 
En av de mer kända modellerna inom kommunikation är Stuart Halls encoding/decoding 

modell. Bengtson m.fl. (2017) beskriver att Hall utvecklade modellen under tidigt 70-tal och 

modellen är baserad på ett försök att sammanföra transmissionsmodellen med 

ritualperspektivet (Bengtson m.fl. 2017). Syftet med encoding/decoding modellen var att få en 

kommunikationsmodell som kunde beskriva meningsskapande och diskurs. (Bengtson m.fl., 

2017) 

 
Figur 1 

Hall (2006) beskriver att ett meddelande först uppstår hos avsändaren i de kunskapsramar, 

tekniska verktyg och produktionsförhållanden som avsändaren besitter. På samma sätt som ett 

meddelande uppstår hos avsändaren så tolkar mottagaren meddelandet utifrån sina 



 

kunskapsramar, tekniska verktyg och produktionsförhållanden. Modellen bygger på ett kritiskt 

tänkande och Hall (2006) menar att ett meddelande inte kan få effekt om det inte först uppstår 

en mening. Meningen finns hos både avsändaren och mottagaren. Meningen blir i sin tur nästa 

steg i encoding/decoding modellen, att meddelandet får en mening, eller som Hall också säger, 

en meningsstruktur (ibid). Dessa två steg tillsammans inkodas i tredje steget och blir till det 

meddelande som skickas iväg. Avkodningen är det första som sker när mottagaren tar emot 

meddelandet och innebär en spegelvänd process mot inkodningen. Mottagaren avkodar 

meddelandet genom att se meningsstrukturen som sedan tolkas och förstås utifrån vilka 

kunskapsramar, produktionsförhållanden samt tekniska hjälpmedel som mottagaren besitter. 

(ibid) 

  

En grundläggande faktor som skiljer Halls modell från andra, är att den poängterar att 

inkodningen av meddelandet sker vinklat vilket betyder att meddelandet gynnar vissa 

tolkningar över andra (Ekström., Larsson, 2010). Halls modell syftar på att människor tolkar 

olika eftersom alla är olika och har individuella kunskapsramar. Den tolkning som föredras 

benämner Hall som preferred reading (ibid). Inkodningen sker som tredje steget i modellen 

och avkodningen sker på samma sätt som inkodningen, mottagaren avkodar meddelandet där 

ett visst perspektiv gynnas. Hur något tolkas beror på inom vilket spektrum som tolkningen 

befinner sig. Det kan också beskrivas med begreppet diskurs som syftar till att användaren 

skapar ett meddelande utifrån den diskurs som hen befinner sig i och mottagaren i sin tur förstår 

meddelandet i relation till sin diskurs. (ibid) 

  

För att exemplifiera använder Hall (2006) händelser som blir till historiska händelser när de 

sänds både visuellt och auditivt i ett tv-program. Hall (2006) menar att för att en händelse ska 

bli en kommunikativ händelse måste den först blivit historisk. Detta kan också beskrivas genom 

att en händelse blir historisk när den blir diskursiv och får en meningsstruktur, vilket är steg 

två och fyra i Halls encoding/decoding modell. För att händelsen ska bli kommunikation måste 

den gå igenom alla steg och till sist avkodas av mottagaren. (ibid) 

  

Det kan förekomma att meddelandet inte kan mottas, During (2007) skildrar hur Hall menade 

att ett meddelande kan enbart mottas om det är identifierbart för mottagaren samt 

ändamålsenligt. Om ett meddelande inte är identifierbart beror det på att mottagaren har 

annorlunda tekniska möjligheter, kunskapsramar eller produktionsförhållanden vilket leder till 

att det blir svårt att tolka och förstå meddelandets syfte. Det är alltså i en sammanhängande 

diskurs som cirkulationen i kommunikation kan uppstå. (During, 2007) 



 

  

Ekström och Larsson (2010) förklarar att genom encoding/decoding modellen kan man urskilja 

de normer och värderingar som döljer sig i ett meddelande. Normer och värderingar är 

utformade från de rådande diskurserna i samhället (ibid). Mottagaren förhåller sig till tre olika 

förhållningssätt när de uppfattar ett meddelande. Mest förekommande kallas den dominerande 

läsningen och innebär att mottagaren läser meddelandet passivt, utan ambition att kritiskt läsa 

det. Om mottagaren delvis ställer sig kritiskt till meddelandet kallas det den förmedlande 

läsningen. Den oppositionella läsningen är det tredje förhållningssättet och förekommer när 

mottagaren förhåller sig enbart kritiskt till vilket budskap meddelandet har. (ibid) 

  

Bengtson m.fl. (2017) tar upp att Halls modell tog inspiration från semiotiken och av Karl 

Marxs modell för hur varor får sitt värde på en marknad genom att de cirkulerar, också kallat 

en varucirkluationsprocess. Processen består av produktion, cirkulation, distribution och 

konsumtion. Modellen är uppbyggd med dessa delar som är individuella och kan analyseras 

var och en för sig men alla behövs tillsammans för att skapa ett syfte och för att få 

cirkulationsprocessen att fungera (ibid). Bengtson m.fl. (2017) skriver att Hall ser 

kommunikation på samma sätt, som sammanlänkade delar som kan analyseras separat men det 

är enbart tillsammans som delarna skapar kommunikation. Kommunikation får en 

meningsstruktur och blir således komplett när cirkeln är sluten. (ibid) 

  

Halls encoding/decoding modell har, som Bengtson m.fl. (2017) nämner, fått stor spridning 

inom medie-och kommunikationsvetenskap. Den kritik som riktats mot modellen handlar 

främst om att den är väldigt lik en matematisk kommunikationsmodell, då den är strukturerad 

och beskriver ett abstrakt fenomen, kommunikation, som något mer platt och enkelt.  Detta är 

raka motsatsen till encoding/decodingsmodellens syfte. En annan kritik som har riktats till 

modellen är när den har misstolkats. Bengtson m.fl. (2017) menar att den mest förekommande 

misstolkningen är att tro att tolkningen enbart styrs av avsändarens eller mottagarens 

intentioner. Det är en misstolkning skriver Bengtson m.fl. (2017) eftersom Halls modell inte 

tar upp någon om människor intentioner. 

  

 

 



 

4.2 Encoding/decoding-modellen applicerat på frågeställningen 

Halls encoding/decoding modell beskriver hur ett meddelande skapas hos en avsändare i 

dennes diskurs, kunskapsramar och tekniska möjligheter för att sedan nå mottagaren. 

Mottagaren i sin tur förstår meddelandet på ett av de tre förhållningssätt som tidigare nämns, i 

kombination med den diskursen, kunskapsram och teknisk möjlighet som mottagaren besitter 

(Ekström., Larsson, 2010).  Halls modell kommer att appliceras i studien för att förstå hur våra 

respondenter uppfattar det budskap som klädföretagen sänder i form av kampanjbilder. Med 

hjälp av encoding/decoding modellen kan intervjuobjektens svar förstås utifrån hur de avkodar 

kampanjerna samt få en förståelse över hur diskursen kring respondenternas uppfattning om 

hur socialt ansvar ser ut. (ibid) 

  
I uppsatsen appliceras Stuart Halls teori på den valda forskningsfrågan och modellen 

modifieras genom att några av variablerna har anpassats för att mer specifikt passa till denna 

undersökningen. För att underlätta beskrivningen har varje steg fått ett nummer. De variabler 

som har ändrats är i steg ett, fyra och sju. 

 

 
Figur 2 
  

Denna modell är tänkt att undersöka hur extern kommunikation, i detta fall i form av en 

kampanj, skapas hos företagen, avsändaren, och sedan mottas av målgruppen. Modellen 



 

kommer att appliceras i analysen och då är det främst steg sju som är relevant, det vill säga hur 

målgruppen uppfattar och avkodar kampanjerna. 

  

Steg ett beskriver inom vilka ramar och med vilket syfte som ett företag skapar en kampanj. 

Syftet med de kampanjerna som används i denna undersökning är att informera målgruppen att 

klädföretagen säljer kläder inför the festive season. Kampanjerna utformas även utifrån en viss 

estetik, exempelvis att kampanjen ska representera företagets stil och anpassas efter affärsidén. 

Socialt ansvar syftar till att de tre valda företagen alla har uttryckt att de arbetar med CSR och 

socialt ansvar (se bakgrund). Som Hall (2006) beskriver, formas ett meddelande inom de 

kunskapsramar, tekniska möjligheter samt produktionsförhållanden som användaren förhåller 

sig till och i denna modell beskriver variablerna mer specifikt vilka delar en kampanj skapas 

av. Syftet med kampanjen liknas alltså med produktionsförhållanden inom vilken kampanjen 

skapas i, tekniska möjligheter är här estetik och hur kampanjen ska se ut visuellt. 

Kunskapsramar är ett brett begrepp men i denna modell ämnar det socialt ansvar, då företagen 

själva har satt upp ramar, inom vilka de arbetar med socialt ansvar. (Hall, 2006) 

  

Steg två innebär att syfte, estetik och socialt ansvar, tillsammans får en sammanhängande 

meningsstruktur och kodas in (steg tre) i den pågående kampanjen (steg fyra). (Hall, 2006). 

Mottagarna av kampanjen är företagens målgrupp och de avkodar meddelandet. Målgruppen 

avkodar kampanjen till att börja med genom att identifiera att det är en kampanj och vad 

kampanjen i sin tur vill meddela (steg sex). Därefter utgår de först utifrån vad de ser och 

uppmärksammar, exempelvis att det är en klädkampanj för the festive season. Estetiska 

preferenser innebär att målgruppen tycker att kampanjen är tilltalande. Om det visar sig att 

målgruppen ser det sociala ansvaret eller om de är av motsatt åsikt och anser att kampanjen har 

ett bristande socialt ansvar visar det på hur de har uppfattat kampanjen men också utifrån hur 

medvetna målgruppen är om socialt ansvar.  (Hall, 2006) 

 

 

 
 
 



 

4.3 CSR - corporate social responsibility 

Begreppet CSR har funnits länge och tolkats på en rad olika sätt av bland annat EU och FN 

(Löhman., Steinholtz, 2003). I boken Det ansvarsfulla företaget: Corporate Social 

Responsibility i praktiken finnes EU-kommissionens definition av Corporate Social 

Responsibility som lyder: ”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar 

sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, 

utöver vad lagen kräver” (EU:s vitbok, 2002, Löhman., Steinholtz, 2003). EU-kommissionens 

definition är en bland många och något alla akademiker inom ämnet verkar ha gemensamt är 

åsikten att begreppet är just svårdefinierat. Detta i och med att associationerna kan variera i och 

med de områden som begreppet appliceras på (Hill, 2018). Vilket i sin tur gör det relevant för 

företag att definiera vilka ansvarsområden som blir relevanta för just dem som företag och för 

deras konsumenter (Löhman., Steinholtz, 2003). 

  

För att lättare kunna förklara CSR kommer Archie B. Carrolls (1991) pyramidteori att 

förklaras. Pyramiden utgörs av fyra delar och den första delen, räknat nedifrån, utgör botten av 

pyramiden och är det ekonomiska ansvaret hos företag som ses som lönsamhet (Carroll, 1998). 

Del två utgörs av det juridiska ansvar som innefattar de regler och lagar som företaget bör ta 

hänsyn till. Del tre handlar om det etiska ansvar som företaget förväntas ta (ibid). Detta är i sin 

tur ingen skyldighet men något som påvisats ge både positivt rykte och ekonomisk lönsamhet. 

Den sista och översta delen av pyramiden utgörs av det filantropiska steget. Det berör 

önskvärda aktiviteter som gynnar samhället i stort, exempelvis sponsring, samarbeten med 

organisationer eller kulturella ändamål (ibid).

 
Figur 3. The Pyramid of Corporate Social Responsibility (1998) 



 

Modellen blev kritiserad och ifrågasatt redan när den publicerades då den ansågs vara 

hierarkisk i sin utformning och att filantropin således ansågs vara det högst värderade och 

därför något som företag främst borde sträva efter (Schwarts & Carroll, 2003). Den lägsta nivån 

av ansvar enligt Carroll (1998), om man ser till den hierarkiska ordningen i pyramiden, uppstår 

då företaget skapar så stor lönsamhet som möjligt inom ramen av landets lagar. Detta kan ses 

som föråldrat då det sociala ansvaret inom CSR, som gestaltas genom etiskt och filantropiskt 

ansvar i Carrolls pyramid har kommit att bli mer relevant än någonsin tidigare i dagens industri 

(Löhman & Steinholtz, 2003). 

  

 
Figur 4. The Three-Domain Model of CSR (2003) 

  

Efter kritiken förtydligades Carrolls ” Pyramid of Corporate Social Responsibility” med hjälp 

av Mark S. Schwartz i en modell som fick namnet “The Three-Domain Model of CSR”. 

Modellen bytte utformning och visar nu inget hierarkiskt ansvar utan snarare ett samspel för 

att skapa värde samt att filantropin togs bort då det redan ansågs vara integrerat i etik 

(Schwarts., Carroll, 2003). Filantropin och etiken i samspel är det som i uppsatsen liknas med 

socialt ansvar. 

 

 



 

4.4 CSR och socialt ansvar i ett samhälle i förändring 

Genom att titta på de två modellerna; ”Pyramid of Corporate Social Responsibility” från 

Carroll år 1991 och ”Three-Domain Model of CSR” från Schwarts och Carroll år 2003 ser man 

att CSR har utvecklats genom tid. Det etiska ansvaret som i denna text refereras till som det 

sociala ansvaret har fått högre status och samtidigt blivit ett större krav från dagens 

konsumenter (Löhman., Steinholtz, 2003). Det sociala ansvaret blir således inte lika ”frivilligt” 

längre och tvingar företagen arbeta mer aktivt inom både miljö och socialt ansvar för att kunna 

behålla sina konsumenter (ibid). Två bidragande faktorer till detta är att handeln de senare 

decennierna blivit mer globaliserad vilket har lett till en större medvetenhet hos konsumenter 

och samtidigt en maktförskjutning från politikerna till konsumenterna som i sin tur blir mer 

selektiva i sin konsumtion (ibid). Det kan ses som en konsekvens av globaliseringen och 

digitaliseringen där vi som konsumenter har tillgång till mer information och på så sätt blir mer 

medvetna och kritiska. Produkten måste således vara något som konsumenten vill identifiera 

sig med och idag tenderar gemene man att vara både mer kritisk och miljömedveten än för 30 

år sedan (Löhman., Steinholtz, 2003). På så sätt kan vi se hur socialt ansvar blir ett krav och då 

samtidigt en skyldighet från företaget gentemot sina kunder (ibid). 

4.5 CSR applicerat på frågeställningen 

CSR används i denna uppsats som en teori för att påvisa relevans såväl historiskt som i nutida 

kontext. Den stärker argumentet om ett samhälle i förändring då den visar på den moderna 

medvetenheten och makten hos konsumenterna. Teorin visar på att det redan tidigt var av värde 

att representera filantropiskt och etiskt ansvar, som gestaltas som socialt ansvar i denna uppsats 

och hur det gått från ett värdefullt initiativ till en skyldighet för företagen. CSR kompletterar 

Halls teori då den tar vid när Halls avkodning är gjord och kan fortsätta diskussionen kring hur 

respondenterna har uppfattat det sociala ansvaret. 

  

  
  
  
  
  
  



 

5. Metod och material 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens forskningsmetodik och vald datainsamlings samt en 
motivering till varför de har valts. Därefter förklaras genomförandet i förhållande till 
avgränsningar, urval, och forskningsansats samt en kritisk analys kring vald fokusgrupp. 
Därefter en förklaring kring hur det insamlade materialet bearbetats och analyserats. 
Avslutningsvis framställs en redovisning kring etiska aspekter och reflektioner kring 
metodologin. 
  

 

5.1 Insamlingsmetod: Semistrukturerad intervju med fokusgrupper 

Syftet med uppsatsen är att bidra med en djupare förståelse i det valda fältet och således 

tillämpas en kvalitativ forskningsmetod (Holme., Solvang, 1997). Ahrne och Svensson (2015) 

hävdar att för att erhålla djupare essens kring ett fenomen tillämpas kvalitativ forskning. Därför 

har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer med fokusgrupper (ibid). Hansen 

och Machin menar att, varför det kan vara bättra att välja en fokusgrupp framför individuella 

intervjuer är att i en grupp med personer kan dynamik uppstå och leda till en mer djupgående 

diskussion. Att studera medier och analysera dem är även en naturlig del i det vi människor 

redan gör tillsammans med andra. I en fokusgrupp uppstår det lätt en naturlig diskussion och 

validiteten blir då hög men nackdelen är att det kan vara tidskrävande (Hansen., Machin, 2013). 

  

Utformningen av en intervju kan variera men valet av fokusgrupp är ofta vald som 

intervjumetod i medieundersökningar och det är en metod att föredra då den passar bra i 

undersökningar inom medie- och kommunikationsvetenskap (Hansen., Machin, 2013). 

Metodvalet i detta fall grundas i behovet av relevans i det insamlade materialets innehåll som 

krävs för att kunna avläsa nyckelord och teman i intervjun (Bryman 2015). Semistrukturerade 

intervjuer med fokusgrupp anses således vara ett lämpligt val då syftet är att låta respondenterna 

få utrymme att själva redogöra för sina erfarenheter. Detta genom att reflektera över sin egen 

bildanalys och relatera denna till deras tidigare erfarenheter av företagen. 

  

Semistrukturerad intervju, även kallad halvstrukturerad intervju, innebär att frågorna är öppna 

och ska snarare leda samtalet i rätt diskussion och riktning, än att styra varje svar (Hansen., 

Machin, 2013). Metodvalet har således gett möjlighet att låta intervjun utformas till en 

diskussion där respondenterna för samtalet framåt och forskaren i sin tur kan ställa frågor för 

att återgå till ämnet om detta skulle anses nödvändigt. Detta ger även utrymme för en viss del 

improvisation att anpassa de öppna frågorna efter respondenternas diskussion som i sin tur gör 



 

det lättare för moderatorn att få ut ett mer innehållsrikt material från intervjun (Bryman 2015). 

Intervjuledarens roll liknar mer en moderator eller samtalsledare än någon som leder samtalet 

i detta fall (Lindstedt 2017). På så sätt minskar vi som forskare intervjuareffekten (Esaiasson 

et. al., 2012). Genomförandet av en fokusgruppsintervju börjar, på samma sätt som enkätmetod 

eller en strukturerad intervju, med en forskningsfråga och ett tema för vad som ska undersökas 

(Hansen., Machin, 2013). Genom utformningen av vår intervjuguide ämnar vi som forskare att 

erhålla öppna frågor där respondenterna ges utrymme för egen tolkning och analys av de bilder 

som visas. 

  

Apropå tolkning av bilderna som visas under intervjun är det viktigt att poängtera att 

respondenterna gör en semiotisk bildanalys. Semiotik innefattar många olika teorier kring 

tolkning av tecken vilket i sin tur består av ett materiellt uttryck samt ett immateriellt innehåll. 

Exempel på detta kan vara en vägskylt som med sitt materiella tecken (skylten) innebär det 

immateriella budskapet att bilar har väjningsplikt för fotgängare. Det som förenar de två kallas 

kod och koden kan variera människor emellan beroende på var man kommer ifrån och vilken 

kultur man lever i. Uttrycket kan variera i betydelse beroende på vilken kontext den som 

uppfattar det har att relatera till (Gripsrud, Andersson 2002). Med tanke på att urvalet av 

samtliga respondenterna är lika, innebär detta att koden som de analyser bilderna genom 

kommer vara relativt lika för alla. För att göra en semiotisk bildanalys går respondenterna 

genom två nivåer av analys. Till att börja med denotation där de undersöker innehållet i bilden, 

det vill säga vad som skildras. Sedan undersöker de bildens uttryck genom konnotation, det vill 

säga hur innehållet skildras. (ibid) Bildanalys är något vi omedvetet, eller medvetet gör 

dagligen då vi idag oavbrutet är omgivna av bilder i form av reklamer, i tidningar och, som 

denna studie ämnar undersöka, kampanjer. Studien undersöker främst CSR som är genuin, det 

vill säga att det inte har någon annan agenda än att agera samhällsnyttigt i detta fall. 

Intervjuguiden har utformats för att få reda på huruvida respondenterna upplever det genuina 

sociala ansvaret. Något som är svårt att komma ifrån är att det trots allt påvisats vara 

ekonomiskt gynnsamt att interagera mer socialt ansvar i extern kommunikation och att detta 

kan vara den bakomliggande faktorn för företags arbete med CSR väljer vi att se det som 

genuint. Semiotiken påverkar alltså hur respondenterna ser och tolkar bilden och koden inom 

vilken de tolkar budskapet avgör om de ser kampanjen som genuin eller inte.  

 



 

5.2 Analysmetod: Tematisk textanalys 

En kvalitativ textanalys kan genomföras på två sätt, antingen för att kritiskt granska texten eller 

för att systematisera innehållet. I en tematisk textanalys systematiseras innehållet. När man 

systematiserar texten innebär det tre delar; klargöra tankestrukturen, ordna logiskt samt 

klassificera innehållet (Esaiasson et. al, 2017). Denna systematiserande textanalys ämnar att 

logiskt ordna texten. För att ordna texten logiskt kategoriserar man systematiskt texten efter 

olika teman. Olika teman kan exempelvis innebära att man letar efter värdeord eller att man 

delar in texten efter ämne. (ibid) 

  

En kvalitativ textanalys används som analysmetod då det är en text som är i fokus och det som 

ska analyseras. Oavsett vilken av de tre insamlingsmetoderna som är nämnda så blir materialet 

någon form av text. Fördelen av att använda en systematisk och tematisk textanalys blir att man 

kan fånga in helheten men även mindre delar. Nackdelen kan vara att man måste vara noggrann 

och det kan bli tidskrävande. (Esaiasson et. al, 2017) 

5.3 Hermeneutiken och bearbetning av material 

Hermeneutik ämnar att förklara vetskapen i läran om förståelse av diskurser eller i detta fall, 

tolka och förstå en viss kampanj (Kvale, 1997). Med den hermeneutiska traditionen som 

utgångspunkt i analysen har analysprocessen och tolkningen av insamlat material utgått från 

tre steg; kodning, tematisering som slutligen summeras (Lindgren, 2011). Kodningen gjordes 

på det transkriberade materialet för att utvinna teman och nyckelord som senare används i 

analysmodellen som visats ovan (ibid). Kodningen utfördes i datorn för att lättare kunna 

utvinna önskvärt material där man med enkelhet kan se förekomsten och frekvensen av valda 

nyckelord och teman. 

5.4 Metodkritik 
Det finns tre huvudsakliga nackdelar med att låta intervjun formas in till en diskussion, vilket 

ofta blir resultatet i en semistrukturerad intervju med fokusgrupp. Till att börja med, valet av 

intervjurespondenter där problem kan uppstå med dominanta intervjurespondenter, 

intervjurespondenter som är tysta eller svarar med ja eller nej. Om detta skulle uppstå är det 

viktigt för intervjuns moderator att vara effektiv i byte av frågor eller avbryta respondenter och 

fördela ordet. Ytterligare ett problem som bygger på respondenterna är dynamiken dem 

emellan. Om vi skulle råka ut för en väldigt dominant respondent eller någon med extremt 

tydliga åsikter kan detta leda till att resterande respondenter inte nödvändigtvis vågar yttra 



 

åsikter som strider mot dennes. Dynamiken blir således av vikt för att alla i gruppen skall 

komma till tals. Slutligen är det viktigt att alla respondenter känner sig bekväma nog för att 

kunna tala fritt och svara ärligt. Risken blir att respondenterna uppger så kallade “politiskt 

korrekta” svar vilket inte återspeglar deras personliga åsikter av kampanjerna utan vad de tror 

förväntas av dem. Trots detta tror vi fortfarande att fördelarna med fokusgruppsintervjuer väger 

över dessa risker. (Hansen., Machin, 2013) Det vi upplevde under intervjuerna var att vissa 

pratade lite mer än andra men att det överhängande var en bra balans mellan respondenterna 

och alla fick komma till tals. Vi upplevde även att alla respondenter kände sig trygga med att 

yttra sina åsikter. 

5.5 Val av källor/Källkritik 
Litteraturen som använts är främst kurslitteratur från medie-och kommunikationsvetenskapliga 

kurser eller litteratur som blivit rekommenderad från handledarna och främst vår egen 

handledare. Samtlig litteratur har bidragit med relevanta källor för vår studie inom ramarna för 

medie-och kommunikationsvetenskap. Exempelvis har litteratur kring metod varit 

metodböcker med inriktning på det valda ämnet. Den litteratur som använts för att redogöra 

för teori har varit specifik litteratur för de valda teorierna. 

  

De artiklar och vetenskapliga skrifter som använts har varit av vikt för att beskriva varför detta 

ämne är intressant och relevant. Artiklarna och de vetenskapliga skrifterna har enbart används 

i inledning, bakgrund samt tidigare forskning. Detta med anledningen av att ge läsaren en 

förståelse för varför samhället ser ut som det gör och hur det är i förändring. Alla artiklar från 

tidskrifter är hämtade från Retriever Research. De vetenskapliga artiklarna är hämtade från 

Google Scholar och för att veta att dessa källor har legitimitet har de alla anknytning till 

välkända universitet eller publicerade av välkända utgivare. 

  

Hemsidorna som besökts under studiens insamlingsfas är de tre valda företagens egna 

hemsidor, alltså ASOS, Zara och Åhléns. Det material som hämtats har använts för att visa att 

företagen arbetar med CSR och socialt ansvar. Under avsnittet tidigare forskning har ett 

program från Sveriges television används som en källa för att påvisa studiens relevans i dagens 

diskurs. 

 

 



 

5.6 Avgränsningar 
Eftersom studien ämnar undersöka huruvida konsumenterna uppfattar, och på vilket sätt de i 

så fall uppfattar företagets arbete med socialt ansvar har avgränsningar för urval av 

intervjuobjekt gjorts. Studien har avgränsats till att undersöka tre mode- och skönhetsföretags 

kampanjer, där företagen har en gemensam målgrupp, unga kvinnor. ASOS, Zara och Åhléns 

har också valts utifrån att de har en stor omsättning. Studiens respondenter är åtta kvinnor och 

antalet har avgränsats utifrån hur stor en fokusgrupp bör vara för bäst effekt. Studien avgränsar 

även CSR till att enbart fokusera på socialt. 

5.7 Material och urval 
De tre företagen, ASOS, Zara och Åhléns, har valts ut baserat på företagens gemensamma 

målgrupp, storlek (omsättning), prisklass samt att de alla finns på den svenska marknaden. 

  

Valet att göra två semistrukturerade intervjuer med fokusgrupper har sin grund i att intervjuerna 

kan ta olika inriktningar (Hansen., Machin, 2013). Två olika fokusgrupper gör det således 

möjligt för oss att jämföra och se likheter mellan de två. Detta för att få en bredare uppfattning 

av diskursen kring socialt ansvar utifrån de tre valda företagen. Semistrukturerad eller öppen 

intervju innebär att intervjuledaren enbart leder diskussionen mot det ämne som ska analyseras 

utan att ställa direkta frågor till intervjuobjekten. Fördelen med detta blir att intervjuobjekten 

kan tala fritt och på så sätt säger vad de verkligen tycker. Nackdelen kan vara att diskussionen 

leder in på andra ämnen (Ekström., Larsson 2010). 

  

Urvalet grundas i att studien kräver att intervjuobjekten för den semistrukturerade intervjun på 

ett eller annat sätt kommit i kontakt med de tre valda mode- och skönhetsföretagen. Vi har även 

valt att enbart ha kvinnliga intervjuobjekt då vi anser att dessa generellt, i dagens diskurs, 

påverkas mer av den det externt kommunikativa sociala ansvaret från den valda typen av 

företag. En åldersavgränsning har gjorts då vi förstått att de tre valda företagen i störst 

utsträckning har en målgrupp i åldern 20–25 år.  Majoriteten av respondenterna är personer vi 

som forskare tidigare haft kontakt med. Detta gör att vi har gått in med vetskapen att dessa 

kvinnor tidigare kommit i kontakt med de valda företagen samt att de alla är införstådda på 

syftet med studien (Hansen., Machin, 2013). Således används ett bekvämlighetsurval 

(Ekström., Larsson 2010). Vi är medvetna om att denna typ av urvalsmetod ger risk för att välja 

deltagare partiskt. Trots detta anser vi att det inte påverkar undersökningen i stort då vi inte är 

medvetna om respondenternas åsikter om socialt ansvar eller om kampanjerna sen tidigare. 



 

Bekvämlighetsurvalet grundas även i studiens tidsbegränsning samt omfånget av studien 

(Lindgren, 2011). 

  

Bilderna som visats under intervjun är uttagna från kampanjer med samma inriktning, i detta 

fall “festive season” som ämnar att representera festligheter kring jul och nyår. Temat är valt 

utifrån att det var en rådande kampanj hos samtliga företag vid tiden av valet av kampanjer. 

Bilderna är alla hämtade vid samma tillfälle, den nionde november 2018 och alla är hämtade 

från respektives hemsida.  Denna avgränsning görs för att de tre företagen ska observeras från 

så lika utgångspunkt som möjligt. (Fangen, Sellerberg, 2011) 

5.8 Genomförande 
De två separata fokusgruppsinervjuerna genomfördes 21.11.2018 samt 26.11.2018 varav båda 

utfördes fysiskt med fyra respondenter och oss två forskare närvarande vid båda tillfällena. 

Valet av fysiska intervjuer har sin grund i möjligheten att lättare kunna lägga in frågor som höll 

respondenterna på rätt spår samt att samtalet blir mer dynamiskt och levande, något som lättare 

kan falla bort om intervjun skulle hållas över telefon (Kvale & Brinkmann 2014:190). 

Fokusgruppsintervjuerna ägde rum på Stockholms Nation i Uppsala i ett separat rum för att 

minska risken att bli störd av exempelvis andra ljud, något som i sin tur även gör 

transkriberingen lättare (Esaiasson et al. 2012). För att bibehålla ett seriöst tillvägagångssätt 

introducerade en av oss forskare syftet med intervjun samt respondenternas roll i den. Den 

andra forskaren höll intervjun för att på så sätt underlätta för respondenterna var dem skulle 

rikta sitt fokus och vem dem svarade för. Innan intervjuns start förtydligade vi att intervjun är 

anonym (Ekström och Larsson 2010) samt att det är fördelaktigt för alla om man lät de andra 

respondenterna tala till punkt. Vi presenterade även inspelningsverktygen och fick medgivande 

från alla närvarande att spela in intervjun (Ekström och Larsson 2010). Efter detta visades 

bildmaterialet från de tre företagens olika “festive season”-kampanjer och intervjuobjekten 

gavs några minuter att göra en egen bildanalys. Efter detta startade moderatorn intervjun och 

höll sig vid båda intervjutillfällena till intervjuguiden. Tidsaspekten lämnades öppen, men 

moderatorn rundade av frågorna när det kändes som alla kommit till tals. Följaktligen 

transkriberades det inspelade materialet för att enklare kunna tematisera och analysera 

intervjuerna. Hjerm et. al (2014), menar att om intervjuerna är nedskrivna blir det enklare 

senare att genomföra en analys av det utvunna intervjumaterialet. 

  

Antalet frågor varierade de två intervjuerna mellan då denna typ av semistrukturerad intervju 

varierar beroende på hur diskussionen utvecklas mellan de fyra respondenterna (Hansen., 



 

Machin, 2013:). Kontroll över svarssituationen har vi som forskare tagit i beaktning då vi ställt 

nya öppna diskussionsfrågor för att återigen leda in diskussionen på rätt spår då ämnet frångåtts 

(Esaiasson et. al 2017). I frågan kring om vi som intervjuledare påverkar intervjuobjekten, dvs 

“intervjuareffekter” (Esaiasson et. al 2017) genom att exempelvis vara nervösa eller otydliga 

gjordes en intervjuguide som sedan testades i en pilotintervju (Hansen., Machin, 2013). Denna 

genomfördes på ett metodseminarium med två klasskamrater där vi båda provade på att leda 

intervjun. På så sätt kunde vi som moderatorer känna oss mer bekväma i de kommande 

intervjusituationerna. Det var under detta tillfälle som vi såg till att frågorna inte heller var för 

komplexa i sin utformning eller svåra att förstå vilket gör att vi kan ta avstånd från vidare 

förklaringar av våra frågor (Esaiasson et al. 2017). Möjligheten gavs även att tillsammans med 

våra pilotintervjurespondenter diskutera förbättringar av vår intervjuguide samt att få ett 

tidsperspektiv kring hur långa intervjuerna bör vara och hur lång tid varje fråga kräver. Det var 

även efter denna pilotintervju som vi kom fram till vilket antal intervjurespondenter som 

kändes optimalt för att bäst ge material till vår undersökning. Den tekniska utrustningen som 

kom att tillämpas under alla intervjuer var två telefoner med inspelningsmöjlighet. Valet av att 

spela in med två enheter grundas delvis i risken att materialet skulle gå förlorat, inspelningen 

skulle avslutas oväntat samt att vi båda kunde ha materialet nära till hands på våra telefoner 

(Dalen, 2015). 

  

Intervjuguiden (se bilaga nr 2) har utformats i enighet med Hansen och Machin (2013) tankar 

kring relevansen om att samtalsteman och intervjufrågor senare ska fungera som grund till 

analys. Det vill säga att syftet med intervjun är att utvinna teman och värdeord som senare går 

att applicera på vår analysmodell (Hansen., Machin, 2013). Intervjuguiden strukturerades 

utifrån frågor som tog respondenterna från en bildanalys till egna åsikter kring de valda 

företagen. Intervjuerna spelades i sin tur in med godkännande från alla inblandade (Ekström 

och Larsson 2010). Allt material kommer att finnas i slutet på uppsatsen för att uppnå krav på 

giltighet och tillförlitlighet (Ekström & Larsson 2010) 

5.9 Genomförande av tematisk textanalys 
Första steget för att nå ett svar på frågeställningarna blir att systematiskt gå igenom det material 

som samlats in. Figur 5 visar på uppdelningen som gjort mellan respondenterna i de två 

intervjuerna. 

 



 

 
Figur. 5 

 

För att lättare kunna förklara resultatet har vi delat in det utvunna materialet i fyra steg. Steg 1, 

den första förståelsen börjar vid denotationen som ämnar att förklara vad respondenterna 

uppfattar i de valda kampanjerna. Sedan smalnas resultatet av och går in djupare på 

respondenternas svar där konnotationen blir central. Alltså hur respondenterna har analyserat 

bilderna och det sociala ansvaret i bilderna vilket görs tydligt i den andra förståelsen. Den 

tredje förståelsen ämnar se om respondenterna anser att det råder närvaro eller frånvaro av 

socialt ansvar i de olika företagens kampanjer samt huruvida ansvaret värderas. Värderingen 

av det sociala ansvaret tydliggörs under resultatdelen i steg tre. Slutligen i den fjärde 

förståelsen ges nyckelordet; mångfald plats, vilket är centralt för vår studies andra underfråga. 

 

5.10 Operationalisering av teoretiskt ramverk 

För att redogöra för det insamlade materialet i en analysmetod använder vi två olika teoretiska 

ramverk. Den första analysmodellen som används i analysdelen av studien är vår tolkning på 

Stuart Halls encoding/decoding modell. Tolkningen av modellen har designats för att mer 

specifikt undersöka studiens problematisering och på så vis bättre kunna svara på 

frågeställningarna. Det modellen mer konkret används till är appliceringen av det relevanta 

materialet som utvunnits från intervjuerna. Med hjälp av detta kan vi sedan tolka hur 

respondenter har uppfattat de tre kampanjerna och hur respondenterna tolkar meddelandet som 

sänds från kampanjerna (med fokus på socialt ansvar). Vår tolkning av encoding/decoding 

visas återigen i figur 2. I analysen kommer främst steg fem, sex och sju att användas. Se Figur 

2, s.  

  

Det andra tillvägagångssättet för att redogöra för insamlad data är tematiseringen av 

nyckelorden som utvunnits ur det transkriberade intervjumaterialet. Nyckelorden har till en 

början delats upp i två förståelser, en första förståelse där intresset låg i att förstå huruvida 



 

respondenterna förstått syftet med kampanjerna. I den andra förståelsen ville vi gå djupare in 

på respondenternas uppfattning av kampanjerna.  

 

CSR har i studien fungerat som en teori för att förklara det sociala ansvarets relevans i samhället 

i förändring. En samling citat från intervjuerna har använts för att föra en diskussion kring 

socialt ansvar och på vilket respondenterna har uppfattat det. 

  

5.11 Forskningsetiska reflektioner 
Som vi tidigare nämnt i teoriavsnittet innebär CSR ett perspektiv kring hur ett företag arbetar 

med etiska och moraliska frågor. Därför är det viktigt att vi, i vår undersökning, hela tiden har 

detta i åtanke och behandlar de etiska frågor som rör socialt ansvar ur enbart akademiskt och 

inte från ett personligt perspektiv. Detta kan gestaltas i Alvessons och Sköldbergs (2008) 

tolkningsrepertoar som syftar till oss, som forskare och våra tidigare erfarenheter kring ämnet 

(Alvesson., Sköldberg 2008). För att vidga vår tolkningsrepetoar har vi, genom omfattande 

empiriarbete med tidigare forskning och teorier haft möjlighet att lära oss mer om ämnet och 

på så sätt fått en bredare grund att stå på i vår forskningsansats. 

5.12 Metodologiska reflektioner 
Det är viktigt att vara noggrann med etiken när man genomför intervjuer. Intervjuobjekten 

måste behandlas med respekt, konfidentialitet måste råda kring uppgifter om respondenterna 

och det måste även finnas transparens mellan oss som intervjuledare och respondenterna. 

Genom anonymiteten som kommer hållas kring intervjuobjekten ser vi inte detta som något 

problem. (Lindstedt 2017) När man spelar in en intervju, är det viktigt att respondenterna har 

gett sitt tillstånd till dels inspelningen samt att det som sägs kommer att användas och 

analyseras i vår studie (Ekström., Larsson 2010). Faktumet att vi spelat in och 

inspelningsverktygets närvaro kan naturligtvis påverka samtal och beteende hos 

respondenterna men eftersom personernas identiteter inte är av värde för studien kommer vi 

låta dem vara anonyma vilket i sin tur minskar risken med problematiska, etiska frågor 

(Lindstedt 2017). 

 

Syftet med intervjustudien är att till så stor utsträckning som möjligt utvinna respondenternas 

egna uppfattning av företagens kampanjer och därför bör vi vara uppmärksamma på huruvida 

respondenterna känner sig bekväma med varandra (Ekström., Larsson 2010). Ämnet kan 

upplevas som känsligt och med det följer en risk att respondenterna ger “politiskt korrekta” 



 

svar som kanske inte speglar deras faktiska åsikt. Med detta i åtanke, har vi med hjälp av 

utformningen på intervjuguiden, försökt få personerna att svara så ärligt som möjligt. 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Resultat  
I detta kapitel kommer resultatet redogöras för i fyra steg utifrån analysmetoden och 
tematisering av det transkriberade intervjumaterialet. Först redogörs nyckelord, sedan 
exemplifieras sammanhanget, inom vilket nyckelorden kan finnas. Steg tre delger inom vilken 
kontext socialt ansvar beskrivs. Sista steget är en redogörelse för citat som beskriver på vilket 
sätt mångfalden illustreras i kampanjerna. 

 
  
6.1 Steg 1: Nyckelord 
Med syfte att kunna besvara frågeställningen, “Uppfattar konsumenterna, och i så fall på vilket 

sätt uppfattar de ett mode-och skönhetsvarumärkes arbete med socialt ansvar?”, kommer det 

insamlade materialet att ligga som grund för undersökningens resultat och vidare analys. För 

att tydliggöra detta har vi valt att dela in nyckelorden (se i metod, 5.9 Genomförande av 

tematisk textanalys) i två grupper, en första förståelse och en andra förståelse.  

 

Eftersom de tre kampanjerna som valts till denna undersökning inte gjorts enbart i syftet att 

visa socialt ansvar behövs detta ta i beaktning när intervjumaterialet presenteras. Det vill säga, 

det blir viktigt att se helheten i kampanjerna när vi delar in och tematiserar materialet. Det 

sociala ansvaret är inte huvudsyftet i företagens festive season-kampanjer, utan det primära 

syftet med kampanjerna är snarare att kommunicera ut att de har kläder för detta ändamål. 

Således blir det viktigt att först undersöka om respondenterna uppfattade syftet med 

kampanjen, det vill säga temat festive season, för att sedan kunna gå vidare i tematiseringen. 

När det tydliggjorts att respondenterna är införstådda med tema och estetik i bilden går 

tematiseringen in på det sociala ansvaret, vilket är centralt för denna studie samt av vikt för att 

kunna besvara vår frågeställning. 

 

I den första förståelsen ser vi till huruvida intervjuobjekten har uppfattat första syftet med 

kampanjen, det vill säga festive season-kläder. I denna del av intervjun tenderade 

intervjuobjekten att komma med snabba korta svar där alla kom till tals och instämde med 

varandra. Intervjuguiden har utformats på så sätt att intervjuobjekten i en första förståelse fått 

analysera kampanjen generellt och i huvudsak kommenterat på kläderna och estetiken för att 

sedan analysera samma bild men i en andra förståelse. Den senare delen av intervjun tillägnad, 

den andra förståelsen, är ämnad att få respondenterna att analysera bilderna på ett djupare plan, 

det vill säga tanken och arbetet bakom bilderna, vem är det egentligen som får synas? Denna 

gång har intervjuobjekten generellt haft mer retoriska pauser och betänketid innan dem svarat. 

Syftet med den andra förståelsen är att få intervjuobjekten att reflektera kring det sociala 



 

ansvaret i bilderna och det är den andra förståelsen som ska hjälpa oss att besvara 

frågeställningen. Här framkom fler svar kring inklusivitet, etnisk variation och 

storleksvariation. 

 

 
Figur: 6 

Frekvensen av nyckelorden syftar till att presentera hur många gånger respondenterna i de två 

intervjuerna använde sig av dessa specifika ord. Totalen som presenteras längst ner i bilden 

visar på att nyckelorden från den första förståelsen förekommer oftare än den andra 

förståelsen. Detta visar även på att respondenterna som tidigare nämnt svarade snabbare och 

kortare i den första delen av intervjun medan mer betänketid krävdes för den andra delen av 

intervjun. 

6.2 Steg 2: Citat i relation till nyckelord 

Efter att nyckelord har identifierats har nästa steg inneburit att närmare undersöka i vilken 

kontext nyckelorden har använts. Detta steget har gjorts för att ytterligare bekräfta att 

respondenterna har förstått och analyserat kampanjerna utifrån socialt ansvar. Syftet med att 

redogöra för i vilket sammanhang nyckelorden finns i är för att visa på hur respondenterna har 

analyserat kampanjbilderna med socialt ansvar som utgångspunkt.  Några exempel på citat i 

vilka nyckelorden finns kommer här att presenteras: 

 

 

 

 

  



 

“Jag tänker just på det här med kroppstyperna, att det är samma smala ideal på samtliga 

modeller, vilket jag tycker att hos alla andra börjar man se på deras reklamer att de försöker 

inkludera andra kroppstyper. Men det tycker jag kanske inte att de har gjort här.” 

-Respondent 4 

  

“Jag tror inte alla kommer känna sig inkluderade, men det är nog flest personer som lär 

känna sig inkluderade på den här bilden, av de bilderna som vi har sett.” 

-Respondent 8 

 

Ordet inkluderande har använts av våra respondenter när de har beskrivit hur företaget har i en 

kampanjbild inkluderar exempelvis olika kroppsstorlekar. Ordet används också för att beskriva 

hur konsumenterna som ser dessa kampanjbilder kan känna, om de känner att de också är 

inkluderade, att de kan se kampanjbilden och känna att deras utseende också syns. Om ett 

mode-och skönhetsföretag ämnar att ta ett socialt ansvar i sina kampanjer och kampanjbilder 

är det en viktig del, att konsumenterna känner att deras utseende också är inkluderat i 

kampanjbilderna.  

 

  
“Men socialt ansvar så tycker jag att de tar det, i sina tidigare kampanj och reklamer, men 

mångfald, olika åldrar, könsnormbrytande. Men om man bara kollar på den här, så är den 

mer trött.” 

-Respondent 1 

  
“Det är mest av alla tre, men det kanske säger mer om alla reklamer, än om det faktiska 

sociala ansvarstagandet tycker jag nog.” 

-Respondent 8 

 

Detta begrepp visar på vad respondenterna säger om socialt ansvar i relation till 

kampanjbilderna. Respondenterna använde socialt ansvar när de menade att det inte fanns i en 

kampanjbild eller när de tyckte det fanns där till viss del.  

 

 

  



 

“Jag känner ju inte ‘åh, vilken besvikelse’ Men däremot känner, återigen att det är lite hastigt 

gjort och det hade verkligen kunnat gjorts bättre. Snyggare, mer mångfald, vilket jag verkligen 

tycker att Åhléns har gjort bra innan och jag tycker att det är ett viktigt arbete. Eller att många 

företag börjar gå åt det hållet.” 

-Respondent 4 

  

“Nej, jag vet inte riktigt vilka… är målgruppen då unga kvinnor? Och det är det ju i och för 

sig på bilderna, men det här med liksom mångfaldstänk i etniciteter så är det ju liksom en, 

återigen en svart tjej som är lite inklippt där i hörnet.” 

-Respondent 7 

 

Ordet mångfald innebär i detta fallet att respondenterna anser att det finns ett mångfald hos 

modellerna som har använts i kampanjbilderna, eller att de anser att det finns en brist av det. 

Om det finns en stor mångfald hos de som får synas på kampanjbilder, leder det till att fler kan 

känna sig inkluderade när de ser kampanjbilderna. 

 

 

  
“Det är klart att det är svårt att få med alla olika etniciteter, alla olika kroppsstorlekar. Man 

ser ju vilket håll de riktar sig mot men de når inte fram hundra procent.” 

-Respondent 2 

  

“Nyår, jag tänker typ också på att det är, men det är liksom som olika etniciteter typ på 

tjejerna, att dem ser väldigt olika ut. Vilket jag tycker känns bra.” 

-Respondent 5 

Etnicitet använde respondenterna på ungefär samma sätt som med ordet mångfald. För att 

beskriva modellernas utseende, om det fanns en skillnad i deras etnicitet och inte bara en 

etnicitet som passar in i det stereotypiska idealet.  

 

 

 

 

  



 

“Jag känner att Zara, att de bryr sig inte riktigt om det. De fortsätter kör på sitt spår med 

jättesmala. Åhléns hade ju fortfarande smala modeller men dessa är ju riktigt smala.” 

-Respondent 1 

  

”Jag tänker just på det här med kroppstyperna, att det är samma smala ideal på samtliga 

modeller, vilket jag tycker att hos alla andra börjar man se på deras reklamer att de försöker 

inkludera andra kroppstyper. Men det tycker jag kanske inte att de har gjort här. Utan det är 

ganska stereotypiskt”   

-Respondent 6 

 

Smal användes i syfte att beskriva en kroppsstorlek som är smal och också är en del av det 

västerländska skönhetsidealet. Respondenterna menade att en smal kroppsstorlek oftast är den 

som får synas hos modeller och att det inte blir inkluderande av andra kroppsformer.  

 

  
“Det känns som Zara är sista av de andra jättestora företagen att bry sig. H&m tex, får ju 

massa kritik men de har ju ändå lite mer variation av modeller.” 

-Respondent 2 

  

“Det är ju noll variation, så genom den här bilden förmedlar de ju nästan lika med noll 

socialt ansvar.” 

-Respondent 7 

Ordet variation har respondenterna använt i samma sammanhang som orden mångfald och 

etnicitet.  

 

 

 

 

 

6.3 Steg 3: Närvaro och brist av socialt ansvar 

Denna systematisering av resultatet syftar till att besvara frågeställningen “Uppfattar 

konsumenterna, och i så fall på vilket sätt uppfattar de ett mode-och skönhetsvarumärkes 

arbete med socialt ansvar?” samt underfrågan “Hur värderar konsumenterna det sociala 



 

ansvaret i kampanjen?”. För att förstå i vilket sammanhang respondenterna anser att socialt 

ansvar syns i kampanjerna delas materialet upp i två kategorier. Först en där det sociala ansvaret 

i den externa kommunikationen gestaltas tydligt och samt en kategori där det saknas. 

Respondenterna påvisar tydligt att om en kampanj inte visar på socialt ansvar, är detta en stor 

brist i kampanjen. 

  

Vid närvaro av socialt ansvar signalerar respondenterna att det finns, men att det fortfarande 

finns arbete kvar att göra då inte alla finns representerade i kampanjen. Respondenterna 

indikerar att dem ser någon form av mångfald, men att denna inte anses tillräcklig. Detta visas 

tydligt i följande tre exempel:“Jag tror inte alla kommer känna sig inkuderade, men det är nog 

flest personer som lär känna sig inkluderade på den här bilden, av de bilderna som vi har sett.“ 

-Respondent 8 

  

“Ja och jag tror väl att det ändå finns det här mångfaldtänket, i att man har valt olika 

etniciteter. Eller ah, det är två olika. Men det går inte djupare än så.” 

-Respondent 1 

  

“Jag känner ju inte ‘åh, vilken besvikelse’ Men däremot känner, återigen att det är lite 

hastigt gjort och det hade verkligen kunna gjorts bättre. Snyggare, mer mångfald, vilket jag 

verkligen tycker att Åhléns har gjort bra innan och jag tycker att det är ett viktigt arbete. 

Eller att många företag börjar gå åt det hållet. “ 

-Respondent 4 

  

Det sociala ansvaret är samtidigt något som verkar förväntas av vissa företag, exempelvis 

som Respondent 4  säger: “Det känns inte som det är en nyhet att de gör det, jag tycker att de 

har varit bra på det sen innan, så det är en snygg kampanj och att de fortsätter arbetet med 

socialt ansvar.” 

-Respondent 4 

  

Skillnaden företagen emellan är påtaglig då respondenterna anser att dem skulle bli 

överraskade om exempelvis Zara skulle ta ett socialt ansvar medan de snarare förväntar det 

av ASOS. “Och att man inte reagerar på att ASOS tar ett socialt ansvar heller. Om Zara 

skulle göra det då skulle jag nog reagera, fast reagera positivt.” 

-Respondent 2 

Brist av socialt ansvar 



 

När det sociala ansvaret är bristfälligt signalerar respondenterna besviket att kampanjen hade 

utrymme för förbättring. “Nej, jag vet inte riktigt vilka… är målgruppen då unga kvinnor? 

Och det är det ju i och för sig på bilderna, men det här med liksom mångfaldstänk i 

etniciteter så är det ju liksom en, återigen en svart tjej som är lite inklippt där i hörnet.” 

-Respondent 8 

  

Samtidigt indikeras det att det är någon form av standard i västerländska reklamer. Detta 

exemplifieras i de två följande citaten från två olika respondenter: “Ja, nämen för om, eller 

standarden är ju typ vita, smala tjejer, och med det som grund, då tycker jag ändå att dom 

har försökt.“ 

-Respondent 6 

  

“Nej, jag tror det är det härliga, västerländska, sexistiska, som lyser igenom. “ 

-Respondent 8 

6.4 Steg 4: Illustration av mångfald 
Syftet med steg fyra är att försöka utläsa hur respondenterna upplever att mångfalden 

porträtteras och på så sätt besvara frågeställningens andra underfråga: “På vilket sätt illustreras 

mångfalden i den valda kampanjen, utifrån intervjurespondenternas perspektiv?”. Med 

fokusgrupper som grund presenteras material som beskriver mångfalden i de valda 

kampanjernas material. 

 

Exempel på hur mångfald har illustrerats: 
Det som framgår tydligt är att respondenterna anser att det finns ett mångfaldstänk, men att det 

inte är tillräcklig och ofta känns lite tunt. Exempel på detta är ett citat av Respondent 4 som 

beskriver att Åhléns kampanj innehåller en viss mångfald men att den är bristfälligt. “Ja och 

jag tror väl att det ändå finns det här mångfaldtänket, i att man har valt olika etniciteter. Eller 

ah, det är två olika. Men det går inte djupare än så.” 

 -Respondent 4 

  

Ett annat tema som går att utläsa är att många respondenter refererade tillbaka till den bilden 

de hade av företagets kampanjer sedan tidigare. I detta exempel berättar Respondent 3 att 

Åhléns tidigare kampanjer tenderar att innehålla mångfald på modeller och att det är denna bild 

av företaget Respondent 3 har, dock misslyckades Åhléns med denna kampanj. “Jag känner 

att Åhléns är väl kända sen tidigare att de använder olika typer av modeller, inte den vanliga 



 

och traditionella modellen som är ung, blond och en smal tjej. Men nu känns det mer som de 

hade lite med tid och “nu sticker vi in en i alla fall som har ett annat utseende än ‘typiskt 

svenskt utseende. “ 

-Respondenten 3 

  
  
I några citat beskrivs det att ASOS kampanj illustrerar mångfald då respondenterna anser att 

det finns bra variation på modeller. “Här visar de lite allt möjligt, män, kvinnor och olika 

hudfärger, olika storlekar osv. “ 

-Respondent 2 
  

“Jag tycker det är kul att det är två manliga modeller, det måste betyda att det också är riktat 

till den målgruppen vilket det faktiskt inte varit på någon tidigare bild. Och, här har vi en 

person som inte är pinnsmal och det känns, nytänkande och behövligt.” 

- Respondent 8 

  

Mångfalden illustrerades även att det är brist på den. De citaten berörde främst Zaras 

kampanj, som det ges exempel på här. “Ah verkligen, och mycket mer modellitgt, här är ju 

verkligen den klassiska modellen, de klassiska modellpersonerna, det är smalt och det är 

långt, kanske inte riktigt så den vanliga människan ser ut.”                             -

Respondent 2 

6.5 Sammanfattning av resultat 
För att lättare presentera resultatet av studien har vi delat in det utvunna materialet i fyra steg 

som går från en övergripande uppfattning till en djupare förståelse. Sammanfattningsvis kan vi 

hävda att respondenterna i den första förståelsen var väl införstådda med kampanjens budskap, 

det vill säga denotationen av bilderna. I den andra förståelsen analyserade respondenterna 

kampanjerna ur ett socialt ansvarsperspektiv och delgav citat som tydde på konnotation, det 

vill säga hur de uppfattade budskapet med socialt ansvar i åtanke. Där svaren tydde på både 

avsaknad och närvaro av socialt ansvar som fick respondenterna att ge mer berikade svar. I steg 

tre byggdes konnotationen på där respondenternas svar användes för att påvisa närvaro eller 

brist av socialt ansvar i kampanjbilderna samt huruvida detta värderades och i sin tur om detta 

påverkade deras uppfattningen av de specifika företagen. Slutligen summeras citat där ett av 

nyckelorden; mångfald centrerades och på så sätt gav svar på vår andra underfråga. Mångfald 

är ett centralt begrepp som genomsyrar hela studien och blev således intressant att titta närmare 

på i resultatdelen. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Analys 
I följande kapitel presenteras analysen i två delar. Till att börja med görs en analys av 
resultatet utifrån Halls encoding/decoding modell som i denna studie modifierats för djupare 
förståelse. Efter detta utförs en diskussionsanalys med CSR och socialt ansvar som 
utgångspunkt. 
  

 

7.1 Analys utifrån encoding/decoding 



 

I denna första del av analysen kommer materialet att analyseras med hjälp av vår version på 

Halls encoding/decoding kommunikationsmodell, (se kapitel 4.3, s.16). Syftet med detta är att 

förstå kampanjens möte med respondenterna, hur de har förstått och analyserat kampanjerna i 

sig och det sociala ansvaret. Huruvida kampanjen (och indirekt modeföretaget) når ut till sin 

målgrupp och vilket budskap som når mottagarna för att slutligen kunna besvara 

frågeställningen. Det huvudsakliga i vår undersökning är att förstå hur mottagarna (i 

undersökningen är detta våra respondenter) uppfattar, och i så fall på vilket sätt, uppfattar de 

mode-och skönhetsvarumärkes arbete med socialt ansvar. Det är detta vår version av Halls 

Halls encoding/decoding modell ska hjälpa till att svara på. (Se Figur 2, s. 

  

Som det beskrivs i bakgrunden (se kapitel 2 Bakgrund, s. 5–8) har de tre valda företagen 

(Åhléns, Zara och ASOS) alla skrivit något om socialt ansvar på sina hemsidor. Trots att 

analysen inte ämnar analysera hur företagen har gått tillväga i skapandet av the festive season-

kampanjerna är det en viktig del för att förstå hur våra intervjurespondenter uppfattar 

kampanjerna. Exempelvis så skriver Åhléns: 

  

“Vi är ett varuhus för alla. Vi finns över hela Sverige och har ett brett sortiment. Men kärnan 

i vad vi menar med ett varuhus för alla går betydligt djupare än så. Det handlar om ett 

medvetet ställningstagande, ett sätt att tänka som genomsyrar allt vi gör. I våra 

rekryteringsprocesser jobbar vi med tydliga mål gällande könsfördelning , genomsnittsålder 

och internationell bakgrund. Vi undviker stereotyper och utmanar gärna gängse normer. 

Men allra främst märks det i relationen till våra kunder.” 

-Åhléns (2018) 

  

Citatet från Åhléns läggs som en bakgrund för hur de arbetar med socialt ansvar när de skapar 

en kampanj (steg ett i modellen). För att jämföra detta med hur mottagarna har uppfattat det 

sociala ansvaret (steg sju) beskrev Respondent 4 och 3: ”Jag tänker just på det här med 

kroppstyperna, att det är samma smala ideal på samtliga modeller, vilket jag tycker att hos 

alla andra börjar man se på deras reklamer att de försöker inkludera andra kroppstyper. Men 

det tycker jag kanske inte att de har gjort här. Utan det är ganska stereotypiskt”   

-Respondent 4 

  

“Jag känner att Åhléns är väl kända sen tidigare att de använder olika typer av modeller, 

inte den vanliga och traditionella modellen som är ung, blond och en smal tjej. Men nu känns 



 

det mer som de hade lite med tid och “nu sticker vi in en i alla fall som har ett annat utseende 

än ‘typiskt svenskt utseende’.“ 

-Respondent 3 

  

Resultatet blir att Åhléns har misslyckat till stor del med att kommunicera ut, i denna kampanj, 

det sociala ansvar de själva säger att de tar. De misslyckas på förutsättningen att meddelandet 

(socialt ansvar) ska nå fram till mottagarna och de ska uppfatta det. 

  

Zara hade skrivit om deras CSR-arbete men inget specifikt om socialt ansvar och det visade 

sig tydligt i deras kampanj då ingen av respondenterna uppfattade någon form av socialt ansvar. 

Exempelvis: 

“Ah verkligen, och mycket mer modellitgt, här är ju verkligen den klassiska modellen, de 

klassiska modellpersonerna, det är smalt och det är långt, kanske inte riktigt så den vanliga 

människan ser ut.” 

-Respondent 2 

  

“Det är ju noll variation, så genom den här bilden förmedlar de ju nästan lika med noll 

socialt ansvar.” 

-Respondent 7 

Den kampanj som respondenterna ansåg bäst kommunicerade någon form av socialt ansvar var 

ASOS. ASOS skriver mer om socialt ansvar än de andra två företagen (se, bakgrund 2.4 ASOS 

s.7) Något som även blev tydligt var att merparten av respondenterna hade en positiv bild med 

sig från ASOS tidigare kampanjer som även visat sig ha tagit socialt ansvar i större utsträckning 

än många andra: 

“Det känns inte som det är en nyhet att de gör det, jag tycker att de har varit bra på det sen 

innan, så det är en snygg kampanj och att de fortsätter arbetet med socialt ansvar.” 

-Respondent 4 

  

Samtliga respondenter uppfattade tydligt kampanjernas huvudsakliga syfte (att företagen har 

kläder för the festive season) dock var det blandade åsikter om de tyckte att kampanjerna var 

estetiskt tilldragande. Exempelvis ansåg många respondenter att Zaras kampanj var snygg trots 

att de ansåg att den inte innehöll någon form av socialt ansvar. Zara lyckades på så vis 

kommunicera till målgruppen utifrån de ramar de hade (se steg ett i modellen) emellertid blev 

det även påtagligt att de brast i kommunikationen ur det sociala ansvarsperspektivet samt att 

ha socialt ansvar i åtanke i processen när de skapar en kampanj. För att referera till Halls 



 

beskrivning av kunskapsramar och diskurs (se: Halls encoding/decoding modell, s. 14) 

framträder det att respondenterna vuxit upp och befunnit sig omgivna av ett västerländskt 

skönhetsideal större delen av sitt liv. Idealet är till en stor del det respondenterna är vana att se 

hos mode-och skönhetsmärken, det har varit och är fortfarande en norm för hur många 

kampanjer ser ut. Trots att våra respondenter har vuxit upp med detta skönhetsideal som 

kunskapsram för vad som “får vara vackert” visar alla respondenter att detta ideal inte längre 

är det enda som borde få synas. Alla respondenter ansåg att alla de tre kampanjerna kunde 

förbättra sitt sociala ansvar. 

  

Resultatet av att applicera vår egen tolkning av Halls modell visar att om samtliga av de tre 

företagen avser att kommunicera ut ett socialt ansvar till deras målgrupp behöver de arbeta mer 

med detta när de gör kampanjer. Även fast respondenterna ansåg att ASOS var det företaget 

som hade lyckats bäst med att illustrera socialt ansvar ansåg de att ASOS hade kunnat anstränga 

sig mer. Respondenterna menade att Åhléns hade misslyckats med att kommunicera ett socialt 

ansvar i denna kampanj, dock hade de lyckats i tidigare kampanjer. Zara var det företag som 

själva inte hade skrivit att de arbetade specifikt med socialt ansvar och ur det perspektivet 

misslyckades de inte heller att kommunicera det i deras kampanj. Emellertid så menade alla 

respondenter att Zara enbart skulle vinna på att inkludera mer socialt ansvar i deras kampanjer. 

7.2 Diskussion med analys utifrån CSR och socialt ansvar 

Respondenterna hade varierande tidigare erfarenhet av företagen och med det, olika 

förväntningar. Samtliga respondenter var positivt inställda kring det sociala ansvaret som 

kommuniceras externt från ASOS. Exempelvis hävdar Respondent 4 att hon tycker ASOS varit 

“bra på det sociala ansvaret sen innan, (...) och att de fortsätter arbetet med socialt ansvar.” 

(Respondent 4). Att respondenten får sin tidigare åsikt konfirmerad genom ytterligare en 

kampanj med socialt ansvar tyder på att företagen lever upp till det som förväntas av dem. Det 

tyder även på, att företaget gestaltar någon form av socialt ansvar, vilket i sin tur ger indikation 

om att företagen arbetar med CSR. För att återgå till huvudfrågeställningen; “Uppfattar 

konsumenterna, och i så fall på vilket sätt uppfattar de ett mode-och skönhetsvarumärkes 

arbete med socialt ansvar?” kan vi säg att, respondenten som representerar företagets 

målgrupp ser arbetet, men samtidigt inte tycker att det är tillräckligt samt att arbetet varierat i 

omfattning företagen emellan. 

  

Studien ser till CSR och särskilt socialt ansvar som något företagen arbetar med för allmänt 

intresse, alltså för att främst gynna allmänheten och att vinstintresset kommer i andra hand. 



 

Som nämnt i  tidigare forskningen finns det bevis att mer inkluderande reklam kan påverka 

företagen positivt men i denna studien ser vi till socialt ansvar som mer samhällsnytta. 

Exempelvis upplevde vi genom fokusgruppsintervjuerna att positivitet riktades mot de 

företagen där socialt ansvar och inklusivitet porträtteras i olika former och inte enbart de 

uppenbara bilderna där det fanns variation i hudtoner.  Det var genomgående tydligt att det 

förväntades av företagen att de skulle ha varierade hudfärger på modellerna och att detta skulle 

gjorts “bara för att” och inte i syftet att faktiskt vara inkluderande.  

 

Intervjuobjekten upplever, som tidigare nämnt, det sociala ansvaret som en underliggande 

norm och något de i sin tur förväntar sig från företagen. I ett tidigare citat från Respondent 1 

beskrivs det hur Zara inte bryr sig om det sociala ansvaret utan att de “kör på sitt spår med 

jättesmala modeller” (Respondent 1). Men trots vetskapen om att Zara visar på brist på socialt 

ansvar väljer intervjurespondenterna att handla där, trots att detta känns pinsamt att erkänna. 

Detta kan exemplifieras i ett citat där en respondent 6 ursäktade sig själv när hon tyckte att 

Zaras kampanjbild såg tilltalande ut trots att denna inte gestaltade någon form av socialt ansvar. 

“Jag tror tyvärr att jag känner mig ganska neutral, men ändå lite mer lockad, om jag bara 

hade sett det så hade jag ändå kunnat tänka att det ser lite ut som ett urklipp och nog fastnat 

lite mer och kollat och tyckt att det var coola bilder typ” (Respondent 6). Detta tyder på, som 

tidigare nämnt i teoridelen, kravet av socialt ansvar. Faktumet att respondenten är införstådd 

med bristen på socialt ansvar i kampanjen och på så sätt finner det pinsamt att hon fortfarande 

finner den tilltalande. Vi upplever att samtliga respondenter är av delad åsikt när det kommer 

till deras tidigare bild av företagen samt att valda delar i kampanjerna visar på socialt ansvar 

men att detta inte är tillräckligt.  Dem skulle däremot bli positivt överraskade om ett företag 

som dem anser tidigare varit bristfälliga på punkten (exempelvis Zara) plötsligt släppte en 

kampanj där arbetet med socialt ansvar var omfattande. 

  

Som tidigare nämnt indikeras ett obligatoriskt socialt ansvar i teoridelen där globaliseringen 

och maktförskjutningen från politiker till samhälle bidragit (Löhman & Steinholtz, 2003). Med 

detta som grund tar värderingaspekten plats hos studiens intervjurespondenter. Faktumet att 

det sociala ansvaret idag ses som en norm och på så sätt ett krav tyder på vikten av närvaron 

för respondenterna. Slutsatsen att det sociala ansvaret värderas högt kan på så sätt dras utifrån 

faktumet att samhället har en kravmässig inställning till CSR och företagen tvingas på så sätt 

rätta sig efter och utveckla sitt CSR-arbete för att förbli relevanta. Dagens medvetna 

konsumenter blir således mer selektiva i sin konsumtion (ibid) vilket måste mätas upp av 

företagen. Värderingen av CSR har precis som samhället genomgått en förändring och vi 



 

tenderar att vara både mer miljömedvetna och socialt ansvarsmedvetna än för bara 30 år sedan 

(ibid). Med detta som grund kan vi som tidigare nämnt hävda att CSR väger tungt hos 

respondenterna trots att detta inte sägs rakt ut men genom tecken på att de är medvetna om det 

hela tiden. Vi som forskare måste på så sätt läsa mellan raderna för att kunna förstå huruvida 

respondenterna har det sociala ansvaret i åtanke när vi analyserar de transkriberade 

intervjuerna. Exempelvis kände sig respondent 6, som tidigare nämnt, lockad av Zaras 

kampanj. Dock hade Respondent 6 hela tiden i baktanke att de inte porträtterade socialt ansvar 

i sin reklam, vilket visades när hon ursäktade sig och tyckte det var pinsamt att erkänna att hon 

trots detta tyckte om kampanjen rent estetiskt. 

  

Sammanfattningsvis kan man säga att den tidigare bilden som respondenterna har från 

företaget, det vill säga vad de relaterar företagets kampanjer till inom ramarna för socialt 

ansvar, har stor inverkan på hur de uppfattar kampanjernas rådande arbete med sociala ansvar. 

Att samtliga respondenter hela tiden hade socialt ansvar i åtanke finns mellan raderna av deras 

svar där de antyder att normen för vad dem anser är korrekt är närvaro av socialt ansvar. På så 

sätt drar vi som forskare slutsatsen att närvaro av socialt ansvar värderas tungt hos 

respondenterna som tillhör företagens gemensamma målgrupp. 

  
 
 
 

8. Slutdiskussion och framtida forskning 
I detta avslutande kapitel presenteras svar till uppsatsens frågeställning samt en vidare 
diskussion kring vilka resultat som undersökningen har frambringat. Avslutningsvis 
diskuteras och ges förslag till vidare forskning inom detta ämne. 

 

8.1 Slutsats 
Denna studie syftar till att bidra med en djupare förståelse kring om, och i så fall hur 

konsumenterna uppfattar mode- och skönhetsvarumärkens arbete med CSR och främst socialt 

ansvar. Genom att besvara följande frågeställningar har vi kunnat urskilja, med åtanke på att 

undersökningens omfång är relativt liten, en nyanserad och relevant forskningsbaserad slutsats, 

utifrån. Frågeställningarna som undersökningen ämnade att besvara är: 

  



 

Uppfattar konsumenterna, och i så fall på vilket sätt uppfattar de ett mode-och 
skönhetsvarumärkes arbete med socialt ansvar? 
 

➢   På vilket sätt illustreras mångfalden i de valda kampanjerna, utifrån 
intervjurespondenternas perspektiv? 

  

➢   Hur värderar konsumenterna det sociala ansvaret i kampanjen? 

  
CSR är som tidigare nämnt ett svårdefinierat begrepp med en rad olika tolkningar (Löhman & 

Steinholtz, 2003). Det sociala ansvaret är ett snabbt växande område för CSR och något som 

följer med samhället i förändring (ibid). Genom denna kvalitativa forskningsstudie har vi 

kunnat bidra till en djupare förståelse kring huruvida det sociala ansvaret som företag hävdar 

att den har, uppfattas hos deras målgrupp av konsumenter. Studiens material är baserat på två 

separata semistrukturerade intervjuer med fokusgrupper som i sin tur genererade nyckelord och 

teman som gett svar på våra tre frågeställningar. 

  

Resultatet av studien visar på samband mellan respondenternas tidigare bild av företaget och 

de åsikter som delgavs kring det sociala ansvaret i deras kampanj. Något vår undersökning har 

plockat upp, utifrån våra respondenters perspektiv, är att vissa företag har kommit längre än 

andra men att samtliga behöver fortsätta att arbeta för ett ökat socialt ansvar. Vår undersökning 

gjorde det även tydligt att en kampanj som inte illustrerar mångfald inte går obemärkt förbi. 

Besvikelse fanns över de företag som brukade inkludera mångfald i sina kampanjer men som 

inte riktigt lyckades denna gång och kritik utdelades till de företagen som, enligt våra 

respondenter, nästan enbart visade en brist av socialt ansvar i sina kampanjer. De företag som 

visade sig ha ett etablerat arbete med CSR togs för givet och det ansågs naturligt att dem skulle 

visa inkluderande kampanjbilder. Nästa steg i arbetet med socialt ansvar skulle kunna vara att 

inkludera en ännu större variation av mångfald. Exempelvis personer med funktionsvariation 

eller större åldersvariation. 

  

Vi valde att dela in resultaten i fyra steg där de två första stegen visade en första tolkning och 

en andra tolkning. Den första tolkningen syftar till denotationen av bilden och den andra 

tolkningen syftar till konnotationen av bilden. Samtliga respondenter uppfattade företagens 

denotation men konnotationen varierade måttligt trots att respondenterna hade snarlika 

bakgrunder och på så sätt referensramar. Koden i vilken de avläste kampanjerna är således 

gemensam för respondenterna. 



 

  

Med denna studie kan vi visa på målgruppens uppfattning av socialt ansvar i den valda 

kampanjen “festive season” hos tre mode- och skönhetsvarumärken. Vi kan, baserat på 

respondenternas svar i intervjustudien hävda att företagen enbart hade fått positiv respons om 

de valt att vara ännu mer inkluderande och mångfaldiga i sina kampanjer. Inte enbart inom 

etnicitet utan även storlekar, åldrar och skönhetsvariationer. Något samtliga respondenter 

gemensamt kommit fram till är att det sociala ansvaret har förbättrats hos många modeföretag, 

men att det är en lång väg kvar tills arbetet kan anses mättat. 

  

Ytterligare något som framkommit under studiens resultat är normen kring socialt ansvar som 

har plockats upp mellan raderna på intervjumaterialet. Detta är något som påvisar hur tungt 

värderat socialt ansvar och CSR faktiskt är i dagens samhälle. Att Respondent 6 ursäktade sig 

när hon fann en viss reklam med bristfälligt socialt ansvar tilltalande, tyder på att socialt ansvar 

idag är en norm och ett ansvar som är förväntat att ta. Att man tycker om något som inte anses 

vara CSR-korrekt blir därför något som ursäktas och är genant. Resultatdelen av studien delger 

fler exempel på hur socialt ansvar ligger som en normativ grund på vilken respondenterna sedan 

argumenterar för inklusivitet av bland annat etnicitetvariation, storleksvariation och 

åldersvariation. Att alla borde få synas verkar vara en gemensam åsikt hos samtliga 

intervjurespondenter. 

  

Således kan vi besvara frågeställningen “Uppfattar konsumenterna, och i så fall på vilket sätt 

uppfattar de ett mode-och skönhetsvarumärkes arbete med socialt ansvar?” med att 

konsumenterna (i detta fall våra respondenter) uppfattar socialt ansvar och de uppfattar även i 

hög grad om det är brist på socialt ansvar. Konsumenterna ansåg att i det fanns ett litet socialt 

ansvar i Åhléns kampanj och mer av det i ASOS, men att det kunde göras bättre i båda fallen. 

I Zaras kampanj uppfattade konsumenterna att det var en stor brist av någon form av socialt 

ansvar. Den första underfrågan “På vilket sätt illustreras mångfalden i de valda kampanjerna, 

utifrån intervjurespondenternas perspektiv?” kan besvaras med att konsumenterna ansåg att 

mångfalden illustrerades till viss del, men att samtliga kampanjer kunde illustrerat en större 

variation av mångfald och inte bara mångfald av etnicitet och kroppsstorlekar. Den andra 

underfrågan “Hur värderar konsumenterna det sociala ansvaret i kampanjen?” besvaras 

följaktligen att i denna undersökningen framkommer det att konsumenterna värderar socialt 

ansvar högt och det framkommer även att socialt ansvar inte längre är något som bara är 

önskvärt från konsumenterna, utan snarare ett krav. Det blir även tydligt att socialt ansvar är 



 

något som värderas så högt att konsumenterna skäms om de handlar från företag som inte tar 

ett socialt ansvar. 

  

Ett annat perspektiv att ha i åtanke är att de respondenter vi intervjuade är alla 

universitetsstudenter och om några år kommer de antagligen ha en högre inkomst och var 

kommer de att välja handla då? Eftersom de alla, och förmodligen många andra unga kvinnor 

i samma generation, var medvetna om vikten av att ta ett socialt ansvar, kommer det att påverka 

var denna grupp väljer att spendera sina pengar? Förhoppningsvis kommer denna trend med 

att vidga vad och vem som får synas i mode-och skönhetsmärkens kampanjer att bli till en 

norm, en norm att företag måste ta ett socialt ansvar. En bidragande faktor till detta kanske 

kommer att vara att konsumenterna inte handlar hos företag där socialt ansvar är bristfälligt. 

  

Detta ämne är inte bara intressant att studera utan det är främst viktigt. Det är viktigt att förstå 

att det snäva västerländska skönhetsideal som har dominerat hos de flesta mode- och 

skönhetsmärken har uppfattats av personer, som in sin tur har blir lidande av det ouppnåeliga 

idealet. Unga kvinnor är en speciellt utsatt grupp som i sökandet efter att uppnå dessa ideal 

farit illa. Genom denna studie kan vi sprida en inblick i vad konsumenterna till mode- och 

skönhetsföretag faktisk anser om socialt ansvar. I vår undersökning kan vi visa på att alla våra 

respondenter enbart skulle se mer positivt på ett företag som tar sitt sociala ansvar. Om mode-

och skönhetsföretag skulle arbeta mer med socialt ansvar kan de tillsammans ändra på det 

rådande och snäva skönhetsidealet och bidra till ett nytt skönhetsideal där alla får synas. 

 

8.2 Framtida forskning 

Som tidigare nämnt är detta ämne inte bara intressant utan även ett viktigt ämne att studera. 

Genom denna studie kan vi sprida information kring vad målgruppen för dessa mode- och 

skönhetsföretag faktiskt anser är önskvärt från företagen, i frågan om socialt ansvar. Denna 

studie kan ge uppslag till framtida och större undersökningar som kan ge ännu mer material 

som visar på behovet av socialt ansvar. 

  

Trots bredden av vår kvalitativa forskningsstudie har vi enbart valt att fokusera på tre valda 

mode- och skönhetsvarumärken. Detta utesluter en mängd företag och branscher som även dem 

jobbar med CSR och närmare bestämt socialt ansvar. Det skulle självklart vara av intresse att 

basera vår studie i andra branscher eller välja andra företag inom samma bransch. Studien går 



 

att göra i ett större, ur ett globalt perspektiv eller mindre ur ett lokalt perspektiv. CSR är, som 

tidigare nämnt ett snabbt växande område med relevans för samtliga företag i dagens industri. 

I denna studie har vi enbart studerat konsumenternas uppfattning av socialt ansvar men en 

annan intressant aspekt ligger i företagens egna syn på sitt arbete med CSR. Ett exempel på 

studie kan baseras på den första delen av vår modell av Halls encoding/decoding teori, hur ett 

företag skapar en kampanj utifrån deras sociala ansvarsarbete. Når det inkodade budskapet 

fram till konsumenterna eller tar det ny form längs vägen? Vidare vore det intressant att 

genomföra studien med intervjurespondenter från skilda bakgrunder och olika uppväxter. 

Samtliga intervjurespondenter i denna undersökning har liknande kod inom vilken de kodar ett 

budskap. En variation skulle leda till olika kontextuella ramar och på så sätt troligtvis mer olika 

svar i de semistrukturerade intervjuerna med fokusgrupp.  

  

Eftersom denna undersökning är relativt liten men berör ett stort område, ett område som är 

under förändring dessutom, finns det oändligt många infallsvinklar på forskning att ta. Oavsett 

vilken inriktning forskningen skulle ha skulle den behandla ett viktigt och aktuellt ämne, men 

kanske framförallt vara med och bidra till en välbehövd förändring. 
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