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Abstract 
Borglund et al. (2012) argues that today it is becoming increasingly important for companies 

to work with CSR because stakeholders are more engaged in issues related to social 

responsibility and the environment. However, much research shows that it does not play a 

major role how companies work with CSR issues if the information does not reach the final 

consumer. The focus of this paper is therefore to examine how some of the major clothing 

companies communicate about their work with CSR issues and if consumers believe that they 

have the information needed to make an informed purchasing decision that support 

sustainable development in the garment industry. Our study has among other things found 

evidence that companies doesn’t reach out with information about their work with CSR. If 

they would like to reach out to costumers, they need to find better channels. Having the 

information on the website is not enough to reach out to consumers who are not currently 

looking for information on CSR. It is found in our study that the knowledge of store managers 

and other employees in the selected stores are deficient. It is therefore difficult for the 

consumer to get the information needed to make an informed buying decision. 

Keywords: marketing, CSR, consumer, awareness, purchasing decisions. 

 

  



 
 

Sammanfattning 
Borglund et al. (2012) menar att det i dag är blir allt viktigare för företag att arbeta med CSR 

då intressenter är mer engagerade i frågor som rör socialt ansvar och miljö. Dock så visar 

mycket forskning att det inte spelar någon större roll hur företagen arbetar med CSR- frågor 

om detta inte når ut till konsumenten (Mohr & Webb 2005; Thøgersen & Schrader 2012; 

Wigley 2008). 

Fokus för denna uppsats är därför att undersöka hur några av de stora klädföretagen 

kommunicerar kring sitt arbete med CSR- frågor och om konsumenterna anser att de får den 

information som krävs för att kunna fatta ett medvetet köpbeslut som stödjer en hållbar 

utveckling inom klädindustrin.  

Uppsatsen har utgått från följande problemformulering: ”Hur kommunicerar företagen sitt 

CSR- arbete ut till konsument och anser konsumenten att de får den kunskap som krävs för att 

fatta ett medvetet köpbeslut?” 

Vi har i vår undersökning studerat åtta klädföretags hemsidor, Dressmann, KappAhl, Lindex, 

Indiska, MQ, H&M, JC och Intersport. Som komplement till detta har vi gått ut i de olika 

butikerna och genomfört semistrukturerade intervjuer. Detta för att se hur pass medvetna 

medarbetarna i första hand är om företagets CSR- arbete samt för att se om deras 

miljöcertifierade produkter är något som efterfrågas. Därefter har vi använt oss av en 

fokusgrupp bestående av sex stycken konsumenter som svarat på frågor kring de respektive 

företags CSR- arbete. Detta för att se om konsumenterna var medvetna om att företagen 

arbetade med sådana frågor och hur de i sådana fall ställde sig till detta då de fattade sina 

köpbeslut. 

I teoridelen av uppsatsen behandlas till att börja med begreppet CSR allmänt för att därefter 

fokusera på konsumenterna och deras tankar, attityder och avsikter vad gäller CSR. Därefter 

har teorier kring konsumentens medvetenhet kring CSR behandlats för att sedan 

avslutningsvis gå in på hur företag idag kommunicerar sina CSR- aktiviteter samt hur de kan 

kommunicera detta på bästa sätt. 

Det vi genom vår undersökning har kommit fram till är att företagen inte når ut med 

informationen om sitt arbete med CSR. De bör därför hitta bättre kanaler om de vill nå ut till 

kunderna. Att ha information på hemsidan är inte tillräckligt för att nå ut till de konsumenter 

som idag inte letar efter information om CSR. Det visar sig i vår studie att kunskapen hos 

butikschefer och övriga medarbetare i de utvalda butikerna är bristfällig. Det är därför svårt 

för konsumenten att få den information som krävs för att fatta ett medvetet köpbeslut som 

stödjer en hållbar utveckling. 

Nyckelord: Marknadsföring, CSR, konsumenter, medvetenhet, köpbeslut. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Allt fler företag ägnar sig åt Corporate Social Responsibility, eller CSR. Detta kan bland 

annat innebära att företagen tar socialt ansvar genom att betala högre löner till leverantörer 

i fattiga länder än vad som är lagstadgat. Men det kan även innebära att företagen 

utformar sin produktionsprocess så att den blir så miljövänlig som möjligt eller att de 

bidrar med direkta hjälpinsatser till utsatta människor (Holmblad Brunsson 2010). 

Svenskt Näringsliv (2013) tar på sin hemsida upp CSR- frågor och menar att detta skapar 

en allt intensivare global diskussion, men beroende på i vilket land man befinner sig så ser 

tolkningarna av vad som utgör CSR olika ut. I USA handlar CSR- frågor främst om 

företagens relation till dess anställda. Ur ett europeiskt perspektiv utgår diskussionerna 

kring CSR från ett hållbarhetsperspektiv som inkluderar både sociala rättigheter och 

miljöfrågor. I länder så som Australien, Kanada, Indonesien och Storbritannien är synen 

på vad som utgör CSR främst miljöskyddsfrågor. I Kina däremot så läggs störst vikt vid 

företagens förmåga att producera säkra kvalitativa produkter. Även om tolkningarna kring 

vad som utgör CSR ser olika ut så framgår det tydligt att oberoende var i världen man 

befinner sig så blir frågor som rör företag och socialt ansvarstagande allt viktigare. 

Europakommissionen (2011) definierar vad CSR är och hur företagen ska ta sitt sociala 

ansvar på följande vis: ”företag bör ha ett tillvägagångssätt för att integrera sociala, 

miljömässiga, etiska och mänskliga rättigheter i sin verksamhet och den grundläggande 

strategin i ett nära samarbete med sina intressenter”. Det är även på detta sätt som vi 

kommer att definiera CSR i denna uppsats. 

Enligt Porter och Kramer (2006) bör företag se CSR som en möjlighet att stärka företagets 

identitet och ett sätt att bidra till samhället. Detta på grund av att företag många gånger får 

stå till svars för att de inte tagit tillräckligt socialt ansvar, vilket gör att det skapas en 

negativ bild av företagen som i sin tur gör att samhället ställer sig negativt till dem. 

Eftersom företagen och samhället är beroende av varandra, skapas således ett problem. 

Därför blir det allt viktigare att företagen agerar på ett ansvarstagande sätt. Porter och 

Kramer (2006) menar att företagen istället för att se arbetet med CSR som en kostnad eller 

en typ av skadekontroll, istället bör analysera möjligheterna till socialt ansvarstagande 

som de skulle göra när det gäller beslut som rör kärnverksamheten. Genom att göra detta 

anser de att många företag skulle kunna se att arbetet med CSR inte endast är en kostnad, 

utan att det även kan vara en källa till innovation och konkurrensfördelar om valet kring 

hur de ska bidra till samhället görs på rätt sätt. 

Ett tecken på att det blir allt viktigare för företag att ta socialt ansvar är att det skapas olika 

typer av hemsidor vars enda uppgift är att fungera som en plattform som underlättar för 

organisationer att nå ut med sitt hållbarhetsarbete. På CSRguiden.se kan olika företag 

skapa profiler där de kan lägga ut nyheter kring deras arbete med CSR- frågor. Några 

exempel på stora svenska företag som har profiler på hemsidan är SJ och SCA. Enligt 



 
 

2 
 

CSRguiden så bidrar deras hemsida till att kommunikationen av långsiktiga värden sprids 

och därmed stärker varumärket och bidrar till en ökad trovärdighet. 

1.2 Problematisering 

Många företag väljer alltså att utåt visa upp att de arbetar med CSR- frågor och socialt 

ansvarstagande bland annat i media, på sina hemsidor och på hemsidor så som 

CSRgudien. Skulle detta kunna bero på att konsumenterna blir allt mer medvetna och 

väljer att köpa sina produkter av företag som tar socialt ansvar och värnar om miljön? Ett 

problem som då kan uppstå är att det finns en risk för att vissa företag endast utger sig för 

att arbeta med frågor gällande socialt ansvarstagade för att stärka sitt varumärke.  

Enligt Beckman (2007) ser en stor del av konsumenterna positivt på företag som arbetar 

med CSR- frågor och väljer därför att köpa deras produkter framför andra företags 

produkter. Ännu fler konsumenter väljer dessutom bort produkter från företag som inte 

arbetar med socialt ansvarstagande. Belk, Devinney och Eckhardt (2005) hävdar däremot 

att konsumenter inte har kunskap eller är medvetna om vilka företag som arbetar med 

CSR, och att det därför inte är avgörande för kunden vid val av produkt. Men det kan även 

vara så att företagen vill bidra till ett bättre samhälle och därför vill visa upp att de gör 

goda saker för att andra företag ska ta efter och på så vis bidra till en bättre 

samhällsutveckling. Hur kommunicerar företag till konsumenterna hur de arbetar med 

CSR- frågor? Är rättvisemärkta eller miljöcertifierade produkter något som 

konsumenterna efterfrågar? Får konsumenterna den information som krävs för att kunna 

fatta medvetna val? För att ta reda på detta kommer därför uppsatsen att utgå från 

problemformuleringen nedan. 

1.3 Problemformulering 

Hur arbetar företag för att nå ut med information om deras CSR arbete och anser 

konsumenter att de får den information som krävs kring detta för att kunna fatta ett 

medvetet köpbeslut? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företagen arbetar för att kommunicera till 

konsumenterna om sitt arbete med CSR- frågor. Detta för att se om konsumenterna anser 

att de är medvetna om företagens arbete med CSR. På så sätt kan man se om CSR är 

viktigt både ut ett konsument-, och företagsperspektiv.  

2. Tillvägagångssätt 
Den empiriska undersökningen i denna uppsats består av tre olika undersökningsmetoder: 

observationer, intervjuer och fokusgrupp. Detta kallas enligt Bryman och Bell (2005) för 

triangulering och innebär att mer än en datainsamlingsmetod används vid studiet av en 

social företeelse. 

Vi har i vår undersökning valt att studera klädföretagens kommunikation av sitt arbete 

med CSR. Anledningen till att just klädföretagen valts ut är att klädtillverkningen 

påverkar miljön då mycket kemikalier och färgämnen används och att de större 
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klädföretagen till stor del har sin tillverkning i låglöneländer. Detta gör att deras arbete 

med CSR oftast innefattar både miljöfrågor och socialt ansvartagande i olika former. Vi 

har valt att fokusera på följande företag: Lindex, H&M, KappAhl, Intersport, Indiska, 

MQ, JC och Dressmann. Alla dessa är större klädföretag och har hemsidor med 

information om sitt arbete med CSR. Dessutom känner de flesta konsumenter till dem 

vilket var av betydelse för vår undersökning.  

2.1 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data till undersökningen utfördes observationer av företagens hemsidor, 

intervjuer med butikschefer och en fokusgrupp med konsumenter. Nedan redogör vi för de 

valda metoderna i varsitt avsnitt. 

2.1.1 Observation av hemsidor 

Som grund för vår undersökning genomfördes observationer av respektive företags 

hemsidor. Detta gjordes till att börja med för att se om företagen hade någon information 

om CSR och i så fall hur mycket information som fanns. Vidare ville vi skapa en 

uppfattning om vad de arbetade med för att ta socialt ansvar, hur de arbetade med detta 

och vad de anser att CSR innebär. Fortsättningsvis studerade vi hur de kommunicerade sitt 

arbete med CSR- frågor. Det vill säga om de endast kommunicerar vad de själva gör för 

att ta socialt ansvar eller om de även talar om vad konsumenten kan göra för att bidra till 

en hållbar utveckling.  

Observationerna från hemsidorna har använts för att skapa en bättre förståelse för hur 

företagen kommunicerar kring sitt CSR- arbete. Företagens hemsidor observerades innan 

intervjuerna med butikschefer genomfördes. Detta för att kunna jämföra och se om 

butikscheferna känner till vad företaget gör för att ta socialt ansvar, och därefter se hur 

butikerna gör för att förmedla detta till konsumenten. 

2.1.2 Intervjuer med butikschefer 

Anledningen till att utföra intervjuer med butikschefer i klädbutiker var främst för att få 

reda på hur mycket de känner till om företagets arbete med CSR. Men även för att få en 

bild av deras syn på konsumenternas medvetenhet angående företagets arbete med CSR 

och miljömärkningar, och om detta påverkar deras köpbeslut. En annan anledning till 

intervjuerna var att se hur försäljningen av miljövänligare kläder står sig i förhållande till 

den övriga försäljningen. Frågorna som ställdes till butikscheferna finns samlande i 

bilaga1.  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer 

beskrivs av Bryman och Bell (2005) som ett antal frågor som ställs utifrån en generellt 

hållen intervjuguide. Frågorna kan vara allmänt formulerade och ordningsföljden som 

frågorna ställs i kan variera. Vidare så pekar Bryman och Bell på att en fördel med 

semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren har möjligheten att ställa följdfrågor till 

svar från respondenten som är av intresse. 

För att inleda undersökningen bestående av intervjuer med butikschefer så utfördes en 

mindre pilotstudie. Där testades frågorna till de semistrukturerade intervjuerna för att 
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säkerställa att svaren som frågorna gav var relevanta för undersökningen. Pilotstudien 

bestod av en intervju med en butikschef i en klädbutik i Visby.    

Alla intervjuerna utfördes i klädesbutikerna och samma frågor ställdes till samtliga 

respondenter. Inga möten bokades på grund av att butikscheferna inte skulle kunna 

förbereda sig och läsa på kring ämnet. Detta för att se hur mycket de visste i dagsläget om 

företagets arbete med CSR. 

2.1.3 Fokusgrupp med konsumenter 

Den tredje delen av undersökningen bestående av en fokusgrupp med konsumenter, 

utfördes för att få en bild av hur konsumenterna ser på företag och deras arbete med CSR, 

och om det är något de reflekterar över vid val av produkt. Dessutom för att få en bild av 

hur medvetna konsumenterna är angående företagens arbete med CSR. En annan 

anledning till att använda fokusgrupp som undersökningsmetod var att få svar på frågorna 

ur en mängd olika perspektiv och samtidigt få ett djup i svaren. 

Bryman och Bell (2005) beskriver en fokusgrupp som en gruppintervju med fler deltagare. 

Frågorna som ställs utgår från ett förhållandevis snävt definierat tema. Anledningen till att 

använda sig av fokusgrupp som datainsamlingsmetod kan enligt Bryman och Bell vara att 

samspelet i gruppen kan ge en bild av en enad mening.  

Fokusgruppen bestod av tre killar och tre tjejer i olika åldrar och civilstånd. Anledningen 

till att just dessa respondenter valdes ut var att vi ville se om ålder eller kön hade någon 

betydelse för hur de ställde sig till frågorna. Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval, 

där personer i vår bekantskapskrets tillfrågades om de kunde tänka sig att delta. 

För att inleda och få igång diskussionen ställdes sex stycken huvudfrågor som finns 

samlade i bilaga 2. Dessa frågor låg sedan till grund för samtalet. Samtalet pågick i 

ungefär en timme och tog plats i ett klassrum på Högskolan på Gotland. 

2.2 Metodernas samband 

Figur 1: visar i vilken ordning de olika metoderna genomförts och hur de olika metoderna hänger 
ihop. (Egen modell 2013) 

Tre metoder har valts ut där observation av företagens hemsidor var den första som 

genomfördes. Detta för att få en inblick i om företagen i stort arbetade med CSR och i 

sådana fall vilken typ av CSR-frågor de arbetade med. På vilket sätt de arbetade med 

dessa frågor var även något som undersöktes med hjälp av observationerna. Till sist 

studerades hur de kommunicerade detta arbete, det vill säga om de endast kommunicerar 

vad de själva gör för att ta socialt ansvar eller om de även talar om vad konsumenten kan 

göra för att bidra till ett mer hållbart jordklot.  

Företaget Butiken Konsumenten 
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Observationerna användes sedan som grund till de frågor som ställdes till butikscheferna i 

respektive företags butik. Frågorna ställdes genom semistrukturerade intervjuer för att 

respondenten skulle kunna ge öppna svar på de frågor som ställdes. Inga möten bokades 

med butikscheferna, detta för att de inte skulle kunna förbereda sina svar på frågorna. 

Genom att göra på detta sätt upplevdes en större ärlighet i svaren. Genom dessa intervjuer 

kunde sedan företagets information om CSR på hemsidorna jämföras med hur de olika 

butikerna jobbade med dessa frågor och hur de arbetade för att förmedla detta till 

konsumenten. 

Svaren på de frågor som ställdes till butikscheferna utgjorde sedan grund till de frågor 

som ställdes till konsumenterna i en fokusgrupp, som var det tredje steget i 

undersökningen. Genom att genomföra en fokusgrupp med konsumenter kunde vi se hur 

konsumenter ser på företag och deras arbete med CSR, och om det är något de reflekterar 

över vid val av produkt. Men det centrala i att genomföra en fokusgrupp var att svara på 

forskningsfrågan som handlar om konsumentens medvetenhet angående företagens arbete 

med CSR. 

2.3 Litteraturstudier 

Fokus för denna uppsats är företagens arbete med CSR och konsumenters medvetenhet 

kring detta. Vi har därför via olika databaser sökt efter vetenskapliga artiklar inom ämnet. 

De sökord som har använts är konsumenter, CSR, medvetenhet, köpbeslut och 

köpbeteende. Utöver detta har även kurslitteratur som behandlar ämnet CSR använts med 

fokus på avsnitten som behandlar konsumenter.  

3. CSR – Ett teoretiskt perspektiv 
Enligt Borglund, De Geer och Sweet (2012) blir CSR, som begrepp allt mer accepterat 

och används av flertalet större organisationer. Företagens arbete med CSR- frågor sågs i 

början mest som välgörenhet men blir nu allt mer strategiskt och avancerat. I många större 

företag påverkar CSR till och med utformningen av företagens affärsidé. Borglund et al. 

menar att det till stor del har med att göra att det finns en tanke kring att stora företag bör 

ta ett större ansvar för sina kunder och användningen av deras produkter även i framtiden. 

Utöver detta menar författarna att fler investerare blir allt mer engagerade i frågor som rör 

socialt ansvar och miljö, vilket gör det betydligt viktigare för företag att arbeta med CSR. 

3.1 Kunder – avgörande intressenter 

Enligt Borglund et al. (2012) kan företagens kunder ses som en av de viktigaste 

intressenterna när det gäller företagens arbete med CSR. En av anledningarna till det är att 

konsumenterna aktivt kan påverka företagen genom att bojkotta ett företags produkter om 

det på något sätt skulle handla oetiskt. Kunderna kan även aktivt välja att endast köpa 

produkter från företag som uppfyller de sociala och etiska krav de har och på så sätt 

belöna de företag som tar ansvar. 

Borglund et al. (2012) menar att det är svårt att hitta entydiga resultat när det gäller 

forskning som rör konsumenter och företagens arbete med CSR- frågor. Forskning inom 
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området under 1990- talet visar att konsumenterna uppvisade ett stort stöd för produkter 

och företag som värnade om miljön, men att detta inte syntes då försäljningen av 

miljömärkta produkter endast utgjorde några få procent av den totala försäljningen. Det 

forskarna inom området konstaterade tidigt var att utbudet av miljövänliga varor var allt 

för litet och att de varor som fanns tillgängliga för konsumenterna inte matchade de krav 

som ställdes på produkten i övrigt. De miljömärkta produkterna avvek ofta i fråga om 

utseende, pris och kringtjänster vilket gjorde det svårare för konsumenterna att välja de 

miljövänligare produkterna framför andra. 

Enligt Borglund et al. (2012) försökte några forskare förklara varför skillnaden mellan 

konsumenternas attityd och köpbeteende uppstod. Några av forskarna menade att 

skillnaden uppstod på grund av att kunderna handlade av vana, och att det därför var svårt 

att få dem att överväga andra alternativ, speciellt när det rörde dagligvaruhandeln. Andra 

forskare menade att skillnaden mellan attityd och köpbeteende uppstod på grund av att de 

miljövänligare produkterna innebar att konsumenten behövde göra vissa kompromisser för 

att köpa produkten. Kompromisserna rörde till viss del produkten i sig, men även andra 

saker så som konsuments identitet och sociala kontext. Alltså menade forskarna att normer 

och attityder kopplade till ett visst varumärke eller en produkt i konsumentens sociala 

grupp kunde bidra till att vissa individer inte agerade utifrån sina värderingar.  

Vidare menar Borglund et al. (2012) att konsumenterna många gånger saknar kunskap 

kring hur konsumtionen av olika varor påverkar miljön och att de därför inte väljer att 

köpa miljövänligare produkter. Författarna menar att det är viktigt att företag informerar 

om att produktvalet är direkt kopplat till klimatpåverkan. På så vis ökar konsumentens 

medvetenhet vilket kan leda till att de reflekterar kring sitt konsumtionsbeteende. 

3.1.1 Produktmärkning och certifiering 

Ett sätt för företagen att synliggöra sitt ansvarstagande är enligt Borglund et al. (2012) att 

certifiera sina produkter. Det finns olika typer av certifieringar och märkningssystem, 

dessa kan delas in i följande tre kategorier: egna företagsmärkningar, statligt reglerade 

(exempelvis Nordiska Svanen) och privata tredje part- certifierade (exempelvis Krav och 

Fair Trade). Ett exempel som Borglund et al. tar upp är Löfbergs Lila som var ett av de 

första svenska företagen som använde CSR i sin marknadsföring. Efter att arbetsvillkoren 

på kaffeplantagen togs upp i media så ansåg de allra flesta kunderna att Löfbergs Lilas 

reklam för sitt KRAV – och rättvisemärkta kaffe var mycket bra och ställde sig positivt till 

den. Kommunikationsansvarig på företaget menade att reklamen skapade positiv 

uppmärksamhet för företaget och de kunde se att försäljningen av deras Fair Trade 

produkter ökade avsevärt. 

Trots att Löfbergs Lila ökade sin försäljning då de började arbeta med Fair Trade 

märkning av produkter pekar Borglund et al. (2012) att det finns forskning som visar att 

konsumenter i allmänhet inte har någon övergripande kunskap om vad olika certifieringar 

eller miljömärkningar står för. Men att dessa märkningar och certifieringar ändå är viktiga 

för att kunna nå ut till kunderna på ett enkelt sätt med information om hur företaget 

integrerar ansvarstagande i utformningen av sina produkter. 
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3.2 Kunskap och hållbar konsumtion 

Enligt Thøgersen och Schrader (2012) är vägen till hållbar konsumtion att konsumenter 

förändrar sitt konsumtionsmönster. Problemet som de lyfter fram är det inte finns 

tillräckligt med kunskap om hållbar konsumtion och att det inte görs tillräckligt mycket av 

varken företag eller samhället i stort för att nå fram till något som skulle kunna ses som en 

hållbar utveckling inom handel. 

För att förändra detta menar Thøgersen och Schrader (2012) att kundernas rättighet att bli 

informerade och att ha rätten att välja måste implementeras i större utsträckning. De anser 

att detta är av stor betydelse för att kunderna ska ha möjligheten att göra bättre val och 

agera i linje med hållbar utveckling. Thøgersen och Schrader hävdar att det i dag är så att 

undersökningar har visat att det finns en möjlighet att uppfylla konsumenters krav utan att 

skada den sociala och ekonomiska välfärden för människor i dag och i framtiden. Därför 

menar de att företagen måste ta ett större ansvar genom att tillverka och sälja attraktiva 

miljövänliga produkter till normala marknadspriser för att göra det enklare för 

konsumenterna att göra val som stödjer en hållbar utveckling. 

3.3 När CSR leder till högre kostnader 

Mohr och Webb (2005) utförde en studie som skulle besvara följande två frågor: ”Om 

socialt ansvartagande företag tar ut ett högre pris för sina produkter, kommer 

konsumenterna fortfarande att köpa dem?” och ”Har företagens tidigare arbete med CSR 

någon betydelse för konsumenterna?”. För att få svar på frågorna skickade de ut ett antal 

olika scenarion tillsammans med ett frågeformulär till ett helt slumpmässigt urval. I de 

olika scenariona ställdes låg och hög CSR nivå mot ett högre och lägre pris. 

Några av resultaten som Mohr och Webbs (2005) studie fick var att konsumenterna såg 

mycket positivt på företaget och dess produkter i scenariot där det lyftes fram att företaget 

arbetade med CSR- frågor som rörde både socialt ansvar och miljöfrågor. Vidare kom de 

fram till att respondenterna reagerade mycket starkare på negativ CSR än positiv. Utöver 

detta så fick företaget där det inte fanns någon information kring hur detta arbetade med 

CSR nästan lika positiva reaktioner som företaget som beskrevs som mycket socialt 

ansvarstagande. Mohr och Webb tolkade detta som att respondenterna antingen 

automatiskt antog att det företaget skötte sig på ansvarstagande sätt för att det inte fanns 

någon information, eller att respondenterna inte vägde in CSR när de utvärderade 

företaget alls. 

När det rörde priset på varan kom Mohr och Webb (2005) fram till att priset inte hade lika 

stor betydelse som CSR för att respondenterna skulle kunna tänka sig att köpa produkten. 

Men negativ CSR hade trots detta inte en tillräckligt stor effekt för att respondenterna inte 

skulle köpa en kvalitetsvara om priset var tillräckligt lågt. Utöver detta så kom de fram till 

att företag som bidrog till miljöförstöring var de företag som respondenterna fick den mest 

negativa bilden av. Slutsatsen de drog av detta var att respondenterna såg det som 

viktigare att företagen inte bidrog till miljöförstöring än att de tog socialt ansvar inom 

andra områden. 
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För att sammanfatta fick alltså Mohr och Webbs (2005) studie följande resultat: om 

konsumenter får information om ett företags arbete med CSR som de litar på så påverkar 

detta hur de utvärderar ett företag och om de kan tänka sig att köpa dess produkter. Utöver 

detta kom de även fram till att ett lägre pris inte helt kunde kompensera att ett företag inte 

agerade på ett ansvartagande sätt. Vidare krävs det att konsumenterna kan lita på 

informationen de har angående företagens ansvartagande. Mohr och Webb menar att det 

därför är viktigt att företagen kommunicerar att de arbetar med CSR och dessutom gör 

detta på ett sätt som visar att det är trovärdigt, exempelvis genom att de uppfyller kraven 

för statliga certifieringar eller andra typer av tredje parts miljömärkningar. För att 

ytterligare bidra till att konsumenter väljer produkter från företag som arbetar med CSR- 

frågor föreslår Mohr och Webb (2005) att konsumentinformatörer skapar och sprider listor 

med information som rör olika företags arbete med sådana frågor för att underlätta för 

konsumenter att utvärdera olika företag.  

3.4 Konsumentens beslutsprocess inom ramen för CSR 

Beckman (2007) påstår att konsumentens beteende vid val av produkt beror på 

konsekvenser av olika skeden i konsumentens beslutsprocess: behov av erkännande, 

informationssökning, utvärdering av alternativ, köp, efter köp och användning och 

bortskaffande. Beckman menar att dessa steg kan tolkas enligt följande inom ramen för 

företagens sociala ansvar: 

Behov av erkännande- avser konsumenternas medvetenhet, kunskap och intresse för 

företagens CSR- verksamhet som ytterligare produktinformation. Detta kan röra såväl 

miljömässiga som politiska värderingar. Det visar sig att majoriteten av konsumenterna 

har ett intresse för CSR- frågor, men att det finns en stor heterogenitet bland 

konsumenterna när det gäller medvetenhet och kunskap om företagens arbete med socialt 

ansvar. Många av konsumenterna verkar inte vara medveten om att de flesta företag 

engagerar sig i åtminstone någon form av CSR- aktiviteter, medan andra konsumenter är 

skeptiska eller cyniska vad gäller företagens CSR- kommunikation. 

Både informationssökning, aktiv och passiv samt utvärderingen av alternativ påverkas 

av attityder och föreställningar om produktsäkerhet, varumärke och/eller företag. Attityder 

och övertygelser i sin tur är tydligt påverkade av personliga, icke-kommersiella och 

kommersiella informationskällor. I allmänhet har konsumenterna en positiv inställning till 

företag som bedriver CSR. Det finns dock flera aspekter som kan komplicera bilden, 

bland annat hela företagets rykte, kopplingen mellan företag och orsak, personlig koppling 

till orsaken som representeras av bolagets CSR- aktivitet, skillnad mellan förebyggande 

och reaktiva CSR- initiativ eller produkt och pris. Det visar sig att relationen mellan 

uttryckta attityder och ett aktivt konsumentval är svag. 

Inköp - oftast mätt som köpavsikter, i detta fall av produkter och tjänster från företag som 

bedriver CSR- aktiviteter. De flesta konsumenter är ovilliga att kompromissa om 

kärnproduktens attribut såsom pris och kvalitet. Men en proaktiv hållning gentemot CSR 

fungerar som en "försäkringspolicy" i till exempel produkt- skadekriser. Konsumenterna 

kan visa sig vara mer motståndskraftiga mot negativ information om ett CSR- engagerat 
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företag och vara lojala när det bara rör sig om enstaka felsteg. Dessutom är 

konsumenterna mer känsliga för oetiskt än ansvarsfullt beteende, dvs. att göra något dåligt 

gör mer ont än vad göra något bra hjälper. 

Erfarenheter av köpta produkter och tjänster - innebär huruvida konsumenten kan 

tänka sig att göra ett återköp eller inte. Detta beror på vad konsumenten haft för 

förväntningar på produkten. Det visar sig att om produkten inte motsvarar kundens 

förväntningar så spelar det ingen roll om företaget som sålt produkten arbetar med CSR- 

frågor.  

 

Bortskaffande - är relevant för vissa typer av produkter och kan bilda det slutliga steget i 

beslut sekvens. 

3.5 CSR ur en konsuments ögon 

Beckman (2007) påstår att konsumenternas intresse för CSR varierar bland annat 

beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om, informationen de har tillgivits om 

CSR, vilken förkunskap de har om CSR, hur kongruensen är mellan konsumenten och 

företaget samt hur trovärdig de upplever att CSR- informationen är som företaget 

förmedlar.  

Beckman (2007) hävdar dock att företagens arbete med CSR påverkar konsumenten 

positivt men att det är svårt att se vad det ger för inflytande på konsumentens beteende. 

Det visar sig däremot att det ger effekt vad gäller deras attityder och övertygelser. 

Konsumenterna är dessutom mer känsliga för negativ CSR- information än positiv CSR- 

information, vilket ökar risken för bojkott av dessa företag och produkter. Detta är något 

som även Öberseder, Schlegelmilch och Murphy (2013) påpekar. Positiva CSR- initiativ 

kan ge ett uppsving för företag och utvärderingar av deras produkt.  

Öberseder et al. (2013) hävdar att konsumenterna är engagerade i CSR- frågor när de 

väljer ett företags produkter eller tjänster. företagens sociala ansvar påverkar 

konsumenternas attityder, avsikter för inköp, konsument- företag identifiering, lojalitet 

och tillfredsställelse.  

Fortsättningsvis menar Öberseder et al. (2013) att CSR och dess inverkan på 

konsumenterna när de gör inköp är väldigt komplex. Detta eftersom företagens sociala 

ansvar kan påverka konsumenternas avsikter med inköpet direkt eller indirekt. Effekten är 

indirekt när ett företags kontext för köpavsikter skapas, medan den är direkt när CSR- 

aktiviteten överensstämmer med konsumentens förväntningar på denna aktivitet.  

3.6 Konsumentens köpbeteende och medvetenhet om CSR 

Wigley (2008) utgick från tidigare forskning och kom genom hypotesprövning och 

experiment fram till att företag som exponerar sina CSR- aktiviteter ger en positiv effekt 

vad gäller konsumenternas kunskap om detta. Det visar sig även att det ger en positiv 

effekt både vad gäller konsumentens köpbeteende och attityd till företaget. Även Lee och 

Shin (2009) menar att ju högre medvetenhet konsumenterna har angående företagens 

CSR- aktiviteter desto positivare effekt för konsumentens avsikter vid inköp. Lee och Shin 
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hävdar att CSR- aktiviteter inom vissa områden som till exempel miljöskydd och lokalt 

samhällsengagemang kan ha en positiv effekt vad gäller konsumentens avsikt vid inköp. 

Konsumenternas medvetenhet om CSR- aktiviteter bidrar positivt till deras köpbeteende.  

Lee och Shin (2009) menar att konsumenterna söker ”goda” CSR- aktiviteter och att de 

avser att köpa produkter från ”goda” företag, vilket innebär att företaget bidrar till det 

lokala samhället. Däremot gav företagens miljömässiga bidrag inte någon större effekt hos 

konsumenterna. Detta menas kunna bero på att konsumenterna har en bristande 

medvetenhet när det gäller företagens miljöarbete och att det därför är viktigt att 

kommunicera detta till konsumenterna på ett tydligare sätt.  

Loureiro, Dias-Sardinha och Reijnders (2012) som studerat inköp av bilar och på vilket 

sätt CSR- arbete påverkar konsumenterna vid ett sådant inköp har även de kommit fram 

till att miljöfaktorer inte spelar någon större roll. Det är bland annat komforten, priset, 

tillförlitligheten, bränsleförbrukningen och prestandan som är det mest centrala vid inköp. 

Det visade sig dock att de som var medvetna om CSR upplevde en större tillfredsställelse 

vid inköp av bilar hos ett företag som arbetade med CSR- frågor. Därför anser Loureiro et 

al. att det är viktigt för företagen att använda sig av direkt marknadsföring 

(marknadsaktiviteter som har syftet att skapa direkt kommunikation med mottagaren). På 

så sätt kan företag öka konsumenternas medvetenhet om företagens sociala ansvar, vilket 

påverkar kundtillfredsställelse och det upplevda värdet, genom att generera en positiv bild 

som positivt påverkar köpbeteende bland nya bilköpare. 

Öberseder et al. (2013) påpekar även att medvetenheten om CSR- aktiviteter är generellt 

låg och att det därför är viktigt för företag att kommunicera deras arbete med CSR- frågor. 

Konsumenter som har en större medvetenhet om företagets arbete med socialt 

ansvarstagande kommer att ha en mer positiv attityd och ett mer positivt beteende när det 

gäller deras avsikter. Företagen skall dock inte arbeta proaktivt med sina 

kommunikationsstrategier då detta kan leda till att konsumenternas attityd och beteende 

försämras jämfört med ett reaktivt arbete med kommunikationsstrategier. 

3.7 Välgörenhet och sponsring 

Enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) Har allt fler svenska företag på senare 

tid börjat arbeta med välgörenhet genom att donera pengar till ändamål som ligger i deras 

intresse att stödja. Välgörenhet kan ses som ett av många verktyg när CSR diskuteras. Det 

kan ske i form av att man stödjer fattiga länder genom att skänka pengar och på så sätt ge 

stöd åt deras lokalsamhällen, bekämpa fattigdomen, stödja utbildningar eller förbättra 

hälsan. Att stödja de inhemska ideella organisationerna så som idrotts- eller 

ungdomsorganisation är även det ett sätt att arbeta med välgörenhet. Detta är tänkt att vara 

ett sätt att stärka företagets anseende i närmiljön. 

  

Borglund et al. (2009) menar fortsättningsvis att välgörenhet och sponsring och dess 

policys bör knytas ihop till en helhet som rör företagets relation med det lokala samhället. 

På lång sikt påstår Borglund et al. Att det bör finnas en naturlig koppling mellan 

välgörenheten och ett företags CSR- arbete som även ska smälta in i företagets 
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verksamhet och värdegrund. Det bör alltså finnas en symbolik i varför ett företag väljer att 

stödja en speciell organisation. 

3.8  CSR och marknadsföring 

Lii, Wu och Ding (2013) har studerat hållbar marknadsföring av tre typer då det gäller 

CSR- aktiviteter: sponsring, orsaksrelaterad marknadsföring och filantropi. De menar att 

företagens marknadsföring påverkas av företagens sociala ansvar då konsumenters 

medvetenhet om och attityd till CSR har förändrats. Konsumenter har skapat ett behov för 

att köpa produkter och tjänster som har sociala och miljömässiga värden. Som ett resultat 

av detta så har fler och fler företag börjat se CSR som en viktig del i deras marknadsföring 

där de genom ”att göra det rätta” som leder till ”att göra det bättre” bildar en positiv 

konjunkturcykel.  

Orsaksrelaterad marknadsföring - innebär ett företags löfte att donera en viss summa 

pengar till en ideell organisation eller en social orsak när konsumenterna köper sina 

produkter eller tjänster. 

Filantropi – Innebär en osjälvisk hjälp till människor som är i behov av stöd och hjälp. 

Sponsring – innebär ”en affärsmässig överenskommelse där en sponsor, t.ex. ett företag, 

finansiellt stöder bland annat sport-, eller kulturevenemang i utbyte mot möjligheten att 

göra reklam på t.ex. arenor eller idrottskläder”(Nationalencyklopedin 2013). 

Lii et al. (2013) menar fortsättningsvis att företagens arbete med CSR blir allt viktigare då 

det skapats en trend bland konsumenterna kring CSR- frågor och produkter och tjänster 

som produceras av ett företag som tar socialt ansvar. Om marknadskommunikationen av 

företagens CSR- arbete fungerar korrekt så kommer företagen att uppfylla 

konsumenternas förväntningar samtidigt som de förbättrar deras resultat och rykte.  

Vidare menar Lii et al. (2013) att det finns många sätt att implementera ett företags CSR- 

initiativ i sin marknadsföring. De anser däremot att den filantropiska typen av CSR är den 

mest effektiva. En filantrop är enligt Nationalencyklopedin (2013) en person som 

osjälviskt hjälper medmänniskor i utsatta situationer. Denna typ av osjälvisk CSR kan 

enligt Lii et al. sänka konsumenternas skepsis mot företagets intentioner, vilket också ökar 

den positiva inställningen till CSR- initiativ hos konsumenter vilket i sin tur påverkar 

deras inköpsintentioner.  

Enligt Lii et al. (2013) så kommer ett företags rykte som är påverkade av de tre typerna av 

CSR- initiativ (sponsring, orsaksrelaterad marknadsföring eller filantropi) skapa värde för 

företaget, särskilt genom att konsumenternas inställning till varumärket påverkas i positiv 

riktning och att de upplever en större trovärdighet vad gäller företagets marknadsföring 

runt deras CSR- arbete. Vidare menar de att även alla typer av strategier påverkar 

konsumenternas attityd till varumärket och företagets marknadsföringskampanj. 

3.8.1 Psykologisk distans 

Enligt Lii et al. (2013) så har alla relationer mellan konsumenter och organisationer en 

viss nivå av psykologisk distans. Psykologisk distans speglar hur långt eller nära en 
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händelse eller ett objekt känns från jaget i ett abstrakt psykologiskt utrymme. I detta 

sammanhang kan psykologisk distans beskrivas som bristen på samband mellan en 

konsument och ett företag. Denna psykologiska distans har visat sig vara viktig vad gäller 

konsumenters beslutsfattande och beteenden vid köp av produkt, som visar sig i figur 2 

nedan. Till exempel har det visat sig att konsumenter behandlar och tar till sig information 

på ett mer abstrakt sätt om de upplever att den psykologiska distansen är för lång. Detta 

gör i sin tur att de drar sig för att köpa företagens produkter eller tjänster. 

Det finns enligt Lii et al. (2013) fyra stycken olika psykologiska avstånd: det tidsmässiga 

avståndet, det rumsliga avståndet, det sociala avståndet och det hypotetiska avståndet. 

Tidsavståndet hänvisar till det faktiska avståndet mellan en referenspunkt (till exempel 

idag) och tiden för när händelsen inträffar under behandling (till exempel imorgon eller 

nästa år). Rumsliga avståndet hänvisar till det faktiska avståndet mellan den plats 

konsumenten befinner sig (exempelvis den plats där betraktaren bor) och den plats där 

händelsen inträffar. Social distans är uppfattningen att evenemanget stöds av en 

person/firma som är olik/liknar observatören. Den sociala distansen innebär hur företagets 

CSR- arbete och det de står för stämmer överens, eller inte stämmer överens med 

konsumentens värderingar. Det hypotetiska avståndet innebär hur pass 

sannolikt/osannolikt det är för konsumenten att företagets CSR- arbete faktiskt sker. Det 

visar sig enligt Lii et al. att företagen är mer benägna att övertyga konsumenterna att köpa 

och bygga relationer med konsumenterna när bolagen har samma värderingar som sina 

konsumenter. Detta då konsumenterna reagerar mer positivt på företagens CSR- arbete om 

de delar dess värderingar. 

 

Figur 2: Modell som förklarar konsumentens initiativ, attityd och beteendemässiga avsikter där den 
psykologiska distansen avgör vilken attityd konsumenten har i förhållande till produkten. Baserat 
på Lii et al. (2013). 

3.8.2 Konsumenters köpavsikter och respons kring företagens CSR initiativ 

Köpavsikt kan enligt Lii et al. (2013) definieras som personliga beteendetendenser 

relaterade till ett varumärke. Avsikt och attityd skiljer sig åt på så sätt att attityden är en 

sammanfattande utvärdering av produkten medan avsikten är konsumentens medvetna 

ansträngning att utöva ett visst beteende.  

När konsumenten bildar en köpavsikt gentemot ett visst varumärke bedömer de samtidigt 

alla möjliga märken i samma produktkategori. När en köpavsikt bildas så gör först 
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konsumenten en bedömning av deras plan att köpa ett visst varumärke. Det har visat sig 

att attityden gentemot ett varumärke avsevärt påverkar konsumenternas avsikt att köpa en 

produkt därifrån. När trovärdigheten hos ett varumärke ökar så blir chansen större att 

konsumenten väljer att handla denna produkt. Därför blir konsumenten mer benägen att 

uttrycka positiva köpintentioner när de känner att företaget arbetar trovärdigt med sina 

CSR- frågor.  

Lii et al. (2013) menar att alla dessa tre sätt: filantropi, sponsring och CRM 

(orsaksrelaterad marknadsföring) för att marknadsföra sitt CSR- arbete ger en positiv 

inverkan på konsumentens attityd till varumärket. Filantropi är det sätt som ger störst 

inverkan på konsumentens attityd, följt av sponsring och CRM. Detta då konsumenterna 

reagerar mer positivt till företag som faktiskt skänker stora belopp för en specifik orsak. 

CRM är det sätt som ger svagast inverkan på konsumentens attityd och detta kan enligt Lii 

et al. bero på att detta kräver att konsumenten gör ett inköp.  

Fortsättningsvis menar Lii et al. (2013) att trovärdigheten i CSR- arbetet och hur de 

kommunicerar detta är viktigt för att det kan generera i att konsumenterna får ett 

förtroende för företaget och därigenom påverkar deras köpavsikter positivt. Dessutom 

visar det sig att genom ett trovärdigt CSR- arbete hos företagen så bidrar det till att 

konsumenten rekommenderar och talar gott om dem och det leder till att konsumenten 

även påverkar sina vänners köpavsikt.  Det sociala avståndet är något som även bör tas i 

beaktning när företaget väljer kommunikationsstrategi då det visar sig att konsumenterna 

inte tar till sig CSR- arbete då de inte känner någon koppling. 

3.9 Sammanfattning – Teori 

Nedan kommer en sammanställning och operationalisering av de teorier som anses 

relevanta och som kommer behandlas i analys och slutsats. Det som går att utläsa är att de 

flesta forskarna betonar vikten av medvetenheten hos konsumenten vad gäller företagens 

CSR-arbete, därför blir även företagens kommunikation ut till konsument viktig. Detta för 

att konsumenten slutligen ska kunna göra medvetna och bättre val vid sitt köpbeslut. Det 

är därför dessa aspekter vi har valt att ta med i vår analys och slutsats där dessa teorier 

kommer att ställas mot den empiriska undersökningen.  

3.9.1 Kommunikation av CSR 

Thøgersen och Schrader (2012) menar att vägen till hållbar konsumtion är att 

konsumenter ändrar sina konsumtionsmönster. För att de ska kunna göra detta krävs det 

att de får möjlighet att bli informerade, för att i sin tur kunna göra bättre val. Thøgersen 

och Schrader påpekar även att företagen måste ta ett större ansvar genom att göra det 

enklare för konsumenten att fatta beslut som stödjer en hållbar utveckling. Detta är något 

som även Mohr och Webb (2005) hävdar, som i sin studie kom fram till att konsumenter 

som får pålitlig information om företagens arbete med CSR, utvärderar företaget och dess 

produkter på ett positivare sätt. Vidare menar de därför att det är viktigt för företagen att 

kommunicera deras arbete med CSR och dessutom gör detta på ett trovärdigt sätt.  

Wigley (2008) menar att företag som exponerar sina CSR-aktiviteter når fördelar genom 

detta då både konsumenternas köpbeteende och attityd till företaget påverkas positivt av 
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det. Lii et al. (2013) som studerat tre typer av marknadsföring (orsaksrelaterad 

marknadsföring, Filantropi och sponsring) menar att alla av dessa tre typer är bra sätt att 

marknadsföra sig på då detta skapar värde för företaget. Detta särskilt genom att 

konsumenternas inställning till varumärket påverkas i positiv riktning och att de upplever 

en större trovärdighet vad gäller företagets marknadsföring runt deras CSR-arbete.   

Kommunikationen kring företagets CSR-arbete är även något Öberseder et al. (2013) har 

studerat. Där menar de att det är viktigt att företaget kommunicerar sitt CSR-arbete, men 

även hur de gör det. 

3.9.2 Konsumenternas medvetenhet 

Enligt Loureiro et al. (2012) är medvetenheten hos konsumenterna angående företagens 

CSR-arbete något som spelar stor roll vid val av produkt. Om konsumenten inte är 

medveten om företagens CSR-arbete så är detta heller ingen faktor som spelar någon 

större roll när konsumenten fattar ett köpbeslut, utan att det bland annat är kvalité, pris 

eller tillförlitlighet som är det centrala. Detta är något som även Lee och Shin (2009) 

behandlar, då de i sin studie hävdar att ju högre medvetenhet konsumenten har gällande ett 

företags CSR-arbete, desto positivare blir effekten på deras köpavsikter.  

Borglund et al. (2012) diskuterar i sin bok att konsumenten många gånger saknar kunskap 

kring hur konsumtionen av olika varor påverkar miljön och att de därför inte väljer att 

köpa miljövänligare produkter. Det är därför enligt Borglund et al. Viktigt att företag 

informerar om att produktvalet är direkt kopplat till klimatpåverkan.  

Beckman (2007) hävdar att de flesta konsumenter har en positiv attityd till företag som 

bedriver CSR-arbete, men så länge de inte känner någon koppling till företaget så bryr de 

sig heller inte om hur de arbetar gällande CSR-frågor. Beckman menar även att negativ 

CSR-information har större påverkan på konsumenten än positiv CSR-information och att 

detta kan leda till att konsumenterna bojkottar ett sådant företag och deras produkter. 

Däremot menar Mohr och Webb (2005) att negativ CSR inte spelar någon större roll om 

priset på produkten är tillräckligt lågt eller om kvalitén är tillräckligt hög. Detta är något 

som Beckman även behandlar i sin studie, där författaren kommit fram till att 

konsumenten är ovillig att kompromissa om kärnproduktens attribut. Vidare menar 

Beckman att konsumentens förväntningar är det som styr återköp och att därför inte 

företagets CSR-arbete spelar någon roll. Något som Beckman hävdar är även att 

konsumenten är fortsatt lojal om endast ett par mindre felsteg begåtts av företaget.  

4. Företagens kommunikation kring arbetet med CSR 
Nedan kommer de tre olika empiriska undersökningarna att presenteras: studie av 

klädföretagens hemsidor, intervjuer med butikschefer och fokusgrupp med konsumenter. 

4.1 Studie av företagens hemsidor 

Nedan kommer information om klädföretagens arbete med CSR att presenteras. 

Informationen är hämtad från företagens hemsidor och det vi har studerat är: hur mycket 
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information som finns och hur lätt den är att hitta, vad företagen gör för att ta socialt 

ansvar och vad de anser att CSR innebär. 

Indiska 

På Indiskas (2013) hemsida finns mycket information om hur företaget arbetar med CSR. 

Informationen är samlad under rubriken ”Vårt ansvarstagande”. Vilket gör att det som 

konsument är lätt att hitta information om hur Indiska ser på arbetet med CSR- frågor och 

även vad de gör för att vara ett socialt ansvarstagande företag. 

Den information som finns på hemsidan om CSR behandlar miljöfrågor, etiska frågor, 

välgörenhet och dessutom vad konsumenten kan göra för att bidra till en bättre miljö. 

Alltså vill de dels med sin information nå ut med vad de gör för att ta socialt ansvar men 

även öka konsumenternas medvetenhet. 

Vad gör Indiska för att ta ansvar? De har en ekologisk kollektion som är som är tillverkad 

av ekologiskt odlad och certifierad bomull som sedan färgas hos leverantörer som har 

reningsanläggningar för att undvika att miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen. Vidare 

har de en miljöpolicy som inte bara omfattar den egna verksamheten utan även deras 

leverantörer. Miljöpolicyns mål är att Indiska ska göra vad de kan på både kort och lång 

sikt för att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Utöver detta stödjer Indiska även 

organisationen Peace trust som arbetar med olika sociala projekt i södra Indien. Detta gör 

de genom att dels stödja ekonomiskt men även kunskapsmässigt. 

Indiska har även ett code of conduct avtal som alla leverantörer måste skriva på. Detta 

avtal innebär att de arbetsrättsliga lagar som gäller i produktionslandet ska följas. 

Anledningen till att de nationella lagarna gäller är för att Indiska ser det som en styrka i 

förhandlingssituationer med leverantörerna att kunna hänvisa till landets egna lagar. 

Kappahl 

KappAhl (2013) har på sin hemsida en hel del information vad gäller deras arbete med 

socialt ansvarstagande. Denna information är lättillgänglig och finns under rubriken ”Om 

KappAhl” som görs synlig redan på hemsidans startsida. Väl där kan konsumenten klicka 

sig fram för information om allt från KappAhls hållbarhetsarbete till information om deras 

välgörande ändamål. 

KappAhls arbete utgår från en hållbarhetsvision: "Vi agerar på ett ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt hållbart sätt och skapar mode med omtanke om vår planet idag 

och i framtiden." De delar in detta arbete i tre rubriker, Future, Friendly, Fashion. 

 Future - Under detta begrepp finns information om deras arbete kring miljöfrågor, 

från odling till färdig produkt. Det gör de till exempel genom att bidra till ökad 

användning av hållbara material, effektivare vattenanvändning i produktion, mer 

hållbara transporter och effektiva logistiklösningar. 

 Friendly – Detta begrepp symboliserar KappAhls hållbarhetsarbete och relationer 

genom hela kedjan. De värnar om alla människor och samhällen som bidrar till 
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deras verksamhet. Detta bland annat genom att deras leverantörer följer deras högt 

ställda krav vad gäller hälsa, säkerhet, ersättning, arbetstid och barnarbete. 

 Fashion – Med fashion menar KappAhl sitt hållbarhetsarbete med deras produkter. 

De försöker hela tiden att utveckla sitt mode med bästa resursanvändning och med 

hållbart materialval.  

De arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor genom hela flödet, från produktion och 

transport till återvinning. Detta för att konsumenten ska känna sig trygg med varorna de 

handlar. KappAhl har idag ett sortiment som består av 20 procent miljömärkta kläder. 

På hemsidan ges inte bara information vad gäller deras eget ansvar utan också hur 

konsumenten kan bidra genom att handla sina kläder på bästa sätt. Dessutom kan 

konsumenten läsa deras hållbarhetspolicy, ”Code of Conduct” och kemikalielista. En 

hållbarhetsrapport har även framtagits och är lättillgänglig för konsumenten.  

Intersport 

På Intersports (2013) hemsida finns det mycket information om CSR och hur de jobbar 

med dessa frågor, informationen är samlad under rubriken ”Vårt ansvar”. Intersport syn på 

vad CSR är kan delas in i tre delar: ekonomiskt-, miljömässigt-, och socialt 

ansvarstagande. 

Intersport har ett code of conduct avtal och anser att detta är mycket viktigt då de inte 

själva äger några produktionsanläggningar eller butiker. Avtalet gör det möjligt för 

Intersport att påverka ansvarstagandet och att driva utvecklingen framåt. 

Vidare har Intersport även information om vad de gör för att bidra till en ekologiskt 

hållbar utveckling. De vill bland annat se till att alltid ta med miljöaspekten i alla 

upphandlingar och verka för att alla anställda ska vara miljömedvetna. Utöver detta är 

Intersport medlemmar i Kemikaliegruppen Swerea IVF och arbetar för att deras produkter 

inte ska innehålla några ohälsosamma eller miljöskadliga kemikalier. 

Intersport har även en djurskyddspolicy som innebär att de tar avstånd från all oetisk 

djurhållning. De säljer inga produkter som är tillverkade av äkta päls och dunet i deras 

produkter är plockade från redan döda fåglar till livsmedelsindustrin. 

Utöver detta samarbetar Intersport med BRIS. De har bland annat haft en mängd olika 

event där de samlat in pengar och de har även tagit fram en kollektion där Intersport för 

varje sålt plagg skänker tio kronor till BRIS. 

MQ 

MQ (2013) har på sin hemsida en hel del information vad gäller socialt ansvar. Denna 

information är lättillgänglig och finns under rubriken ”Företagsansvar”. Under denna 

rubrik går de igenom allt som berör deras hållbarhetsarbete, så som information om deras 

leverantörer, arbetsvillkor, produktansvar, hållbara material, djurrättspolicy och 

transporter. Deras hållbarhetsrapport finns även att ladda ner för konsumenten. 
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Vidare så arbetar MQ kontinuerligt för en hållbar utveckling, där de menar att de genom 

sitt hållbarhetsarbete kan göra kunden mer än bara nöjd. Deras hållbarhetsarbete kallar 

dem ”Tre vägar – för ett hållbart MQ” där de delar upp hållbarhetsarbetet i tre steg, 

ansvarsfull produktion, engagerade medarbetare och medvetna kunder. 

 Ansvarsfull produktion – De vill skapa en hållbar produktion i hela ledet, från 

framställning av råvaror till att kläderna hamnar i butiken. Detta i form av att 

leverantörerna hushåller med naturresurser och kemikalieanvändning. 

Arbetsförhållandena när produkterna tillverkas är även något MQ ser som en 

viktig del. Transporten av leveranserna ska göras på ett klokt sätt genom att 

successivt minska koldioxidutsläppen. 

 Engagerade medarbetare – De vill att deras arbetsplats ska vara attraktiv på så sätt 

att medarbetarna ska känna ett engagemang, glädje och ansvar för sitt arbete, där 

de menar att engagerade och stolta medarbetare är en förutsättning för 

hållbarhetsarbetet. De mäter varje år hur nöjda deras medarbetare är i form av 

NMI, nöjd medarbetar index  

 Medvetna kunder – De vill kunna erbjuda konsumenten ett hållbart mode som 

tagits fram på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom ser de ett ansvar hos konsumenten att 

skona miljön genom att välja och sköta sina plagg på ett eftertänksamt sätt. Deras 

påsar, kassar och presentförpackningar är även sådana som är skonsamma för 

miljön, då de tillverkas av återvunnen plast.  

MQ pratar alltså inte bara om deras egna ansvar utan ser även till konsumenten där de ger 

olika tips på hur de kan vårda sina kläder, påsar eller presentkartonger. MQ arbetar 

dessutom med välgörenhet i form av att de har ett samarbete med Myrorna där kläder som 

inte går att sälja i butik istället säljs på en världsmarknad för begagnade kläder för ca. 50 

öre till 1 krona per plagg.  

Utöver detta har MQ även ett code of conduct som alla leverantörer måste skriva under 

och är sedan 2007 även medlem i BSCI, (Business Social Compliance Initiative) som är 

ett affärsdrivet initiativ för företag som är fast beslutna att förbättra arbetsvillkor i den 

globala leverantörskedjan. 

JC 

JC (2013) talar på sin hemsida om CSR ur ett miljöperspektiv. De anser därför att det är 

viktigt att arbeta med miljöansvar då de menar att miljön är bland det viktigaste att bry sig 

om. De vill bland annat se till att produkterna uppfyller uppsatta miljökrav, att 

transporterna sker på ett så effektivt sätt som möjligt och att transportsättet väljs utifrån att 

det ska skapa minsta möjliga utsläpp av växthusgaser. Utöver detta vill de att allt deras 

avfall samlas in och omhändertas. Informationen om CSR på JCs hemsida har ingen egen 

sida vilket gör att det som konsument inte är helt lätt att hitta informationen. All 

information som finns på deras hemsida som rör CSR handlar om miljöansvar. All övrig 

information om deras arbeta med socialt ansvarstagande finns att läsa om i deras 

hållbarhetsredovisning.  

I företagets hållbarhetsredovisning kan man läsa om det övriga arbetet de gör inom CSR- 

frågor. Där talar företaget om inte bara om CSR ur ett miljöperspektiv utan ifrån fem olika 
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huvudområden som är: arbetsförhållande i produktion, produkternas påverkan på 

människa och miljö, verksamhetens påverkan på miljön, djuretiska frågor och 

samhällssponsring. JC har därför utvecklat olika riktlinjer och policys och har bland annat 

ett code of conduct avtal, en miljöpolicy, en djurrättspolicy och en sponsrings-, och 

välgörenhetspolicy. 

H&M 

H&M (2013) har på sin hemsida mängder med information vad gäller deras 

hållbarhetsarbete. Informationen kan anses lättillgänglig och finns under rubriken ”Vårt 

ansvar”. Vid klick på denna rubrik kommer man vidare till en helt egen sida där deras 

hållbarhetsarbete noggrant kommuniceras. På hemsidan finns information om H&M:s 

arbete i form av filmer, fallstudier, intervju med VD, intervju med hållbarhetsansvarig och 

hållbarhetsrapporter. 

Deras hållbarhetsvision lyder: ”H&M:s verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Med hållbart menar vi att hänsyn tas till 

både nuvarande och framtida generationers behov.” 

För att lyckas uppnå denna vision har de delat in den i sju strategiska och långsiktiga 

åtaganden dessa är: Erbjuda mode för medvetna kunder – De menar att kunder blir allt 

mer medvetna om miljö och samhällsfrågor. Därför hävdar H&M att ett hållbart mode är 

ett sätt att erbjuda extra värde.  

Välj och belöna ansvarsfulla partners – H&M skriver att respekt för människor och miljö 

utgör grunden för deras värderingar. Därför väljer och belönar H&M ansvarsfulla partners 

som delar deras värderingar. De har även en ”Code Of Conduct” som leverantörer, 

underleverantörer och övriga arbetspartners ska följa.  

 Var etisk – Innebär för H&M att de alltid ska agera med integritet och respekt i allt 

de gör. Detta bland annat genom att följa lagar och förordningar och ha en god 

relation med sina medarbetare och leverantörer. 

 Var klimatsmart – Med detta menar H&M att de ska värna om miljön genom att på 

bästa sätt effektivisera deras energiförbrukning och minska miljöeffekterna hos 

bland annat deras leverantörer och transportörer. De arbetar även med att 

informera och inspirera kunderna till medveten klädvård. 

 Minska, återanvänd, återvinn – Här menar H&M att de försöker utnyttja sina 

resurser på bästa sätt, detta genom smart materialhantering, återanvändning och 

återvinning.  

 Använd naturresurser ansvarsfullt – Med detta menar H&M att de, för att bidra till 

ökad hållbarhet, är angelägna om att bevara vatten, luft, mark och artrikedom. 

Dessutom försöker de påverka både kunder och andra intressenter för att även de 

ska använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt. 

 Stötta samhällsutvecklingen – De känner både ett ansvar och intresse att stötta 

samhällsutvecklingen där de är verksamma. Bland annat genom att investera i 

projekt som gagnar dessa samhällen. 
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Dressmann 

Dressmann (2013) beskriver på sin hemsida deras arbete med CSR på följande vis: ”att 

aktivt arbeta med frågor som rör etik, miljö och samhällsansvar”. Informationen är 

samlade under rubriken ”Vårt ansvar”. Där finns information om att de har ett code of 

conduct avtal och att de är medlemmar i IEH (initiativ för etisk handel). Utöver detta finns 

även information om hur de arbetar för att ta fram säkra produkter som inte innehåller 

farliga eller miljöskadliga kemikalier. 

Code of conduct avtalet innehåller etiska riktlinjer som bland annat är till för att alla som 

är involverade i Dressmanns produktionsprocess ska ha rätt till trygga och bra 

arbetsförhållanden. Avtalet är en del av företagets inköpsvillkor och alla leverantörer är 

förpliktade att följa det. För att säkerställa att alla leverantörer följer avtalet har 

Dressmann ett samarbete med en internationell kontroll- och certifieringsfirma som 

besöker fabriker för att se till att lagar och regler följs. Utöver detta så utför företaget egna 

kontroller genom besök i fabrikerna. 

Utöver detta vill Dressmann säkerställa att deras kunder erbjuds säkra och högkvalitativa 

varor. De förser därför tillverkarna med listor över kemikalier som inte är tillåtna att 

använda i produktionen. För att vara säkra på att dessa kemikalier inte används görs 

stickprover på färdiga varor. 

Lindex  

Lindex (2013) har på sin hemsida mycket information om deras CSR- arbete. Denna 

information finner man på startsidan under rubriken CSR, så informationen kan sägas vara 

lättillgänglig för konsumenten. Under denna rubrik hittar man information om det mesta 

kring Lindex hållbarhetsarbete, t ex har deras hållbarhetsstrategi, hållbart mode, 

produktsäkerhet, socialt ansvar och miljöansvar egna rubriker och under dessa finns 

utförlig information. 

Lindex menar att de tar ansvar för sin verksamhet och hur den påverkar människor och 

miljö. Hållbarhetsarbetet innefattar hela kedjan från råvara till färdig produkt. Även 

konsumenten berörs av deras arbete på så sätt att de informerar om hur de använder sina 

produkter samt hur de gör sig av med dem.  

Lindex tänker på allt från miljöpåverkan till att ta etiskt och socialt ansvar, detta för att 

bidra till en positiv utveckling och hållbar framtid i de länder de bedriver sin verksamhet 

samt i länder där deras produktion sker. Lindex stöttar även FN:s Global compacts 10 

principer vilka innefattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt motverkandet av 

korruption. 

4.1.1 Sammanfattning – Företagens hemsidor 

Alla företagen har någon information om CSR och hur de arbetar med sådana frågor på 

sina hemsidor. Det som alla företag har gemensamt är att de talar om miljöansvar och hur 
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viktigt det är med miljöfrågor. De kan dock delas in i tre grupper då några av dem har 

väldigt mycket information om CSR, dessa är H&M, Lindex, Indiska och KappAhl. MQ 

och Intersport har relativt mycket information men den är inte lika utförlig som på de 

andra företagens hemsidor. Dressmann och JC däremot hade inte alls mycket information 

tillgänglig på själva hemsidan. Den fanns istället att läsa om i hållbarhetsrapporter som 

inte var allt för enkla att hitta för konsumenten. 

Det alla företagen har gemensamt är att de talar mycket om sitt eget ansvar, men till 

exempel Indiska och Lindex informerar även sina kunder om vad de kan göra för att bidra 

till en bättre miljö.  

4.2 Intervjuer med butikschefer 

Nedan kommer svaren vi fått i intervjuerna med butikschefer i åtta klädaffärer i Visby att 

presenteras. Intervjuerna gjordes i respektive butik och frågorna finns presenterade i 

bilaga 1. 

Intersport 

Respondenten visste att Intersport arbetade med hållbarhetsfrågor och socialt 

ansvarstagande men kunde inte berätta hur eller vad de gjorde för något. Vi ombads därför 

att höra av oss till företagets huvudkontor eller besöka hemsidan för att få mer information 

om detta. 

Enligt respondenten har de ingen speciell miljöcertifierad klädlinje, och om vi ville veta 

mer om detta skulle vi höra med huvudkontoret för att få svar. Respondenten menar att de 

ute i butikerna inte är speciellt insatta i detta då det inte är dem som beställer in 

produkterna som säljs i butiken utan att det är de på huvudkontoret som bestämmer vad 

som ska finnas med i sortimentet.  

Vidare menar respondenten att det är ytterst ovanligt att kunderna efterfrågar produkter 

som är miljömärkta eller certifierade. Under två år kunde respondenten endast komma på 

att två kunder frågat efter plagg som var tillverkade av ekologisk bomull. 

KappAhl 

Respondenten visste att företaget arbetade med CSR och vi fick ett antal broschyrer som 

handlade om hållbarhetsarbete och vad företaget gör för att agera etiskt. Om vi ville veta 

mer ombads vi att höra av oss till huvudkontoret eller besöka hemsidan. 

Respondenten informerade om att KappAhl har olika miljöcertifierade klädlinjer, en för 

vuxna som innehåller basplagg och en för barn och spädbarn. Dessa klädlinjer innehåller 

endast ekologisk bomull och behöver heller inte tvättas innan användning då inga skadliga 

kemikalier eller färgämnen används i tillverkningen. Enligt respondenten är det ingen 

skillnad i pris mellan de miljöcertifierade plaggen och motsvarande plagg som inte är 

tillverkad av ekologisk bomull. Respondenten kunde heller inte se att det ena sålde mer än 

det andra, det säljs ungefär lika mycket av de ekologiska bomullsplaggen som de plagg 

som inte är tillverkade av ekologisk bomull.  
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Vidare menar respondenten att det har blivit en ökning i efterfrågan från kunder om 

miljömärkta kläder och att kunderna är mer intresserade av hur företaget arbetar med 

socialt ansvarstagande. Detta trodde respondenten kunde bero på att socialt ansvartagande 

i klädindustrin tas upp allt mer i media. I övrigt menar respondenten att de fått mycket 

positiv respons från kunderna angående deras miljöcertifierade klädlinjer, speciellt den för 

spädbarn. 

JC 

Respondenten kunde inte svara på hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor eller socialt 

ansvarstagande, vi ombads därför att kontakta huvudkontoret för att få svar på frågorna 

kring detta. 

Vidare berättade respondenten att de i sitt sortiment har ett klädmärke vars produkter är 

helt tillverkade i ekologisk bomull. De miljövänligare klädesplaggen säljer likvärdigt med 

de andra klädmärkena och ligger i samma prisklass. Men respondenten trodde inte att 

detta hade så mycket med att göra att kläderna var miljövänliga utan att kunderna köpte 

kläderna på grund av passformen och att märket är välkänt.  

I övrigt så tyckte respondenten att miljöcertifierade kläder inte var något som kunderna 

efterfrågade ofta, men att det hände att enstaka kunder frågade om de hade plagg gjorda 

av ekologisk bomull. 

Indiska 

Respondenten visste att Indiska arbetar med CSR på många olika sätt, men om vi ville ha 

information om detta så skulle vi prata med huvudkontoret. 

Vidare så berättade respondenten att de har många olika plagg i ekologisk bomull och att 

dessa plagg ofta har ett bättre pris än motsvarande plagg som inte är tillverkade i 

ekologisk bomull. 

Respondenten menade att många kunder som handlar hos dem har koll på att Indiska 

försöker tillverka så mycket av sina kläder som möjligt i ekologisk bomull och att de 

därför inte frågar efter detta då de redan vet att det finns. Men respondenten berättade att 

det finns en viss efterfrågan från kunder och att responsen de får kring sina miljömärkta 

kläder är mycket positiv. 

MQ 

Respondenten visste inte hur MQs arbete med CSR- frågor såg ut, vi ombads därför att 

höra av oss till huvudkontoret med frågor kring detta. Dock berättade respondenten att de 

inom kort skulle påbörja ett samarbete med barncancerfonden och att en viss summa vid 

försäljningen av vissa utvalda plagg går till fonden. 

Respondenten visste att de tidigare hade haft plagg tillverkade av ekologisk bomull men 

trodde inte att de hade några sådana plagg i butiken i dagsläget. 
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Vidare menade respondenten att det inte var speciellt vanligt att kunderna efterfrågade 

miljömärkta kläder, men att efterfrågan skulle kunna gå upp på grund av media. Dessutom 

menade respondenten att efterfrågan på de plagg som ingår i samarbetet med 

barncancerfonden troligtvis kommer att vara efterfrågade, då de tidigare haft liknande 

samarbeten och de kläderna då sålt mycket. 

Lindex 

Respondenten berättade att de i butiken sorterade allt sitt avfall och att de indirekt genom 

Lindex koncernen arbetade med CSR. Om vi ville veta mer hade de broschyrer och vi 

ombads även att höra av oss till huvudkontoret eller att läsa på hemsidan. 

Vidare berättade respondenten att de säljer olika typer av plagg tillverkade av ekologisk 

bomull, men att den största delen av de ekologiska plaggen fanns på barnavdelningen. De 

miljömärkta plaggen har samma pris som motsvarande plagg. 

Vidare menade respondenten att det blir allt vanligare att folk efterfrågar miljömärkta 

plagg och att detta berodde på att folk blir allt mer medvetna. Speciellt unga mammor är 

mycket noggranna med att barnen har kläder som inte innehåller skadliga kemikalier eller 

färgämnen. Dock menar respondenten att vissa personer endast köper ekologisk bomull 

till sina barn, men att de inte anser att detta är lika viktigt när de handlar åt sig själva. 

H&M 

Respondenten hade bra koll på hur företaget arbetar med CSR- frågor. Bland annat håller 

de nu på att starta upp ett projekt för klädinsamling i butikerna. Detta vill de göra för att 

minska textilavfallet som nu ligger på ungefär 5%. Projektet går ut på att de i H&Ms 

butiker tar emot plagg som sedan återvinns eller återanvänds. Om vi ville ha mer 

information tyckte respondenten att vi skulle höra av oss till någon av H&Ms CSR- 

ansvariga. 

Vidare berättade respondenten att de har miljömärkta kläder som är tillverkade i bomull 

och att prissättningen på dessa kläder i dag är samma som övriga kläder i bomull. 

Respondenten menar att försäljningen av ekologisk bomull har gått upp och att det kan ha 

med att göra att priset nu ligger på samma nivå som övriga bomullsplagg. Eller så skulle 

detta kunna bero på att kunderna blir allt mer medvetna. 

I övrigt så menar respondenten att det finns en del efterfrågan på miljömärkta plagg men 

att många redan är medvetna om att de säljer det och väljer de plagg som är miljömärkta. 

Dressmann 

Respondenten visste att Dressmann arbetar med CSR- frågor, men hade inte koll på hur 

eller vad dem gör. Vi ombads därför att höra av oss till huvudkontoret för att få svar på 

våra frågor. 

Dressmann har heller inte enligt respondenten någon miljömärkt eller certifierad klädlinje. 

De kunder som efterfrågor sådana plagg blir hänvisade av butikspersonalen till 
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huvudkontoret. Men enligt respondenten så är det ytterst sällan som någon efterfrågar 

ekologisk bomull eller miljöcertifierade plagg. 

4.2.1 Sammanfattning – Intervjuer med butikschefer 

Alla respondenterna kunde svara på några av frågorna men det var endast tre butikschefer 

som kunde svara på alla, dessa var H&M, Lindex och KappAhls butikschefer. När det 

gällde frågorna som rörde konsumenternas efterfrågan av miljöcertifierade kläder så 

skilde sig svaren, i vissa av butikerna efterfrågades detta nästan inte alls. Medan det i 

andra var relativt vanligt med sådana frågor från kunderna.  

Alla butiker utom Dressmann sålde någon typ av miljöcertifierade kläder så som 

ekologisk bomull och prissättningen på dessa kläder skilde sig inte från motsvarande icke 

miljöcertifierade kläder. 

4.3 Fokusgrupp med konsumenter 

Nedan kommer ett sammandrag av det som diskuterades i fokusgruppen att presenteras. 

Frågorna som diskuterades finns presenterade i bilaga 2. 

Det första temat som behandlades var om konsumenterna anser att det är viktigt att 

företaget de handlar sina kläder av arbetar med CSR- frågor. Det visade sig att 

respondenterna inte tyckte att det var speciellt viktigt att klädföretagen arbetade med 

CSR- frågor när de stod inför ett köpbeslut. Det viktigaste för respondenterna var istället 

att företaget hade det de sökte efter och att kläderna föll dem i smaken.  

Respondenterna som tillfrågades hade inte helt klart för sig vilka av klädföretagen som 

arbetar med CSR- frågor, men de antog att företagen gör det då de alla är större och 

börsnoterade företag. Dessutom ansåg några av respondenterna att det var svårt som 

konsument att veta om företagen agerade så ansvartagande som de utger sig för att göra. 

Framförallt hade respondenterna en bild av att H&M, Lindex och Indiska arbetade mycket 

med hållbarhet, miljöfrågor  och socialt ansvartagande. Den information respondenterna 

hade angående klädföretagens CSR- arbete hade de främst fått från respektive företags 

hemsidor, kvällstidningar, klubbtidningar och på TV.  

Vidare hade respondenterna intrycket att Intersport inte kändes som ett företag som 

arbetade speciellt mycket med CSR- frågor.  Några av respondenterna ansåg att H&M inte 

arbetade med CSR tillräckligt mycket förr och att den bilden av företaget till viss del 

hänger kvar än i dag. Dock så upplevde de att arbetet hade blivit bättre på senare tid.  

Vissa av respondenterna tyckte inte heller att de fick tillräckligt med information om 

företagens CSR- arbete i butikerna. De trodde att alla företag jobbade med CSR- frågor, 

men de upplevde att företagen var dåliga på att kommunicera detta till konsumenterna. De 

ville se fler broschyrer och annan information i butikerna om deras arbete med CSR- 

frågor för att på så sätt bli mer medvetna och därmed kunna stå för ett medvetet val vid 

sitt köpbeslut.  

De flesta respondenterna i fokusgruppen hade en känsla av att det blir mer och mer 

diskussion kring frågor om CSR, och att företagen framförallt då ser till att deras 
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produkter är miljöcertifierade och tillverkade av ekologisk bomull. De manliga tillfrågade 

hade inga som helst tankar kring klädföretagens arbete med CSR när de fattade ett 

köpbeslut medan de kvinnliga respondenterna brydde sig lite mer. Deras intryck av de 

miljöcertifierade kläderna var dock att de var tråkiga och enkla och att detta kunde vara en 

orsak till att de inte valde dessa produkter över andra. 

Då det enligt respondenterna verkade som att klädföretagen ansåg sitt CSR arbete viktigt 

så kände de att det var konstigt att butikspersonalen i de olika klädföretagen inte hade mer 

kunskap angående detta CSR- arbete. De menade att åtminstone butikschefen borde ha 

koll på hur företaget arbetar med dessa frågor. 

Vidare ansåg respondenterna att det var viktigare för dem vad deras barns kläder innehöll 

och hur de var tillverkade då de inte ville att dessa skulle bli skadade av giftiga ämnen 

eller kemikalier som de trodde fanns i andra kläder. De respondenter som inte hade barn 

trodde att de skulle se till att skaffa sig mer information om de hade barn, men att de inte 

bara skulle köpa miljövänligt på grund av detta. 

Då negativ CSR diskuterades så menade respondenterna att de först blev upprörda och 

kände en viss besvikelse över att företagen inte sköter det CSR- arbete de kommunicerar, 

men att detta gick över så fort företagen visade på bättring. Ett exempel på ett sådant fall 

som diskuterades var H&M och deras sätt att behandla arbetarna i leverantör länder. 

5. Analys och diskussion 
Fokus för denna uppsats är hur några av de stora klädföretagen kommunicerar kring sitt 

arbete med CSR- frågor och om konsumenterna anser att de får den information som 

krävs för att kunna fatta ett medvetet köpbeslut som stödjer en hållbar utveckling inom 

klädindustrin. I detta avsnitt kommer teorier om CSR och konsumenters medvetenhet att 

ställas mot det empiriska underlaget för att se om informationen når ut till konsumenterna 

och om detta gör någon skillnad när de fattar sina köpbeslut. 

5.1 Klädföretagens kommunikation kring CSR 

Thøgersen och Schrader (2012) menar att vägen till hållbar konsumtion är att 

konsumenter ändrar sitt konsumtionsmönster och att de för att kunna göra detta behöver få 

möjligheten att bli informerade, för att i sin tur kunna göra bättre val. I en större del av 

intervjuerna som utfördes med butikschefer i klädaffärer så kunde respondenten inte svara 

på hur företaget arbetar med CSR och i vissa fall inte heller om de sålde miljöcertifierade 

kläder. Detta visar på att det som konsument i de flesta fallen blir svårt att få den 

information som krävs i butiken för att fatta ett köpbeslut som stödjer en hållbar 

utveckling.  

Vidare menar Thøgersen och Schrader att företagen måste ta ett större ansvar genom att 

göra det enklare för konsumenterna att fatta beslut som stödjer en hållbar utveckling. Alla 

företag som studerats har mycket information på sina hemsidor om vad de gör för att bidra 

till en hållbar utveckling och för att agera etiskt. Några av dessa skriver även att de vill att 

alla deras anställda ska agera utifrån deras olika CSR policys. Ett problem som går att se 
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är att denna information inte verkar nå ut till de anställda, då inte ens butikschefen i vissa 

klädbutiker kan svara på frågor som rör CSR och hur företaget arbetar med detta. Om inte 

personalen på företaget har kunskapen som krävs för att svara på frågor kring CSR blir det 

även problematiskt att nå ut till konsumenterna med informationen. 

Mohr och Webb (2005) kom i sin studie fram till att konsumenter som får pålitlig 

information om ett företags arbete med CSR, utvärderar företaget och dess produkter på 

ett positivare sätt. Vidare menar de därför att det är viktigt att företagen kommunicerar att 

de arbetar med CSR och gör detta på trovärdigt sätt.  

Klädföretagen som studerats kommunicerar idag sina CSR- aktiviteter till konsumenterna 

på ett sätt som gör det svårt att uppnå dessa positiva effekter. Detta på grund av att de 

kanaler som används för att nå ut med informationen inte är där konsumenterna får, eller 

vill få sin information från. Deltagarna i fokusgruppen visste att några av företagen hade 

information om CSR på sina hemsidor men det var inget de hade tagit del av. Däremot så 

trodde deltagarna att de skulle vara mer benägna att ta del av informationen om den fanns 

tillgänglig och synlig ute i butikerna, exempelvis genom broschyrer eller annat material.  

Vidare så ansåg deltagarna i fokusgruppen att de anställda i klädesbutikerna borde kunna 

svara på frågor kring företagets arbete med CSR om de går ut med information på sin 

hemsida om hur viktigt detta arbete är. Vilket visar på att det skulle gynna företagen att 

förbättra kunskapen kring ämnet hos de anställda i butikerna, så att de i sin tur kan svara 

på konsumenternas frågor. Wigley (2008) menar att företag som exponerar sina CSR- 

aktiviteter når fördelar genom detta då både konsumenternas köpbeteende och attityd till 

företaget påverkas positivt av det. Detta syns även i en av intervjuerna med butikschefer. 

Respondenten tog upp att konsumenterna ställt sig mycket positivt till företaget då de haft 

samarbeten med olika välgörenhetsorganisationer och en del av företagets vinst gått direkt 

till olika välgörande ändamål. Respondenten berättade också att kunderna i samband med 

samarbetena efterfrågade produkterna som var kopplade till samarbetet och att de blev 

mer engagerade kring företagens arbete med socialt ansvartagande. Detta är även något 

som Lii et al. (2013) kom fram till i sin undersökning. Där kunde de se att konsumenterna 

reagerade mest positivt på när ett företag skänkte stora belopp till en specifik 

välgörenhetsorganisation eller för en viss orsak. 

5.2 Konsumenternas medvetenhet om företagens arbete med CSR 

Medvetenheten om företagens CSR- arbete är enligt Loureiro et al. (2012) något som 

spelar stor roll vid inköp av en produkt. Om konsumenten inte är medveten om företagets 

CSR- arbete så är detta heller ingen faktor som spelar någon större roll när konsumenten 

fattar ett köpbeslut, utan att det bland annat är kvalité, pris eller tillförlitlighet som är det 

centrala. Detta var något som respondenterna i fokusgruppen även ansåg. Då de inte hade 

någon större medvetenhet om klädföretagens CSR- arbete så lade de därför heller ingen 

större vikt vid detta. Det de istället tittar mer på är om kläderna faller dem i smaken, detta 

främst i form av utseende. Enligt Beckman (2007) har de flesta konsumenter en positiv 

attityd till företag som bedriver CSR- arbete, men så länge de inte känner någon koppling 

till företaget så bryr de sig heller inte om hur de arbetar gällande CSR- frågor. Det visar 
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sig att uttryckta attityder bland konsumenterna i relation till deras val av produkt är svag. 

Det spelar enligt Loureiro et al. (2012) ingen roll om, eller hur företagen arbetar med CSR 

så länge inte konsumenten är medveten om detta. Något som även Lee och Shin (2009) tar 

upp i sin studie, där de hävdar att ju högre medvetenhet konsumenten har desto positivare 

blir effekten på deras köpavsikter.  

Beckman (2007) hävdar i sin studie att konsumentens beteende vid val av produkt beror 

på konsekvenser av olika skeden i beslutsfattandet. Där bland annat företagets CSR- 

arbete skulle fungera som ytterligare produktinformation. Respondenterna som 

tillfrågades i fokusgruppen ansåg att de inte fick tillräckligt med information i butikerna, 

och att de på grund av bristande intresse inte heller studerade företagens CSR- arbete på 

deras hemsidor. Genom att nå ut med information gällande företagets CSR- arbete skulle 

konsumenternas medvetenhet öka och i slutändan skulle deras köpvanor kunna ändras 

enligt Beckman. Det är enligt Beckman även svårt att se vad företagets CSR- arbete ger 

för inflytande på konsumentens beteende, vilket även visade sig bland respondenterna i 

fokusgruppen då deras köpbeslut inte påverkades av om företaget bedrev arbete med CSR 

eller inte.  

Vidare menar Beckman (2007) att negativ CSR- information har större påverkan på 

konsumenten än positiv CSR- information och att detta kan leda till att konsumenterna 

bojkottar ett sådant företag och deras produkter. Detta var även något respondenterna i 

fokusgruppen talade om då de kände en upprördhet och besvikelse gällande negativ CSR 

och att de företagen ansågs som hycklare. Däremot menar Mohr och Webb (2005) att 

negativ CSR inte spelar så stor roll om priset ansågs tillräckligt lågt och kvalitén 

tillräckligt hög. Respondenterna i fokusgruppen tog även upp att om företaget som 

bedrivit negativ CSR senare visade på bättring så spelade denna negativa CSR mindre 

roll. Vilket även Beckman (2007) tar upp i sin studie att om företaget bara gjort några 

enstaka felsteg så var konsumenterna fortsatt lojala.  

För att konsumenterna ska välja att komma tillbaka och köpa produkter från ett företag så 

är det inte deras arbete med CSR som spelar störst roll enligt Beckman (2007), utan att det 

är förväntningarna på produkten som styr återköpet. Då produkten inte motsvarar dessa 

förväntningar spelar det alltså enligt Beckman ingen roll om företaget arbetar med CSR- 

frågor. Detta är något som respondenterna i fokusgruppen kunde styrka då de ansåg att det 

var hur kläderna de köpte såg ut och vilken kvalité de hade som styrde deras köpbeslut. 

Beckman (2007) menar även att konsumenterna är ovilliga att kompromissa om 

kärnproduktens attribut så som till exempel utseende på ett klädesplagg. Detta visade sig 

även bland de kvinnliga respondenterna i fokusgruppen. Då de är medvetna om att vissa 

företag har kläder som är miljöcertifierade eller tillverkade av ekologisk bomull, men de 

tycker att dessa produkter är för tråkiga i förhållande till andra produkter.   

Respondenterna i fokusgruppen tog klädföretagens arbete med CSR- frågor för givet, 

därför så kände de inte att de behövde engagera sig i dessa frågor. Detta menar även 

Borglund et al. (2012), då de påpekar att konsumenterna många gånger saknar kunskap 

kring hur konsumtionen av olika varor påverkar miljön och att de därför inte väljer att 
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köpa miljövänligare produkter. Det är därför viktigt enligt Borglind et el. att företag 

informerar om att produktvalet är direkt kopplat till klimatpåverkan. Genom att göra detta 

på ett bra sätt så ökar konsumentens medvetenhet vilket kan leda till att de fattar ett 

miljövänligare köpbeslut. 

Mohr och Webb (2005) kom i sin undersökning fram till att konsumenter som inte fick 

någon information om ett företags arbete med CSR antingen automatiskt antog att 

företaget skötte sig ansvartagande eller att de inte alls vägde in CSR när de utvärderade 

företaget. Vilket överensstämmer med det som deltagarna i fokusgruppen sa. De antog att 

företagen som de handlar sina kläder av agerar på ett ansvartagande sätt för att de är större 

företag. Vid val av produkt var CSR heller inte något de vägde in eftersom att detta inte är 

något som de har någon större medvetenhet om. På många av klädföretagens hemsidor 

står det skrivet att de vill bidra till en hållbar utveckling. Om detta stämmer bör de enligt 

Mohr och Webb (2005) arbeta mer med att kommunicera till konsumenterna hur och 

varför de arbetar med CSR.  

Öberseder et al. (2013) påpekar att medvetenheten hos konsumenterna generellt är låg, 

vilket visade sig vara fallet även bland de konsumenter som var representerade i 

fokusgruppen. Vidare menar Öberseder et al. att det är viktigt att företagen kommunicerar 

sitt CSR- arbete, men även hur de gör det. Företagen bör enligt Öberseder et al. Inte arbeta 

proaktivt med sina kommunikationsstrategier då detta kan leda till att konsumenternas 

attityd och beteende försämras jämfört med om företagen arbetar reaktivt med dessa 

kommunikationsstrategier. Med andra ord är det enligt Öberseder et al. viktigare att arbeta 

på ett sätt som får konsumenten att reagera snarare än att arbeta i förebyggande syfte. 

Detta syntes även bland svaren i fokusgruppen då de inte brydde sig nämnvärt om hur de 

olika klädföretagen arbetade med CSR, då de inte hade någon medvetenhet kring det. Men 

däremot, (som i fallet med H&M) så brydde de sig mer om hur företagen arbetar med 

CSR efter att något negativt hänt. Då blev de mer medvetna om hur företagen arbetar med 

sådana frågor, och kunde de sedan se att företaget förbättrade sitt CSR- arbete ställde de 

sig sedan positivt till företaget igen. 

Enligt Lii et al. (2013) så har alla relationer mellan konsumenter och organisationer en 

viss nivå av psykologisk distans. Psykologisk distans speglar hur långt eller nära en 

händelse, eller ett objekt känns från jaget i ett abstrakt psykologiskt utrymme. I detta 

sammanhang kan psykologisk distans beskrivas som bristen på samband mellan en 

konsument och ett företag. Denna psykologiska distans har visat sig vara viktig vad gäller 

konsumenters beslutsfattande och beteenden vid köp av produkt. Till exempel har det 

visat sig att konsumenter behandlar och tar till sig information på ett mer abstrakt sätt om 

de upplever att den psykologiska distansen är för lång. Detta gör i sin tur att de drar sig för 

att köpa ett företags produkter eller tjänster.  

Detta är även något som respondenterna i fokusgruppen tar upp. De hävdar att om de inte 

känner någon tillhörighet med företaget, i detta fall i form av att kläderna inte upplevs 

tillräckligt snygga eller passande, så är heller inte deras CSR- arbete intressant. Detta kan 

kopplat till Lii et al. (2013) tolkas som en för lång social distans. Detta är även något som 



 
 

28 
 

Borglund et al. (2009) tar upp där han menar att konsumenterna inte är villiga att göra 

kompromisser vad gäller vissa egenskaper hos produkten. Detta kan kopplas till det 

respondenterna i fokusgruppen pratade om, där de påstod att de hade koll på att företagen 

hade miljövänliga alternativ men att dessa produkter uppfattades som ”tråkiga”.  

Dessutom kan enligt Lii et al. (2013) det psykologiska avståndet även handla om att 

konsumenten inte upplever att företagets CSR- arbete faktiskt sker. Detta kan i sin tur 

påverka konsumentens köpavsikter. Detta pratar även respondenterna i fokusgruppen om 

då de hävdar att trots information om företagens CSR- arbete så kunde de inte säkert veta 

om företagen faktiskt gjorde det de utgav sig för att göra. Detta kunde också styrkas av de 

intervjuer som gjorts med butikspersonal då dessa inte kunde informera om deras CSR- 

arbete. 

6. Slutsatser 
I detta avsnitt kommer slutsatser kring problemformuleringen: ”Hur arbetar företagen för 

att nå ut med information om deras CSR- arbete och anser konsumenterna att de får den 

information som krävs kring detta för att kunna fatta ett medvetet köpbeslut?” att 

presenteras. 

6.1 Konsumenternas medvetenhet om företagens arbete med CSR  

Något vi kan se genom svaren vi fått i våra undersökningar fokusgrupp med konsumenter 

och intervjuerna med butikschefer i klädbutikerna är att företagen har mycket information 

om deras CSR- arbete på sina hemsidor. Problemet är att det i många fall inte är något 

som butikerna har tagit del av och att det därför är svårt för konsumenterna att bli 

medvetna om detta arbete. Vilket även Öberseder et al. (2013) menar då de kommit fram 

till att medvetenheten om CSR- aktiviteter generellt är låg. Ett första steg skulle kunna 

vara att företagen arbetar med att nå ut med denna information först och främst till sina 

medarbetare i butikerna, för att de sedan ska kunna informera slutkonsumenten om de 

olika val de kan göra.  

Vidare så har vi även kommit fram till att konsumenter som inte får någon information om 

hur företagen arbetar med CSR inte heller tänker på detta när de står inför valet av 

produkt. Deltagarna i fokusgruppen talade om att CSR inte är något som de väger in vid 

valet av produkt. De ansåg också att de inte fick tillräcklig information som skulle få dem 

att reflektera över detta i butikerna. Detta är även något som Mohr och Webb (2008) kom 

fram till i sin undersökning. Konsumenter väger inte in CSR i sitt köpbeslut om de inte 

har någon kunskap kring detta.  

De flesta butikschefer som tillfrågades menade att deras miljöcertifierade produkter sällan 

efterfrågades. En tolkning skulle då kunna vara att det är som Lii et al. (2013) hävdar: 

trovärdigheten i CSR- arbetet och hur de kommunicerar detta är viktigt för att det kan leda 

till att konsumenterna får ett förtroende för företaget och därigenom påverkar deras 

köpavsikter positivt. Eventuellt är efterfrågan på de miljövänliga produkterna så låg på 

grund av att konsumenterna inte upplever deras arbete med CSR- frågor tillräckligt 
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trovärdig då inte ens butikspersonalen har någon större medvetenhet om hur företaget 

arbetar med det. Därför påverkas inte konsumentens köpavsikter vad gäller företagens 

miljöcertifierade produkter. 

Företagen når inte ut med informationen kring sitt arbete med CSR, de måste därför hitta 

effektivare kanaler om de vill nå ut till kunderna. Att i stort sätt endast ha information 

kring detta på hemsidan räcker inte för att nå ut till de konsumenter som idag inte letar 

efter information om CSR. Vilket även konsumenterna i fokusgruppen bekräftade, då de 

ansåg att information på företagens hemsidor inte var tillräckligt för att få dem 

intresserade att ta del av den.  

6.2 Kritisk granskning 

Undersökningarna som gjorts omfattar varken tillräckligt många företag eller konsumenter 

för att det ska vara möjligt att generalisera resultaten. Fokusgruppen skulle förslagsvis 

kunnat omfatta fler respondenter som dessutom plockats ut genom ett slumpmässigt urval. 

Detta för att minska risken för felvisande resultat. 

Ett alternativ hade även kunnat vara att utföra en enkätundersökning med konsumenter för 

att på så vis få en tydligare bild av om konsumenterna anser att de får tillräckligt mycket 

information om företagens arbete med CSR för att kunna fatta ett medvetet köpbeslut.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom att vi i vår undersökning endast studerat klädföretag skulle det även vara 

intressant att se om företag i andra branscher arbetar annorlunda med att kommunicera 

kring sitt arbete med CSR. Det vore även intressant att undersöka om företagen i någon 

annan bransch har hittat effektivare sätt att nå ut till konsumenterna med informationen. 

Det skulle eventuellt även vara intressant att utföra intervjuer med butikschefer i andra 

städer för att se om butikschefernas medvetenhet om företagens arbete med CSR skiljer 

sig i andra städer. Men även för att se om kunder på vissa ställen i landet är mer 

intresserade av hur företagen arbetar med CSR och om de väljer miljöcertifierade kläder i 

högre utsträckning.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till butikschefer 

1. Arbetar ni med socialt ansvarstagande och miljöfrågor? 

2. Om ja: på vilket sätt och varför? 

3. Om nej: Varför inte, och skulle ni kunna tänka er göra det? 

4. Säljer ni miljöcertifierade kläder? 

5. Om ja: Vilken typ av respons har ni fått från era kunder? 

6. Ser prissättning annorlunda ut vad gäller era miljömärkta kläder? 

7. Hur säljer de miljömärkta plaggen i förhållande till de andra klädlinjerna? 

8. Efterfrågar kunder mer miljövänliga plagg? 
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Bilaga 2 
 

Följande frågor diskuterades bland respondenterna i en fokusgrupp på sex personer. 

1. Är det viktigt för dig som konsument att klädföretaget du handlar hos arbetar med 

CSR- frågor? (Miljö, välgörenhet, etik, samhällsansvar) 

2. Har ni som konsumenter koll på vilka av dessa klädföretag som arbetar med CSR? 

3. Var har ni fått denna information ifrån? (Vänner, tidningar, tv, affischering, flaskpost, 

brevduva) 

4. Har ni någon bild av att något av dessa klädföretag inte arbetar med CSR- frågor 

speciellt mycket?  

5. Är företagens CSR- arbete ett kriterium för er som konsumenter när ni väljer var ni 

ska handla era kläder och vad för kläder ni ska handla? 

6. Tänker ni som föräldrar mer på företagens arbete med CSR? Om ni skulle varit 

föräldrar, hade företagens CSR- arbete varit viktigare för er då? 

 


