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Purpose: The purpose of this research is to describe how clothing companies can 

communicate their CSR commitment effectively to the Millennium generation. 
This by increasing the understanding of co-creation as part of good 
communication and successful interaction between businesses and consumers, as 
well as see if co-creation exists in each communication channel. 

  
Method: A deductive study with qualitative approach that have been conducted through 
 case studies and interviews. 
 
Conclusion: From the results it can be seen that there are some communication channels the 

millennium generation is more receptive to when it comes to information 
regarding companies’ CSR activities. The channels that companies should use to 
share information regarding CSR appears to be primarily the sustainability report, 
the company’s homepage and facebook site. Companies should also use labels on 
the clothes, commercials on television and instagram, to complement the 
dissemination of information.
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1. Inledning 
Under följande avsnitt redogörs för bakgrunden kring ämnet, därefter följer en 
problemdiskussion som resulterar i ett syfte samt forskningsfrågor. Som avslut behandlas de 
avgränsningar som gjorts. 
 
1.1 Bakgrund      
Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen gått framåt vilket har lett till förändringar 
på marknaden. En förändring är till exempel den nya informationsteknologi, vilket har gett 
företag möjligheten att i större grad sprida samma information genom ett stort antal 
kommunikationskanaler. (Handfield & Nichols, 2002) Utvecklingen av informationsteknologin 
har lett till ökad konkurrens för företagen och gjort det allt viktigare för företag att stärka sitt 
varumärke. (Handfield & Nichols, 2002; Keller, Lane & Georgson, 2008) 
 
Den informationsteknologiska utvecklingen har lett till att företag och konsumenter kan skapa 
värde tillsammans i en högre grad (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Konsumenterna har fått 
större kunskap och valmöjligheter när det kommer till kanaler som de kommunicera med 
företag genom, samt möjligheten att kommunicera med andra konsumenter. Därigenom har 
informationsasymmetrin mellan konsumenter och företag reducerats. Vilket i sin tur stärkt 
konsumenternas medvetenhet om att de kan påverka den slutgiltiga produkten, genom att 
förmedla sina erfarenheter och åsikter till företagen. Detta har lett till att företag involverar 
konsumenter redan i början av utvecklingen utav en produkt. Företags kännedom om 
konsumenters behov, har lett till att ett samspel mellan konsumenter och företag idag är basen 
i att framställa produkter. Dessa produkter som framställs skall skapa konkurrensfördel för 
företagen samt skapa värde för konsumenterna. (ibid.) Utifrån detta har en ny marknad skapas 
där konsumenter och företag kan samtala med varandra (Prahalad & Ramaswamy, 2004) och 
värde är någonting som skapas gemensamt av konsument och företag. Varumärkesidentitet är 
kärnan i det värde som företag har för avsikt att kommunicera ut till sina kunder och 
varumärkesimagen är det som kunden uppfattar och värderar varumärket efter (Heide et al., 
2005). Genom samvärdeskapande kan företag stärka sitt varumärke och bli mer 
konkurrenskraftiga. Företag kan stärka sitt varumärke genom till exempel CSR-aktiviteter, då 
företagens sociala ansvar är viktigt i dagens socialt medvetna marknad (Korschun et al., 2014).  
 
Enligt Dunn och Davis (2005) är ett varumärke en uppbyggnad av förväntningar och 
associationer som konsumenten upplever genom erfarenheter av ett företag eller en produkt. Ett 
varumärke som är märkt för att förmedla information gällande miljömässiga och sociala 
fördelar kallas enligt Belz och Peattie (2012) för ”hållbart varumärke”. Exempel på dessa 
märkningar är Svanenmärkt eller Fairtrade som visar på en trovärdighet kring att produkten 
uppnår en viss standard, eller gått igenom en viss certifieringsprocess (Belz & Peattie, 2012). 
Företag kan stärka sitt varumärke och bli mer konkurrenskraftiga genom att skapa ett samspel 
mellan konsumenter och företag, det vill säga samvärdeskapade. Målet med samvärdeskapande 
aktiviteter har man som mål att stärka relationer och förbättra den upplevda servicen för 
konsumenten (Ballantyne & Varey, 2006). En stark relation krävs för att skapa ett starkt 
varumärke (Keller, Lane och Georgson, 2008) som idag blivit ett viktigt konkurrensmedel för 
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företag och det stora intresset kan bero på att konkurrensen blir allt hårdare och att man funnit 
en insikt i att det finns ett värde i att skapa långsiktiga och konkurrenskraftiga fördelar (Melin, 
1999). I dagens samhälle handlar det mer om att köpa ett varumärke än att köpa en vara, där 
kunden i detta fall väger in och prioriterar flera olika aspekter i sin köpprocess. 
Varumärkesidentitet är kärnan i det värde som företag har för avsikt att kommunicera ut till 
sina kunder och varumärkesimagen är det som kunden uppfattar och värderar varumärket 
efter (Heide et al., 2005). Det är inte bara viktigt att ha ett starkt varumärke för företag, utan till 
det har det tillkommit faktorer som stärker varumärket till det positiva för konsumenterna, till 
exempel medvetenheten kring miljö och hållbarhet (Heide et al. 2005; Øyvind et al., 2011). 
 
När företag förmedlar information via ett varumärke kan det vara information om till exempel 
deras Corporate Social Responsibility- aktiviteter (Øyvind et al., 2011). Corporate Social 
Responsibility, CSR, är en benämning gällande det sociala ansvaret som ett företag förväntas 
ta för sin verksamhet. I dagens samhälle diskuteras CSR mer och mer och det ställs allt större 
krav på företagen att de ska och bör jobba med CSR- frågor. (Beltz & Pattie, 2012) Företags 
ansvarstänkande är något som kan spåras flera hundratals år tillbaka i tiden, men det var inte 
förrän på 1950-talet som CSR började beskrivas som ett teoretiskt koncept (Carroll, 1999). 
Begreppet företagens sociala ansvar (CSR) har gått i spetsen för den internationella akademiska 
facklitteraturen och haft företagens uppmärksamhet under ganska lång tid. Lee (2007) har 
noterat att CSR har flyttats från någonting som känts irrelevant och som setts som en oklar idé 
till att bli en av de mest accepterade begreppen inom den akademiska världen och inte minst i 
näringslivet, under de senaste 20 åren. (Aguinis & Glavas, 2012; Ihlen, Barlett & May, 2011) 
Intresset för CSR och de sociala samt miljömässiga konsekvenser som kan uppstå då det finns 
en relation mellan företag och konsumenter, har ökat (Pepe, 2003; Maignan & Farrell, 2004). 
Konsumenter har idag en större medvetenhet och ett större intresse när det kommer till vetskap 
om företags produktion, arbetsförhållanden och den påverkan som en produktion har på miljön 
och den ekonomiska tillväxten (Strong, 1996; Shaw & Clarke, 1998, Harrison, Newholm, & 
Shaw, 2005).  
 
Enligt Svensk Handel (2015) arbetar idag 63 procent av medlemsföretagen aktivt med frågor 
som rör hållbarhet och 70 procent av konsumenterna köper miljömärkt minst en gång i 
månaden. Vidare nämner Svensk Handel (2015) att 80 procent av de tillfrågade konsumenterna 
anser att de förhållanden som en produkt har producerats under är en viktig faktor. Konsumenter 
förväntar sig även av företagen att de skall följa upp och stämma av att tillverkning av 
produkterna sker inom goda etiska och miljömässiga ramar. Forskning visar dock att 
konsumenternas medvetenhet om företags CSR-aktiviteter är begränsad (Pomering & Dolnicar, 
2009). För att öka konsumenternas medvetenhet om företagens CSR-arbete är det därför viktigt 
att företagen kommunicerar denna information till konsumenterna genom olika 
kommunikationskanaler (Nordfält, 2007; Porter & Kramer, 2006). Då konsumenter är 
mottagliga för den information företag väljer att kommunicera är det viktigt för företag att veta 
vilken typ av kommunikationskanal de ska välja.  Nordfält (2007) förklarar att en effektiv 
kommunikation mellan kund och företag skapas vid själva köpet och därmed bör informationen 
vara kopplad till produkterna som företaget säljer. Då blir alltså den fysiska butiken en allt mer 
viktig mötespunkt för informationsdelning och spridning av företagets information. (Nordfält, 
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2007) För att kommunikationen ska vara effektiv så krävs det att företag använder sig av rätt 
kanal till rätt kundsegment. Exempel på olika kanaler företag kan använda sig av vid 
kommunikation av deras CSR-aktivitet är; genom icke-finansiella rapporter, internet och 
sociala medier, reklam av varumärkets image och samarbeten med ideella organisationer. 
(Ihlen, Bartlett, & May, 2011) 
 
Ett kundsegment som företag kan vända sig till när de skall kommunicera sina CSR-aktiviteter 
är den generation som kallas för ”milleniumgenerationen“ (Mcglone & Spain, 2011). Enligt 
Mcglone and Spain (2011) definieras denna generation av människor som är född mellan åren 
1979-2001. Milleniumgenerationen anses vara den mest konsumtionsorienterade generationen, 
men även den mest medvetna generationen när det kommer till hållbarhet (Sullivan & 
Heitmeyer , 2008). ”milleniumgenerationen”, också refererad som generation Y eller internet 
generationen (Tyler, 2007), anses vara den mest välutbildade, materiellt utrustade och 
entreprenöriella generationen (McCrindle, 2008). Generationens uppväxt definieras av 
globaliseringen, de snabba tekniska framstegen samt de ökade demografiska skillnaderna (Ng 
et al., 2009). 
 
CSR-begreppet är sprunget ur strategisk kommunikation inom medie- och 
kommunikationsvetenskapen och ingår som del av företags- och organisationers externa 
kommunikation med dess intressenter (Cornelissen, 2004).  
 
1.2 Problem diskussion     
Samtidigt som den tekniska utvecklingen går framåt ökar även kommunikationsmöjligheterna. 
Studier visar att interaktionen mellan människor, öga-mot-öga, kan riskera att minska och kan 
bidra till att människor får svårt att förstå̊ information som kommuniceras digitalt (Larsson, 
2008). Den tekniska utvecklingen kan öka risken för att fel information kommuniceras ut vilket 
skapar svårigheter att bedöma tillförlitligheten med det sända budskapet. Samtidigt finns det 
även en risk att mottagare som inte anpassar sig efter tekniken riskerar att utelämnas ifrån 
information som ges (Larsson, 2008).   
 
En god kommunikation leder i dagens samhälle till ökade konkurrensfördelar för företag vilket 
också ökar företagens behov av att förstå sina konsumenter och framförallt förstå hur de bör nå 
ut till sina konsumenter på rätt sätt (Belch & Belch, 2001; Kotler et al., 2005) Om företag inte 
når ut med sin kommunikation om exempelvis deras CSR-arbete, kan det leda till att kunderna 
väljer konkurrenterna istället (Aaker, 2004). Därför är det viktigt för dagens företag att börja 
samvärdeskapa med deras konsumenter. Även om det är viktigt för företag att dela sin 
information, är det inte enbart deras information som kan hjälpa företag att lyckas. Den 
information som konsumenter besitter kan vara till stor hjälp för företag, vilket konsumenter 
idag har större förståelse för. De kan nu påverka den slutgiltiga produkten genom att förmedla 
sina erfarenheter och åsikter. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) Utifrån detta har en ny marknad 
skapats där konsumenter och företag lättare kan samtala med varandra och samvärdeskapa. 
Dock för att företag skall kunna samvärdeskapa med konsumenter måste det finnas ett fokus på 
en personlig interaktion mellan parterna. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) Ju längre tid parterna 
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samarbetar, integrerar och utbyter erfarenheter med varandra desto högre kvalité uppnår 
relationen.  
 
I och med att konsumenterna fått en mer aktiv roll i kommunikationsprocessen (Prahalad et al., 
2000), har förutsättningarna för hur företag når ut till konsumenterna förändrats och idag är det 
en tvåvägskommunikation som efterfrågas både från konsumenter och företag. Tack vare 
internet och sociala medier kan detta uppnås på̊ ett kostnadseffektivt sätt då kanalerna oftast är 
gratis att använda (Albertson & Lundqvist, 1997). Genom olika kommunikationskanaler kan 
företagen förmedla meddelanden till konsumenterna. Det finns en stor variation av 
kommunikationskanaler att använda sig av, var och en med sina styrkor och svagheter. Företag 
kan därför använda sig av flera olika kanaler, för att i så hög grad som möjligt nå̊ ut med sina 
budskap till konsumenterna (De Pelsmacker et al., 2013) Många av dessa kanaler har även ökat 
möjligheten för företag att samvärdeskapa med konsumenter, vilket är något att eftersträva som 
företag. (De Pelsmacker et al., 2013; Prahalad & Ramaswamy, 2004) 
 
Forskning kring CSR är mycket utbredd och förekommer inom flera olika områden. (Aguinis 
& Glavas, 2012; Ihlen et al., 2011). Det har gjorts värdefulla studier kring området CSR-
kommunikation, inom management och kommunikation. Det finns dock fortfarande en oklarhet 
kring ifall CSR-kommunikationen haft en märkbar påverkan på managementlitteraturen. 
(Nielsen & Thomsen, 2012) Litteratur inom marknadsföring som fokuserar på CSR visar att 
konsumenters beteende inom modeindustrin har undersökts och återkommer till följande 
teman: hållbar konsumtion och köpbeteende. Det finns en uppenbar lucka inom forskning kring 
konsumenters medvetenhet och uppfattning när det kommer till företagens web-baserade 
hållbarhetskommunikation av modebutiker/klädbutiker. (Du et al., 2007, 2010) CSR-
kommunikation har fått en allt större uppmärksamhet i den akademiska världen och blivit en 
större del i företags affärsstrategier (Podnar, 2008). Dock har tidigare forskning visat på att 
medvetenheten hos konsumenter gällande företags CSR-arbete är relativt lågt (Sen, 
Bhattacharya & Korschun, 2006), även om konsumenter har stor möjlighet att söka information 
om företag och deras CSR-aktiviteter. Det har visat sig att konsumenter är mer mottagliga för 
den information de möts av via olika kommunikationskanaler än valmöjligheten att söka 
informationen själv. (Dahlén & Lange, 2008)  
   
En generation med hög medvetenhet gällande miljö och hållbarhet är “milleniumgenerationen”. 
De har ett stort intresse för sociala frågor samt har en stor vilja att bidra till samhället (Paco et 
al , 2013 ; Ng et al , 2010). Den ständiga uppkopplingen mot internet ger en förklaring till varför 
”milleniumgenerationen” anses vara sannolikt bättre informerade än andra 
generationer.  Forskning förklarar att ”milleniumgenerationen” kommer att vara i frontlinjen 
när det kommer till konsumtion av etiskt- och miljövänliga produkter (Autio & Wilska, 2005) 
En undersökning som utfördes av Nielsen (2014) kring CSR, där de tillfrågade kom från 60 
olika länder, visade att ”milleniumgenerationen” är den generation som intresserar sig mest för 
CSR-frågor. Det vill säga, de som tillhör den generationen är mer benägna att köpa produkter 
från företag som bedriver CSR-aktiviteter. En annan undersökning som genomfördes av Cone 
Communications & Echo (2013) kom fram till samma slutsats, det vill säga, att 
”milleniumgenerationen” visar störst engagemang kring CSR. Även om studier visar att 
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”milleniumgenerationen” påverkas starkt av företags CSR-aktiviteter så är det långt ifrån det 
dominerande kriteriet i köpbeslutsprocessen. Dock finns en brist på specifika studier kring den 
etiska aspekten (Smith, 2011), vilket gör det intressant och angeläget att undersöka genom vilka 
kommunikationskanaler milleniumgenerationen främst uppmärksammar företagens CSR-
aktiviteter.   
 
1.3 Syfte 
Syftet är att beskriva hur klädföretag kan kommunicera sitt CSR engagemang effektivt till 
milleniumgenerationen. Detta genom att öka förståelsen kring samvärdeskapandet som ingår i 
en god kommunikation och ett lyckat samspel mellan företag och konsument, samt se om det 
uppfylls i vardera kommunikationskanal. 
 
1.3.1 Forskningsfrågor 
 
FF 1: Vilken typ av CSR-aktiviteter kommunicerar klädföretag till milleniumgenerationen?  
 
FF 2: Genom vilka kommunikationskanaler förmedlar klädföretagen sina CSR-aktiviteter till 
Millenium-generationen?  
 
FF 3: Hur kan samvärdeskapande mellan klädföretag och milleniumgenerationen beskrivas 
när det gäller CSR? 
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1.4 Disposition 
I följande avsnitt presenteras en översikt av uppsatsen. Nedan visas alla kapitel som ingår i 
denna studie, liksom en kort beskrivning av varje. 
 

 
Figur 1.1: Uppsatsens upplägg 

 
Denna uppsats består av sex kapitel, som visas i figur 1.1 ovan. Det första kapitlet, inledningen, 
innehåller en bakgrund kring ämnet där syftet presenteras, liksom forskning frågor. Uppsatsen 
går vidare till kapitel två, som presentera relevanta teorier från litteraturen som avslutas med 
förklaring till hur litteraturen kan anslutas till de frågeställningar som presenteras i kapitel ett. 
Metodiken presenteras i kapitel tre, som täcker datainsamlingsmetoden där det beskrivs vilka 
metodval som görs samt hur det kommer att användas i denna studie. Kapitel fyra presenterar 
den insamlade empiriska data, som kommer att analyseras i kapitel fem. Det sista kapitlet sex, 
presenterar författarnas slutsatser och rekommendationer utifrån den genomförda studien, samt 
förslag för framtida forskning inom området. 
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2. Litteratur 
Under följande avsnitt tas tre huvudsakliga inriktningar upp; CSR, varumärkeskommunikation 
och samvärdeskapande. Inledningsvis ges en bredare beskrivning av dessa ämnen som sedan 
mynnar ut i en mer specifik beskrivning relaterat till vårt uppsatsämne. Avslutningsvis 
sammanfattas litteraturen i en teoretisk referensram. 
 
2.1 Varumärkeskommunikation    
Ett varumärke är en uppbyggnad av förväntningar samt associationer som man upplever genom 
erfarenhet av ett företag eller produkt (Dunn & Davis, 2005). Ett varumärke är enligt Keller, 
Lane och Georgson (2008) ett namn, uttryck, symbol, en typ av design. Det krävs att som 
företag ha en god kommunikation till sina kunder för att på så vis nå ut med sitt varumärke till 
sina kunder på rätt sätt. (Keller, Lane & Georgson, 2008) Ett varumärke syftar till att skapa 
mening till en produkt. Det handlar egentligen inte om att sälja den bästa eller godaste 
produkten, utan det handlar om att sälja det konsumenten tror är den bästa eller godaste 
produkten. Varumärken handlar till stor del om att sälja en livsstil istället för att sälja en 
produkt. Konsumenter köper en vara för att det passar in hur de ser på sig själva samt hur de 
vill bli uppfattade. För att kunna skapa en mening och tro gentemot en produkt krävs därför rätt 
typ av varumärkeskommunikation som är riktat mot exempelvis hållbarhet (Kornberger, 2010)  
 
2.1.1 Varumärkeskommunikation riktad mot hållbarhet 
En del konsumenter får idag en positiv bild av en produkt när varumärkeskommunikationen är 
riktad mot hållbarhet. När en produkt eller tjänst är märkt för att signalera till konsumenterna 
att det finns ett adderat värde när det kommer till miljömässiga och sociala fördelar, kallas 
denna produkt för ett hållbart varumärke. I dagens samhälle förväntas företag att ta ett stort 
socialt ansvar i fråga om hållbarhet och att ta ett stort socialt och miljömässigt ansvar. Genom 
engagemang inom miljö- och sociala frågor, som många konsumenter känner starkt för, kan 
företagen påverkar konsumenterna positivt. Ju starkare positiva känslor en konsument får 
gällande uppfattningen av ett varumärke, desto större är chansen att konsumenten blir mer lojal 
gentemot varumärket då konsumentens preferenser blir uppfyllda. (Beltz & Peattie, 2012). 
 
Keller (2003) frågade konsumenter vilka varumärken som konsumenter ansåg vara de bästa, 
det tillkom en kommentar till svaret som var “ .., det är ett varumärke jag litar på”. Förtroende 
och tillit är viktigt för ett varumärke och det är lättare för företag att tillförankra sig dessa 
egenskaper än för en produkt (Aaker, 2004). Dagens företag är beroende av vad allmänheten 
runt företaget har för syn på̊ dem och trycket för att ta socialt ansvar som exempelvis 
kring hållbarhet blir allt hårdare. (Grafström et al., 2008) En stor del av arbetet med det sociala 
ansvarstagandet går ut på̊ att företagen talar om eller kommunicerar sitt arbete ut till omvärlden 
och på̊ detta sätt även skapar förtroende (Borglund et al., 2009; Falkheimer och Palm, 2005). 
Kommunikation betyder att man vårdar företags anseende och skapar förtroende till 
allmänheten (Borglund et al., 2009) Information från företag om att de arbetar med CSR skapar 
ofta positiva reaktioner från kunder (Morsing & Schultz, 2006). Kommunikation kan stärka 
kunders attityder mot företag till det positiva samt medföra en uppbyggnad av varumärket som 
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på så vis stärker relationen mellan företag och konsument (Du et al., 2010). 
   
2.1.2 Varumärkeskommunikation på företagsnivå 
I dagens samhälle blir det allt svårare att behålla konsumenterna lojala gentemot varumärket, 
samt skapa sig en konkurrensfördel gentemot andra företag. För att hänga med i den stora 
konkurrensen så krävs det att hålla en god etisk syn och göra det bättre än sina konkurrenter. 
Allt fler konsumenter sätter ett högt tryck på företagen om att de ska ta sitt ansvar vad det gäller 
miljö och etik. (Xie & Boggs, 2006) Att arbeta med hållbarhet innebär att varumärket skaffar 
sig fördelar genom högre varumärkeskapital samt ett starkare band till sina konsumenter och 
andra intressenter (Ottman, 2011). Ett bra rykte och omdöme är väldigt viktigt för företag och 
påverkar deras image och därmed blir det viktigt att tänka igenom de meddelanden som 
företaget skickar ut och att det stödjer det image som företaget vill stå för (Dowling, 2006). Ett 
varumärkes viktigaste delar är de prioriteringar och värderingar som företaget står för och dessa 
värderingar och prioriteringar står ofta till grund för företagets affärsstrategi (Aaker, 2004). 
Keller, Lane och Georgson (2008) menar att det blir allt viktigare för konsumenter hur de 
uppfattar företaget samt hur varumärkets roll i samhället ser ut. Det kan till exempel handla om 
hur företaget behandlar sina anställda, var och hur produktionen sker och på vilka premisser. 
Om företaget och i sin tur varumärket skulle misslyckas med att placera sig i fråga om hållbarhet 
så finns det risk att de förlorar de kunder som är väl medvetna om miljö- och hälsofrågor. 
(Keller, Lane & Georgson, 2008) 
 
2.1.3 Varumärkeskommunikation på produktnivå 
För företag finns det en fördel att använda sig av produktvarumärken som är avgränsade till en 
produktkategori (Keller, Lane & Georgson (2008); Xie & Boggs (2006)). Det gör det lättare att 
anpassa erbjudandet till en specifik grupp av konsumenter men även 
marknadskommunikationen kommer förändras beroende på distribution, prissättning och 
design som utformas utifrån varje marknad. Insikten som företag kommit fram till är att 
konsumenter har intresse i andra aspekter än endast den rena produkten, vilket har gjort att 
företag lägger mer tid på att förbättra sin image kring varumärket med hjälp av exempelvis 
hållbarhetsarbete (Keller, 2008). Belz & Peattie (2001) menar att det är viktigt för företagen att 
tänka på att de produkter som klassas som hållbara måste först och främst tillgodose 
konsumentens behov men sen även samtidigt uppfylla de miljömässiga och sociala aspekterna. 
De produkter som marknadsförs enbart utifrån de hållbara egenskaperna, till exempel 
återvinningsbar plast, istället för huvudegenskaperna riskerar att misslyckas med försäljningen 
(Belz & Peattie, 2001). 
 
Ett sätt för företag att visa för konsumenterna att varumärket jobbar med hållbarhet är att märka 
de produkter som de säljer för att visa att produkterna är miljövänliga eller att de transporteras 
samt produceras på ett hållbart sätt. På detta sätt har företaget möjlighet att påverka 
konsumenternas köp, i butik där köpbeslutet tas. Det är via produkten företag får möjlighet att 
kommunicera ut bland annat hållbarhet. (Belz & Peattie, 2012) Nordfält (2007) menar att 
kopplingen mellan en skylt med ett budskap och ett köpmotiv hos kund skapar den 
uppmärksamhet som krävs för att effektivt nå ut med sitt budskap via den typ av 
kommunikation till konsumenterna som befinner sig i butik. Det varierar hur konsumenter 
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uppfattar miljömärkningar men i de flesta fall är reaktionerna positiva då en miljömärkning 
ökar värdet på produkten. (D’Souza, Taghian & Lamb, 2006 samt Belz & Peattie, 2012) 
Företagen bör även vara medveten om att miljömärkningarna som används ska vara trovärdiga 
det vill säga; för att få en märkning så bör produkten uppnå en viss standard eller 
certifieringsprocess som den ska leva upp till, exempelvis Svanemärkt eller Fairtrade (Belz & 
Peattie, 2012).  
 
2.1.4 Varumärkeskommunikation på kundnivå 
Kommunikation och information är två begrepp som direkt kan kopplas till varandra men är 
även viktiga att hålla isär för att inte skapa missförstånd. Kommunikation kan ses som det 
grundläggande som information skapas ur, det är en förutsättning för att information ska kunna 
förädlas till kunskap. Information kan man istället säga är kunskapens pusselbit. För att kunskap 
ska uppstå krävs det möjlighet för tolkning och förståelse för den information man nås av. 
(Larsson, 2008) 
 
Idag använder sig företag av många olika typer av kommunikationskanaler så som TV, 
tidningsannonser, affischer, internetreklam och annan typ av media för att nå ut till sina 
konsumenter. Kommunikationen bidrar till att företag kan sända ut sin information och på så 
vis ge en bild av företaget. Stämmer inte informationen eller stämmer inte det som sänds ut via 
olika kanaler med varandra så kan det resultera i att kunden får en oklar bild som kan minska 
kundens förtroende gentemot företaget. Därför är det grundläggande att kommunikationen mot 
marknaden är väl integrerad i alla företagets enheter. (Kotler et al 2005) 
     
En individs attityd till produkter och varumärken påverkas av olika typer av referensgrupper 
som till exempel familj och vänner.  Konsumenter i detta fall kan tillhöra flera grupper och 
därmed också på så vis bli influerade av sina inköp (Solomon, Bamossy & Askegaard, 2002) 
Kotler & Armstrong (2008) menar att konsumenter och deras beteenden är olika världen över. 
Det är stora skillnader vad gäller såväl kulturella, sociala, personliga som psykologiska faktorer 
som påverkar individens köpbeteende och handlingssätt. I regel har företag inte möjlighet att 
påverka dessa faktorer och därmed är det av stor vikt för företagen att ha kunskap om vilka 
variabler som har störst påverkan på de egna kundernas (köp)beteende. (Kotler & Armstrong, 
2008)  
 
Om ett företag inte vet vilka variabler som väger starkast kan det uppstå förvirring hos 
konsumenten (Kotler & Armstrong, 2008; Pelsmacker et al., 2010). Pelsmacker et al. (2010) 
menar på att förvirring kring vad ett varumärke står för och vad som kan uppstå kan påverka 
försäljningen negativt. Därför bör företag fokusera på hur förvirring kan undvikas för att skapa 
en tydlighet kring sitt varumärke. Med förvirring menas att konsumenten sammankopplar de 
associationer de har till ett varumärke genom olika typer av marknadsföring eller att de istället 
uppfattar helt andra associationer än vad varumärket vill förmedla. (Pelsmacker et al., 2010) 
Mottagarens eget intresse för produkten och personens egen attityd till budskapet i allmänhet 
påverkar personens egen värdering av annonsen. (Debasish & Muralidhar, 2013) Det finns en 
större tendens hos konsumenter med ett stort engagemang och är bekanta med produktkategorin 
att uppfatta bättre vad varumärket står för, medan människor med ett negativt synsätt till reklam 
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är benägna att misstolka det budskap som företaget vill nå ut med via sin kanal. (Abhilasha, 
2000) Konsumenter som är varumärkeslojala är oftast mer fokuserade på sina 
favoritvarumärken och visar mindre intresse för andra typer av varumärken. (Pelsmacker et al., 
2010) 
 
Då konsumenter är varumärkeslojala krävs det att företag kan skapa konkurrensfördelar med 
sina produkter/tjänster. Företag kan göra det genom att börja samtala och skapa ökat värde i 
produkter/tjänster tillsammans med konsumenterna, företag och konsument kan alltså 
samvärdeskapa. (Prahalad & Ramaswamy, 2004)  
    
2.2 Samvärdeskapande 
Samvärdeskapande handlar enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) om att låta konsumenten 
delta i den gemensamma värdeskapande process som skapar unika konsumtionsupplevelser. 
Samvärdeskapandet kan även beskrivas som ett resultat av den informationsteknologiska 
utvecklingen. Utvecklingen har resulterat i att konsumenterna fått större kunskap och 
valmöjligheter men även fler kanaler för att kommunicera med företag såväl som andra 
konsumenter. Därigenom har informationsasymmetrin mellan konsumenter och företag 
reducerats vilket stärkt konsumenter och gjort dem mer benägna än tidigare att förhandla 
villkoren för transaktioner med företag (Prahalad & Ramaswamy, 2004)  
     
Med hjälp av konsumenter och den information de sitter på, kan företag nu utveckla produkter 
som möter kunders behov. Företagens kännedom om konsumenter behov har lett till att företag 
och konsumenter kan samvärdeskapa tillsammans och framställa produkter som kan skapa 
konkurrensfördel för företagen samt skapa värde för konsumenterna. (Prahalad & Ramaswamy, 
2004). På grund av detta bör samvärdeskapande vara en viktig punkt för alla företag (Grönroos 
& Voima, 2013). För att företag ska kunna samvärdeskapa med konsumenter måste det finnas 
ett fokus på en personlig interaktion mellan parterna, samt förena produktion med konsumtion. 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004) Nyckeln till att låsa upp nya konkurrensfördelar interaktioner 
av hög kvalitet som möjliggör för enskild kund att samarbeta och skapa unika upplevelser med 
företaget. Värde är alltså något som måste skapas gemensamt av både konsument och företag. 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004) 
 
Ett mål med värdeskapande aktiviteter är att stärka relationer och förbättra den upplevda 
servicen för konsumenten (Ballantyne & Varey, 2006). För att stärka en relation krävs det att 
parterna möts halvvägs i ett gemensamt engagemang, det räcker inte att endast ena parten 
handlar (Grönroos, 2002). Ju längre tid parterna samarbetar, integrerar och utbyter erfarenheter 
med varandra desto högre kvalité uppnår relationen. I en relation är det kvalitén av relationen 
som man kan förvalta och de är viktigt att båda parter skapar en hållbar relation genom att skapa 
något som är till fördel för båda parter. (Ballantyne & Varey, 2006) Ballantyne & Varey (2006) 
har även skapat en modell, tjänstedominanta logiken som bygger på de tre faktorer (relation, 
kommunikation och kunskap) som möjliggör utbytet mellan konsument och företag och som i 
sin tur leder till ett ökat nyttovärde, för konsumenten i de som företaget erbjuder. 
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2.2.1 Tjänstedominanta logiken 
Relation, Kommunikation och kunskap är de tre faktorer som ingår i Ballantyne och Varey’s 
modell (2006) och som är viktigt för företag då de önskar att skapa ett större nyttovärde för 
konsumenten i det som de erbjuder. De tre faktorerna som möjliggör utbyte mellan konsument 
och företag presenteras nedan. 

 
Figur 2.1: Tjänstedominanta logiken, Ballantyne och Varey’s modell (2006) Källa: Ballantyne & 

Varey’s, 2006. 
 
Relationsbyggande 
Interaktion mellan företag och konsument bör ses som en relation. Företag bör se denna relation 
som långsiktig och arbeta med att alltid förbättra sin relation gentemot sina konsumenter. Över 
tid kan utbytet av värde i relationer förbättras genom att vardera part lär sig vad som förväntas 
av varandra och detta ger större chans att uppfylla dess förväntningar. I en redan tidigare 
existerande relation finns det en ökad möjlighet till värdeskapande än i en relation som är helt 
ny. (Ballantyne & Varey, 2006)  
 
 
Kommunikation 
För att båda parter i en relation ska lära sig av varandra krävs kommunikation. Ballantyne och 
Varey (2006) anser att en dialogbaserad kommunikation kan vara till en fördel i jämförelse med 
en kommunikation som endast sker från ett håll. Dialogen möjliggör att konsument och företag 
att lära sig gemensamt vilket bidrar till ny kunskap och ökar möjligheterna till att samskapa 
värde. (Ballantyne & Varey, 2006)  
 
Kunskap 
För att företag ska kunna förbättra sitt erbjudande och möta konsumenterna förväntningar 
behöver företag kunskap om vad konsumenten anser skapar nyttovärde. Detta med förutsättning 
till att konsumenten vill dela med sig av denna information, vilket ur konsumentens perspektiv 
förutsätter tillit till företaget som enklast skapas i en långsiktig relation. (Ballantyne & Varey, 
2006) När företaget har fått den kunskap som krävs för att få förståelse kring vad konsumenten 
anser vara värdeskapande krävs anpassning av företaget kring sin interaktion. Ett viktigt synsätt 
som företaget bör ta till sig är att fråga sig vad konsumenten försöker göra med dess erbjudande 
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och vilka mål och ambitioner konsumenten har, samt hur företaget ska lyckas möta och uppfylla 
dessa. (Ballantyne & Varey, 2006)  
 
2.2.2 Samvärdeskapandets byggstenar 
För att ha en hållbar relation och ett lyckat samspel mellan konsumenter och företag måste man 
ha en bättre förståelse om processen för samvärdeskapande, detta genom att förstå byggstenarna 
som ligger till grund; dialog (dialogue), tillgång (access), riskbedömning (risk-benefits) och 
transparens (transparency) som bildar DART. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) DART-
modellen används för att analysera samvärdeskapande på ett praktiskt sätt. Modellen ändrar 
fokuset tillbaka på konsumenternas behov och önskemål, hur företaget kan möta 
konsumenterna på effektivast sätt samt hur företag kan generera ökat värde för konsumenterna. 
(Russo Spena, Caridà, Colurcio & Melia, 2012) På senare tid har man börjat använda DART-
modellen till kvantitativa studier. En kvantitativ studie gjord av Taghizadeh, Jayaraman, Ismail 
och Rahman (2016) visade att dialog, riskbedömning och transparens har ett betydande positivt 
samband med innovation och strategi. Resultaten visade att innovationsstrategi hade en stark 
effekt på hur väl ett företag klarar sig på marknaden. Figur 2.2 nedan visar Dart-modellens 
byggstenar. 
 

 
Figur 2.2 : Dart-modellen och dess byggstenar Källa: Prahalad & Ramaswamy, 2004. 

 
Dialogue 
Enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) är dialogen en mycket viktig del i samvärdeskapande, 
där en dialog innebär samspel, starkt engagemang samt vilja att agera från båda sidor. Dialogen 
ger en möjlighet till engagemang, kommunikation och lärande för både företag och konsument. 
Det hjälper företaget förstå det sociala, känslomässiga och kulturella sammanhang av 
konsumentens upplevelse. (Tanev, 2011) Enligt Grönroos (2004) är en dialog kravet på delning 
och skapande av kunskap bland konsumenter och företag. Det kan vara svårt med en dialog 
mellan två olika parter, därför måste företagen och konsumenterna jobba tillsammans som 
gemensamma problemlösare för att kunna utveckla en lösning som skapar värde för båda parter. 
För att uppnå detta måste en dialog kretsa runt frågor som är av intresse för både företagen samt 
konsumenterna (Prahalad & Ramaswamy, 2004), som till exempel frågor gällande hållbarhet 
(Beltz & Pattie, 2012), och det måste finnas klart definierade regler mellan parterna. När en 
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aktiv dialog uppstår ökar det chanserna till att skapa en lojalitet mellan parterna som håller. 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004) Prahalad och Ramaswamy (2004) menar även på att en dialog 
mellan parterna blir mer meningsfull ifall det finns en kombination av tillgång av information 
samt öppenhet. Forskning visar att konsumenter tenderar att gynna företag som uppfattas att ta 
sitt sociala och miljömässiga ansvar mer (Laszlo & Zhexembayeva, 2011). Därmed blir 
företagens hållbarhetskommunikation allt mer viktig för att möta konsumenternas 
förväntningar (Du et al, 2010;. Mohr & Webb, 2005) 
 
Access 
Access kan ses som den nyckelfaktor där man får tillgång till information och verktyg (Prahalad 
& Ramaswamy, 2004). Denna nyckelfaktor handlar om hur samverkan ger konsumenter 
tillgång till kunskap, verktyg, information och erfarenhet, vilket möjliggör att 
samvärdeskapande kan uppstå (Russo Spena, Caridà, Colurcio & Melia, 2012). Ett exempel på 
detta är utvecklingen utav internet och den ökade tillgången till information. Konsumenter kan 
idag använda internet som egen informationskälla och företagen kan använda internet på så sätt 
genom att få information om kunders åsikter. Idag är det svårare för företagen att undanhålla 
information från konsumenterna, än vad de tidigare kunnat göra. Konsumenterna kan till 
exempel få information om företagets tillverkning- och kvalitetsprocesser samt design. 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004) Att få tillgång till denna information kan gynna företaget då 
konsumenter idag har en större medvetenhet och ett större intresse när det kommer till företags 
produktion, arbetsförhållanden, den påverkan som en produktion har på miljön samt 
ekonomiska tillväxten (Strong, 1996; Shaw & Clarke, 1998, Harrison et al., 2005). Dock kan 
även företaget nyttja denna tillgång och få information om konsumenterna vilket kan ge 
företaget konkurrensmedel som de tidigare inte haft tillgång till. (Prahalad & Ramaswamy, 
2004) Denna ökning av tillgänglig information kan enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) 
leda till att konsumenterna lättare kan ta beslut, samt att företagen har möjlighet att skapa en 
skräddarsydd lösning tillsammans med konsumenterna som passar deras behov. 
 
Risk-benefits 
Med risk-benefits avses den sannolikheten att en konsument skadas. Tidigare har företagen 
ansett sig vara bättre än konsumenterna när det kommer till riskbedömningar av för- och 
nackdelar gällande produkter och tjänster, dock vill konsumenter idag ha tillräckligt med 
information för att kunna göra riskbedömningarna själva. Därför bör det finnas en aktiv dialog 
mellan konsumenterna och företagen där det tydligt framgår vilka för- och nackdelar det finns 
gällande produkter och tjänster. Detta kan då leda till att tilliten mellan konsumenter och företag 
byggs upp. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) Ett exempel på hur konsumenternas förtroende 
kan ökas är att på samma gång visa fördelar med en viss typ av produkt genom olika märkningar 
på produkten. Miljömärkningar som används ska vara trovärdiga, det vill säga för att få en 
märkning så bör produkten uppnå en viss standard eller certifieringsprocess som den ska leva 
upp till. En sådan märkning kan vara “Svanenmärkt”. (Beltz & Pattie, 2012) 
 
Transparency  
Enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) handlar denna byggsten om utbyte av information och 
öppenhet. Byggstenarna involverar symmetrin av information under interaktioner mellan 
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företag och konsumenter, som möjliggör uppkomsten av strategisk information samt förtroende 
för båda parter (Russo Spena, Caridà, Colurcio & Melia, 2012). Med dagens ökade 
tillgänglighet av information är det en fördel för ett företag att vara transparent. Ett exempel på 
företagens transparens är att de nu ger ut hållbarhetsrapporter samtidigt som årsredovisningen, 
för att visa de engagemang de lägger ner gällande CSR. På detta sätt möter företagen de krav 
som konsumenterna ställer gällande till exempel hållbar produktion (Beltz & Pattie, 2012) 
 
Kombination av de fyra nyckelfaktorerna 
Det fyra nyckelfaktorerna kan kombineras och leder då till att företag lättare kan involvera 
kunderna i värdeskapandet och dess process (Prahalad & Ramaswamy 2004). Nyckelfaktorerna 
går att kombinera på flera olika sätt där målet är att förena värdeskapandet för företaget med 
kundernas värderingar. På så vis blir det även enklare för företag att bygga upp ett förtroende 
tillsammans med kunderna. (Prahalad & Ramaswamy 2004) Ett exempel är att dialogen med 
kunderna stärks och uppnås lättare om transparens uppfylls av företaget. Prahalad och 
Ramaswamy (2004) anser att företag inte kommer kunna konkurrera enbart med sitt utbud utan 
även med kundtillfredsställelse och värdeskapande.   
 
Utveckling av DART-modellen 
Den traditionella DART modellen har på senare år utvecklats till DARTT, där det sista T står 
för teknisk hantering (technology management). Teknisk hantering definierar Schiavone, 
Metallo och Agrifoglio (2014) som förmågan att förena konsumenter och engagera dem, att 
vidta åtgärder genom webb-plattformar som uppmuntrar konsumenter att lämna bidrag, samt 
att stödja konsumenters aktiva deltagande gentemot företaget. Detta T har visat sig vara lika 
viktig som de fyra grund-nyckelfaktorerna, speciellt med tanke på den tekniska utvecklingen 
som skett under de senaste åren.  Genom att lägga till en byggsten gällande den teknologiska 
hanteringen ger DARTT modellen en bättre förståelse för den digitala omvärlden vi lever i. I 
denna förlängda modell är en dialog en förutsättning av den teknologiska hanteringen för 
företagen. Behovet av kommunikation och interaktion mellan konsumenter och företag för att 
kunna samvärdeskapa, gör den tekniska hanteringen en viktig tillgång. Genom den tekniska 
tillgången kan företag lära sig om konsumenternas preferenser. Det är svårt att lyckas med 
samvärdeskapande idag ifall företag inte kan upprätta och hantera effektiva tekniska kanaler, 
som till exempel webb-plattformar. Företag måste börja socialisera med konsumenterna genom 
dessa plattformar för att lyckas med samvärdeskapandet. (Schiavone, Metallo & Agrifoglio, 
2014) 
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Figur 2.3 DARTT-modellen och dess byggstenar Källa: Schiavone, Metallo & Agrifoglio, 2014. 

 
Genom att förstå dessa byggstenar kan företag samvärdeskapa med konsumenter på en hög 
nivå. Då företag samvärdeskapar så krävs, som nämnts tidigare, god kommunikation mellan 
konsumenter och företaget. (Prahalad & Ramaswamy 2004) För att företagen sedan ska ha en 
god kommunikation med konsumenterna, gällande till exempel produkterna/tjänsterna de 
erbjuder, krävs det att företagen väljer rätt kommunikationskanal för att få ut relevant 
information till konsumenterna (Burke, 2004). 
  
2.3 Kommunikationskanaler med konsument 
Kommunikationskanaler är de sätt som ett meddelande kan sändas ut genom. Företag använder 
sig oftast av fler olika typer av kanaler men urvalet variera mellan olika företag. (Duncan, 2002) 
De traditionella kanalerna som företag använder sig av är massmedier så som; Tv, tidningar, 
radio, utomhusreklam så som affischer. De icke traditionella kanaler är exempelvis sponsring, 
olika events, publicitet, e-handel, personlig försäljning och Word of Mouth. (Duncan, 2002) 
Palm (2006) beskriver det som följande att inga medier är bra till allt, men nästan alla medier 
är bra till något. 
 
Den blandning av kommunikationskanaler som företaget använder sig av för att kommunicera 
dessa värden beror på de resurser och möjligheter som företagen har. Genom de kanaler som 
företagen väljer att använda sig av ska de fortsätta att sprida sitt värde och de budskap som 
varumärket vill identifiera sig med. Enligt Burke (2004) så är det viktigt att vara konsekvent 
med sitt budskap då det blir trovärdigt och leder till en god kommunikation och därför blir det 
allt mer viktigt att sortera mellan vilka kanaler som man bör använda och vilka kanaler som kan 
utebli. Oavsett vilken kanal eller strategi företag väljer så menar Belch (2001) att det finns 
specifika faktorer som skapar framgång i kommunikationen hos företag. Framgången beror på 
olika faktorer så som mottagarens tolkning av budskapet, budskapets natur, omgivningen som 
budskapet tas emot samt mottagarens uppfattning av källan och kanalerna som vidarebefordrar 
budskapet till exempel människors uppfattning och tolkning av exempelvis ljud, färg och bilder. 
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(ibid.) Företagen måste noga tänka över den kanal som bäst kan förmedla budskapet men även 
utformningen på budskapet när det kommer till ordval, bilder och färger. Belch menar att 
företagens mål är att budskapet ska nå ut till kunderna på ett sådant sätt att innebörden är 
självklar. (Belch, 2001) 
 
I planeringen av kommunikationen ingår valet av vilka kanaler företaget ska använda sig av, 
men även beslut om hur inriktningen inom de valda kanalerna ska se ut och även hur kanalen 
ska användas. Efter att företaget bestämt vilket segment de vill nå̊ ut till och vilket budskap de 
vill sända ut ska de kanaler som på̊ ett bra sätt kan uppfylla de satta målen med den 
kommunikation som företaget vill få fram väljas. I nästa steg bestäms inriktningen, det vill säga 
om tidningar utgör en av de valda kanalerna, ska företaget bestämma vilken tidning som ska 
användas för att nå̊ den rätta målgruppen. Slutligen ska själva tillvägagångssättet arbetas 
igenom. I detta steg bestäms under vilka perioder meddelandet ska sändas och det bestäms hur 
utformningen av meddelandet ska arbetas fram. (Arens, 2004)  
 
2.3.1 Kommunikationsprocessen 
Det är viktigt att förstå och ha kunskap om hur kommunikation fungerar och vad som krävs för 
företag att kommunicera och nå ut med information till sina konsumenter och kunder på ett 
effektivt sätt. Konsumenter har olika behov, krav och önskemål och därför krävs det att 
kommunikationen samt den information som företagen vill nå ut till sina kunder når ut på rätt 
sätt så att det mottas rätt av mottagaren. (Kotler et al., 2005) 
 
De två huvudelementen i kommunikationen är sändare (source) och mottagare (receiver) som 
motsvarar företag samt kund. Meddelandet (message) och valet av vilken media (channel of 
communication) som används kommer att påverka hur konsumenten kommer uppfatta 
meddelandet. Stämmer inte denna del överens med konsumentens personlighet kan 
meddelandet missuppfattas eller i värsta fall inte nås fram. Huvudfunktionerna i 
kommunikationen är kodning (encoding) från avsändare, avkodning (decoding) av mottagare, 
gensvar (response) samt respons (feedback). Avsändaren, i detta fall företaget, använder 
meddelandet för att förmedla sitt budskap och varumärke till mottagaren, konsumenten. För att 
informationen i ett meddelande ska vara effektiv och tas emot måste sändarens kodningsprocess 
stämma väl överens med mottagarens avkodningsprocess. Sista elementet är bruset (noise), 
vilket kan störa meddelandet som leder till att konsumenten får fel information eller felaktigt 
meddelande. (Kotler et al., 2005) Modellen som visas nedan visar en figur av de olika elementen 
och stegen i Kotler et al., (2005) kommunikationsprocess. 
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Figur 2.4: Kommunikationsprocessen, “Elements in the communicationprocess”,  

Källa: Kotler et al., 2005, sid. 729 
 
Utvecklingen av kommunikationer har lett till att ett meddelande från sändare till mottagare 
kan ske genom olika kanaler, till exempel genom sociala medier.  (Øyvind et al., 2011; Kotler 
et al., 2005; Singer & Ashman, 2009) 
 
2.3.2 Social Medier 
Genom sociala medier, så som facebook, instagram, twitter och youtube, sprids stora mängder 
information från företag samt privatpersoner till allmänheten (Singer & Ashman 2009). Nedan 
följer mer ingående information om facebook samt instagram. 
 
Facebook  
År 2004 grundades Facebook av amerikanen Mark Zuckerberg. Syftet var då att erbjuda ett 
socialt nätverk exklusivt för Harvard studenter. Redan 2005 gjordes dock Facebook tillgängligt 
för alla, världen över. Ända sedan dess har plattformen bara ökat sitt användarantal för varje år. 
På Facebook kan användare dela bilder, videor och statusuppdateringar med vänner. Här kan 
användaren skicka både privata meddelanden till andra användare och kommunicera offentligt 
direkt på andra användares sidor. Facebook har flera andra populära funktioner såsom 
evenemang, grupper och sidor. Med hjälp av evenemangsfunktionen kan företag såväl som 
privatpersoner sprida information om evenemang och samla in deltagarlistor digitalt. Grupper 
möjliggör kommunikation mellan flera personer samtidigt och gör det enkelt att samla personer 
med gemensamma intressen. (navigator, 2015) 
 
Instagram  
Instagram grundades 2010 av amerikanerna Mike Krieger och Kevin Systrom. Instagram blev 
en succé och nådde snabbt 1 miljon användare redan i slutet av sitt första år på marknaden. I 
april 2012 köptes Instagram av Facebook för 1 miljard dollar. Instagram visar att det idag görs 
70 miljoner uppladdningar om dagen via plattformen. På instagram kan man dela bilder eller 
videor med andra. Man har som användare möjlighet att välja vilken profil man vill ha, öppen 
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profil där innehållet som publiceras är tillgängligt för alla eller privat profil där endast personer 
som godkänns av användaren kan se innehållet som publiceras. Alla uppdateringar från 
användare som man själv följer visas i ett flöde där den senaste publiceringen hamnar överst i 
flödet. Företag använder sig av Instagram för att på så vis kunna nå ut till sina kunder. På 
Instagram finns inte samma möjlighet att marknadsföra innehåll som på Facebook men däremot 
kan man anordna tävlingar eller använda sig av hashtags i bildtexten under bilden eller 
videoklippet för att öka sin synlighet. (navigator, 2015) Hashtags, #, är ett sätt att lyfta något 
viktigt eller en känsla och kan även användas för att på ett lättare sätt hitta relevant innehåll 
eller information. Det kan användas som ett slags filter för att undvika irrelevanta träffar ifall 
man är ute efter något specifikt. Genom att söka på en specifik hashtag kan man se vad andra 
än enbart de i ditt sociala nätverk lägger upp för bilder, samt att fler personer kan se dina bilder 
än bara de i ditt sociala nätverk. (digitalpr, 2013) 
 
2.4 Corporate Social Responsibility  
Corporate Social Responsibility, CSR, är en benämning gällande det sociala ansvaret som ett 
företag förväntas ta för sin verksamhet. Detta ansvarstänkande är något som kan spåras flera 
hundratals år tillbaka i tiden, men det var inte förrän på 1950-talet som CSR började beskrivas 
som ett teoretiskt koncept (Carroll, 1999). EU-kommissionens definition av Corporate Social 
Responsibility lyder: 
      

”Ett begrepp som innebär att företagen på̊ frivillig grund integrerar sociala 
och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 
intressenterna, utöver vad lagen kräver.” - (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15)  

   
I dagens samhälle står vi inför stora problem gällande den globala uppvärmningen och 
företagens roll i detta, vilket har lett till att hållbarhetsfrågor har ökat märkbart både hos 
konsumenter men även i affärsvärlden (Du, Bhattacharya & Sen. 2010). Då detta har blivit en 
sådan viktig del av företagen jobbar de nu med att ge ut hållbarhetsrapporter samtidigt som 
årsredovisningen, för att visa det engagemang de lägger ner på CSR. På detta sätt möter 
företagen de krav som konsumenterna ställer på hållbar produktion (Beltz & Pattie, 2012). 
Cerne (2009) förklarar att det finns många olika definitioner på̊ CSR i Sverige, bland annat 
företagens samhälls-, sociala ansvar, etik- och värderingsarbete och hållbart företagande. 
Skillnaden på begreppen är hur stora de olika delarna är kring ansvaren är. 
     
Enligt Signitzer och Prexl (2008) är hållbar utveckling en tanke om att försöka sammanföra 
ekonomisk effektivitet, social rättvisa samt miljömässig medvetenhet med varandra. Corporate 
Sustainability innebär att man på företagsnivå jobbar för hållbar utveckling inom företaget och 
dess produktion. Genom att aktivt jobba med detta kan företaget på långsikt ges en möjlighet 
till vinstmaximering, då denna utveckling kan bidra till att öka aktieägarvärdet. Arbetet med 
CSR ger även företaget en ökad trovärdighet hos konsumenterna samt kan leda till 
konkurrensfördelar så som gott rykte, ökad tillgång till kapital, utveckling av human kapital 
och kostnadsbesparingar. (Gupta & Sharma, 2009) 
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Enligt Carroll (1991) kan CSR delas upp i fyra olika delar som var för sig representerar olika 
nivåer av ansvarstagande; ekonomiskt ansvar, lagligt ansvar, etiskt ansvar samt filantropiskt 
ansvar. Dessa nivåer illustreras av Carroll (1991) som en pyramid (Figur 2.5), där det 
ekonomiska ansvaret gör grunden, sedan byggs pyramiden på med det lagliga ansvaret, det 
etiska ansvaret och avslutas med det filantropiska ansvaret vilket ses som den högsta nivån när 
det gäller ansvarstagande. (Carroll, 1991) 

 
Figur 2.5: Carrolls Pyramid Källa: Carroll, 1991 

 
 
Ekonomiskt ansvar 
Företagets främsta uppgift när det kommer till ekonomiskt ansvar är att sälja och producera 
varor och tjänster som samhället efterfrågar till ett rimligt pris. Dock är det viktigt för företaget 
att inte glömma bort att de ska vara lönsamma och försöka maximera vinsten, eftersom ett 
företag som ej går med vinst inte överlever på marknaden en längre tid. Just därför bör ett 
företag ha de ekonomiska aspekterna som en grund i de arbete de gör gällande ansvarstagande. 
(Carroll, 1991) 
 
Lagligt ansvar 
Nästa steg i pyramiden är det lagliga ansvaret som utgör de regler och lagar gällande 
ansvarstagandet för företaget. Dessa lagar som företaget måste förhålla sig till varierar beroende 
på vilket land företaget verkar i och det är landets stat, regering och kommuner som bestämmer 
dessa. Därför förväntas företaget följa lagarna vid produktion samt försäljning av sina varor och 
tjänster. (Carroll, 1991) 
 
Etiskt ansvar 
Det etiska ansvarstagandet är inte lagligt reglerat utan är en djupare nivå som innefattar 
företagets vilja att göra vad som är rätt, utan att företagets intressenter skall påverkas negativt. 
Ett företags etiska ansvar relateras främst gentemot företagets intressenter, som till exempel 
kunder, anställda, aktieägare samt samhället. Dock kan det vara svårt att definiera etiskt 
ansvarstagande då det inte finns ett rätt svar gällande vad som är “etiskt rätt”, utan är mer en 
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bedömningsfråga och kan variera från person till person. Det etiska ansvarstagandet blir 
viktigare för varje år och trycket från kunderna på företagsledningen tvingar företag att arbeta 
över de satta lagarna. (Carroll, 1991) 
 
Filantropiskt ansvar 
Filantropiskt ansvar kan ses som de handlingar ett företag gör med avsikt att vara en god 
samhällsmedborgare och möta samhällets förväntningar. Detta genom att sträva efter att kunna 
öka livskvalitén för andra, t.ex. genom att donera pengar till utbildning, föreningar, kulturella 
engagemang och så vidare. (Carroll, 1991) 
 
2.4.3 CSR Kommunikation 
Litteraturen om CSR-kommunikation är väldigt begränsad jämfört med litteraturen om 
Corporate Social Responsibility. Dock är den litteratur och information som finns om CSR-
kommunikation enhetlig och flera forskare är överens om dess innebörd och betydelse. (Øyvind 
et al., 2011) 
 
Ett företag kan använda sig av sitt varumärke för att på så sätt kommunicera ut sitt arbete om 
CSR till konsumenterna, vilket kan förbättra företagets varumärkesimage. Genom att göra detta 
kan det öka konsumenternas och miljöorganisationers medvetenhet om företaget samt leda till 
att varumärket stärks. Ett företag som vet hur och vad dom ska kommunicera ut om sitt 
miljöengagemang har för avsikt att skapa en positiv bild av företaget, som i sin tur 
tillfredsställer de förväntningar som konsumenterna har på företaget. Därför har under den 
senaste tiden CSR-kommunikation blivit en viktig och konkurrenskraftig 
marknadsföringsstrategi för företag. (Øyvind et al., 2011). 
 
Konsumenters huvudsakliga källa till att få information om ett företag och dess CSR-arbete är 
företagets egen kommunikation om CSR. Det här ger företaget möjlighet att skapa den bild som 
företaget vill att konsumenterna ska ha, då konsumenterna enligt Schmeltz (2012) inte söker 
ytterligare information genom externa källor så som hållbarhetsrapporter (Schmeltz, 2012). 
Schmeltz (2012) förklarar att konsumenterna anser att de aspekter av CSR som påverkar dem 
starkast är de som är närmast dem personligen och där med ses som de viktigaste aspekterna.  
 
Budskapet som företag vill sprida kring sitt CSR-arbete kan man kategorisera i två typer av 
grupper; antingen ligger fokuseringen på det specifika problemet/frågan eller så ligger 
fokuseringen på företagets engagemang gällande problemet/frågan. (Du, Bhattacharya & Sen, 
2010) Den vanligaste metoden för företag att visa för konsumenterna hur de engagerar sig i en 
fråga är genom kommunikation. För att visa det kan företag välja att kommunicera det på olika 
typer av faktorer; effekten av engagemang, sitt åtagande, motiven till engagemanget och hur 
frågan de engagerar sig i passar ihop med företaget (Du, Bhattacharya & Sen. 2010) 
 
  



 

21 
 

Enligt Øyvind et al. (2011) är många författare överens om vilka olika kommunikationskanaler 
som de flesta företag använder sig av idag för att kommunicera om sitt CSR-arbete samt hur 
dessa kanaler skiljer sig från varandra. De menar även att dessa kanaler är indelade i fyra olika 
typer; 
 

x CSR-kommunikation genom icke-finansiella rapporter 
x CSR-kommunikation genom internet och sociala medier 
x CSR-kommunikation genom reklam av varumärkets image 
x CSR-kommunaktion genom samarbeten med idiellaorganisationer. 

 
CSR-kommunikation genom icke-finansiella rapporter 
När företag kommunicerar ut sitt CSR-arbete genom icke-finansiella rapporter har de ett hopp 
om de skall kunna bevara en äkta och igenkännbar plats inom de symboliska och materiella 
marknaderna. Dessa marknader är en viktig del i företagets kommunikationsstrategi. De icke-
finansiella rapporter kommer ursprungligen från tre betydelsefulla mål; besvara intressenters 
vilja om transparens, integrera hållbara processer och rutiner i företagets verksamhet, ändra 
fokus från sådant som kan vara negativt för företaget. (Øyvind et al., 2011) 
 
Det första målet gällande att bevara intressenters vilja om transparens innebär att företag förser 
myndigheter med den information de efterfrågar. Detta för att visa att man är villig att följa de 
regleringar som finns och på så sätt motverka straff. (Øyvind et al., 2011) 
 
Det andra målet handlar om att man vill integrera hållbara processer och rutiner i företagets 
verksamhet. Dock kan detta leda till negativa effekter på affärsverksamheten ifall de ej lyckas 
genomföra de tänkta förändringarna. Ifall dessa förändringar inte lyckas kan intressenterna få 
en dålig syn på företaget och ifrågasätta dess potential. Företaget bör därför arbeta för att bevisa 
för intressenterna att de är ett företag att lita på och kan hantera dessa förändringar. (Øyvind et 
al., 2011) 
 
Det sista målet är att se icke-finansiella rapporter som ett verktyg för att kunna flytta fokuset 
från saker som skulle kunna ses som negativa gentemot företaget och på så sätt öka företagets 
image. Då det inte finns några klara regler gällande dessa icke-finansiella rapporter är risken 
stor att de förekommer information som kan slå negativt på företaget och leda till att 
trovärdigheten hos intressenterna minskar. Därför är det viktigt att det finns både information 
som gynnar företaget samt intressenterna och att det finns sådant i rapporten som intressenterna 
kan använda sig av. Denna information kan då resultera i ökad trovärdighet hos intressenterna. 
(Øyvind et al., 2011) 
 
CSR-kommunikation genom internet och sociala medier 
En av de kommunikationskanaler som har förändrat sättet att kommunicera mellan 
konsumenter och organisationer är kommunikation genom internet och sociala medier. Dessa 
kanaler har öppnat en möjlighet för företag att kommunicera med sina intressenter på en global 
nivå, samt gett en möjlighet att kommunicera på en mer personlig nivå. (Øyvind et al., 2011)  
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Utvecklingen av kommunikation har medfört en övergång från att vara en sändar-baserad 
modell till att nu vara en mottagar-baserad modell (Springston, 2001). Detta på grund av att 
mottagaren kan själv aktivt söka efter information nu mera och bidra med information genom 
till exempel internet och sociala medier. Mottagaren kan nu få information om företags CSR-
arbete, vilket företagen inte kan kontrollera längre. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) När det 
kommer till kommunikation mellan sändare och mottagare, finns det enligt Morsning och 
Schultz (2006) tre olika strategier som antingen exkluderar eller inkluderar intressenters 
möjlighet att besvara och kommunicera med företag; intressent informationsstrategi, intressent 
svarsstrategi samt intressent deltagandestrategi. Dessa tre strategier utgör den så kallade “tre 
kommunikations CSR-modellen” som beskriver utvecklingen från en envägs-kommunikation 
till en mer ömsesidig tvåvägs-kommunikation. 
 

x Intressent informationsstrategi (envägs-kommunikationsmodell) 
x Intressent svarsstrategi (tvåvägs-assymmetrisk kommunikationsmodell) 
x Intressent deltagandestrategi (tvåvägs-symmetrisk kommunikationsmodell) 

 
Informationsstrategi och svarsstrategi är sändar-orienterade och kan användas när ett företag 
vill ändra allmänhetens attityd samt beteende. Företagets avsikt kan då vara att visa sig mer 
attraktiv för intressenterna och därför behövs då endast en envägs-kommunikation eller 
tvåvägs-asymmetrisk kommunikation, eftersom företaget endast vill förmedla information till 
intressenterna och inte besvara. (Morsning & Schultz, 2006) Enligt Øyvind, Bartlett och May 
(2011) användes mest dessa två kommunikationsvägar på grund utav att de verktyg som fanns 
att tillgå inte var tillräckligt flexibla och uppmuntrade inte till en symmetrisk tvåvägs-
kommunikation mellan företag och intressenter. 
 
Den tvåvägs-symmetriska kommunikationsmodellen uppmuntrar till en dialog mellan företag 
och intressenter. Genom denna dialog kan både företag och intressenter anpassa sig till varandra 
och på så sätt öka lojaliteten samt utveckla en lösning som skapar värde för båda parter. 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004) Øyvind, Bartlett och May (2011) menar att internet och sociala 
medier uppmuntrar till en dialog mellan företag och intressenter och skapar en ömsesidig 
tvåvägs-symmetrisk kommunikation. 
 
CSR-kommunikation genom reklam av varumärkets image 
En allt vanligare kommunikationskanal för företag gällande CSR är genom reklam av 
varumärkets image. Företag använder reklam för att komplettera resterande 
kommunikationsverktyg så som kommunikation genom hemsidor samt årsredovisningar, för 
att göra intressenter mer medveten om företagets CSR-arbete. Genom reklam av 
varumärkesimagen förmedlar företaget denna information utan att intressenterna aktivt måste 
söka efter den. (Øyvind et al., 2011) 
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Det finns fem olika skäl enligt Øyvind et al. (2011) som visar på när ett företag bör använda sig 
av reklam av varumärkesimagen för att få ut sitt budskap om deras CSR-arbete; 
 

x Om det finns andra intressenter som inte ser så mycket av produktreklamen 
x När kunden köper såväl företaget som deras produkter och tjänster 
x När köpnyckeln är lång, det vill säga 12 månader eller längre 
x När företaget behöver hantera en kris eller ett pågående problem 
x När företaget behöver tacka sina medarbetare för att öka moralen 

 
För att minska risken för ett bakslag och förbättra möjligheten till ökade vinster, bör företag 
lägga större resurser på att kommunicera de fördelar deras produkter har, istället för att fokusera 
på att skapa en positiv identitet som de sedan förmedlar ut till olika intressenter. (Øyvind et al., 
2011)  
 
CSR-kommunikation genom samarbeten med ideella organisationer 
Då fokuset på miljön och hållbarhet har ökat den senaste tiden har företag sett en möjlighet att 
stärka sitt varumärke genom att jobba med olika ideella organisationer. Eftersom företag inte 
kan lösa globala problem ensam, kan dom vända sig till andra organisationer som är drivna i 
dessa frågor och tillsammans driva dessa frågor längre. Genom dessa samarbeten öppnas 
möjligheter för att kunna skapa nya relationer, vilket i sin tur gör det möjligt för forskare att 
bredda de teoretiska ansatserna och dokumentera de egenskaper som kan utvecklas från dessa 
relationer. (Øyvind, Bartlett & May, 2011) 
 
2.5 Teoretisk referensram  
I detta avsnitt sammanfattas de teorier och modeller som används för att besvara 
forskningsfrågorna. I tabell 2.1, tabell 2.2 och tabell 2.3 nedan visas vilka teorier från 
litteraturöversikten som kommer att ligga till grund för att besvara respektive forskningsfråga. 
Därefter beskrivs referensramens uppbyggnad med hjälp av Figur 2.6. 
 
Nedan beskrivs forskningsfrågorna och presenteras närmare utifrån konceptualiseringen som 
görs. 
 
2.5.1 Forskningsfråga 1 
Utifrån forskningssyftet formulerades följande forskningsfråga: 
FF 1: Vilken typ av CSR-aktiviteter kommunicerar klädföretag till milleniumgenerationen?  
 
I tabell 2.1 nedan presenteras konceptet för forskningsfråga 1, vilken källa samt hur de används. 
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Tabell 2.1: Koncept för FF 1 

Koncept Konceptualisering Källa Mätning 

CSR-aktiviteter 
 
 
 
Millenium- 
generationen 

x etiskt ansvar 
x miljömässigt 

ansvar 
 

x 21-28 år 
kvinnor 

Carroll, (1999) och 
Cerne (2009) 
 
 
Mcglone & Spain, 
(2011);  
Sullivan & 
Heitmeyer, (2008);  
McCrindle (2008);  
Ng et al. (2009);  
Paco et al. (2013); 
Autio & Wilska 
(2005) och  
Nielsen (2014) 

Beskrivning av 
klädföretagens csr 
aktiviteter 
 
Beskrivning av 
representerat urval 

 
För att kunna besvara forskningsfråga 1 så kommer teorier från “CSR-aktiviteter” att användas. 
CSR-aktiviteterna som enligt Carroll (1991) kan dela upp CSR i fyra olika delar som var för 
sig representerar diverse nivåer av ansvarstagande; ekonomiskt ansvar, lagligt ansvar, etiskt 
ansvar samt filantropiskt ansvar. Därtill förklarar Cerne (2009) att det finns många olika 
definitioner på̊ CSR i Sverige, bland annat företagens samhälls-, sociala ansvar, etik- och 
värderingsarbete och hållbart företagande. I denna uppsats kommer konceptet CSR-aktiviteter 
att fokusera på följande konceptualiseringar; etiskt ansvarstagande och miljömässigt 
ansvar.  Då undersökningar som exempelvis genomfördes av Cone Communications och Echo 
(2013) kom fram till samma slutsats som andra undersökningar, det vill säga, att 
”milleniumgenerationen” visar störst engagemang kring CSR. Forskning förklarar även att 
”milleniumgenerationen” kommer att vara i frontlinjen när det kommer till konsumtion av 
etiskt- och miljövänliga produkter (Autio & Wilska, 2005).  
 
2.5.2 Forskningsfråga 2 
Utifrån forskningssyftet formulerades följande forskningsfråga: 
FF 2: Genom vilka kommunikationskanaler förmedlar klädföretagen sitt CSR aktiviteter till 
milleniumgenerationen?  
 
I tabell 2.2 nedan presenteras konceptet för forskningsfråga 2, vilken källa samt hur de används. 
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Tabell 2.2: Koncept för FF 2 

Koncept Konceptualisering Källa Mätning 

Kommunikations-
kanaler 

x icke finansiella rapporter 
x internet och sociala medier 
x reklam och 

varumärkesimage 
x samarbete med 

frivillighetsorganisationer 

Øyvind 
et al., 
(2011) 

Beskrivning av 
klädföretagens 
kanaler för 
kommunikation av 
csr aktiviteter 
 

 
För att kunna besvara forskningsfråga 2 så kommer teorier från “CSR-kommunikation” att 
användas, vilket enligt Øyvind et al. (2011) grundar sig på att företag teoretiskt använder sig 
utav fyra kommunikationskanaler för att kommunicera om sitt CSR, dessa 
kommunikationskanaler definieras som: icke finansiella rapporter, internet och sociala medier, 
reklam och varumärkesimage samt samarbete med frivillighetsorganisationer. Det är 
kommunikationen i CSR som används som ett grundläggande begrepp för att förstå hur 
kommunikationen påverkar och i sin tur ge möjlighet till att beskriva vilka kanaler som 
klädföretagen använder för kommunikation av sina CSR-aktiviteter.  
 
2.5.3 Forskningsfråga 3 
Utifrån forskningssyftet formulerades följande forskningsfråga: 
FF 3: Hur kan samvärdeskapande mellan klädföretag och milleniumgenerationen beskrivas när 
det gäller CSR? 
 
I tabell 2.3 nedan presenteras de olika koncepten för forskningsfråga 3, vilken källa samt hur 
dessa används. 
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Tabell 2.3: Koncept för FF 3 

Koncept Konceptualisering Källa Mätning 

Samvärdeskapande 
- dialog (dialogue) 
 
- tillgång (access) 
 
- riskbedömning (risk-
benefits)  
 
- transparens 
(transparency) 
 
- teknisk hantering 
(technology 
management) 
 
(Faktorer i 
samvärdeskapande, 
samspel mellan 
konsument och företag) 
 

 
dialog: interaktion, samspel 
samt ett djupt engagemang och 
benägenhet och vilja att agera 
från båda sidorna (företag och 
konsumenter) 
 
tillgång: hur samverkan ger 
konsumenter tillgång till 
kunskap, verktyg, information 
och erfarenhet. 
riskbedömning: av för- och 
nackdelar gällande produkter 
och tjänster. 
 
transparens: Utbyte av 
information och öppenhet med 
information skapas via 
symmetrisk interaktion mellan 
företag och konsumenter. 
 
teknisk hantering: förmåga att 
engagera, uppmuntra samt 
stödja konsumenters aktiva 
deltagande gentemot företaget, 
via tekniska utvecklingar 
(exempelvis webb-plattformar) 

 
Prahalad & 
Ramaswamy, 
(2004) 
och 
Schiavone, 
Metallo & 
Agrifoglio 
(2014) 

 
Beskrivning 
av faktorer 
för samvärde- 
skapande 

 

För att besvara följande fråga används DART-modellen för att klargöra samvärdeskapandet, 
det vill säga samspelet mellan konsumenter och företag. Genom att förstå byggstenarna dialog 
(dialogue), tillgång (access), riskbedömning (risk-benefits) och transparens (transparency), 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004) som ligger till grund för samspelet ökar förståelsen för vilka 
faktorer som är viktigast och mest behövliga för att information ska komma fram och tas emot 
på rätt sätt utifrån konsumentperspektiv. Därtill tillkommer den sista byggstenen, teknisk 
hantering (technology management) som finns med i den utvecklade DART-modellen, 
DARTT. (Schiavone, Metallo & Agrifoglio, 2014) Vidare så kommer dessa faktorer att 
appliceras på de specifika kommunikationskanaler för att i sin tur se vilken kanal som uppfyller 
vilken/vilka nyckelfaktorer. Dessa resultat kommer att ligga som stöd för att kunna besvara 
forskningsfråga 3. Fokuseringen kommer ligga på konsumenternas uppfattning och mottagande 
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av information kring företags CSR-arbete och kommer i sin tur ge underlag till att kunna 
besvara det syfte vi ställt oss i början av vår undersökning.  
 

Figur 2.6: Referensram 
 
Modellen, se figur 2.6 ovan, visar hur de olika teoretiska modellerna kopplas som i sin tur 
resulterar i en teoretisk referensram för uppsatsen. Modellen innefattar huvudsakligen en 
kombination av Kotler et al. (2005) kommunikationsmodell, där fokuseringen lagts på 
huvudfunktionen; avkodningen (decode), CSR-kommunikationsteorin som enligt Øyvind et al. 
(2011) grundar sig på att företag teoretiskt använder sig utav fyra kommunikationskanaler för 
att kommunicera om sitt CSR, dessa kommunikationskanaler definieras som: icke finansiella 
rapporter, internet och sociala medier, reklam och varumärkesimage samt samarbete med 
frivillighetsorganisationer. Modellen fokuserar på kommunikationen mellan företag och dess 
konsumenter, utifrån konsumentperspektiv. I kommunikationsprocessen mellan meddelandet 
och tills att meddelandet/informationen av CSR informationen når konsument sker en 
avkodning (decode). Vilket innebär att kunden omvandlar meddelandet till att tolkas av 
konsument.  
 
Den andra beståndsdelen, typer av CSR- kommunikation innefattar de olika fyra kategorier som 
enligt Carroll (1991) CSR kan delas in i fyra olika delar som var för sig representerar diverse 
nivåer av ansvarstagande; ekonomiskt ansvar, lagligt ansvar, etiskt ansvar samt filantropiskt 
ansvar. I denna uppsats görs en konceptualisering kring konceptet CSR-aktiviteter till etiskt 
ansvar och miljömässigt ansvar då undersökningar som exempelvis genomfördes av Cone 
Communications och Echo (2013) kom fram till samma slutsats som andra undersökningar, det 
vill säga, att ”milleniumgenerationen” visar störst engagemang kring CSR. Forskning förklarar 
även att ”milleniumgenerationen” kommer att vara i frontlinjen när det kommer till konsumtion 
av etiskt- och miljövänliga produkter (Autio & Wilska, 2005).  
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Den sista beståndsdel i denna modell är samvärdeskapandet, där en modell används, Dart-
modellen. Den är viktig för att få en bättre förståelse om processen för samvärdeskapande, detta 
genom att förstå byggstenarna som ligger till grund; dialog (dialogue), tillgång (access), 
riskbedömning (risk-benefits) och transparens (transparency) som bildar DART. (Prahalad & 
Ramaswamy, 2004) Därtill tillkommer den sista byggstenen, teknisk hantering (technology 
management) som finns med i den utvecklade DART-modellen, DARTT Vidare så kommer 
dessa faktorer att appliceras på de specifika kommunikationskanaler för att i sin tur se vilken 
kanal som uppfyller vilken/vilka nyckelfaktorer. Med hjälp av denna sammansättning av teorier 
och modeller skapas en referensram som kommer att ligga till grund för att kunna besvara 
uppsatsens syfte. 
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3. Metod 
I följande avsnitt redovisas vilken metod som valts. Forskningsansats, forskningssyftet, 
forskningsstrategin, datainsamlingen samt en diskussion gällande validitet och reliabilitet av 
denna studie presenteras i detta kapitel.  
 
Tabell 3.1 nedan sammanfattar studiens forskningsdesign vad det gäller syfte, ansats, syfte, 
strategi samt insamling av data.  
 

Tabell 3.1 Studiens val av metodik 

Forskningsdesign Metodval 

Forskningsansats Deduktiv, Kvalitativ 

Forskningssyfte Beskrivande 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Datainsamling Kvalitativ, Intervjuer, 
Observation, 
Innehållsanalys  

Analys Within-Case, Cross-case 

 
3.1 Forskningsansats  
En deduktiv studie är en studie som utgår från redan existerande teorier för att sedan verifiera 
eller falsifiera den undersökta teorin. Motsatsen till deduktiv är en induktiv studie där studien 
utgår från observationer i verkligheten till generalisering inom en teoretisk referensram. En 
kombination av deduktiv och induktiv bildar en tredje ansats, abdukiv studie, där man samlar 
in data för att förklara mönster, utforska fenomen samt identifiera koncept. (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2003) I denna studie har en deduktiv ansats används, då den utgått från existerande 
teorier som sedan används till grund för forskningsproblemet samt forskningsfrågorna. Denna 
studie har sitt ursprung i teorier från det breda området CSR, kommunikation samt 
samvärdeskapande, där en konceptuell ram har konstruerats som utgjorde grunden för 
datainsamlingsinstrumentet och dataanalysen. Detta gav författarna en möjlighet att undersöka 
eventuella skillnader i resultatet mellan teori och praktik.  
 
I vetenskapliga frågor så brukar det skiljas på kvalitativa och kvantitativa metoder. Dessa 
metoder ses som arbetsredskap som hjälper till att studera de olika problem man stött på samt 
att kunna bredda och fördjupa den befintliga kunskapen inom ett område. Kvalitativ ansats 
används när det finns en vilja att förstå ett problem, medan kvantitativ används förr att 
metodiskt förklara och generalisera ett problem.(Holme & Solvang, 1997) 
 
I denna uppsats har en kvalitativ studie gjorts, eftersom det ger möjlighet till en djupare 
förståelse för sammanhanget och ger en bättre bild av hur verkligheten ser ut, (Holme & 
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Solvang, 2001; Andersen, 1998). Utgångspunkten har varit den konceptuella modellen, där 
författarna sedan använt en kvalitativ studie för att få fördjupade kunskaper om hur 
samvärdeskapande mellan klädföretag och milleniumgenerationen fungerar. En kvalitativ 
metod eller ansats är mer passande än en kvantitativ metod, då fokuset är att skapa en mer 
djupare och detaljerad förståelse (Jacobsen, 2002: Ritchie & Lewis, 2003), snarare än 
generaliserbara resultat.  
 
3.2 Forskningssyfte 
Enligt Saunders et al. (2009) finns det tre olika klassificeringar av forskningssyfte, dessa tre är; 
explorativ, deskriptiv eller explanativ. Dessa tre skiljer sig något från varandra, den deskriptiva 
ansatsen har fokus på beskrivning av något istället för förståelse eller tolkning, medan den 
explorativa ansatsen har fokus på att undersöka något och till sist den förklarande ansatsen har 
fokus på att undersöka varför en orsak har en viss verkan. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
Syftet är att få en bättre förståelse om hur konsumenter tar emot information, samt besvara 
kommunikationskanal som konsumenter är mest mottagliga för gällande information om 
företags CSR-aktiviteter. Denna förståelse tros leda till insikter som kan användas för att öka 
värdet för både konsumenter och företag samt minska onödiga kostnader för företagen. 
Uppsatsen kan därför ses som i huvudsak deskriptiv. 
 
3.3 Forskningsstrategi 
Studiens forskningsstrategi ska baseras på de forskningsproblem samt forskningsfrågor som är 
formulerade i studien (Yin, 2009). Enligt Yin (2009) finns det fem olika forskningsstrategier 
som kan användas; experiment, enkät, akrivanalys, historia samt fallstudie. Vid val av 
forskningsstrategi finns det tre omständigheter som behöver tas i hänsyns; (1) formen av 
studiens forskningsfrågor, (2) om studien behöver ha kontroll över beteende hos händelser, samt 
(3) om studien fokuserar på nuvarande händelser (Yin, 2009). En lämplig forskningsstrategi för 
denna uppsats är utförandet av en fallstudie, detta med grund av den givna informationen samt 
problemformuleringen.  
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Tabell 3.2: Översikt av forskningsstrategier (Yin, 2009) 

Strategi Form av 
forskningsfråga 

Behöver ha kontroll 
över beteende hos 
händelser? 

Fokuserar på 
nuvarande 
händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Enkät Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja 

Arkivanays Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historia Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 
3.3.1 Fallstudie 
Med en fallstudie menas en undersökning som görs på en mindre avgränsad samling med ett 
fokus på en viss individ eller organisation (Bryman och Bell, 2013).  Enligt Andersen (1998) 
är fallstudie en lämplig metod att använda sig av när man undersöker ett företag i dess befintliga 
omgivning. Detta för att fallstudier bidrar till en mer detaljerad bild och en klarare helhetsbild 
över det som undersöks.  Då en fallstudie utförs så vill man få en sådan adekvat information 
som möjligt och därför utgår man från ett helhetsperspektiv gällande, till exempel 
organisationen. En fallstudie används för att studera olika förändringar och processer. 
(Andersen, 1998) Två fallstudier valdes på grund av att omfattningen av studien begränsas av 
tidsramen och resurserna. De fallföretag som valdes var, H&M och Gina Tricot och specifikt 
deras damavdelning, för att undersöka och få en djupare förståelse för hur företagen samverkar 
med konsumenterna samt hur de kommunicerar ut sitt CSR engagemang. De valda fallföretagen 
presenteras nedan. 
 
3.3.2 Val av fallföretag  
Saunders et al. (2012) beskriver skillnaden mellan två typer av stickprovstekniker; 
sannolikhetstekniker (probability sampling) och icke- sannolikhetstekniker (non-probability 
sampling). Sannolikhetsteknikerna ger ett representerbart urval av fallobjekt som kan 
generaliseras över hela populationen. Icke-sannolikhetsteknikerna ses istället inte som 
statistiskt generaliserbara och resultatet av dessa kan därmed inte ses som representabla för hela 
populationen (ibid).  
     
Studien kommer omfatta två fallföretag, som ska uppfylla följande kriterier för att vara aktuella 
för studien; fallföretagen ska vända sig mot milleniumgenerationen och kvinnor. Det vill säga, 
kundgruppen ska vara väl representerad samt att företagen ska arbeta med CSR-aktiviteter. De 
företag som passade in på kriterierna var H&M (Hennes & Mauritz) och Gina Tricot, då båda 
företagen är inom modebranschen, samt vänder sig mot kvinnor. Val av intervjupersoner för 



 

32 
 

studien kommer ske genom icke-sannolikhetsurval. Detta då de konsumenter som anses kunna 
besvara frågorna på bästa sätt och i sin tur ge möjlighet till att besvara forskningsfrågorna 
kommer väljas ut för intervjuer. 
 
3.4 Datainsamling 
I detta avsnitt beskrivs hur insamlingen av olika data genomförts för fallstudien. Detta har 
genomförts med hjälp av observationer, textanalyser, litteraturstudier samt intervjuer. Men 
först en kort introduktion om datasamling. 
 
Saunders et al. (2012) förklarar att datainsamlingen kan delas in i två typer av insamlad data; 
primär- och sekundärdata. 
 
Primärdata är den data som samlas in för ett specifikt syfte och insamling av primärdata för en 
fallstudie beskriver Yin (2003) att det finns fyra typer av källor att välja mellan; intervjuer, 
deltagande observationer, direkta observationer och fysiska föremål. Enligt Yin (2003) är det 
bland dessa fyra, intervjuerna som är en av de viktigaste källorna till insamlande av information 
till fallstudie. Saunders et al. (2012) förklarar att det finns tre olika typer av intervjuer; 
ostrukturerade-, semi-strukturerade och strukturerade intervjuer och används olika beroende på 
vad syftet är med studien. Ostrukturerade intervjuer är att föredra då man vill söka ny kunskap 
och förstå vad som händer, ostrukturerade intervjuer är att föredra om man vill hitta generella 
mönster och för att förstå samband mellan olika variabler är semistrukturerade intervjuer att 
föredra. Enligt Yin (2003) innebär deltagande observationer att det är en speciell typ av 
observation där observatören går in i olika situationer som är intressanta för fallstudien (ibid). 
Direkta observationer innebär enligt Yin (2003) besök på fallstudieplatsen för att göra 
datainsamlingen och kan variera allt från informella till formella datainsamlingsaktiviteter. Den 
sista datainsamlingsmetoden är fysiska föremål som innebär att ett fysiskt föremål antingen 
samlas in eller observeras som en del av besök på platsen för fallstudien.   
  
Sekundärdata är den data som enligt Saunders et al. (2012) kan finnas i två former; rådata eller 
sammanställda publikationer. Sekundärdata kan även vara både kvalitativt och kvantitativt och 
kan användas i förklarande eller beskrivande studier. Saunder et al. (2012) delar även upp 
sekundärdata i tre grupper; enkätbaserad data som är data som samlats in via enkäter, data som 
sammanställts från flera olika källor där två eller flera datauppsättningar kombinerats för att 
skapa ny data och dokumenterad data som används som komplement till primärdata (ibid). I 
denna uppsats har sekundärdata i form av hållbarhetsrapporter används. 
 
Denna studie syftar till att beskriva hur klädföretag kan kommunicera sitt CSR engagemang 
effektivt till Millenium generationen. Detta ställer krav på insamlande av kvalitativ data. 
Intervjuer samt observationer kommer användas som den primära källan till information då det 
anses som de metoder som lämpar sig bäst för insamlande av kvalitativ data. Vidare syftar 
studien till att öka förståelsen kring samvärdeskapandet som ingår i en god kommunikation och 
ett lyckat samspel mellan företag och konsument, samt se om det uppfylls i olika 
kommunikationskanaler. Intervjuerna var semi-strukturerade då det var förutbestämda frågor 
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med möjlighet att utveckla sina svar. Frågorna i intervjuguiden framtogs med den teoretiska 
referensramen som grund, se bilaga 2. 
 
3.4.1 Observationer 
Observationerna genomfördes i två olika städer (Stockholm och Luleå) varav två butiker i 
Stockholm och en butik i Luleå för vardera klädesbutik. Genom observationerna letade 
författarna efter information gällande hur företaget arbetar med miljö- och sociala frågor. Det 
som har undersökts genom observationer är märkningar som sitter på kläder, hur skyltningar är 
gjorda i samt utanför butik, ifall det finns informationsblad som är utplacerade vid kassan och 
provhytterna samt vad det är för slags information och även att titta på broschyrer (se bilaga 1). 
Fördelen med de gjorda observationerna är att författarna har med egna ögon kunnat ser hur 
butikerna sett ut, vilket gjorde att författarna inte behövde förlita sig på vad andra personer eller 
företagen sagt gällande den informationen. 
 
Fokuseringen i undersökningen har varit på undersökningarna i de fysiska butikerna samt andra 
delar av verksamheten för att se hur företaget arbetar med att kommunicera ut sitt 
ansvarstagande gällande social och miljömässiga frågor ut till kund, dvs. sitt CSR-arbete, 
utifrån ett konsumentperspektiv. Författarna har sedan komplettera undersökningen med 
intervjuer för att få en bättre förståelse för konsumentperspektivet gällande företags 
kommunikation av sitt CSR-arbete. Frågeformuläret som låg till grund för intervjuerna bygger 
till viss del utifrån de fyra byggstenarna i DART-modellen (dialog, access, risk-benefits och 
transparency) samt det sista T’et i den utvecklade DART-modellen, (technology management). 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004 och Schiavone, Metallo & Agrifoglio, 2014) 
 
3.4.2 Textanalyser 
Genom textanalyser analyserade författarna dokument där H&M och Gina Tricot själva 
beskriver hur de arbetar med CSR. De material som författarna främst använt sig av vid 
textanalyser är material från företagets hemsida, där företagen delar information om till 
exempel sitt hållbarhetsarbete till konsumenter, hållbarhetsrapporten, samt information som 
företagen delar via sociala medier så som Facebook och Instagram. Därefter har man tittat på 
vilken tv-reklam företagen använder sig av. Den analys som författarna gjort dokumenterades 
för att ge stöd gentemot analysen. 
 
Hållbarhetsrapport 
En hållbarhetsrapport kan ses som ett komplement till årsredovisningen. Det är en frivillig 
fristående rapport som visar företags samt organisationers CSR-arbete under året. Den senaste 
hållbarhetsrapporten för år 2014 för H&M samt Gina Tricot har granskats  och analyserats i 
denna uppsats, gällande den information som har kunnat utläsas därifrån. Fokuseringen 
gällande hållbarhetsrapporten i denna uppsats har legat på följande CSR-aktiviteter, etiskt 
ansvarstagande och miljömässigt ansvar.  
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Hemsida 
Författarna utgick från konsumentens perspektiv när vi granskade hemsidan, 
www.hm.com/se samt www.ginatricot.com/se för att se på vilket sätt företagen utnyttjar 
hemsidan för att nå ut med sina CSR-aktiviteter till kund. 
 
Sociala medier 
De sociala medier som granskades för vartdera klädföretag var Facebook och Instagram. 
Facebook som är en social plattform med möjlighet för nätverkande över hela världen och 
Instagram som är en plattform där man som användare publicerar innehåll på sitt konto via 
bilder eller video-klipp. (navigator, 2015) Anledningen till att vi valde dessa var för att det 
passade in på den valda generationen, kvinnor, milleniumgenerationen, samt att Facebook är 
den särklass största sociala nätverket i Sverige och Instagram ökar mest när det kommer till 
bildbaserat nätverk (Svenskarna och internet, 2015). Generationens uppväxt definieras av 
globaliseringen, de snabba tekniska framstegen samt de ökade demografiska skillnaderna (Ng 
et al., 2009 ). En förklaring till varför denna generation även kallas för internet generationen 
(Tyler, 2007). 
 
Dokumentation av observationerna 
Under tiden som insamlingen av data genomfördes så samlades dokumentation in kontinuerligt 
från butikerna genom fotografering samt anteckningar, se bilaga 1. Dokumentation i butik 
gjordes under mars-månad för att säkerställa att insamlingen i båda städerna genomfördes under 
samma period. All information som hittades på hemsidor, via instagram och facebook sparades 
för att sedan kunna användas vid analysen. 
 
3.4.3 Intervjuer 
Till denna uppsats gjordes valet att genomföra intervjuer som en del av datainsamlingen, då det 
enligt Yin (2003) är den metod som anses vara mest lämpad källa för insamling av data när det 
gäller fallstudier. (se bilaga 2) Intervjuer valdes för att få en bättre förståelse för konsumenters 
perspektiv gällande företags CSR kommunikation och samvärdeskapande, riktat mot H&M 
samt Ginatricot. Intervjuerna har genomförts i Luleå och Stockholm, där 10 kvinnor mellan 
åldrarna 21-28 år har intervjuats. Intervjuerna har varit 45-60 min långa och datan har använts 
för att besvara forskningsfråga 3. För att veta att rätt personer intervjuades och till hur stor grad 
de känner företagen så ställdes frågan hur ofta de väljer klädföretagen H&M eller Gina Tricot 
när de ska handla kläder. Det specifika antalet personer som intervjuats kan förklaras av “the 
snowball effect”. Snöbollseffekten är en metod som går ut på att man som forskare tar hjälp av 
till exempel en person som intervjuats för att hitta nästa person att intervjua och samla in 
relevant information. Ju fler personer man intervjuar desto mer relevant information blir 
tillgänglig att sedan kunna föra en diskussion om, tills eventuella luckor är i fyllda. Likt en 
snöboll som rullar ned för en backe och byggs på med snö ju längre den rullar. (Duraman et al., 
2015) Dock visade det sig att efter 10 stycken intervjuer så gav det inte någon ny information 
och eftersom tanken i denna uppsats inte var att generalisera, så intervjuades inte fler personer. 
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Innan författarna valde vilka personer som skulle intervjuas så ställdes en “screeningfråga”:  
“Är du kund hos H&M och/ eller Gina Tricot?” Denna fråga ställdes för att författarna skulle 
veta att “rätt” personer intervjuas, det vill säga kunder/konsumenter till H&M samt Gina 
Tricot.   
 
3.5 Analys 
Att analysera data handlar enligt Yin (2003) om att undersöka, tabellera, testa och kategorisera 
eller på andra sätt kombinera kvalitativa och kvantitativa upptäckter för att lösa ett problem i 
en forskningsstudie. Yin (2003) förklara att det finns tre olika analysmetoder; att utveckla en 
fallstudiebeskrivning, att förlita sig på teoretiska påståenden samt att tänka på motsägande 
förklaringar.  

 
Genom att utveckla ett förklarande ramverk för att kunna sammanställa fallstudien, har man 
möjlighet att lättare kunna utveckla en tydlig fallstudiebeskrivning. Det innebär att resultaten 
från fallstudien presenteras på ett mer beskrivande vis, genom den teoretiska referensram som 
utvecklats. Att förlita sig på teoretiska påståenden innebär att följa de teoretiska påståenden 
som medförde att fallstudien genomfördes, vilket betyder att man följt den teoretiska 
referensram som utvecklats. Vid en fallstudiebeskrivning är det viktigt att tänka på motsägande 
förklaringar vid analys av data. Vilket innebär att i en bedömning av de upptäckter som gjorts, 
så definieras och testas motsägande förklaringar till det uppkomna resultatet. (Yin, 2003).  
     
Analysen kommer genomföras via två olika analysmetoder; en “within-case analysis” och en 
“cross-case analysis”. Den första analysmetoden “within-case analysis” kommer användas för 
att analysera varje fallobjekt för sig och sedan jämföra resultaten mot den teoretiska 
referensramen. Den andra analysmetoden “cross-case analysis” kommer sedan användas för att 
jämföra resultaten från de olika fallobjekten mot varandra. 
 
3.6 Undersökningens tillförlitlighet 
För att säkerställa att studien är tillförlitlig har antal aspekter tagits hänsyn till, utifrån 
reliabilitet och validitet. Följande presenteras nedan.  
 
3.6.1 Reliabilitet 
Bryman och Bell (2013) samt Thurén (2006) beskriver att ett krav på hög reliabilitet är att 
resultatet skulle bli densamma om undersökningen skulle genomföras på nytt. Det finns dock 
en risk till att resultatet skulle skilja sig då marknaden förändras och sin tur dess kunder. Det 
ses inte som något problem dock måste man ha hänsyn till att kunders åsikter, behov och 
uppfattningar förändras genom tid och därmed kan det vara den faktor som man måste ta hänsyn 
till om studien ska genomföras på nytt. (Bryman & Bell, 2013; Thurén, 2006) 
 
För att säkerställa att undersökningen håller god kvalitet togs en check-lista för 
undersökningarna i butik fram. Intervjuerfrågorna var väl utformade för att senare vid analysen 
ge svar på de forskningsfrågor och syfte som var ställda från början. Utöver svårigheten att 
utföra en precis identisk undersökning så fanns det en viss risk under intervjuerna att 
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intervjupersonerna kunde misstolka frågorna. Detta undveks med en testomgång genom att 
kontrollera att frågorna var tydliga och inte kunde misstolkas. Efter testomgången gjordes små 
justeringar i intervjufrågorna mest med ändringar så som omplacering av frågorna för att få ett 
bättre flyt i intervjun, samt större tydlighet kring frågornas ordning. För att inte begränsa 
intervjupersonerna med sitt sätt att uttrycka sig och svara så användes öppna frågor för att 
säkerställa att man fångade in intervjupersonernas tankar och åsikter. För att stärka reliabiliteten 
utfördes intervjuerna i en avslappnad miljö, för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma 
och underlätta till att få ärliga svar. 
 
3.6.2 Validitet 
När det kommer till validiteten menar Bryman och Bell (2013) att; 
 

”validitet handlar om bedömning av om de slutsatser som genererats från en 
undersökning hänger ihop eller inte” - Bryman & Bell, 2013, sid 63 

 
Detta innebär alltså med andra ord att någonting undersöks på det sätt som det är avsett att 
undersökas. Det betyder att det är viktigt att ställa de frågor man vill få svar på, på rätt sätt. Det 
ska inte finnas utrymme för missförstånd eller fel uppfattning kring frågorna. Risken för detta 
reducerades av att författarna själva genomförde intervjuerna vilket gjorde att eventuella 
missuppfattningar kunde redas ut på plats. Respondenterna hade möjlighet till att vara anonyma 
vilket ökar validiteten. Samtalen spelades in för att öka möjligheten att verkligen ta in all 
information som respondenterna delar med sig av samt ökar intervjupersonens engagemang 
under samtalet vilket kan bidra till att respondenterna även känner större motiv till att utveckla 
sina svar mer. Nedan presenteras åtgärderna för att öka Reliabiliteten och Validiteten i tabell 
3.3. 
 

Tabell 3.3: Sammanfattning av åtaganden för att stärka reliabiliteten och validiteten 

Tillförlitlighet Åtgärd 

Reliabilitet -        
  Frågeformuläret med intervjufrågorna var testat. 
-         

Validitet ·      Författarna var på plats och höll i intervjuerna för att minska missförstånd 
eller omvridning av frågor. 

·       Möjlighet till anonymitet 
Samtalet spelas in samt anteckningar tas till varje fråga. 
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4. Empirin 
I följande kapitel presenteras data för datainsamlingen. Här presenteras den data som samlats 
in via intervjuer samt från fallstudierna där undersökningar från följande 
kommunikationskanaler genomfördes; Hållbarhetsrapporter, Instagram, Facebook, 
Hemsidan, från butik och reklam på tv. Men först presenteras företagen var för sig. 
 
4.1 Resultat av fallstudien för H&M 
 
Företagspresentation  
Hennes & Mauritz, H&M 
År 1947 öppnades första butiken “hennes” i Västerås. Sedan 1 juli år 2009 är Karl-Johan 
Persson Vd och koncernchef för H&M Hennes & Mauritx AB (H&M, 2016). Idag ingår 
varumärkena; H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday och & other stories samt H&M 
Home i H&M-koncernen. (H&M, 2016)  H&M’s affärsidé formuleras som följande “Mode och 
kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt”. H&M har fler än 3900 butiker och finns på 61 
marknader. H&M äger inga fabriker istället köper de produkter från fristående leverantörer 
genom samarbeten. “Conscious” är H&M’s plan för att bidra till en mer hållbar framtid inom 
mode. 
 
”På H&M har vi antagit utmaningen att göra hållbart mode och hållbarhet till en varaktig trend.” 
- Karl-Johan Persson, VD (H&M, 2016) 
 
Av företagens hemsida framgår att H&M erbjuder sina kunder ett alternativ som är bra för 
människan, planeten samt plånboken. Med Consious vill H&M förena mode och en hållbar 
värld och genom Consious Actions vill de lyckas med detta förenande. Consious Action bygger 
på sju åtaganden, där varje åtagande har hundratals aktiviteter. Dessa åtaganden är; 
 

x Erbjuda mode för medvetna kunder 
x Välja och belöna ansvarsfulla partners 
x Vara etiska 
x Vara klimatsmarta 
x Reducera, återanvänd, återvinn 
x Använda naturtillgångar på ett ansvarsfullt sätt 
x Stärka samhällen (H&M, 2016)  

 
H&M nämner även på sin hemsida att de vill att det ska vara rättvisa levnadslöner i 
textilindustrin, samt att deras vision alltid har varit att alla textilarbetare ska kunna leva på sin 
lön. Dock säger dom att verkligheten inte ser ut så i många av de länder där deras plagg 
tillverkas (H&M, 2016), vilket är något H&M haft rubriker i tidningarna gällande exempelvis 
svältlöner samt dåliga arbetsförhållanden (aftonbladet, 2014) 
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Hemsidan 
När man öppnar företagets hemsida så kan man se längst 
ner på sidan tre reklamkampanjer som är riktade mot 
CSR samt information om H&M’s CSR-aktiviteter. Den 
första ger reklam om H&M’s kampanj kring “World 
recycle week”, (se bild 4.1) som syftar till att informera 
om en vecka där H&M initierar till en global 
klädinsamling. Detta arbete har funnits sedan år 2013 
och har skapa till syfte att visa att det finns en bättre 
framtid för mode. H&M menar på att ständigt följa de 
senaste trenderna inom mode kan ha en negativ 
påverkan på miljön och de vill i sin tur göra allt för att 
bromsa den utvecklingen, ett steg på vägen kan vara 
med hjälp av “World Recycle week”. (H&M, 2016) 
 
Den andra reklamen behandlar H&M’s 
hållbarhetsarbete “Concious” (se bild 4.2) och 
innehållet är information kring deras arbete under år 
2015, så en sammanfattning där de summerar och går 
igenom deras “highlights” för året. Conscious står för 
“allt arbete som vi gör för att erbjuda dig ett mer 
hållbart mode, både i dag och imorgon”. 
 
På den tredje reklamen står det “Get ready to recycle” 
och klickar man vidare för att läsa mer så får man mer 
information kring “World recycle week” kampanjen 
och mer ingående kring bakgrunden till den. Det 
startade för tre år sedan med en kampanj som kallas 
“Garment Collection”. Man får information kring hur det 
går till, plagg samlas in till någon av de över 3600 butiker som finns att välja på. Därefter 
skickas de till en av sju sorteringsplatser där de delas upp för att antingen bäras igen, säljas 
vidare till second hand-butiker, att återanvändas som stoppning i möbler eller återvinnas till nya 
textiler. (H&M, 2016)  
 

"Planetens resurser är begränsade och vi behöver hitta ett bättre sätt att utnyttja 
dem på om vi vill kunna fortsätta njuta av mode i framtiden. H&M arbetar för 
en hållbar modeframtid, vilket bland annat innebär att skapa ett slutet kretslopp 
där vi återvänder gamla plagg till att bli nya plagg (och det utan krav på extra 
material). Det finns så klart mycket mer att göra, men redan i dag tillverkar vi 
closed loop-produkter med denim från återvunna textilier som kunder har lämnat 
in"  - H&M’s hållbarhetschef, Anna Gedda. (H&M, 2016) 

 
H&M’s hemsida som benämns “Sustainability” och hittas under “vårt ansvar” är grunden för 
företagets kommunikation av sitt hållbarhetsarbete. Där presenteras information om företagets 

Bild 4.1 

Bild 4.2 

http://www.hm.com/se
http://www.hm.com/se
http://www.hm.com/se
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hållbarhetsarbete och deras arbete med etiska och miljömässiga frågor. På sidan anges bland 
annat; 
 

“H&M är en av världens största användare av ekologisk bomull” och “Av de 
tusentals ton textilier som slängs varje år skulle 95 % kunna återanvändas eller 
återvinnas." (H&M, 2016) 

 
Texten på hemsidan kompletteras med bilder och filmer vilket gör informationen mer levande.  
 
H&M’s affärsidé är; “Att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris” Som komplement till 
affärsidén så har H&M även en så kallad hållbarhetsvision som lyder: 
    

“H&M:s affärsverksamhet skall 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”. (H&M, 2016) 

       
H&M lämnar även information om hur de ser på hållbarhet ur ett strategiskt perspektiv. För att 
på ett enkelt sätt visa hur företaget jobbar med hållbarhet finns deras hållbarhetsstrategi 
(”Sustainability Strategy”) att läsa på 
H&M:s hemsida. Länken mellan kunder 
och hållbarheten etableras genom 
följande fras: “Människor, miljö och 
mervärde - på H&M tror vi att full 
medvetenhet om sambandet mellan 
dessa tre delar är nyckeln till långsiktig 
framgång i vår verksamhet”. 
Hållbarhetsstrategin har utformats kring 
sju punkter som beskriver de åtaganden 
som H&M gör. Dessa sju punkter är (se 
bild 4.3, som är hämtad från H&M’s 
hållbarhetsredovisning): 
 1. provide fashion for conscious customers, 2. Choose and reward responsible partners, 3. Be 
ethical, 4. Be climate smart, 5. Reduce, reuse, recycle, 6. Use natural resources responsibly, 7. 
Strengthen communities.      
  
Första citatet som man möts av när man ska läsa vidare om kollektionen är följande; “Att se 
bra ut ska också göra gott för vår värld. Det är detta H&M Conscious handlar om – det är vårt 
löfte om att erbjuda dig ett mode med fler alternativ som är bra för oss människor, vår planet 
och din plånbok.” De sex andra punkterna där tre av dem belyser på etiska teman och de tre 
andra på miljömässiga teman. “Att välja och belöna ansvarsfulla partners, vara etiska och att 
stötta samhällsutvecklingen”, ”Att vara klimatsmarta, att minska, återanvända och återvinna 
samt att använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt” visar på att H&M tar sitt miljömässiga 
ansvar. På hemsidan kan man även få information om att det med hjälp av något som det 

Bild 4.3 

http://www.hm.com/se
http://www.hm.com/se
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benämnt, H&M Foundation där de samarbetar med WaterAid inom fokusområdet rent vatten. 
(H&M, 2016) 
  
Hållbarhetsrapporten 
Av företagets hållbarhetsrapport framgår det att företaget jobbar mycket gentemot deras 
konsumenter och att konsumenterna ska känna sig säkra på att allt som köps på H&M är 
tillverkat med respekt för människor och miljö. Företaget nämner även att de jobbar med olika 
hållbarhetsprojekt, till exempel H&M Conscious samt H&M recycle week, samt delger 
information gällande de olika stegen i deras tillverkningsprocess. Det framgår även i 
hållbarhetsrapporten olika mål som företaget satt upp för att kunna upp nå deras långsiktiga mål 
om ett mer hållbart arbete. I en sektion presenteras även en strategi om hur företaget ska 
inspirera kunder och kollegor. Detta genom att göra välgrundade och hållbara val enklare, mer 
attraktiva samt mer transparens för att öka medvetenheten bland både kunder och kollegor. I 
hållbarhetsrapporten presenteras även olika kapitel gällande till exempel H&M’s Supply Chain 
Management, Human right, Responsible marketing samt Be climate smart. Utifrån 
hålbarhetsrapporten får man även en bättre förståelse för de sju åtaganden som H&M arbetar 
med för en hållbar framtid. I rapporten ges möjlighet för företaget att gå in mer på djupet och 
även för konsumenter och andra intressenter att få en djupare information kring H&M’s 
hållbarhetsarbete. Se bilaga 3 för mer information gällande H&M’s hållbarhetsrapport. 
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Instagram 
Företaget förmedlar även sitt CSR-engagemang via 
instagram, genom att där sprida information om till 
exempel olika projekt samt event de jobbar med, 
via bilder samt korta videos. I dagsläget är H&M 
aktuellt med ett globalt event, “World recycle 
week” kampanjen där artisten M.I.A är en av 
frontfigurerna för projektet. (se bild 4.4 samt 4.5) 
H&M använder sig i sina instagram inlägg av 
hashtags* och i just detta event har H&M använt 
sig av hashtagen #WorldRecycleWeek, samt 
hänvisar till H&M’s hemsida för de som vill läsa 
mer. Hashtagen ökar möjligheten till att fler antal 
människor ska kunna se inlägget, inte bara de 
människor som själva följer H&M på instagram. 
(digitalpr, 2013) 
  
  

Bild 4.4 

Bild 4.5 
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Vidare på Instagram visar H&M även om sitt släpp av sin kollektion, Conscious Exclusive. (se 
bild 4.6 och bild 4.7 nedan) Även här använder sig H&M av hashtags i detta fallet 
#HMConsciousExclusive.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.6 Bild 4.7 
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I ett instagram- inlägg (från 17 mars) så är det en bild från H&M’s utställning av den nya 
Conscious-kollektionen. Under bilden skrivs en text “We continue our work towards a more 
#sustainable fashion future with the new #HMConsciousExclusive Spring 2016 Collection. 
More to come! #HM” 

(se bild 4.8 nedan) Även här använder man sig av hashtag på exempelvis ordet sustainable 
utöver den redan nämnda hashtagen, #HMConsciousExclusive. Till en del av instagram-
bilderna kan det finnas mer beskrivning även kring vilket material klädesplagget är tillverkat 
av (se bild 4.9) i detta fall Jacquard mix av organiskt linne och organiskt silke.  
 

 
 
 
 
 
Facebook 
På facebook har H&M en egen sida där medlemmar av facebook-siten kan ta del av den 
information som företaget delar med sig av där. I dagsläget är det kommande globala eventet, 
“World recycle week” aktuellt, vilket man kan se att H&M informerar om genom deras 
facebook sida. Bilden nedan visar hur företagets hemsida på facebook såg ut den trettonde april 
2016. (se bild 4.10) 

Bild 4.8 

Bild 4.9 
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                                                 Bild 4.10 
 
H&M har nu främst uppdateringar kring den nya kampanjen på deras facebook sida. Det finns 
även möjlighet för facebook- medlemmar att kommentera med frågor och funderingar som de 
har, på inläggen som H&M lägger upp och som H&M därefter kan svara på. Utöver detta kan 
man skapa olika event, i detta fall har H&M skapat ett event för sin “World recycle week” -
kampanj (se bild 4.11 nedan), på så vis kan man få uppdateringar om datumen och som 
konsument inte missa det.  
 

 
                                                 Bild 4.11 
 
Under denna period så är H&M aktuell med ett projekt som påvisar på deras CSR-aktivitet men 
uppdateringarna ser antagligen olika ut beroende på vad som är aktuellt. Facebook är en av de 
kanaler som vi kan se att H&M håller aktivt och uppdaterar med information om deras CSR-
aktiviteter, dock kan man inte kommentera hur flödet ser ut under en längre period.  
 
Butik 
När observationerna gjorde i butikerna i Stockholm och Luleå så var fokuset på att se vilka 
CSR-aktiviteter som kunde ses av konsumenterna när de var i butiken. Under observationens 
gång kunde man se att företaget inte kommunicerar ut CSR vare sig vid kassorna, i provhytter 
eller i skyltmaterial i butiken. 
 
Går man runt i en av H&Ms butiker så hittar man gröna märkningar på de kläder som ingår i 
kollektionen för Conscious. (se bild 4.12, 4.13 och 4.14 nedan) De gröna märkningarna sitter 
tillsammans vid prislappen och är något man möts av när man ska kolla på priset  
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Utöver dessa märkningar så kunde man hitta andra typer av märkningar på kläder som påvisar 
på vilket material kläderna är tillverkade av, exempelvis H&M’s premium quality- kollektion 
där de använder märkningar så som pure silk, genuine leather och pure merino wool. (se bild 
4.15, 4.16, 4.17 nedan) Det fanns inte heller någon information om vad Conscious märkningen 
innebar ute i butiken, annat än i vilket material det var tillverkat i men på märkningen görs 
hänvisning till hemsidan, www.hm.com /conscious för den som vill läsa mer om vad conscious 
innebär.  

               Bild 4.15             Bild 4.16  
 
Placeringen av dessa kläder blandades med “vanliga kläder”, det vill säga det fanns ingen 
specifik avdelning eller sektion som markerade att här kunde man hitta kläder tillverkade i 
ekologiskt material. 
 
  

Bild 4.12 Bild 4.13 Bild 4.14 

Bild 4.17 
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Reklam på tv 
H&M använder sig av reklamfilmer för att sprida och informera om deras nya satsning eller en 
ny kollektion. Den 14 mars 2016 släpptes deras senaste reklamfilm City Diaries – New spring 
fashion from H&M. Beskrivningen av reklamfilmen är följande; “Medverkande 
supermodellerna Mica Argañaraz och Rianne van Rompaey, H & M: s vårkampanj utforskar 
staden i lyxiga, feminina tyger, fräscha vårfärger och accessoarer inspirerade av en värld fylld 
av resor.” (youtube, 2016) Filmen påvisar inte på någon större CSR-aktivitet dock släpptes kort 
efter denna H&M’s reklam-film kring deras då kommande event Recycle week och den visar 
tydligt på H&M’s CSR-aktivitet och deras arbete kring hållbarhet. (youtube, 2016) 
 
4.2 Resultat av fallstudien för Gina Tricot 
 
Företagspresentation  
Gina Tricot 
År 1997 startade Gina Tricot av familjen Appelqvist och företagets Vd är idag Jörgen 
Appelqvist. Gina Tricot HQ är beläget i Borås (ginatricot, 2016) och har idag 180 butiker och 
finns i fem europeiska länder. (ginatricot, 2016) Modekedjan ingår i segmentet som ofta kallas 
för “fast fashion” som innebär att man har låga priser, ständiga nyheter och snabb 
omsättningshastighet. (aktiespararna, 2013) Gina Tricot’s arbete med “the good project” är ett 
samlingsnamn för deras arbete kring CSR. (ginatricot, 2016) Några exempel för vad som ingår 
i deras arbete är “Dhaka Update” som är Gina Tricot’s engagemang i ett förskole projekt i 
Dhakas slumområde (Bangladesh huvudstad) tillsammans med UNICEF, BRAC och Shishy 
Academy, som är lokala organisationer. (ginatricot, 2016) Därtill finns ett arbete som kallas 
“Roadtrip India” som handlar om Gina Tricot’s arbete med säkerställning av deras produktion 
av läder. För att säkerställa att garverierna håller måttet görs personliga besök. (ginatricot, 
2016)   
 

”Läder är ett premiummaterial som vi använder för att skapa produkter som 
håller länge och blir bättre ju mer man använder dem. Därför är det viktigt för 
oss att gå igenom produktionen extra noggrant.  Vi besöker därför alla 
garverier som gör läder åt våra leverantörer och ser över allt från arbetsmiljö 
till kemikaliehantering.” 
- Marcus Bergman, hållbarhetschef Gina Tricot AB (ginatricot, 2016) 

 
Gina Tricot är även aktiva med samarbeten som “Better Cotton Initiative”, organisationen som 
arbetar för en mer hållbar bomullsproduktion i hela världen. (ginatricot, 2016)   
Förr var den ekologiska bomullen mycket dyrare, men nu börjar priserna jämna ut sig. 
Utbildningsprojektet Better Cotton har börjat nå ut till allt fler bomullsodlare. Faktum är att 
hela 680 000 bomullsodlare nu är en del av projektet och att över 900 000 ton bomull är nu 
Better Cotton. Konkret betyder det mindre bekämpningsmedel, bättre vattenanvändning och ett 
bättre liv för bomullsodlarna. (ginatricot, 2016) 
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Hemsidan 
Det första man möts av när man går in på Gina Tricot’s hemsida 
kan man se längst upp på sidan att finns det en rubrik som heter 
“the good project” eller om man scrollar längst ned på sidan finns 
det dock en länk där det står “ansvarstagande”. (se bild 4.18) 
Utifrån denna rubrik eller länk kan man gå vidare och läsa om hur 
Gina Tricot jobbar med hållbarhet. 
    
Från länken “ansvarstagande” kommer man vidare till 
information om Gina Tricot’s CSR-arbete. Därifrån kan man få 
information om vart Gina Tricot finns någonstans i världen samt 
vilka projekt de har i olika länder. Till vänster på sidan finns det 
tre ord “Why, Where, What”, som beskriver Gina Tricot’s CSR-
aktiviteter. Automatiskt hamnar man på “Where” från början där man får se världskartan med 
de olika projekten. Går man vidare till “Why” så börjar en video spelas där Anna Appelqvist, 
chef för design och inköp, berättar lite om Gina Tricot’s tankar inför framtiden gällande 
hållbarhetsfrågor, lite kort om vad “the good project” är samt vilken information man får 
tillgång till från CSR delen av hemsidan. (se bild 4.19). 
  

 
Bild 4.19 

 
När man sedan går in på “What” så får man en bättre inblick i vad “the good project är”, där 
informerar de även om de nyheter och uppdaterar information om de CSR project de håller på 
med. När man inne på “What” finns det flera artiklar där man kan gå vidare och läsa de senaste 
nyheterna och uppdateringar gällande olika hållbarhetsprojekt som Gina Tricot arbetar med. (se 
bild 4.20) 
 

Bild 4.18 
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Bild 4.20 

   
Längst ner på Gina Tricots hemsida kan man även se en länk som heter “Våra samarbeten”. Går 
man in på den länken kan man läsa vidare om de olika samarbeten och projekt som Gina Tricot 
jobbar med. Bland dessa kan man till exempel se att Gina Tricot jobbar tillsammans med 
UNICEF där företaget deltaigt i UNICEF:s kampanj “För var enda unge”, för att bekämpaden 
dödliga sjukdomen polio. Gina Tricot har även tillsammans med UNICEF olika produkter som 
konsumenter kan köpa. Intäkterna från dessa produkter går 100% till UNICEF för att kunna 
hjälpa människor i nöd. 
 
Ifall man går in i själva webbshopen så har Gina Tricot en specifik rubrik där man kan se alla 
hållbara produkter som är till försäljning. (se bild 4.21) 

 
Bild 4.21 
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Hållbarhetsrapporten 
Av Gina Tricots hållbarhetsrapport framgår det att företaget vill arbeta mot ökad kundnöjdhet 
med hållbarhet i åtanke. Företagets vision gällande hållbarhet och deras långsiktiga mål 
presenteras även i rapporten, samt företagets value chain och deras tankar kring de olika stegen 
i tillverkningsprocessen. En vision som företaget tar upp i hållbarhetsrapporten är att år 2028 
enbart sälja produkter i material som är hållbara, producerade på ett hållbart sätt, kan 
transporteras med hållbara metoder samt kan bli en resurs när kunden ej önskar att behålla dem. 
Det framgår även av hållbarhetsrapporten att företaget vill samvärdeskapa med deras 
intressenter och jobbar mycket för att involvera och engagera intressenterna. Detta genom att 
göra så intressenterna har lättillgänglig information och göra det dagliga hållbarhetsarbetet 
synligt. Gina Tricot presenterar även i rapporten vilken väg de vill gå gällande hållbara 
materialval och vilka mål de har för framtiden. Det framgår även i hållbarhetsrapporten att 
företaget jobbar mycket för att produktionen de har i andra läner ska ha en hög säkerhet för 
arbetarna i fabrikerna. De presenterar även tankar kring hur de ska arbeta för att göra befintliga 
samt nya butiker mer miljöinriktade. För att få vidare information kring företagets 
hållbarhetsrapport, se bilaga 4. 
 
Instagram  
Företaget förmedlar även sitt CSR-engagemang via instagram, genom att där informera om 
kommande event och olika projekt som företaget jobbar med. Något som Gina Tricot lyfter 
bland de bilder som handlar om deras CSR-aktiviteter är projektet “the good project”. På dessa 
bilder använder sig Gina Tricot av bland annat hashtagen #ginatricotthegoodproject, detta för 
att lyfta och göra konsumenterna mer medveten om “thegoodproject”. Ett bra exempel på hur 
Gina Tricot samarbetar med andra företag för att lyfta hållbarhetsfrågor och samtidigt 
samvärdeskapa med konsumenterna är dessa två inlägg, se bild 4.22 och 4.23 nedan. 
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I dessa två inlägg två inlägg från Gina Tricot’s instagram ser man hur de samarbetar med ett 
annat företag, de informerar även om ett event gällande hållbart mode som kommer ske i en av 
deras butiker. Samtidigt har dom ett erbjudande till kunderna där dom får 50% rabatt ifall de 
tar med ett par gamla jeans som Gina Tricot sedan kan återanvända. Erbjudandet har dom för 
att öka medvetenheten hos konsumenterna att Gina Tricot tar emot gamla jeans för att sedan 
återanvända tyget. I det andra inlägget informerar dom konsumenterna hur gårdagen gick och 
tackar de konsumenter som var med och bidrog med ett par gamla jeans, vilket bidrar till en 
positiv bild hos konsumenterna gentemot företaget. Dom påminner även ännu en gång att det 
går att lämna in gamla kläder hos Gina Tricot för återanvändning. I dessa inlägg använder dom 
hashtagen #ginatricotgoodproject för att öka medvetenheten om “the good projekt” som Gina 
Tricot jobbar med. 
 
Andra exempel på hashtags som Gina Tricot använder sig av för att öka medvetenheten hos 
konsumenter om att de arbetar med hållbarhetsfrågor är; #sustainablefashion samt 
#organiccotton. (se bild 4.24 och bild 4.25) 
 

Bild 4.22 Bild 4.23 
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På den vänstra bilden ovan (bild 4.24) använder Gina Tricot sig av hashtagen 
#sustainablefashion, man kan även läsa utav texten till bilden hur de lyfter “the good project” 
och uppmanar konsumenterna att titta efter “the good project” etiketten på kläderna i butiken. 
Den högra bilden (bild 4.25) använder Gina Tricot istället hashtagen #organiccotton, för att 
göra konsumenterna uppmärksamma om att kläderna på bilden är gjord på organisk bomull. I 
texten uppmanar även Gina Tricot att tröjorna som är gjord på 100% organisk bomull, är några 
tröjor som konsumenterna bara måste ha till våren. Sådana “must have” påståenden kan leda 
till ökad försäljning av de hållbara tröjorna, då detta kan leda till en ökad vilja hos 
konsumenterna att köpa tröjorna. 
 
Facebook 
På facebook har Gina Tricot en egen hemsida där de som är medlemmar på sidan kan ta del av 
den information som företaget delar med sig av. Facebook- medlemmarna kan även själva göra 
inlägg på företagets facebook sida ifall de har frågor eller synpunkter de vill framföra som Gina 
Tricot sedan kan svara på. 
 
När man går igenom inläggen som publicerats under den utsatta tiden för datainsamlingen finns 
det endast två inlägg där Gina Tricot lyfter information gällande deras CSR-aktiviteter. Bild 
4.26 visar hur Gina Tricot ger information och tips om hur man kan göra sin egen garderob med 
kläder gjord på hållbart material. Genom den andra bilden nedan (bild 4.27) delar företaget med 
sig information och bilder ifrån ett event som skett, där Gina Tricot öppnat en ny butik och haft 

Bild 4.24 Bild 4.25 
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ett event gällande hållbart jeanstyg. De informerar även om hur bra insamlingen utav gamla 
jeans som Gina Tricot tagit emot gått, där Gina Tricot sedan skickar iväg för återanvändning. 
 

  
 

 
 
 
  

Bild 4.26 

Bild 4.27 
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Butik 
När observationerna gjorde i butikerna i Stockholm och Luleå så var fokuset på att se vilka 
CSR-aktiviteter som kunde ses av konsumenterna när de var i butiken. Under observationens 
gång kunde man se att företaget inte kommunicerar ut CSR vare sig vid kassorna, i provhytter, 
skyltmaterial i butiken eller reklam på tv. 
 
När man går runt i Gina Tricot’s butiker kan man se att de arbetar med märkningar på kläder, 
dock inte i någon större omfattning. I Stockholm använder de sig av märkningar för att visa 
vilket material som kläderna är tillverkade i så som 100% Linen, för deras kollektion Premium 
Qualitysamt märkningar med information om kläder som är gjorda av mocka eller skinn  där 
endast djur som är uppfödda för köttproduktion används. (se bild 4.28 och bild 4.29) Dessa  

 
märkningar kunde man ännu inte se i butiken i Luleå, men där hade butiken märkningar 
gällande “the good project”. Den märkningen är på en beige lapp där det står “the good project” 
på ena sidan och “certified organic cotton” på andra sidan. (se bild 4.30 och bild 4.31) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bild 4.28 Bild 4.29 

Bild 4.30 Bild 4.31 
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Placeringen av kläderna i butikerna i Stockholm och Luleå var inte placerade med någon större 
tanke. De få märkningar på kläderna som påvisade på Gina Tricot’s CSR-aktivitet var 
utplacerade bland alla andra kläder och satt tillsammans med prislappen i klädesplagget 
 
4.3 Resultat av intervjuerna  
Totalt var det 10 stycken kvinnor som intervjuades, där hälften var från Luleå och hälften var 
från Stockholm och åldersfördelningen på respondenterna var mellan 21-28 år.  
 
Allmänt om respondenterna: 
En sammanställning av respondenternas demografi samt ålder presenteras i tabell 4.1 nedan. 
Vidare presenteras användning av sociala medier samt hur respondenterna ville få information 
om företagens hållbarhetsarbete i figur 4.1 (s. 56). 
 

Tabell 4.1: Respondenters ålder samt demografi 

Intervjuperson Ålder Stad 

1 21 år Luleå 

2 22 år Luleå 

3 22 år Luleå 

4 22 år Luleå 

5 23 år Luleå 

6 23 år Stockholm 

7 25 år Stockholm 

8 25 år Stockholm 

9 26 år Stockholm 

10 28 år Stockholm 

 
Vid frågan hur ofta respondenterna använde facebook, instagram samt tittade på tv, så svarade 
80% att de använde de olika alternativen flera gånger per dag. Resterande svarade att de 
använde det någon gång varje dag.  
 
Majoriteten (8 av 10) av respondenterna tyckte att det var viktigt för dem själva att företag 
jobbar med miljöfrågor. En respondent sa “Jag tycker det är viktigt att företag tar ansvar och 
jag skulle inte köpa kläder av företag som inte engagerar sig och aktivt jobbar med miljöfrågor. 
Det är något jag förväntar mig att de gör”, medan andra tyckte att det var viktigt men att det 
var pris och kvalité som var avgörande. De flesta (6 av 10) av de tillfrågade tyckte att det är 
väldigt viktigt att ett företag jobbar med etiska frågor, där ett svar som visar på detta var “Det 
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är jätteviktigt för mig att veta att företaget jobbar med etiska frågor. Vill inte medvetet stödja 
t.ex. barnarbete”. Det visade sig dock att många av de som svarade att det var viktigt, kände 
att informationen från företagen inte framgick tydligt. När det kommer till att köpa miljömärkta 
kläder så menade de flesta (9 av 10) av respondenterna att det inte var något de prioriterade 
först, men att det var en ändå var en viktig del vid val av kläder och att det var ett bra initiativ 
från företagens sida. Det var några som även kände att miljömärkningen var viktig då de 
menade på att miljöfrågan är väldigt viktig i dagen samhälle. När frågan om hur ofta de senaste 
12 månaderna som de valt att köpa miljömärkta eller etiskt märkta varor/tjänster så varierade 
svaren en del. En svarade att hon köpt miljömärkta cirka 4 gånger, men att etiskt märkta kläder 
köper hon ungefär varannan gång, medan en annan svarade att hon köpt kläder som är 
miljö/etiskt märkta 5 gånger de senaste 12 månaderna. Majoriteten (8 av 10) hade medvetet valt 
att köpa sådana kläder 2 gånger eller mindre. De låga siffrorna gällande miljömärkta kläder 
motiverade majoriteten att det var en prisfråga. De tyckte att miljömärkta kläder ofta kostade 
mer, men ifall det skulle vara så att ett vanligt plagg och ett miljömärkt plagg kostade lika, så 
skulle de välja de miljömärkta plagget före de andra. Ett svar bland de tillfrågade var “Nej 
tyvärr så är det svårt att urskilja i butik så därför tror jag inte att jag brukar köpa miljömärkta 
kläder, utbudet är nog för litet för att chansen för att köpa miljömärkt-plagg ska även uppfylla 
de andra prioriteringar som man har som är design/plagget är fint samt pris.” 
  
Svaren gällande etiskt framställda kläder skiljde sig från de miljömärkta då flertalet av de 
tillfrågade kände att det var svårt att veta ifall kläderna var etiskt framställda. Därför kände de 
flesta också att de är viktigt för dom som konsumenter att få information om klädföretagens 
hållbarhetsarbete. Där en respondent svarade att etiskt arbete var särskilt viktigt att få 
information om och en annan svarade “Jag tycker det är viktigt att företag utåt visar att de 
jobbar med hållbarhetsfrågor. Det skapar ett större förtroende för företaget”. Respondenterna 
fick frågan hur dom helst skulle vilja ha information om H&M’s/ Gina Tricot’s 
hållbarhetsarbete med 11 olika alternativ att välja mellan och de hade möjlighet att välja 1-3 
stycken alternativ. Svaren redovisas i figur 4.1 nedan. 
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Figur 4.1: Hur respondenterna vill ha information gällande hållbarhet 

 
 
De flesta skulle vilja få information via etikettering på varor eller information på hemsidan. 
Annars skulle de vilja ha skyltning i varuhus/butik eller reklam på tv och information på sociala 
medier. Endast en person skulle vilja få information från media och/eller information från 
ideella organisationer. Några sätt som ingen av de tillfrågade skulle vilja få information genom 
är information via sms, mejl, från vänner/familj eller på något annat sätt. 
 
4.3.2 Kännedom om företagets CSR-aktiviteter 
Som framgår av sammanställningen i figur 4.2 har respondenterna fått kännedom om företagets 
arbete med CSR framförallt genom reklam och via märkning av produkter. Respondenterna 
hade möjlighet att välja mellan 1-3 stycken alternativ. 
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Figur 4.2: Kännedom om företagens CSR-aktiviteter 
 
Gällande H&M så visste alla av de tillfrågade att företaget jobbar med hållbarhet genom reklam 
och nästan lika många visste detta genom produkters etiketter. Sedan var det även några som 
fått denna information genom sociala medier samt från hemsidan. Att Gina Tricot jobbade med 
hållbarhet hade fyra stycken fått information om genom reklam, sedan var det två stycken som 
visste om det både genom produkters etiketter och sedan en person på butiksskyltning och 
sociala medier vardera. Två av de tillfrågade visste inte om att Gina Tricot arbetar med 
hållbarhet. Några av de svar som kom fram när denna fråga ställdes var: “Jag är medveten om 
H&M’s Conscious kollektion och den har jag fått reda på via etiketter i butik, reklam på tv. 
Gina Tricot’s hållbarhetsarbete är jag mer osäker på. Jag antar att de arbetar med det men 
har inget minne av att jag fått reda på det på något sätt” samt “För H&M är det via Etiketter 
och Sociala medier (instagram) samt reklam på tv men Gina Tricot är det i mindre skala men 
vet att det visat vissa inlägg på instagram om just hållbarhet” 
 
Att just H&M säljer produkter som tar extra hänsyn till människor och miljö visste de flesta 
genom reklam och etiketter på produkter, men känslan var ändå att den informationen syns 
sällan på de olika kanalerna. Alla de tillfrågade hade dock hört talas om H&M’s koncept 
“Conscoius”, där de flesta hade fått reda på denna kollektion genom reklam , hemsidan och 
genom etiketterna på plaggen. Det var även en som kände igen kollektionen från att 
kronprinsessan Viktoria hade haft den på det kungliga bröllopet. Dock var det bara en av alla 
respondenter som kände till att H&M har ett arbete som heter “H&M Conscious Foundation”, 
där den hade fått information om detta genom hemsidan. Samma gällande H&M’s koncept 
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“Garment collection”, där endast en av de tillfrågade visst om detta koncept genom reklam och 
information i butik med återvinningsstationer på plats. 
 
Sju stycken svarade att de inte kände till att Gina Tricot säljer sådana produkter, medan de andra 
tre kände igen det från reklam på tv, instagram samt skyltning i butik. Dessa tre som hade 
vetskap om att Gina Tricot säljer produkter som tar extra hänsyns till människor och miljö, hade 
även vetskap om Gina Tricot’s arbete med “The good project”. Där dom fått reda på detta 
arbete genom reklam på tv, skyltning i butik, märkning på kläder samt via instagram. Gina 
Tricot har även att samarbete med UNICEF, men detta initiativ som Gina Tricot har visste 
endast en av de tillfrågade om då den hade skänkt pengar efter den blivit tillfrågad i butiken. 
 
4.3.3 Kommunikationskanaler 
En majoritet (7 av 10 respondenter) söker information om produkter via företagens hemsidor 
före köp. En av respondenterna svarade “Via hemsidan för där får man snabbast överblick över 
vad som är nytt och det går även att sortera efter vad man är ute efter så som överdel, underdel, 
någon specifik kollektion, nyheter osv.”. Fem av 10 tyckte att etiketter på kläder var bra att 
använda när de vill ha information om plagget då de är lättillgängligt, samt att instagram var en 
bra kanal då det fungerar bra för inspiration. 
 
En kanal som de tillfrågade var enade om inte fungerar bra att använda för att hitta information 
kring kläderna var hållbarhetsrapporten. Många kände att det var alldeles fel kanal att använda 
då de menade på att det inte finns information om själva plagget i hållbarhetsrapporten. Många 
tyckte istället att hållbarhetsrapporten är ett bra sätt att hitta information om företagets CSR-
arbete. En av respondenterna sa “Ja, ifall man vill gå in mer på djupet och få specifik 
information och vill ta reda på mer kring företagets arbete med CSR-frågor”.  Av de som tyckte 
att hållbarhetsrapporten var en bra kanal att använda för att få information om företagets CSR 
arbete, visade sig dock att flera utav dem inte brukar använda kanalen själv. Vissa tyckte även 
att det fanns bättre kanaler att informera genom, just för att hållbarhetsrapporter är sällan något 
dem tänker på. 
 
En annan kanal som respondenterna var eniga om inte fungerade för att hitta information kring 
kläderna var facebook. Några av svaren var följande: “Nej aldrig, då det känns som att dessa 
uppgifter inte går att hitta där. Andra alternativ känns mer självklara så som hemsida och 
butik”. Många sa att de hellre letade informationen på hemsidan än via facebook. Det var även 
en av de tillfrågade som svarade att hon inte letar information om kläder. Det var även större 
delen av de tillfrågade som inte tyckte facebook var ett bra sätt att hitta information om 
företagets CSR-arbete. Många kände som tidigare att företagets hemsida var ett bättre alternativ 
då för att leta information om deras CSR arbete. Dock var det de som också kände att de kunde 
vara en bra kanal att sprida sådan information på, ett exempel på ett sådant svar var “Kan 
möjligtvis vara det då H&M exempelvis lägger upp reklam där men även uppdateringar om 
event, nu senast om Recycle Week” 
 
Ungefär hälften av respondenterna använde instagram för att hitta information kring kläderna, 
där alla gav liknande svar “Ja, inte aktivt men när man följer företagen som H&M och Gina 
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och det dyker upp ett instagram-inlägg så blir man oftast intresserad och läser.”. Sedan var det 
en som inte använde instagram alls och resterande använde inte instagram till de, där ett svar 
var “Nej, Instagram tycker jag dock är ett bra sätt att använda som inspiration och det har hänt 
att efter att ha sett ett instagram-inlägg från Gina Tricot så har jag nästa gång som jag varit i 
affären tittat på klädesplagget för att se om det skulle vara ett potentiellt köp. Som sagt 
instagram som kanal med bilder och korta texter är en kanal jag uppskattar och använder som 
inspiration.”. När frågan om de upplevde att instagram är ett bra sätt att hitta information om 
företagets CSR-arbete så tyckte majoriteten inte det. Dock var det en som var positiv till att 
använda instagram som svar “Ja, det kan det nog vara. Dock är det begränsat med text men 
har man möjlighet att använda sig av talande bilder eller videoklipp (som jag sett att t.ex. H&M 
använt sig av för sin Recycle week-kampanj) så underlättar det.”.  
 
En annan kanal där svaren varierade mellan respondenterna var reklam. Många av de tillfrågade 
menade på att de letade upp reklam för att hitta information om kläderna, utan att information 
från reklam är något som kommer till en vare sig man vill det eller inte. Dock var de positiva 
till att reklam kunde användas för att få inspiration för att sedan leta upp information om 
produkterna själva. En respondent svarade “Aktivt söker jag inte upp reklam men tittar jag på 
tv så kan det hända att jag tittar och då antar jag att jag på något vis tar till mig det även fast 
jag själv inte är medveten om det.”, vilket är likt vad de flesta svarade när de fick frågan. 
Respondenterna var mer positiva till reklam när det handlade om att hitta information om 
företaget CSR-arbete. Då var ett svar; “Jag tycker att H&M’s reklam om Recycling week är ett 
bra sätt att väcka medvetenhet bland konsumenter.” En respondent menade dock på att det inte 
visas så många reklamer som innehåller CSR information och en annan menade på att man ändå 
behöver använda någon annan kanal för att få djupare information om företagets CSR arbete. 
 
Åtta av 10 respondenter uppgav att de inte använder butiksreklam för att hitta information 
gällande CSR. En av de som inte använde butiksreklam sa “Nej, oftast inte. Antingen väljer jag 
hellre sociala medier eller att titta direkt i butik. En bild på ett plagg säger inte så mycket om 
kvalitén på tyget eller material som är en av de saker som är viktiga för mig när jag handlar 
kläder.” medan en annan svarade “Ibland, man kan få en indikation på vart olika typer av 
kläder hänger (t.ex. miljömärkta)”. När istället frågan ifall de upplever att butiksreklam är en 
god informationsspridare, när det kommer till företagets CSR-arbete, så var svaren mellan 
respondenterna väldigt varierande. “Ja, egentligen så kanske butiksreklam kan vara ett bra 
alternativen då man som konsument oftast är mottaglig mot information kring vad företaget 
arbetar med när man är inne i butiken och eventuellt ska köpa något. Dock varierar detta 
beroende på hur mycket tid man har. Oftast är man mest intresserad för att handla och har inte 
tid att ta in massa annat.” var ett svar som en respondent gav, medan en annan sa “Nej, jag 
kollar sällan på butiksreklamen så då missar jag ifall de skulle vara någon information om CSR 
där”. Det var även en som tyckte att det var oklart, då den tillfrågade kände att den typen av 
kanal utnyttjades dålig men att de kanske hade kunnat vara effektfullt om de användes bättre. 
Många var dock överens om att de oftast har kort om tid när de är i butiken och inte är mottaglig 
för sådan information genom butiksreklam. 
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4.3.4 Samvärdeskapande 
 

H&M 

Dialog (Dialogue): 

Att kunna föra en dialog med företaget gällande deras CSR-arbete med fokusering på att som 
konsument framföra sina funderingar upplevdes olika av respondenterna. Det fanns en viss 
osäkerhet då många inte varit i kontakt med företaget gällande denna fråga så därför svarade de 
flesta utifrån vad de kan tänkas svara. Exempel på svar kunde vara; “Det är förhoppningsvis 
möjligt men svårt att säga något då jag själv aldrig varit i kontakt med företaget angående detta.” 
Två intervjupersoner tyckte att det var företagets ansvar och uppgift att finnas till hands om 
man som konsument har funderingar kring företagets CSR-arbete då de kände att det är ett 
aktuellt ämne. Majoriteten av respondenterna tyckte dock att de inte kunde ta ställning till 
frågan då de antingen kände att de aldrig ställt CSR-frågor till företaget och kände att de inte 
kunde besvara frågan. Det fanns några intervjupersoner som tyckte att ämnet är viktigt och att 
svarade ja på frågan. Ett svar som gavs var; “Ja, till viss del. Om jag har frågor och funderingar 
så skulle jag först vända mig till företagets hemsida där jag skulle få tag på mejl eller 
telefonnummer. Jag vet även att det går att ställa frågor på facebook. Jag har dock aldrig behövt 
göra det själv, så vet inte hur det fungerar men är i alla fall de alternativ jag hade valt att 
använda.”  

Upplevelsen kring vilken kanal som intervjupersonerna kunde använda när det kom till att 
framföra frågor och funderingar till företaget när det kom till exempelvis företagens CSR-
aktiviteter så fanns det en stark enighet om att hållbarhetsrapporten var ett dåligt alternativ då 
det inte är en kanal för tvåsidigkommunikation och samma sak resonerades kring Reklam på tv. 
Kanalerna instagram och butik var två kanaler som intervjupersonerna kunde se möjligheter till 
att använda som att skriva i flödet på instagram eller fråga personalen i butiken men de flesta 
var eniga om att det var fel kanal att använda för detta ändamål. De två kanaler som ansågs vara 
mest optimala att använda för att framföra frågor och funderingar till företaget kring sina CSR-
aktiviteter var Hemsidan, “Ja, här kan man säkert leta sig fram till svar på hemsidan eller hitta 
information till mejl eller telefonnummer till någon person som är lämplig att kontakta.” men 
den kanalen som kändes ännu mer självklar var företagets facebook-sida där intervjupersonerna 
upplevde att de snabbast skulle utbyta en dialog med företaget oberoende fråga; “Facebook är 
en bra kanal att använda ifall man har funderingar, det är lätt att använda, den är lättillgänglig 
och man får svar från företaget oftast ganska direkt”.  

Tillgänglighet (Access):   
 
Upplevelsen av vilken kanal som gav mest information och kunskap kring H&M’s 
hållbarhetsarbete visade på att hållbarhetsrapporten var en uppskattad kanal trots att det inte är 
en kanal som respondenterna använder sig av så mycket men de är trotsallt medvetna om dess 
innehåll och är även den kanal som de tycker ger mest ingående information. “Ja. H&M’s 
hållbarhetsrapport har jag bläddrat igenom och där tycker jag att informationen är bra och 
väldigt ingående.” Intervjuerna visade även att den kanal som intervjupersonerna ansåg ha bra 
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information och kunskap kring företagets CSR var företagets hemsida. Uppfattningen var att 
den inte kunde liknas till hållbarhetsrapportens djupgående information men till den kapacitet 
som det finns kring att informera på hemsidan så var det tillräckligt bra. Det som framfördes 
som var positivt enligt respondenterna var att informationen kring företagets CSR-arbete inte 
känns påtvingande då den hittas under en egen avdelning, “Sustainability”. Både när det 
kommer till Facebook och Instagram så ansåg de flesta som intervjuades att kanalerna inte 
bidrog till någon djupare information kring företagets CSR-aktiviteter. En person hade 
uppmärksammat att H&M hade postat inlägg på instagram.  
 
När det kommer till reklamen i butik så tycktes intervjupersonerna uppleva detsamma om att 
informationen om CSR är bristfällig och det enda som kan påvisa något om deras CSR-
aktiviteter är märkningarna på kläderna, “Endast via etiketter på kläder annars hänvisas till 
hemsidan för mer information.” När det gäller företagets TV reklam så var uppfattningen att 
företaget informerade om CSR till den mån det går att informera med ett kortare klipp. Flera 
nämnde även att reklamen är periodbaserad vilket kan innebära att ibland visas det en reklam 
riktat mot hållbarhet och någon period inte alls. Det nämndes även här att reklamfilmerna 
skapar en viss medvetenhet men ingen djupare information där uppfattas hållbarhetsrapporten 
och hemsidan som en bättre lämpad kanal att använda. 
 
Vidare så uppfattades hemsidan som den kanal som är bäst lämpad för att användas som ett 
verktyg till att söka upp information kring H&M’s CSR-arbete. Anledningen till detta var att 
det finns en sökfunktion som det inte finns i många av de andra kanalerna. “Ja hemsidan kan 
nog vara ett bra verktyg att använda när man vill söka upp information om H&M’s CSR-arbete 
då det finns en sökfunktion” Vidare tyckte man att hållbarhetsrapporten kan vara ett bra 
alternativ, då man vet att den innehåller mycket information och i dagsläget går att hitta i PDF-
format så går det även där att söka på ord för att snabbare hitta det man letar efter. När det 
kommer till Facebook och Instagram så var alla överens om att båda kanalerna inte har de 
sökfunktioner som krävs, “Nej, det går inte riktigt att söka i kanalen på det sätt man skulle 
behöva. Sen tror jag inte heller att H&M delar med sig av någon djupgående information via 
sin facebook-sida.”. Det enda alternativet på instagram är att söka på hashtags som inte riktigt 
är optimalt sätt att leta information på. Butiken uppfattas av intervjupersonerna som en 
begränsad och fel kanal att använda som verktyg för sökning av information kring CSR då 
informationen som finns i butiken uppfattas riktad och inte sökbar. Reklam från tv är den kanal 
som av alla respondenterna uppfattas som den kanal som är sämst lämpad för att använda som 
verktyg vid sökning då informationen är riktad och inte direkt sökbar, går endast att bli 
informerad från. 
 
Respondenterna söker inte information om företagets CSR-aktiviteter via facebook. Instagram 
ansåg en del klassades lika som facebook medan en respondent tyckte att hon aktivt inte 
använde den men erkände att hon ibland använt den som inspiration som ibland lett till köp 
senare när hon besökt butiken, dock inte som sökverktyg för CSR. Samtliga respondenter var 
övertygad om att hållbarhetsrapporten var helt fel kanal att använda för att söka upp information 
inför ett potentiellt köp medan hemsidan var den kanal som till motsatts till hållbarhetsrapporten 
var den kanal som respondenterna i första hand skulle använda sig av för att söka upp 
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information både när det kommer till CSR och som förberedelse inför ett potentiellt köp. 
“Hemsidan är bra att använda inför ett potentiellt köpt. Det är lättillgängligt och man kan 
snabbt få information om kläderna” Svaren kring om butiken var lämpad som kanal för 
förberedelse inför ett köp eller kring sökning av information av CSR var att majoriteten tyckte 
att det var fel kanal att använda sig av då kring CSR fanns för lite information och kring 
förberedelsen inför köp så är det något man gör innan man beger sig till butiken. Dock var det 
sällan som någon av intervjupersonerna gjorde förberedelser inför ett köp, en sa att det ibland 
kunde hända att hon när hon har vägarna förbi går in i en butik för att snabbt titta och testa 
plagg och sedan eventuellt köpa vid ett annat tillfälle. Gällande reklamen på tv så var alla 
respondenterna överens om att det inte var en passande kanal att använda då det inte går att 
söka information utan endast få information, “Enkelriktad kanal, så går inte att söka 
information endast få information utav företaget.” 
 
Respondenterna var eniga kring att både hållbarhetsrapporten, reklamen i butik samt reklamen 
på tv krävde ingen erfarenhet för att använda sig av eller förstå sig på för att hitta information 
kring företagets CSR-aktiviteter. De flesta respondenter upplever att det känns naturligt att 
vända sig till företagens hemsida och om man skulle tänkas gå in på den för första gången så 
har man antagligen varit inne på någon liknande sida. Vilket i så fall underlättar att förstå sig 
på hur man ska gå tillväga på hemsidan. När det kommer till facebook och instagram så tyckte 
majoriteten av intervjupersonerna att en viss kunskap krävs för att förstå hur man ska använda 
kanalerna på bästa sätt, “En viss kunskap krävs tror jag nog om man ska använda facebook. 
Det är svårt för mig att säga som är en van användare. Men tror att det finns en viss 
inlärningstid på att förstå allt exempelvis med vad som menas med att man skriver privata 
meddelanden eller offentliga som alla kan se.” Samma åsikter var tydliga när det kom till 
instagram, precis som med facebook så är det en social media som man lär sig förstå ju mer 
man använder den. Appen är inte komplicerad enligt respondenterna men en viss tid för 
inlärning krävs och tidsmässigt kan det variera beroende på om man kommit i kontakt med 
liknande appar eller inte.  

Riskbedömning (Risk-benefits):   
 
Respondenterna upplevde att det var svårt att hitta information om tillverkning av klädesplagget 
när det gällde alla kanalerna förutom hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten var den kanal 
som uppfattades som att den uppfyllde kravet kring att man kunde hitta allmän information 
både när det gällde tillverkning och material men endast i stora drag gällande specifika 
kollektioner så som Conscious men ingen detaljerad information för ett specifikt klädesplagg. 
När det kommer till hemsidan så uppfattades som en kanal där det fanns information kring 
plaggens material, sämre var det med informationen kring tillverkningen. När det kom till både 
facebook och instagram så var det liknande svar om att där var det dåligt informerat om just 
material och tillverkning på grund av begränsning av utrymme, då den kanalen mer uppfattades 
som en inspirationskälla enligt respondenterna En respondent svarade att oavsett om det finns 
märkning eller inte så har man i butiken tillgång att känna på materialet eller titta på tvättlappen 
när det kommer till material, men informationen är inte tillräcklig. “Ja, Oavsett om det finns en 
ekologisk märkning eller inte på plagget så kan det ibland finnas information om att kläderna 
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är tillverkade i ett mer “exklusivt” material. Annars kan man titta på tvättlappen.” Reklamen 
på tv uppfattas av de flesta att det ibland kan informera om material men oftast så ligger 
fokuseringen på priset och inte materialet, även här som i andra kanaler så är informationen mer 
allmän och inte djupgående och ingen av intervjupersonerna har tagit till sig av att de informerar 
om klädesplaggens tillverkning.  
 
Respondenterna upplevde inte att de fick tillräckligt med information gällande de fördelar och 
nackdelar ett klädesplagg har kopplat till CSR var främst nej med varierande kommentarer som; 
“Nej, kan tycka att företag är dåliga på att specifikt uttrycka sig om kollektioner. Det är mer 
en helhetsbild man pratar om när det kommer till CSR. Däremot kan jag tycka att de har blivit 
bättre senaste åren.” Gällande det negativa aspekterna så var svaren det samma för alla, att det 
självklart var någonting som företaget inte gärna visar upp även om så skulle vara fallet. 
 
Enligt respondenterna var hållbarhetsrapporten och reklamen i butiken de kanaler som bäst 
delade med sig av klädesplaggs fördelar i form av materialval som i butik visas med märkningar 
på etiketter och i rapporten i form av text och bild. Så ett svar gällande hållbarhetsrapporten 
kunde vara; “Ja, det visas till viss del. Fördelarna visas mer än nackdelarna men tror att båda 
aspekterna representeras då hållbarhetsrapporten ska vara bred och visa på hela företagets 
hållbarhetsarbete, inte bara den finputsade sidan. Trots det tror jag att de gärna lyfter mer de 
positiva aspekterna än de negativa.” De flesta var överens om att de negativa aspekterna av 
naturliga själ är ingenting som företaget gärna skyltar med. Gällande hemsidan så upplevde 
majoriteten att informationen var begränsad och den information som man i så fall kunde hitta 
var material. Ett exempel på hur ett svar formulerats från en av de personer som intervjuades 
gällande hemsidan är; “Ja eventuellt kan den informationen i så fall hittas i webb-shopen på 
hemsidan med information om klädesplaggets material. Nackdelarna visas nog av naturliga 
själ inte. Då nackdelar och fördelar kan vara en tolkningsfråga så är det svårt att svara på men 
ur etisk- och miljösynpunkt så visas materialval på plagget vilket då kan kopplas till en fördel 
om det är ekologiskt bomull eller linne.” Respondenterna upplever att facebook och instagram 
är kanaler som är begränsade till vad de har möjlighet att lägga ut och därför inte relevanta 
kanaler att använda. Gällande reklam på tv så svarade en av de intervjuade att då det är rörlig 
bild så är det positivt för klädesplagget då man kan få en känsla för kvalité och material utan 
att det står i text, men i reklamen visas inte för- och nackdelar gällande klädesplaggen om man 
inte tar hänsyn till priset som kan visas ibland i reklamerna. 

Transparens (Transparency): 
 
Intervjupersonerna eniga om att hemsidan var den kanalen som de flesta skulle vända sig till i 
första hand, ifall de ville ha sin frågor/funderingar gällande företagets hållbarhetsarbete 
besvarade Förklaringarna till detta kunde se olika ut främst var det för att det fanns 
kontaktuppgifter på hemsidan både mejl och telefon men även så hade man fått uppfattning om 
att informationen skulle finnas där utan att man skulle behöva kontakta någon. När det kommer 
till Hållbarhetsrapporten så ansåg samtliga intervjupersoner att de inte skulle ha möjlighet att 
använda den för att få sina frågor besvarade om man inte själv aktivt går in och läser i rapporten 
och då eventuellt hittar svar på sina funderingar. Detta ansågs som ett möjligt sätt men väldigt 
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o effektivt sätt att få svar på sina frågor så därför skulle man välja någon annan kanal istället. 
Facebook är den kanal som en av intervjupersonerna skulle kunna se som ett alternativ då 
personen upplevt att de besvarar de frågor som hon ställt vid tillfälle. “Det är nog hyfsat troligt 
att få svar via facebook då H&M oftast svarar på frågor de får via sin sida där. Det är troligtvis 
även den snabbaste vägen att gå tillväga. Men att hitta informationen själv på sidan är nog inte 
så trolig.” Instagram var en av de kanalerna som inte en enda såg som ett alternativ för att få 
sina frågor och funderingar besvara då kommentaren lätt försvinner i mängden av alla andra 
kommentarer och där även ingen av intervjupersonerna kunde tänka sig att H&M aktivt skulle 
gå in och svara på de eventuella frågor de får där. Alla höll med om att det var fel forum att 
använda sig av. Gällande reklamen i butik så svarade mer än hälften nej och att det var svårt att 
få ut den informationen från företaget genom butik, exempelvis kring klädesplaggets 
tillverkning. Två personer svarade att alternativet som fanns i butiken var att ställa frågor till 
personalen men båda var osäkra på om personalen skulle ha kunskap att besvara deras frågor 
kring detta. Gällande reklamen på tv så var samtliga intervjupersoner överens om att där kan 
man inte få ett utbyte då det är en envägskommunikation så chanserna att få en fråga eller 
fundering besvarad är liten och där med är det fel val av kanal att använda. 
 
Upplevelsen kring att H&M ger relevant information gällande sin CSR genom de olika 
kanalerna så var alla respondenterna överens om att Hållbarhetsrapporten uppfyllde sitt syfte, 
“Ja det är nog en jättebra kanal gällnade information om CSR. Det ska finnas mer djupgående 
information vad företagen arbetar med där” dock var det inte alla som varit inne och läst i 
rapporten. Företagets hemsida var även en till kanal som respondenterna kunde enas om att där 
fanns CSR-informationen tillgänglig men kanske inte i lika stor omfattning som i 
hållbarhetsrapporten som hade sina förklaringar till mån om plats. En av respondenterna 
formulerade sig som följande; “Ja, jag har fått intrycket av att här samlas den mesta 
informationen kring H&M’s arbete, och vill man då veta mer om H&M’s CSR så vet jag att 
finns det en specifik avdelning som tar upp all information kring detta (aktuella samarbeten, 
aktiviteter osv.)” Uppfattningarna om huruvida H&M delar med sig av relevant information 
om sina CSR-aktiviteter på facebook var splittrade. Vissa tyckte att viss reklam kunde ibland 
vara kopplad till CSR eller hållbarhet eller uppdateringar om kommande event, medans vissa 
inte alls tyckte att de visade någon information om deras CSR-aktiviteter. Lika oeniga svar 
kunde man få när det kom till företagets instagram-konto, vissa tyckte inte att det hade 
uppfattningen om att H&M inte delade med sig av någon information alls kring sina CSR-
aktiviteter medans en del kunde svara som följande; “Ja, inspiration och kommande event som 
är riktat mot hållbarhet till viss del. Senast såg jag ett filmklipp på instagram om “Recycle 
week” och det arbetet. Kanalen är mer till hjälp för att uppmärksamma och informera till den 
grad det går med korta texter.”. Två av respondenterna kunde inte uttala sig till frågan då den 
ena inte använde kanalen och den andra inte följde H&M’s konto, vilket gör det svårare att dela 
med sig av sina uppfattningar.  När det kom till information från butik så svarade majoriteten 
att det inte uppmärksammat att butikerna delade med sig av någon information om CSR. 
Samtidigt som att en del uppmärksammat märkningar på kläderna. När det kommer till reklam 
på tv så uttryckte sig de flesta att de sett någon typ av reklam som var till viss del riktad mot 
CSR och att de utnyttjar kanaler på rätt sätt, “Ja reklamen har varit väldigt riktad mot CSR den 
senaste tiden, t.ex. gällande conscious-kollektionen och Recycle week”. 
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Respondenterna upplevde att det fanns hopp om att man skulle kunna lita på informationen som 
företagen ger ut, oberoende vilken kanal de använde, men alla var inte övertygade om detta. 
När det kom till hållbarhetsrapporten så tyckte en del att trots den ingående informationen som 
man ändå möts av i en sådan rapport så hoppas man på att få se “båda sidor” men man är även 
medveten om att de är företaget själv som väljer vad de delar med sig av där vilket också betyder 
att en del är säkra på att informationen är till viss del finputsad till företagets fördel. Att vissa 
siffror som är bra för företaget förstoras medan “sämre” resultat förminskas. Exempel på ett 
svar; “Nej, jag tror inte att man som konsument får veta allt och det man får veta är information 
som företaget valt att dela med sig av vilket innebär att det med största sannolikhet inte är hela 
sanningen.” När det kommer till hemsidan så tyckte en respondent att det kan vara en känsligare 
plats att lägga upp information på då det är en ännu mer tillgänglig kanal och fler människor 
går antagligen går in och läser där. Men även här nämnde det flesta att ryktet är viktigt och 
därmed finns det en självklar anledning till att företaget väljer rätt typ av information som läggs 
upp där. Exempel på svar kring den här frågan kunde vara; “Man vet ju att på hemsidan väljer 
företaget själva vilken information de delar med sig av så självklart vet man att de inte delar 
med sig av någon dålig information där. Ryktet är viktigt och därmed tror jag att de informerar 
med fördel för företaget så gott det går utan att det ska kännas orimligt.” Facebook var den 
kanalen som intervjupersonerna ansåg var trovärdig med sin information då det enligt fler var 
på grund av att ingen djupgående information läggs upp där. Liknande svar möttes man av även 
kring instagram, “Här delar företaget med sig av bilder och kortare texter som gör att det blir 
svårt att tänka sig att informationen skulle vara påhittad, dock kan de alltid vrida den till sin 
fördel.”  
 
Majoriteten svarade att de litar på den information som företaget sätter upp i butiken, exempel 
på svar, “Personligen känns det konstigt om H&M skulle sätta felaktiga märkningar bara för 
att skapa sig en image om att de tänker på hållbarhet kring sin produktion och tillverkning av 
kläder. Men ingenting är omöjligt, dock tror jag inte det.” En kommentar var även att det skulle 
vara väldigt orimligt ifall de skulle ljuga om sina ekologiska märkningar eller placera dem på 
kläder som inte är tillverkade i ekologiskt material. Majoriteten litade även på reklamen som 
går på tv, deras förhoppningar är att företaget är ärliga med den information som visas där men 
att man aldrig kan vara helt säker.  
 
Respondenterna upplevde att hållbarhetsrapporten var den kanal där företagen är öppen 
gällande de krav som konsumenter ställer på företagen gällande CSR, där en kommenterade att 
det är rapportens syfte. Gällande hemsidan var även de flesta här nöjda med H&M’s arbete där 
hemsidan ansågs enligt en person vara ett enklare alternativ om man inte har möjlighet att läsa 
i hållberhetsrapporten. Ett annat svar var; “Ja, till den mån det går att informera om det utan 
att det blir för mycket. Det tycker jag att H&M har löst på så vis att det har en “avdelning” på 
hemsidan som man som konsument kan gå in på och läsa, på så vis blir det inte påtvingat.” 
Kring Facebook som kanal var det eniga åsikter om att den inte uppfyllde informationsflödet 
kring CSR dock ansåg de flesta även att det är en kanal som inte heller borde ha den typ av 
information. Gällande instagram var det varierande svar vissa påstod att det inte fanns 
information om CSR men att det var fel forum medan andra menade att det visst gjorde det, till 
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den mån det gick på kanalen.  “Jo, ibland har de visat reklam som varit kopplad till släppet av 
Conscious-kollektionen. Då la det in några inlägg som var kopplade till detta men ingen 
ingående text då det inte ges den möjligheten i kanalen.” Dock så sa två personer att man i och 
med instagram-inläggen får en kort inblick i CSR-arbetet, det fungerar mer som en påminnelse 
till användarna att de är delaktiga i arbete kring hållbarhet. Vidare till reklamen i butik så 
svarade majoriteten att de inte anser att företaget är speciellt öppet eller möter deras krav kring 
CSR, “Nej, jag tycker att fokuseringen är väldigt dålig. Tycker dock att de borde fokusera mer 
på märkningarna än vad de gör idag”. Reklamen som sänds på tv ansåg respondenterna främst 
att reklamen inte behandlade CSR utöver den senaste reklamen kring Recycle week.  
 
Teknisk hantering (Technology management): 

Respondenterna upplevde att det inte finns så mycket information kring hur man som 
konsument kan engagera sig i företagets CSR- aktiviteter. En person svarade att man till viss 
del får information kring hållbarhet vilket indirekt gör en uppmärksam om att det är något man 
bör engagera sig kring om man inte redan gör det. En annan svarade följande; “Jo, till viss del 
ger det information om hur man ska delta i Recycle week och hur man kan hjälpa till för att 
lämna in kläderna till butik.” 

 
Alla respondenter var överens om att webbplattformar så som facebook underlättar 
kommunikationen för konsumenterna då det är enklare och snabbare. De flesta ansåg att det 
blivit mycket lättare att hålla kontakt med företaget med dagens utveckling av teknik. Ännu ett 
svar formulerades som följande; “Absolut, ju fler kommunikationsvägar desto lättare blir det. 
Jag upplever att facebook har underlättat kontakten med företaget. Man får svar snabbare och 
jag sparar tid då det oftast går snabbare att skriva frågan på facebook än att exempelvis ringa 
till kundtjänst eller mejla.” 
 
Nedan följer en kort sammanställning av svaren gällande H&M från intervjupersonerna när det 
kommer till vardera faktor; dialogue, access, risk-benefits, transparency och technology 
management. Det som visas är de kanaler som intervjupersonerna uppfattade uppfyllde vardera 
faktor bäst, se tabell 4.2 och efter det en kort förklaring i text. 
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Tabell 4.2: Sammanställning av svar för H&M 

Faktor Kanal 

Dialogue Hemsidan, Facebook 

Access Hemsidan, Hållbarhetsrapport, Reklam på tv 

Risk-benefits Hemsidan, Hållbarhetsrapport, Reklam i butik 

Transparency Hemsidan, Hållbarhetsrapport, Reklam på tv 

Technology - management Facebook 

 

Dialogue: För denna faktor var det Facebook och även till viss del hemsidan som uppfyllde 
faktorn när det kommer till tvåsidig kommunikation. 
 
Access: Gällande tillgängligheten och vilken kanal som uppfattades intervjupersonerna som 
mest lämpad när det kommer till denna faktor så var det hemsidan och hållbarhetsrapporten. 
Hållbarhetsrapporten när det kom till mängden information och hemsidan mer när det kom till 
användning som verktyg och förberedelse inför köp så ansågs hemsidan vara en bättre lämpad 
kanal. När det kom till erfarenheten kring kanalerna så var det även här hållbarhetsrapporten 
och hemsidan som ansågs kräva minst erfarenhet och till det tillkom reklam på tv. 
 
Risk-benefits: Gällande denna faktor så uppfattade respondenterna att det var främst 
hållbarhetsrapporten och hemsidan som var de mest lämpade kanalerna. Till viss del även 
reklam i butik när det kom till information om fördelarna samt nackdelarna på ett klädesplagg. 
 
Transparency: Kring denna faktor så var det kanalen hemsida som visade på bäst svar kring 
kanal att använda för att få sina frågor/funderingar besvarade om man har funderingar kring 
företagets hållbarhetsarbete. Däremot var hållbarhetsrapporten den dominerande kanalen när 
det kom till att vara öppen med information och möta konsumenternas krav kring CSR. 
Hållbarhetsrapporten och reklam på tv var även de kanaler som uppfattades som de kanaler 
som ger relevant information när det kommer till CSR. 
 
Technology - management: Svaret kring denna faktor var övertygande den samma nämligen att 
Facebook var den bästa kanalen att använda sig av. 
 
Gina Tricot 
 
Dialog (Dialogue:) 

Respondenternas upplevelse att föra en dialog med företaget gällande deras CSR-arbete ifall de 
skulle ha några åsikter eller funderingar var lite oklara. Majoriteten (9 av 10) menade på att de 
sällan var i kontakt med företaget gällande sådana frågor. Alla av de tillfrågade kände även att 
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de inte har någon uppfattning om Gina Tricot’s CSR-arbete och tyckte därför det var svårt att 
ge ett konkret svar på frågan, men ifall de skulle använda en kanal menade dom på att hemsidan 
nog fungerar bäst. 

För att få en bättre förståelse om respondenterna kände att någon kanal är bättre att använda för 
att framföra frågor/funderingar kring exempelvis företagets CSR aktiviteter, eller för att 
framföra åsikter och tankar till företaget så ställdes frågan specifik mot varje kanal. Alla 
respondenter var överens om att Gina Tricot’s hållbarhetsrapport inte var ett bra alternativ vid 
frågor och funderingar. Alla menade på att det är en kanal som endast har en 
envägskommunikation och var därför ingen bra kanal för att framföra sina åsikter. 

Majoriteten (8 av 10) av respondenterna kände att hemsidan istället var en bra kanal att använda 
för att framföra åsikter och funderingar. Där kände de att det fanns möjlighet till 
tvåvägskommunikation genom till exempel kundtjänst. De tyckte även att hemsidan är en bra 
kanal då den är lättillgänglig. Några av de tillfrågade svarade exempelvis “Här kan man säkert 
hitta informationen som man funderar över annars går det säkert att använda kundtjänst som 
hjälp”.  Trots att många kände att en hemsida fungerar bra som kanal, var många osäkra hur 
bra tillgänglighet Gina Tricot hade på sin för att kontakta företaget. 

Många av respondenterna var positiv till att facebook var en bra kanal just för att den är 
lättillgänglig. En av respondenterna svarade “Ja, facebook känns som en bra plattform att 
diskutera med företaget på.”, vilket var ett svar som återkom bland de andra som var positivt 
till denna kanal. Dock fanns det även en tveksamhet bland respondenterna gentemot Gina 
Tricot’s tillgänglighet på deras facebook sida. Det var även en respondent som inte tyckte att 
man fick samma kontakt med företaget genom facebook sidan på samma sätt som andra kanaler. 

Instagram var respondenterna mindre positivt till. Majoriteten (9 av 10) kände att instagram 
fungerar mest som en inspirationskälla och för att få information, de skulle inte använda den 
kanalen för att fråga någonting viktigt. Flera av de tillfrågade kände en tveksamhet till Gina 
Tricot’s tillgänglighet gällande att föra en dialog via instagram. Samma tveksamhet kände 
respondenterna till att framföra åsikter eller funderingar i butik. Majoriteten (9 av 10) svarade 
nej, då de kände att deras åsikter inte skulle nå fram till beslutsfattarna och det var även 
tveksamheter till personalens kompetens. Många kände att personalen inte har så djup kunskap 
om företagets CSR-arbete och menade därför att en annan kanal är att föredra vid funderingar 
och åsikter. 

Alla respondenter var eniga att med att reklam på tv inte är en bra kanal att föra en dialog med 
företaget, då denna kanal endast är en envägskommunikation. En av respondenterna sa “Detta 
är ju enkelriktat, det vill säga företaget ger information till mig som konsument, så där kan jag 
inte direkt framföra mina funderingar.” Vilket är ett svar som är likt det som de resterande av 
de tillfrågade svarade och alla var eniga om att de endast är till för att företaget vill 
kommunicera något. 

Många (9 av 10) av respondenterna upplevde att en hållbarhetsrapport var en bra kanal för att 
få information om företags CSR arbete. Dock var det ingen som läst Gina Tricot’s 
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hållbarhetsrapport och kunde därför inte uttala sig om Gina gav relevant information i deras 
rapport. Gina Tricot’s hemsida hade alla respondenter varit in på, men majoriteten tyckte att 
informationen om Gina Tricot’s CSR-arbete var för tunn och inte tillräckligt informerande. 
Majoriteten (7 av 10) tyckte även att informationen inte var så lättillgänglig som den kanske 
borde vara. Sedan var det även tre stycken respondenter som aldrig läst om Gina Tricot’s CSR-
arbete på hemsidan och kunde därför inte ge ett konkret svar ifall det fanns relevant information 
på hemsidan. 

När det gällde resterande kanaler, facebook, instagram, reklam i butik samt reklam på tv så var 
majoriteten (9 av 10) av respondenterna överens om att Gina Tricot inte ger relevant 
information gällande CSR i den utsträckning de vill se, i någon av kanalerna. Många visste inte 
om att Gina Tricot arbetade med hållbarhet och kände att Gina Tricot inte utnyttjar kanalerna 
som de skulle kunna göra, gällande att informera intressenter om företagets CSR-arbete. Det 
var en av respondenterna som uppmärksammat märkningarna på kläderna och tyckte att det var 
en bra kanal att göra konsumenterna medvetna om företagets CSR-arbete. Dock kände denna 
respondent att Gina Tricot har alldeles för litet sortiment med hållbara kläder och tyckte att det 
är något som företaget kan bredda. Eftersom det är svårt för konsumenter att se och 
uppmärksamma märkningar på kläder då det är så få plagg i butiken med sådana märkningar. 
Denna respondent hade även uppmärksammat att Gina Tricot har använt hashtags på instagram 
“thegoodproject”, för att uppmärksamma konsumenter och intressenter om deras CSR-arbete. 
Dock kände denna respondent att även här så förmedlar Gina Tricot väldigt lite information 
gällande deras CSR-arbete. 

Tillgänglighet (Access) 
 
Som nämnt tidigare så var det ingen av respondenterna som läst Gina Tricot’s 
hållbarhetsrapport, men de sa ändå att det absolut skulle använda hållbarhetsrapporten ifall de 
skulle vilja söka upp eller få information om företagets CSR-arbete. Detta då de vet sedan förut 
att hållbarhetsrapporter brukar innehålla djupare information kring företags CSR-arbete. En 
annan kanal som respondenterna har använt är hemsidan, men de som varit in och läst om Gina 
Tricot’s CSR-arbete genom hemsidan tyckte att informationen inte var tillräcklig och att det 
var krångligt att ta del av den information som finns där. 
 
Sedan var majoriteten (9 av 10) av respondenterna väldigt överens om att resterande kanaler, 
facebook, instagram, reklam i butik samt reklam på tv, inte fungerar bra som verktyg att 
använda för att sök upp information om företagets CSR-arbete. Detta då respondenterna känner 
att Gina Tricot inte förmedlar information gällande CSR genom dessa kanaler i den utsträckning 
som de kan och borde göra. Nästan ingen har uppmärksammat företagets CSR-arbete genom 
dessa kanaler. En respondent har sett hashtagen “thegoodproject” på instagram och några 
märkningar på kläderna som Gina Tricot använder sig av, men annars är det väldigt lite 
information från företagets sida. 
 
Majoriteten av respondenterna upplevde att hållbarhetsrapporten inte fungerar att använda som 
förberedelse inför ett potentiellt köp. Detta då det ej finns information om själva produkterna i 
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hållbarhetsrapporten, men kanalen fungerar bra för ifall man vill hitta information om CSR 
enligt respondenterna. Hemsidan tyckte dock majoriteten av respondenterna var en bra kanal 
att använda vid förberedelse inför ett potentiellt köp då det finns information om produkterna 
bredvid bilderna. En av respondenterna svarade “Om jag skulle söka information inför ett köp 
som jag vanligtvis inte gör så skulle jag använda hemsidan, då den känns som de mest lämpade 
forumet.”. Alla respondenter var eniga om att facebook inte går att använda som förberedelse 
inför ett köp. En respondent svarade “Nej, söker inte aktivt inför varje köp. Det är helhetsbilden 
av företaget som avgör och facebook känns som en svår kanal att hitta information på om man 
vill göra research inför ett potentiellt köp.”. Samma svar gav respondenterna vid frågan om de 
använde instagram som kanal. Alla tyckte att de var fel forum att söka information från då de 
kände att denna kanal mer är för inspiration och säger inte så mycket om själva plagget som till 
exempel kvalité och passform. Samma sak tyckte respondenterna även om reklam på tv som 
med facebook och instagram. En svarade gällande reklam på tv “Nej, via reklamen får man 
ingen vidare information mer än att man kan få tips på klädkombinationer eller information 
om vad som finns ute i butik.” och kände därför att reklam på tv inte var en bra kanal för varken 
information om CSR eller inför ett potentiellt köp. De tillfrågade lyfte också problemet med att 
de inte tycker Gina Tricot inte syns så väl på dessa kanaler jämfört med andra företag. Sedan 
till sista kanalen, reklam i butik, tyckte alla att Gina Tricot är dåliga på att visa reklam i 
butikerna som kan hjälpa inför ett potentiellt köp och gällande information om deras CSR-
arbete. Några svarade även att de inte bruka söka information från reklam i butikerna. 
 
Respondenterna kände gällande alla kanaler att de är enkel att använda och lätt att hitta 
information bara man söker och tyckte därför att det inte behövdes någon erfarenhet. Dock 
förklarade respondenterna att appar så som facebook och instagram kan behövas förståelse för 
ifall det är första gången man använder de. En respondent svarade till exempel “Har man aldrig 
använt facebook kanske man behöver viss genomgång för grundläggande förståelse kring vissa 
saker så som vad som menas med att man “postar” ett privat meddelande till någon eller ett 
offentligt meddelande som alla kan se. Eller andra typer av grundgrejer.”, men eftersom alla 
de tillfrågade var vana att använda den typen av appar så kände de inte att de behövde lära sig 
något innan de sökte information. 
 
Riskbedömning (Risk-benefits): 
 
Alla respondenterna upplevde att det var svårt att hitta information om tillverkning av 
klädesplagget när det gällde alla kanaler. Hållbarhetsrapporten var den kanal som uppfattades 
som att den skulle uppfylla kravet kring att man kan hitta allmän information både när det gällde 
tillverkning och material men endast i stora drag men man antog att det inte skulle hittas någon 
detaljerad information för ett specifikt klädesplagg. Intervjupersonerna var dock osäkra kring 
sina svar då ingen av dem aktivt varit inne och läst Gina Tricot hållbarhetsrapport.  
 
När det kommer till hemsidan så uppfattades det som en kanal där det fanns information kring 
plaggens material, dock var det sämre med informationen kring tillverkningen. När det kom till 
både facebook och instagram så var det liknande svar om att där var det dåligt informerat om 
just material och tillverkning på grund av begränsning av utrymme. I butiken däremot svarade 
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en respondent att det ibland finns märkningar på kläderna med information gällande finare 
material så som linne, mocka och skinn men informationen ansågs inte vara tillräcklig. 
Reklamen på tv uppfattas av de flesta att det ibland kan informera om material men oftast så 
ligger fokuseringen på priset och inte materialet, även här som i andra kanaler så är 
informationen mer allmän och inte djupgående och ingen av intervjupersonerna har tagit till sig 
av att de informerar om klädesplaggens tillverkning. Alla hade någon gång sett Gina Tricot’s 
reklam men ingen kunde komma ihåg den senaste tv-reklamen de sett.  
 
Respondenterna var överens om att de inte upplevde att de som konsumenter får tillräcklig med 
information gällande för- och nackdelar ett klädesplagg har kopplat till CSR. En respondent 
svarade; “Jag tycker det framgår till viss del men ingenting som förklaras på djupet. När det 
kommer till nackdelarna så är det ingenting som företaget vill skylta med.” Gällande det 
negativa aspekterna så var svaren det samma för alla, att det självklart var någonting som 
företaget inte gärna visar upp även om så skulle vara fallet. 
 
I princip ingen kanal uppfyllde kraven gällande fördelar och nackdelar på ett klädesplagg fullt 
ut enligt respondenterna. Dock upplevde de flesta att hållbarhetsrapporten borde visa fördelarna 
och nackdelarna till viss del. Även reklamen i butik var den kanal som kunde anses delade med 
sig till viss del av klädesplaggens fördelar i form av materialval som i butik visas med 
märkningar på etiketter där det enligt alla respondenter kändes bristfällig. De flesta var överens 
om att de negativa aspekterna av naturliga själ är ingenting som företaget gärna skyltar med. 
Ett citat från en intervjupersonerna gällande reklamen i butik lyder; “Ja, till viss del visas det. 
Oftast framgår endast det positiva aspekterna som att klädesplagget är gjort av ekologiskt 
bomull men tror att jag någon gång hos Gina Tricot sett märkningar som visar/förvarnar om 
att klädesplagget kan färga av sig eller liknande..” Gällande hemsidan så upplevde majoriteten 
(7 av 10) att informationen var begränsad och att hemsidan var väldigt enkel och inte så 
omfattande. Den information som man kan tänkas hitta i så fall kunde var någon information 
om materialet. När det kommer till både facebook och instagram så gav alla i princip samma 
svar, om att detta är två kanaler som är begränsade till vad de har möjlighet att lägga ut och 
därför inte relevanta kanaler att använda. Gällande reklam på tv så svarade alla att i reklamen 
visas inte för- och nackdelar gällande klädesplaggen där en intervjuperson kommenterade att 
en positiv eller negativ aspekt kunde då i så fall vara priset annars inte.  

Transparens (Transparency): 
 
Respondenterna var eniga om att hemsidan var den kanalen som de flesta skulle vända sig till i 
första hand vid frågor och funderingar, dock var inte övertygelsen om att man skulle hitta svar 
eller få svar lika övertygande. Förklaringarna till detta var främst för att man visste att det fanns 
kontaktuppgifter på hemsidan. När det kommer till hållbarhetsrapporten så ansåg samtliga 
intervjupersoner att de inte skulle ha möjlighet att använda den för att få sina frågor besvarade 
om man inte själv aktivt går in och läser i rapporten och då eventuellt hittar svar på sina 
funderingar. Dock trodde det flesta att hållbarhetsrapporten inte är tillräckligt utvecklad att 
sannolikheten att hitta svar på sina frågor skulle vara liten, man skulle hellre välja någon annan 
kanal istället. Facebook är den kanal som en av intervjupersonerna skulle kunna se som ett 
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alternativ då personen antog att Gina Tricot skulle ha samma funktioner som H&M. Då hon 
upplevt att H&M besvarar de frågor som hon ställt vid tillfälle så drog hon slutsatsen att även 
Gina Tricot skulle i viss mån erbjuda samma tjänst. Instagram var en av de kanalerna som inte 
en enda såg som ett alternativ för att få sina frågor och funderingar besvara då kommentaren 
lätt försvinner i mängden av alla andra kommentarer och där även ingen av intervjupersonerna 
kunde tänka sig att Gina Tricot aktivt skulle gå in och svara på de eventuella frågor som ställs 
där. Gällande reklamen i butik så svarade mer än hälften nej och att det var svårt att få ut den 
informationen från företaget genom butik, exempelvis kring klädesplaggets tillverkning. Två 
personer svarade att alternativet som fanns i butiken var att ställa frågor till personalen men 
båda var osäkra på om personalen skulle ha kunskap att besvara deras frågor kring detta. 
Gällande reklamen på tv så var samtliga intervjupersoner överens om att där kan man inte få ett 
utbyte då det är en envägskommunikation så chanserna att få en fråga eller fundering besvarad 
är liten och där med är det fel val av kanal att använda. 
 
Respondenterna upplevde att det fanns hopp om att man skulle kunna lita på informationen som 
företagen ger ut via respektive kanal, men alla var inte övertygade om detta. De flesta ansåg att 
Gina Tricot gav ut relativt lite information vilket det också gjorde svårare att bedöma. När det 
kom till hållbarhetsrapporten så tyckte majoriteten att det var svårt att uttala sig då de inte läst 
rapporten men förhoppningarna var att informationen som man möts av i rapport skulle vara 
ärlig och visa båda sidor även om man var medveten om att de är företaget själv som väljer vad 
de delar med sig av där vilket också betyder att en del är säkra på att informationen är till viss 
del finputsad till företagets fördel. När det kommer till hemsidan så tyckte majoriteten att det 
är en mer tillgänglig kanal och fler människor går antagligen går in och läser där så därför antar 
att Gina Tricot även är noga med den information de lägger ut där. Även här nämnde det flesta 
att ryktet är viktigt och därmed finns det en självklar anledning till att företaget väljer rätt typ 
av information som läggs upp där. Exempel på svar; “På hemsidan väljer företaget själva vilken 
information de delar med sig av så självklart vet man att de inte delar med sig av någon dålig 
information där. Ryktet är viktigt! Dock känns det inte som att Gina delar med sig av så djup 
information där.” Facebook var den kanalen som intervjupersonerna ansåg var trovärdig med 
sin information då det enligt fler var på grund av att ingen djupgående information läggs upp 
där. Liknande svar möttes man av även kring instagram; “Instagram känns som en enkel kanal 
att dela med sig av enkel information och därför tror jag inte heller att det skulle läggas all för 
stor vikt vid att undangömma information.” Pålitligheten kring informationen i butik var 
respondenterna mer övertygade om att den var riktig. Majoriteten svarade att de litar på den 
information som företaget sätter upp i butiken. En person kommenterade att då Gina Tricot inte 
upplevs använda sig av så mycket märkningar i butik så skulle det vara konstigt att de få 
märkningar som finns skulle vara ogiltiga. Majoriteten litade även på reklamen som går på tv, 
deras förhoppningar är att Gina Tricot är ärliga med den information som visas där men att man 
aldrig kan vara helt säker.  
 
Hållbarhetsrapporten var den kanal som alla respondenter svarade hoppades på att man skulle 
ha möjlighet att lita på när det kom till att möta konsumenters krav gällande CSR. Dock kunde 
ingen uttala sig mer än så då ingen läst den, men alla ansåg att det var rapportens syfte. Gällande 
hemsidan var inte alla fullt nöjda med Gina Tricot’s arbete där hemsidan ansågs enligt en person 
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vara väldigt enkel men att den till viss mån delar med sig av den information kring CSR som 
krävs. Kring facebook som kanal var det eniga åsikter om att det inte uppfyllde 
informationsflödet kring CSR dock ansåg de flesta även att det är en kanal som inte heller borde 
ha den typ av information. Ett av svaren formulerades följande; “Nej, tycker att CSR är en viktig 
del i företags arbete och ser inte facebook som en seriös kanal att informera om detta. Andra 
alternativ känns mer seriösa och på så vis även mer förtroendegivande.” Gällande instagram 
var det varierande svar vissa påstod att det inte fanns information om CSR men att det var fel 
forum, medan en person menade att hon sett något inlägg som varit riktat mot detta gällande 
The good project. Vidare till reklamen i butik så svarade majoriteten att de inte anser att 
företaget är speciellt öppet eller möter deras krav kring CSR. Reklamen som sänds på tv ansåg 
majoriteten av intervjupersonerna att den inte behandlade CSR över huvud taget. 
 
Teknisk hantering (Technology management): 
 
Majoriteten av respondenterna upplevde att det inte finns speciellt mycket information kring 
hur man som konsument kan engagera sig i företagets CSR-aktiviteter via webb-plattformar.  
 
Alla respondenter var överens om att webbplattformar så som facebook underlättar 
kommunikationen för konsumenterna då det är enklare och snabbare. Vilket de upplevde 
underlättade möjligheten att kunna engagera sig och integrera med företag. De flesta hade inte 
haft kontakt med Gina Tricot på det sättet men kunde allmänt säga att det i alla fall inte tror att 
webb-plattformarna så som facebook försämrar integrationen med företaget utan tvärtom. En 
person svarade; “Ja, jag tycker det blir mycket enklare att kommunicera, speciellt via facebook. 
Ju fler olika former av kanaler som finns desto lättare blir det att engagera sig”. De flesta 
ansåg att det blivit mycket lättare att hålla kontakt med företaget med dagens tekniska 
utveckling. 
 
Nedan följer en kort sammanställning av svaren gällande Gina Tricot från intervjupersonerna 
när det kommer till vardera faktor; dialogue, access, risk-benefits, transparency och technology 
management. Det som visas är de kanaler som intervjupersonerna uppfattade uppfyllde vardera 
faktor bäst, se tabell 4.3 och efter det en kort förklaring i text. 
 

Tabell 4.3: Sammanställning av svar för Gina Tricot 

Faktor Kanal 

Dialogue Hemsida, Facebook 

Access Hemsida, Hållbarhetsrapport 

Risk-benefits Hemsida, Hållbarhetsrapport 

Transparens Hemsida, Hållbarhetsraport, Facebook 

Technology - management Facebook 
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Dialogue: För denna faktor var det framför allt hemsidan som uppfyllde faktorn när det kommer 
till tvåsidig kommunikation. Det var även dom som kände att facebook fungerar bra, men som 
var skeptisk till Gina Tricot’s tillgänglighet där. Tittar vi på den ensidiga dialogen, det vill säga 
vilken kanal respondenterna upplevde att Gina Tricot gav bäst information gällande deras CSR-
arbete svarade många att de trodde hållbarhetsrapporten gav mest djupgående information. 
Access: Vilken kanal som uppfattades bäst gällande tillgänglighet svarade respondenterna att 
det var hemsidan. Detta då den ansågs som lättillgänglig och bra vid användning till 
förberedelse av ett köp. Hållbarhetsrapporten ansågs också att kunna vara en bra kanal på 
grund utav det oftast finns mer djupgående information via den kanalen. När det kom till 
erfarenhet som krävs för varje kanal så menade respondenterna att hemsidan och 
hållbarhetsrapporten var de som krävde lite erfarenhet. 
  
Risk-benefits: Gällande denna faktor så uppfattade respondenterna att det var främst 
hållbarhetsrapporten och hemsidan som var de mest lämpade kanalerna, trots liten erfarenhet 
kring hållbarhetsrapporten och enligt majoriteten begränsad information på hemsidan. 
 
Transparency: Kring denna faktor så var det kanalen hemsida som till viss del skulle kunna 
användas för att få sina frågor/funderingar besvarade genom telefon eller mejl om man skulle 
ha funderingar kring företagets hållbarhetsarbete. Facebook var den kanal som 
intervjupersonerna ansåg bör vara enklast att använda när det kom till att få frågor besvarade 
kring företagets CSR-arbete, dessa svar var inte baserade på egna upplevelser utan egna 
resonemang kring vad de ansåg troligt. Hållbarhetsrapporten var däremot den kanal som 
intervjupersonerna antog bör vara bra när det kom till att vara öppen med information och möta 
konsumenternas krav kring CSR.  
 
Technology - management: Svaret kring denna faktor visade på att Facebook var den bästa 
kanalen att använda sig av trots den lilla erfarenhet som fanns kring just Gina Tricot’s sida på 
facebook.  
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5. Analys 
I detta kapitel kommer empirin från kapitel 4 att analyseras, först genom en within-case-analys 
och sedan en cross-case-analys. Empiri från observationerna och de genomförda intervjuerna 
kommer att analyseras enskilt för vardera företag och jämföras med den teoretiska 
referensramen för att till sist jämföras mot varandra.  
 
5.1 Within-Case analys 
 

5.1.1 H&M 
Typ av CSR-aktivitet 
Carroll (1991) menar på att CSR delas in i olika delar som var för sig representerar diverse 
nivåer av ansvarstagande; ekonomiskt ansvar, lagligt ansvar, etiskt ansvar samt filantropiskt 
ansvar. Cerne (2009) förklarar även att det finns många olika definitioner på CSR i Sverige, 
bland annat företagens samhälls-, sociala ansvar, etik- och värderingsarbete och hållbart 
företagande. Vi har i denna studie endast fokuserat på att titta på företagens miljöansvar och 
etiska ansvar och i likhet med Carroll (1991) så fokuserar H&M olika mycket på de olika 
ansvarstagandena. H&M som företag kommunicerar ut en innehållsrik bild av sitt 
ansvarstagande, så som genom hemsidan och den årliga hållbarhetsrapporten illustreras deras 
engagemang med bilder och videoklipp, och signalerar hur företaget gör skillnad i de frågor 
som de fokuserar på. På företagsnivå kommunicerar H&M sitt CSR-arbete med både 
miljömässiga och etiska frågor i olika stor mängd. 
 
I butik så fanns det märkningar på klädesplagg där budskapet främst rörde miljöfrågor så som 
märkningar som visade att klädesplaggen var tillverkade i ekologisk bomull eller “conscious”  
kollektionen som också står för att klädesplagget är tillverkat i ekologiskt material. Information 
om etisk produktrelaterad kommunikation fanns inte att hitta i butik under den period som 
observationerna genomfördes. Precis som Carroll, 1991 beskriver dilemmat kring svårigheten 
att definiera det etiska ansvarstagandet, visade sig svårigheten även vid observationerna samt 
intervjuerna gällande H&M. Man kan även se att H&M vill visa för sina intressenter som anser 
att CSR-frågor är viktiga, att de tar dessa frågor på allvar. Deras hållbarhetsvision har skapats 
som hjälp för att kommunicera ut sin vision och visa att företaget aktivt arbetar med sina CSR-
aktiviteter. H&Ms miljömässiga aktiviteter påvisas starkare än deras etiska arbete. 
 
Kanaler för CSR-kommunikation 
Enligt Øyvind et al. (2011) är många författare överens om vilka olika kommunikationskanaler 
som de flesta företag använder sig av idag för att kommunicera om sitt CSR-arbete samt hur 
dessa kanaler skiljer sig från varandra.  Precis som Øyvind et al. (2011) förklarar så använder 
sig H&M de olika kanalerna som Øyvind et al. delar in CSR-kommunikationen i;  CSR-
kommunikation genom icke-finansiella rapporter, CSR-kommunikation genom internet och 
sociala medier,  CSR-kommunikation genom reklam av varumärkets image, CSR-
kommunaktion genom samarbeten med idiellaorganisationer.  
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H&M använder sig av sina olika kontaktytor (kommunikationskanaler) som de har med sina 
kunder för att visa deras engagemang via till exempel; butik, via hemsidan, sociala medier som 
facebook och instagram samt tv-reklam och hållbarhetsrapporter. Det är i störst utsträckning 
via hållbarhetsrapporten samt via hemsidan som mest information om deras CSR-aktiviteter 
framgår mer djupgående. Med undantag till facebook, instagram, reklam på tv och reklam i 
butik där det kan förekomma viss information via reklam eller märkningar på kläder men inget 
mer djupgående, då hänvisas man oftast vidare för djupare information till hemsidan.    
 
H&M kommunicerar öppet om deras CSR-aktiviteter, men till olika omfattning beroende på 
kommunikationskanal. Tittar man på företagets CSR-aktivitet i butik så visas den i konkret 
form med märkningar i form av lappar som sitter vid prislappen på själva klädesplaggen som 
H&M säljer. De kommunicerar öppet om deras engagemang, exempel är Conscious 
kollektionen och World recycle week. Precis som Du, Bhattacharya och Sen (2010) menar att 
CSR-aktiviteter och ett aktivt arbete med det spelar en viktig roll hos företag då det blir allt 
svårare att skapa sig en konkurrensfördel för företag, så man tänka sig att H&M har förstått den 
viktiga aspekten. Med utgångspunkt i sin affärsidé har H&M tagit fram en hållbarhetsvision; 
“H&M:s affärsverksamhet skall bedrivas på̊ ett sätt som är ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart” (H&M, 2016) De tre aspekterna som nämns, ekonomiskt-, socialt- och 
miljömässigt- hållbart sätt är även den bild av företaget som H&M vill kommunicera ut till sina 
intressenter, i denna uppsats med fokusering på konsumenterna. Till detta har H&M gjort det 
ännu klarare med sin hållbarhetsstrategi som är uppbyggd utifrån de sju punkterna (1. provide 
fashion for conscious customers, 2. Choose and reward responsible partners, 3. Be ethical, 4. 
Be climate smart, 5. Reduce, reuse, recycle, 6. Use natural resources responsibly, 7. Strengthen 
communities.). Från dessa punkter kan man utläsa att H&M vill förmedla bilden av att de som 
företag tar ansvar även för sina med människor, så som de gör för miljön. Ottman (2011) 
beskrev vikten av att som företag ha en tydlighet i de mål som företaget satt upp kring sitt CSR-
arbete och att ha en transparens som ökar företagets trovärdighet i det företaget kommunicerar. 
Detta kommuniceras ut tydligt via deras hållbarhetsrapport där vardera av deras sju punkter 
beskrivs, samt förklaringar till hur de arbetar för att nå målen. Det är ett sätt för intressenterna 
(konsumenterna) att se hur visionerna byts ut mot genomförande, vilket ökar trovärdigheten. 
 
På H&M’s hemsida och specifikt på sektionen för Sustainability, visas att de arbetar med CSR. 
Denna del är separerad från webb-butiken och fungerar mer som en väg för företaget att 
presentera sitt strategiska arbete. Här visas vilka samarbeten och projekt som H&M är delaktiga 
i. Både när det kommer till miljömässiga och sociala aktiviteter så presenteras informationen i 
form av text och kortare filmklipp. Detta för att kunna skapa en känsla hos konsumenterna som 
tar del av informationen för att ta det ännu ett steg i tydligheten kring hur företaget är involverat 
i förbättringsarbeten. Kommunikationen på hemsidan kan tänkas riktas mot en bredare grupp 
intressenter så som media, leverantörer, investerare och personal på grund av dess 
detaljrikedom av information. Genom att illustrera och beskriva sina CSR aktiviteter och arbete 
kring dem, så visar de på att H&M är engagerad i hållbarhetsfrågan. Menon och Kahn (2003) 
beskrev det som att om företaget fokuserar på engagemanget kring en fråga och inte på själva 
frågan så undviks skepticismen kring trovärdigheten hos konsumenterna. För att visa på sitt 
engagemang kommunicerar H&M med flera av de faktorer som Du, Bhattacharya och Sen 
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(2010) beskriver att de visar på företagets olika typer av satsningar, till exempel effekten av 
engagemang, sitt åtagande, motiven till engagemanget och hur frågan de engagerar sig i passar 
ihop med företaget. H&M visar på mängden av deras engagemang genom att nämna att över 
12 000 ton kläder har samlats in i deras butiker och att under 2014 tillverkades de första 
produkterna bestående av minst 20% återvunnet material från insamlade plagg. (H&M, 2016) 
Projekten som H&M väljer att arbeta med handlar om att minska effekterna av företagets 
affärsverksamhet och kopplingen är tydlig till den bransch de är verksamma i. 
 
På H&M’s hemsida och i sin hållbarhetsrapport, presentera de en bred bild av sitt CSR-arbete 
för de parter som har intresse utav detta. Man kan på så vis anse att H&M uppfyller de krav 
som finns på ett modernt företag. Ett av dessa krav är att företaget, enligt Belz och Peattie 
(2012) och även Xie och Boggs (2006), förväntas ta ett seriöst socialt och miljömässigt ansvar. 
Som Porter och Kramer (2006) beskriver att CSR inte enbart innebär en kostnad utan skapar 
även möjligheter och konkurrensfördelar använder även H&M som sin strategi kring CSR. Den 
bild som H&M väljer att kommunicerar till sina kunder är en bild som de tror att kunderna är 
eller bör vara mottagliga för.  Då H&M’s syfte är att sälja mode och kvalitet till bästa pris vill 
de även förmedla ett budskap om sina CSR-aktiviteter som uppfyller detta budskap och även 
till den mån det är möjligt även bekräfta det. Det är förklaringen till H&M’s hållbarhetsvision 
där de menar att kvalitén som  kunderna får av kläderna de köper är tillverkade med hänsyn till 
människor och miljö.     
 
Schmeltz (2012) menar på att konsumenter fäster störst vikt vid de CSR-aktiviteter som de 
uppfattar påverkar dem själva mest och att det i detta fall är miljöfrågor som upplevs ligga nära. 
Ett exempel är de gröna märkningarna på klädesplaggen dock hänvisas där till H&M’s hemsida 
för mer information. Där kan kunderna läsa både att H&M är världens största användare av 
ekologisk bomull och att företagets mål är att all den bomull de använder år 2020 ska komma 
från mer hållbara källor. Här visar företaget ett synligt, men inte alltför påträngande, budskap 
för konsumenten om det ansvar de tar för miljön. Vad de dock inte skriver ut är det som står att 
läsa i hållbarhetsrapporten från 2014 - att 13,7% av all den bomull som företaget använder är 
ekologisk. (Se bilaga 3, s. 7) Vilket visar på att det budskap som når kunderna är omskrivet och 
visar en redigerad bild av verkligheten. Man kan då ifrågasätta betydelsen “att använda hållbara 
källor”. Detta kombineras med att använda det som ett av sina mål istället för att använda ordet, 
löfte. Det ger H&M ett ganska stort utrymme när det kommer till att upprätthålla vad det lovar 
när det kommer till budskapet “att använda hållbara källor”. Enligt Du, Battacharya och Sen 
(2010) så är medvetenheten hos konsumenterna kring företagens CSR-aktiviteter relativt låg 
och då arbetar H&M med att påminna sina konsumenter om detta med exempelvis  hjälp av 
länkar längst ner på hemsidan. 
 
När vi kommer till företagets kommunikation kring sitt etiska engagemang är tre av de sju 
åtaganden som H&M arbetar med inriktade mot etiskt ansvarstagande. Dessa tre punkter är; 
Choose and reward responsible partners, Be ethical, Strengthen communities. Dessa redogörs 
mer ingående i hållbarhetsredovisningen, men är fortfarande ett ställningstagande som företaget 
vill visa upp gentemot konsumenterna. Dessa aktiviteter har inte H&M någon information om 
i butikerna utan det går att läsa om på hemsidan under avsnittet Sustainable, där man kan läsa 
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om exempelvis arbetsförhållandena i produktionsländerna, om de ansvarsfulla partners de 
arbetar med, om anställdas arbetsvillkor och löner.   
 
Schmeltz (2012) menar på att de aspekter av CSR som påverkar konsumenter starkast är också 
de aspekter som är närmast dem personligen och är därför också de viktigaste. Därför kan det 
finnas förklaring till varför viss förklaring till att miljöaspekten visas mer än den etiska aspekten 
kring CSR då konsumenter enklare kan relatera till företagets miljöansvar. 
 
Då H&M’s affärsidé är att sälja mode och kvalitét till bästa pris så kanske det även finns en 
viss acceptans till att för att få ett bra pris krävs en produktion till lågt pris som i sin tur är 
integrerat med relativt låga löner till de som arbetar i produktionen. Följande ger ett intryck av 
att H&M inte vill väcka tankar hos sina konsumenter om att det kan finnas en brist kring etiken 
som är kopplad till kläderna som H&M säljer. 
 
Samvärdeskapande 
Utifrån intervjuerna som genomfördes kom man fram till ett resultat för vilka kanaler som 
uppfyller och är mest lämpade för vardera faktor i samvärdeskapandet och utifrån Prahalad och 
Ramaswamy (2004) DART-T modell. För faktorn Dialog (dialogue) visades att Facebook är 
den kanal som uppfyller kravet kring den tvåsidiga kommunikationen mellan företag och 
konsument, anledning för detta är att kanalen är en webbaserade kanal vilket innebär att man 
på så vis kan skapa snabbare kontakt åt båda hållen. Gällande den ensidiga dialogen så 
uppfyllde två kanaler kraven för detta; hållbarhetsrapporten och reklam på tv. Dialogen mellan 
företag och konsument ger en möjlighet till engagemang, kommunikation och lärande för både 
företag och konsument. Den ensidiga kommunikationen bidrar till lärandet gentemot 
konsument. Det är två kanaler som på sitt sätt ger möjlighet till att informera konsumenterna 
vilket till viss del ökar ökar samspelet. 
 
För faktorn tillgänglighet (access) visade det sig att hemsidan och hållbarhetsrapporten var 
enligt intervjupersonerna mest lämpad som kanal för denna faktor då den ses som den 
nyckelfaktor där man får tillgång till information och verktyg. Det är den nyckelfaktor som 
handlar om hur samverkan ger konsumenter tillgång till kunskap, verktyg, information vilket 
möjliggör att samvärdeskapande kan uppstå. Det är finns en förklaring till att just 
hållbarhetsrapporten var en bra kanal, för att den innehåller mest information när det kommer 
till hållbarhetsfrågor. Hemsidan ansågs innehålla information men var även ett bättre verktyg 
att använda när man ska leta fram information vilket också är en förklaring till varför den 
klassas så gott när det kommer till denna faktor. Till denna nyckelfaktor tillhör även hur 
erfarenheten kring användningen av en kanal påverkar då det blir svårare att använda en kanal 
om man inte har tillräckligt med kunskap. Även i detta fall kom respondenterna fram till att 
hållbarhetsrapporten och hemsidan krävde minst erfarenhet och till det tillkom reklam på tv. En 
förklaring till detta är att då intervjupersonerna tillhör “Millenium generationen” så anses tv-
tittande vara en del i deras vardag och därför ingenting som de kan anse att man måste lära sig, 
utan att det kommer naturligt och någonting de är uppväxta med. 
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Gällande faktorn riskbedömning (risk-benefits) så uppfattade respondenterna att det var främst 
hållbarhetsrapporten och hemsidan som var de mest lämpade kanalerna och till viss del 
reklamen i butik. Det kan förklaras med att det även är de kanaler som uppfattades av 
respondenterna att de delade med sig av mest information det betyder i sin tur att faktorn dialog 
var uppfylld, speciellt kring hållbarhetsrapporten och hemsidan och visar på att det finns en 
koppling mellan dessa två faktorer. Det betyder att ju mer information som finns på en kanal 
ökar möjligheterna till att det kan informeras kring för- och nackdelar mer på djupet. När det 
kommer till riskbedömningar av för- och nackdelar gällande produkter och tjänster som denna 
faktor innefattar så ökar också tilliten om att det finns bra information kring en produkt eller ett 
klädesplagg. 
 
Vidare om man går in på nyckelfaktorn transparens (transparency) som har och göra med 
information och öppenhet och involverar utbyte av information med interaktioner mellan 
företag och konsumenter så visas det att enligt intervjupersonerna så uppfyller kanalerna 
hemsida och hållbarhetsrapporten detta. Hemsidan visade sig vara bäst när det kom till att 
konsumenterna skulle få sina frågor och funderingar besvarade kring företagets hållbarhet och 
anledningen till detta kan tänkas vara att hemsidan är den kanal som känns säker jämfört med 
andra webbaserade kanaler så som facebook och instagram. Hållbarhetsrapporten är den kanal 
som enligt respondenterna bäst upplever att den uppfyller när det kommer till att vara öppen 
med information och möta konsumenternas krav gällande CSR. Anledningen är främst för att 
det finns mest information och även där företaget har större utrymme för att utveckla 
informationen mer, jämfört med andra kanaler. 
 
Gällande faktorn, teknisk hantering (technology management) så visade svaren från 
intervjupersonerna tydligt på att det var Facebook som var den bäst lämpade kanalen. Den 
uppfyller det faktorn står för nämligen att den ökar samvärdeskapandet med hjälp utav den 
tekniska utvecklingen. Faktorerna dialog är en förutsättning för att den teknologiska 
hanteringen ska kunna bli uppfylld och det är den gällande denna kanal. Facebook var nämligen 
den kanal som enligt respondenterna uppfattades om att uppfylla nyckelfaktorerna dialog och 
teknologisk hantering. Webb-plattformar som facebook underlättar kommunikationen med 
företaget och i och med att man har möjlighet att få direktkontakt så kan man tänka sig att 
kontakten upplevs som mer personlig och även mycket snabbare verktyg att använda sig av 
jämfört med en kanal som inte är webbaserad. Prahalad & Ramaswamy (2004) förklaring till 
att ju fler faktorer som uppfylls i en kanal stärker samvärdeskapandet stämmer även när det 
kommer till resultaten som visats för H&M, då de kanaler som uppskattades mest, Hemsidan, 
Hållbarhetsrapporten och Facebook var också de tre kanaler som uppfyllde flest faktorer kring 
samvärdeskapandet och DARTT-modellen. 
 
5.1.2 Gina Tricot 
Typ av CSR-aktivitet 
Gina Tricot som företag kommunicerar inte ut så mycket information som de skulle kunna göra 
gentemot sina konsumenter och intressenter gällande sitt ansvarstagande. Som nämnts tidigare 
så menar Carroll (1991) på att CSR delas in i olika delar som var för sig representerar diverse 
nivåer av ansvarstagande; ekonomiskt ansvar, lagligt ansvar, etiskt ansvar samt filantropiskt 
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ansvar. Cerne (2009) förklarar även att det finns många olika definitioner på CSR i Sverige, 
bland annat företagens samhälls-, sociala ansvar, etik- och värderingsarbete och hållbart 
företagande. Genom hemsidan och hållbarhetsrapporten som Gina Tricot släpper årligen, 
signalerar företaget till konsumenter samt intressenter att de vill agera hållbart och hur företaget 
gör skillnad i de frågor de fokuserar på. Gina Tricot jobbar på företagsnivå både med 
miljömässiga och etiska frågor, vilket man ser att de kommunicerar både på hemsidan och i 
hållbarhetsrapporten. Dock är denna information inte så ingående som den kanske borde vara. 
När man läser på hemsidan och i hållbarhetsrapporten förmedlar företaget en känsla att de vill 
visa att deras CSR-frågor är viktiga och att de tar frågorna på allvar. Informationen på både 
hemsidan och i hållbarhetsrapporten skulle företaget kunna utveckla och göra mer intressant 
för intressenter (konsumenter) att läsa. I hållbarhetsrapporten använder sig företaget utav en 
hållbarhetsvision för att göra konsumenter samt intressenter medvetna om och förtydliga vad 
företaget vill uppnå inom en viss framtid. Detta är bra då det ger en klar bild om vad Gina Tricot 
vill nå med deras CSR-arbete. Den miljömässiga informationen överväger den CSR 
information som finns kring jämfört med de etiska frågorna.  
 
Kanaler för CSR-kommunikation 
Enligt Øyvind et al. (2011) är många författare överens om vilka olika kommunikationskanaler 
som de flesta företag använder sig av idag för att kommunicera om sitt CSR-arbete samt hur 
dessa kanaler skiljer sig från varandra. Gina Tricot använder sig av olika 
kommunikationskanaler för att förmedla deras CSR-aktiviteter till konsumenterna. Dessa 
kommunikationskanaler som är riktad mot konsumenter är; reklam i butik, via hemsida, sociala 
medier (facebook och instagram), via tv-reklam och hållbarhetsrapporter. Vilket är också 
överrens stämmande med Øyvind et al. (2011) uppdelning av kommunikationskanalerna kring 
CSR-kommunikationen, dock är spridningen kring informationen för Gina Tricot 
begränsad.  De mesta utav informationen gällande företagets CSR-aktiviteter finns på hemsidan 
och i hållbarhetsrapporterna, men som sagt borde de utveckla den befintliga informationen mer 
för att man ska kunna konstatera att det stämmer med litteraturen. Företaget använder sig även 
utav facebook, instagram, reklam på tv samt butikerna för att sprida information om sin CSR-
aktiviteter, dock är denna information väldigt begränsad på dessa kanaler plus att företaget 
knappt sprider någon information gällande CSR genom dessa kanaler. Under den period som 
denna uppsats skrevs, så delade Gina Tricot endast fyra inlägg som hade med deras CSR-arbete 
att göra via deras instagram konto. Vilket knappt är ett inlägg i månaden där de sprider 
information till deras intressenter. Samma sak när företaget delar inlägg via deras facebook 
sida, det är knappt någon information om deras CSR-arbete som delas via den kanalen. Under 
tiden för datainsamlingen så delade Gina Ticot endast två inlägg som lyfter deras CSR-
aktiviteter. Denna begränsade informationsspridning gör intressenter och övriga människor 
knappt medveten om de arbete de gör, vilket skulle kunna resultera i lägre varumärkesimage. 
Dock var den begränsade informationen som dom delade väldigt bra, då dom gjorde intressenter 
och övriga som läser deras inlägg medvetna om att de till exempel börjat ta emot kläder i butiken 
för återanvändning.  
 
Tittar man närmare på företagets CSR-aktiviteter i butikerna så är det inget som är direkt 
utmärkande i butikerna. Den information som finns delas konkret på kläderna i forma av 
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märkningar på själva klädesplaggen som Gina Tricot säljer, vilket enbart fanns på en minoritet 
av kläderna. Detta gör det svårt för konsumenterna att bli medveten om vilka hållbara produkter 
det finns. Under perioden för datainsamling har det inte gått någon reklam på tv som visar de 
olika projekt, event eller andra arbeten företaget gör när det kommer till CSR. De utnyttjar alltså 
inte denna kanal för att göra konsumenter medveten om detta arbete. Det är även dålig 
hänvisning till konsumenterna att istället gå in och läsa på hemsidan eller hållbarhetsrapporterna 
ifall de är intresserad av att veta mer, än den begränsade informationen som finns i butik, sociala 
medier samt genom reklam. 
 
Samvärdeskapande 
Utifrån de frågor som ställdes till intervjupersonerna med fokus på Gina Tricot har förståelsen 
för vilken kanal konsumenter föredrar och är mest lämpad för samvärdeskapande och DART-
T modellen av Prahalad och Ramaswamy (2004) ökat. För Dialog (dialogue) visade de sig att 
hemsidan eller facebook är den kanal som respondenterna föredrar att använda för att föra en 
dialog med företaget. Respondenterna kände att dessa kanaler är att föredra då den uppfyller 
kraven för den tvåsidiga kommunikationen samt är lättillgänglig. Dock kände respondenterna 
en tveksamhet till Gina Tricots tillgänglighet och möjlighet att få snabba svar via hemsidan. 
Detta då det endast går att nå Gina Tricot’s kundtjänst via mejl, vilket gör att det kan ta flera 
timmar eller till och med dröja till nästa vardag innan man får svar på en fråga eller fundering. 
Samma tveksamhet kände respondenterna till företagets tillgänglighet via facebook, då de 
kände att det kunde dröja allt för länge innan de möjligtvis skulle få svar. Detta visar på att 
konsumenter prioriterar tid och tillgänglighet högt, då de vill ha möjlighet till snabba svar vid 
funderingar och frågor samt att det ska vara enkelt att kontakta företagen. Det visar även att ju 
aktivare ett företag är via olika kanaler, desto större förtroende får konsumenter gentemot 
företag och deras tillgänglighet. 
 
Enligt respondenterna visade de sig att hemsidan och hållbarhetsrapporten var de kanaler som 
ansågs mest lämpad för faktorn, tillgänglighet (access). Då denna faktor handlar om att man 
som konsument får information och verktyg till att samvärdeskapa finns det även en förståelse 
för att hållbarhetsrapporten anses vara en bra kanal. Detta då hållbarhetsrapporten innehåller en 
bred och djup information om företagets CSR-aktiviteter på ett lättillgängligt sätt. Hemsidan 
ansågs också vara lättillgänglig på så sätt att det är en webb-plattform, men informationen på 
hemsidan gällande CSR ansågs mer begränsad än den information som finns i 
hållbarhetsrapporten. En annan del i denna faktor är hur erfarenheten kring användningen av en 
kanal påverkar, då en viss kunskap kan krävas vid användning av vissa kanaler. Respondenterna 
ansåg att hållbarhetsrapporten och hemsidan inte är några kanaler som kräver någon form av 
erfarenhet, utan är väldigt lätt att använda även ifall man inte har någon erfarenhet gällande 
dessa kanaler. 
 
Vidare fick respondenterna frågor gällande faktorn riskbedömning (risk-benefits), där 
uppfattade respondenterna att hemsidan och hållbarhetsrapporten är de kanaler som är mest 
lämpade. Detta trots liten erfarenhet om Gina Tricot’s hållbarhetsrapport och att det enligt 
majoriteten var begränsad information på hemsidan. Att respondenterna kände att dessa kanaler 
var där de kunde göra riskbedömningar kan förklaras av att dessa kanaler innehåller den största 
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delen av information gällande produkter och företagets aktiviteter. Ju mer information som 
finns på en kanal, desto mer information om för- och nackdelar kan konsumenter ta del av. 
Vilket leder till att konsumenterna kan göra mer kvalificerade riskbedömningar som kan leda 
till att förtroendet för företaget ökar. 
 
Kollar man vidare på den tredje faktorn transparens (transparency) som handlar om 
information, öppenhet och utbyte av information mellan företag och konsument så är kanalerna 
hemsida, hållbarhetsrapport och facebook som respondenterna ansåg vara bra. Respondenterna 
kände att hemsidan var de den kanal de skulle vända sig först till. De skulle vända sig till Gina 
Tricot hemsida då de vet att det finns kontaktuppgifter ifall de skulle har några funderingar eller 
frågor. Hemsidan vänder sig nog konsumenterna till för att det kan tänkas vara en kanal som 
känns mer pålitlig och säkert jämfört med andra kanaler, till exempel facebook och instagram. 
Dock kände respondenterna att facebook skulle vara ett bra alternativ ifall hemsidan skulle vara 
nere. Att detta känns som ett bra alternativ för konsumenter kan vara för att både hemsida och 
facebook är web-plattformar. Vilket gör att båda känns bekant med varandra i användning, samt 
att båda ger möjligheten att komma i kontakt med företaget via meddelanden. 
Hållbarhetsrapporten var däremot den kanal som respondenterna antog skulle vara bra gällande 
öppenhet och information, då den har mer djupgående information än resten av kanalerna. 
 
Den sista faktorn som respondenterna fick frågan om var teknisk hantering (technology 
management), där facebook ansågs vara den mest lämpade kanalen. Med hjälp av den tekniska 
utvecklingen uppfyller facebook det som den tekniska hanteringen står för. En anledning till att 
flera av respondenterna tycker facebook är en bra kanal kan bero på att facebook och andra 
sociala medier är en del av vardagen hos millenium generationen. De är vana att använda sociala 
medier och tycker därför att det är lätt att vända sig till företag genom till exempel facebook. 
Prahalad & Ramaswamy (2004) förklaring till att ju fler faktorer som uppfylls i en kanal stärker 
samvärdeskapandet stämmer när det kommer till resultaten som visats för Gina Tricot, där de 
kanaler som uppfyller flest faktorer i DART-modellen var Hemsidan, Hållbarhetsrapporten och 
Facebook som leder till ett ökat värdeskapande. 
 
5.2 Cross-case analys 
När respondenterna fick frågan ifall de visste om att de olika företagen jobbade med hållbarhet 
och hur de fått reda på detta, så varierade svaren mellan de två företagen. Majoriteten visste att 
H&M jobbade med hållbarhetsfrågor genom reklam och produkters etiketter, medan för Gina 
Tricot visste många om det genom reklam. Dock var det många som även svarade att de inte 
visste om att Gina Tricot jobbade med hållbarhetsfrågor. Att färre vet om att Gina Tricot jobbar 
med hållbarhetsfrågor jämfört med H&M kan bero på att Gina Tricot inte utnyttjar de kanaler 
som finns på samma sätt som H&M gör. Från de analyser som gjorts kan man se att H&M 
använder de kanaler som undersökts mer frekvent för att sprida information om deras CSR-
aktiviteter, än vad Gina Tricot gör. 
 
Genom undersökningarna har man även kunnat se att de kanaler som respondenterna tycker är 
mest lämpad för olika faktorer skiljer sig till viss del mellan företagen. Respondenterna tyckte 
att reklam på tv var en lämpad kanal vid faktorer som tillgång (access) och transparens 
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(transparency), samt att reklam i butik var en lämpad kanal vid riskbedömning (risk-benefits) 
när det kom till H&M. Dessa kanaler ansågs inte lämpliga när respondenterna fick frågan om 
Gina Tricot. En anledning till detta kan vara att Gina Tricot inte informerar om deras CSR-
aktiviteter via dessa kanaler, i den utsträckning som behövs för att konsumenter ska vara 
medveten om det. Anledningen till att det skiljer sig rätt markant på svaren mellan H&M och 
Gina Tricot, kan vara att H&M har arbetat med CSR under en längre period än Gina Tricot. 
Gina Tricot är rätt ny med att arbeta med CSR och kan därför fortfarande ha saker att lära sig 
gällande informationsspridning, till exempel vilka kanaler de bör använda och hur frekvent de 
bör sprida information. När det kommer till de kanaler H&M och Gina Tricot hade gemensamt 
kan det bero på att respondenterna känner igen kanaler som hemsidor, facebook och 
hållbarhetsrapporter. Respondenterna vet hur dessa kanaler fungerar och ser ut och kan därför 
dra slutsatser även fast de inte vet exakt hur ett företags hemsida, facebook sida eller 
hållbarhetsrapport ser ut. Många hade inte sådan stor erfarenhet av Gina Tricot’s kanaler, men 
svarade vad dom trodde utifrån deras erfarenhet av andra företag. H&M däremot kunde 
respondenterna ge konkreta svar till. Anledningen till detta kan vara att H&M syns mer via 
olika kanaler och gör konsumenter mer medvetna om själva företaget och vad de gör. Eftersom 
hållbarhetsfrågor blir viktigare för konsumenter kan det vara så att konsumenter väljer ett 
företag som sprider information om deras CSR-aktiviteter i större grad, än ett företag som inte 
gör det. Vilket skulle kunna förklara varför fler respondenter hade tydligare erfarenheter av 
H&M’s kanaler än Gina Tricot’s. 
 
FF 1: Vilken typ av CSR-aktiviteter kommunicerar klädföretag till Milleniumgenerationen?  
De båda företagen har valt att kommunicera ut CSR-aktiviteter gällande både miljömässiga och 
etiska frågor, där det miljömässiga ansvaret informeras kring i större grad hos båda företagen. 
Både H&M och Gina Tricot har en vilja om att visa deras intressenter att de är intresserade och 
tar CSR-frågor på allvar. Därför har även båda företagen var sin hållbarhetsvision som de vill 
förmedla till deras intressenter, för att lyfta medvetenheten hos intressenterna att de jobbar mot 
ett mer hållbart samhälle. Dock informerar H&M om deras CSR-aktiviteter i en större grad än 
vad Gina Tricot gör, vilket kan bero på att H&M jobbat med sådana frågor längre och är van 
att sprida den sorts information. 
 
FF 2: Genom vilka kommunikationskanaler förmedlar klädföretagen sina CSR-aktiviteter till 
Millenium-generationen? 
Från de intervjuer och den datainsamling som gjorts kan man se att företag använder olika 
kanaler samt olika mycket, för att sprida information om deras CSR-aktiviteter. H&M och Gina 
Tricot använder sig båda av icke-finansiella rapporter, internet och sociala medier samt reklam. 
Respondenterna uppfattade CSR-kommunikation genom internet och sociala medier samt 
CSR-kommunikation genom reklam av varumärkets image främst. Att respondenterna främst 
uppfattar och vänder sig till kommunikation genom internet och sociala medier, kan förklaras 
med att det har att göra med den tvåvägs-symmetriska kommunikationsmodellen som 
uppmuntrar till en dialog mellan företag och intressenter (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 
Genom hemsida och facebook har konsumenter en möjlighet att ömsesidigt föra en dialog med 
företag, vilket kan leda till värdeskapande för båda parter. Det är även en kanal som är lätt 
tillgänlig och konsumenterna känner sig bekväma med användandet av internet och social 
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medier. En annan kanal som respondenterna hos de båda företagen uppskattade var CSR-
kommunikation genom icke-finansiella rapporter då de upplevde att denna kanal fungerade för 
att få djupare information i båda hållbarhetsrapporterna. Dock upplevdes H&M’ 
hållbarhetsrapport mycket mer trovärdig, då det gav en tydlig bild kring deras arbete och 
innehållsrik jämfört med Gina Tricots som delade med sig av ungefär samma innehåll men inte 
alls i lika stor omfattning som H&M. Företagen kommunicerar ut sina CSR-aktiviteter båda 
genom samarbeten med ideella organisationer, Gina Tricots samarbete med UNICEF och H&M 
med WaterAid. 
 
FF 3: Hur kan samvärdeskapande mellan klädföretag och Milleniumgenerationen beskrivas 
när det gäller CSR? 
Samvärdeskapandet mellan klädföretag och Milleniumgenerationen som tidigare nämnts kan 
beskrivas med hjälp av den utvecklade DART-T modellen och i sin tur med hjälp av CSR-
kommunikationen och dess kanaler. De olika kanalerna som företagen använder för att 
kommunicera ut sitt CSR-arbete och aktiviteter är indelade i fyra olika typer enligt Øyvind et 
al. (2011); CSR-kommunikation genom icke-finansiella rapporter, CSR-kommunikation genom 
internet och sociala medier, CSR-kommunikation genom reklam av varumärkets image, CSR-
kommunaktion genom samarbeten med idiellaorganisationer.  
 
Första faktorn, Dialog (dialogue) visade utifrån intervjuerna på att konsumenterna uppfattar att 
de kanaler som bäst uppfyller kraven för faktorn är; Facebook och Hemsidan när det gäller båda 
företagen, H&M och Gina Tricot. Vidare till nästa nyckelfaktor gällande samvärdeskapandet 
är tillgång (access) där det visat sig att följande kanaler uppfyller främst kraven för faktorn; 
Hållbarhetsrapporten, hemsidan när det gäller båda företagen, till H&M tillkom även reklam på 
tv. Nästa faktor är riskbedömning (risk-benefits) där bästa kanalen som uppfyller flest rekvisit 
för faktorn var hållbarhetsrapporten, hemsidan när det gäller båda företagen och till H&M 
tillkom till viss del även reklam i butik. Nyckelfaktorn för transparens (transparency) visade 
sig att den bäst lämpade kanalen var hemsidan, hållbarhetsrapporten för båda företagen samt 
till viss del reklam på tv för H&M och Facebook till viss del för Gina Tricot. Faktorn som är 
den som tillhör till den utökade modellen kring samvärdeskapandet är teknisk hantering 
(technology management) och där visade det sig att Facebook var den kanal som bäst uppfyllde 
de punkter som krävs för denna faktor gällande båda företagen. Nedan visas en 
sammanställande bild utav kopplingen mellan klädföretagen, milleniumgenerationen och 
samvärdeskapandet utifrån CSR där emellan, se figur 5.1 nedan. Den dominerande kanalen 
oberoende på faktor visade på att hemsidan var den kanal som uppfattades att uppfylla flest 
nyckelfaktorer. Därefter kom hållbarhetsrapporten och facebook.  
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Figur 5.1: Koppling mellan klädföretag, milleniumgenerationen samt samvärdeskapande 
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6. Slutsatser och förslag till vidare forskning 
I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna från studien och där kapitlet avslutas med 
förslag till vidare forskning. 
     
6.1 Slutsatser 
För att börja detta kapitel är det viktigt och nödvändigt att ge en översikt på forskningssyftet 
och de forskningsfrågor som är framtagna för att svara på problemet. 

Forskningsyftet för denna studie är definierat som: 

”Syftet är att öka förståelsen för hur klädföretag kan kommunicera sitt CSR engagemang 
effektivt till Millenium generationen. Detta genom att öka förståelsen kring samvärdeskapandet 
som ingår i en god kommunikation och ett lyckat samspel mellan företag och konsument, samt 
se om det uppfylls i olika kommunikationskanaler.” 

FF 1: Vilken typ av CSR-aktiviteter kommunicerar klädföretag till Milleniumgenerationen? 

FF 2: Genom vilka kommunikationskanaler förmedlar klädföretagen sina CSR-aktiviteter till 
Millenium-generationen? 

FF 3: Hur kan samvärdeskapande mellan klädföretag och Milleniumgenerationen beskrivas 
när det gäller CSR?  

FF 1: Vilken typ av CSR-aktiviteter kommunicerar klädföretag till Milleniumgenerationen? 
Teorin kring den första forskningsfrågan stämmer överens med resultatet i denna studie. 
Resultatet visar att klädföretagen delar med sig olika mycket av sitt ansvarstagande. Precis som 
Carroll (1991) menar att CSR delas in i olika delar som var för sig representerar diverse nivåer 
av ansvarstagande; ekonomiskt ansvar, lagligt ansvar, etiskt ansvar samt filantropiskt ansvar. 
Denna studie har fokuserat på att titta på företagens miljöansvar och etiska ansvar och det visar 
tydligt att det etiska ansvaret är svårare för klädföretagen att dela med sig av till sina 
konsumenter. Det finns en tydlighet kring att företagen främst förmedlar sitt miljöansvar via 
sina kommunikationskanaler. Resultatet visar att det endast är CSR-aktiviteter i form av 
miljöansvar som förmedlas via hemsidan, i butik och via tv-reklam samt hållbarhetsrapporten, 
där informationen är lite mer ingående.  
 
Det etiska ansvaret informerades endast via hållbarhetsrapporten för båda företagen där det 
fanns en djupare inblick i arbetsförhållandena för arbetarna på fabrikerna där kläderna tillverkas 
och information kring transportförhållanderna. Förklaringen till att det inte finns en jämn balans 
kring informationen som företagen förmedlar ut när det kommer till deras etiska- och 
miljöansvar kan förklaras med Schmeltz (2012) beskrivning av att då konsumenterna anser att 
de aspekter av CSR som påverkar dem starkast är också de som är närmast dem personligen 
och är också de viktigaste. Därför kan det finnas förklaring till varför miljöaspekten visas mer 
än den etiska-aspekten kring CSR då konsumenter enklare kan relatera till företagets 
miljöansvar, samt att det etiska ansvaret kan anses känsligare att informera om vilket också 
leder till att kanalen som man väljer att använda för detta bör väljas med större omsorg. Tittar 
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man vidare på tidigare undersökningar som exempelvis genomfördes av Cone Communications 
& Echo (2013), så kom de fram till slutsatsen att ”Millenium generationen” visar störst 
engagemang kring CSR jämfört med andra generationer. Tidigare forskning har även förklarat 
att ”Millenium generationen” kommer att vara i frontlinjen när det kommer till konsumtion av 
etiskt- och miljövänliga produkter (Autio & Wilska, 2005). Vi kan inte uttala oss om 
”Millenium generationen” verkligen är den generation som visar störst engagemang kring CSR 
då inga jämförelser gjorts med andra generationer. Vi kan dock konstatera att utifrån 
intervjuerna så visade det sig att respondenterna inte väljer att konsumera etiska- och 
miljövänliga produkter i den omfattning som tidigare forskning visat. Resultatet kan förklaras 
med att majoriteten (8 av 10) som intervjuades var studenter och ansåg att prisfrågan stod högre 
upp på prioriteringslistan vid val av klädesplagg än hållbarhetsfrågan. Man kan därmed anta att 
”Millenium generationen” i sig även kan delas in i fler underkategorier; ”studerande” samt 
”icke studerande” och resultaten skulle i sin tur kunna se annorlundare ut. Undersökningen som 
genomfördes av Cone Communications & Echo (2013) visade på att ”Millenium generationen” 
hade en medvetenhet och engagemang kring CSR. Det visades från resultaten att det inte 
stämmer in helt, då den medvetenheten kring miljöprodukterna var större än kring de etiska 
produkterna. Det kan förklaras med att det inte finns lika stort utbud av etiska produkter, men 
även som tidigare visats är att företagen inte har lika lätt att informera sina konsumenter om 
deras etiska ansvarstagande. Det bör därför finnas en större särskiljande faktor kring begreppet 
CSR och medvetenheten kring det. Detta då begreppet CSR delas upp i flera underkategorier 
och medvetenheten kring underkategorierna, som till exempel miljöansvar och etiskt ansvar, 
skiljer sig i större grad. 
 
FF 2: Genom vilka kommunikationskanaler förmedlar klädföretagen sina CSR-aktiviteter till 
Millenium-generationen? 
Genom analys av den insamlade empirin samt intervjuerna har flertalet likheter identifierats 
med den teoretiska referensramen som skapats men även olikheter som skiljer sig från den 
teoretiska referensramen. 
 
De olika kanalerna som företagen använder för att kommunicera ut sitt CSR-arbete och 
aktiviteter är enligt Øyvind et al. (2011) indelade i fyra olika typer; CSR-kommunikation genom 
icke-finansiella rapporter, CSR-kommunikation genom internet och sociala medier, CSR-
kommunikation genom reklam av varumärkets image, CSR-kommunaktion genom samarbeten 
med idiellaorganisationer. Resultaten som samlats in utifrån empirin kring dokumentationerna 
vid fallstudierna och intervjuerna visade på att alla fyra olika typer av CSR-kommunikation var 
representerade, men i större och mindre grad för båda företagen. 
 

x CSR-kommunikation,finansiella rapporter; Hållbarhetsrapporten 
x CSR-kommunikation, internet och sociala medier; Hemsidan och facebook. Till viss del 

via instagram som mer används som inspiration enligt respondenterna. 
x CSR-kommunikation, reklam av varumärkets image; Via butik med etiketter på 

klädesplaggen samt via reklam på tv. 
x CSR-kommunaktion, samarbeten med idiellaorganisationer; UNICEF, WaterAid. 
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H&M och Gina Tricot använder sig båda av icke-finansiella rapporter, internet och sociala 
medier samt reklam. Respondenterna uppfattade CSR-kommunikation genom internet och 
sociala medier samt CSR-kommunikation genom reklam av varumärkets image främst. 
Majoriteten (8 av 10) av de tillfrågade använder facebook, instagram eller tittar på tv flera 
gånger per dag vilket påvisar på att de medverkande intervjupersonerna är tillräckligt aktiva i 
de olika kanalerna för att kunna ge utvecklande svar. Det var även majoriteten som svarade att 
de ansåg att de tyckte det var viktigt att företag tar sitt ansvar och engagerar sig i miljöfrågor 
dock så svarade de flesta att miljömärkta kläder var ingenting de prioriterade först i val av 
klädesplagg utan det som låg högre på listan var pris och samt utseende/material på 
klädesplagget. Detta kan tänkas bero på att en del av tillfrågade fortfarande studerar vilket 
betyder att de inte har samma förutsättningar som en person med en vanlig inkomst. De visade 
sig att de flesta ville ha information om företagens hållbarhetsarbete via etiketter på varor och 
via information på hemsidan. Det visar på att respondenterna gärna möts av informationen 
direkt på de kanaler där de kan genomföra ett köp, i butik eller på hemsidan där de kan handla 
elektroniskt i H&M’s webbutik. Detta visar på att man önskar ha informationen till hands och 
tillgänglig när beslut tas, det är antagligen i butiken som man kan resonera kring om man ska 
köpa ett miljömärkt plagg eller inte.  

Att respondenterna främst uppfattar och vänder sig till kommunikation genom internet och 
sociala medier, kan förklaras med att det har att göra med den tvåvägs-symmetriska 
kommunikationsmodellen som uppmuntrar till en dialog mellan företag och intressenter 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004). Genom hemsida och facebook har konsumenter en möjlighet 
att ömsesidigt föra en dialog med företag, vilket kan leda till värdeskapande för båda parter. 
Under intervjuerna så visade det sig att respondenterna använde sig av internet och sociala 
medier varje dag, vilket kan vara en förklaring varför många uppfattar CSR-kommunikation 
genom internet och sociala medier i så stor grad. Det är lättillgängligt och konsumenter känner 
sig bekväm i användandet av internet och sociala medier, vilket kan vara en förklaring till att 
denna kanal fungerar bra för företag vid informationsspridning och samvärdeskapande. 
Resultatet kan förklaras med att intervjuerna genomfördes på en generation som klassas som 
att vara ”internet generationen” (Autio & Wilska, 2005), som ständiga är uppkopplade mot 
internet vilket ger ännu en förklaring till varför just denna kanal användes mer än någon annan. 

Majoriteten av respondenterna hade även uppfattat företagens CSR-kommunikation genom 
reklam av varumärkets image, till exempel via etiketter på kläder samt reklam på tv och i butik. 
Respondenterna hade främst uppfattat CSR-kommunikationen som företagen ville förmedla 
genom etiketter på kläderna. Detta kan bero på att när man som konsument går i butikerna och 
söker information om storlek samt pris på klädesplagg, så finns etiketten med CSR-information 
tillsammans med etiketten om pris och storlek. Vilket gör att konsumenter lätt blir medveten 
om denna information även om de inte aktivt skulle söka efter den. Här visar det även på ännu 
en gång på att just de intervjupersoner som deltog i intervjuerna sätter hållbarhetsfrågan och 
CSR-aktiviteterna något längre ner på prioriteringslistan än vad undersökningar påvisat 
tidigare. Som till exempel en undersökning som utfördes av Nielsen (2014), där de visade sig 
att ”Millenium generationen” är den generation som intresserar sig mest för CSR-frågor. 
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En annan kanal som respondenterna uppskattade var CSR-kommunikation genom icke-
finansiella rapporter. Denna kanal har i grunden tre mål; att besvara intressenters vilja om 
transparens, integrera hållbara processer och rutiner i företagets verksamhet samt ändra fokus 
från sådant som kan vara negativt för företaget (Øyvind et al., 2011). Respondenterna upplevde 
att denna kanal fungerade väl då den innehåller mer ingående information om företags CSR-
aktiviteter. Genom denna kanal visar företag på transparens vilket uppskattas av konsumenter 
och ger en positiv bild av företaget i konsumenternas ögon. Detta resultat stämmer inte överens 
om Schmeltz (2012) tanke om att konsumenter inte söker information genom externa källor så 
som hållbarhetsrapporter utan att konsumenterna istället väljer kanaler som ligger dem närmare 
personligen så som hemsidor. Resultatet visar på att konsumenter väljer att använda 
hållbarhetsrapporten då de vill ha djupgående information om företagens CSR-aktiviteter men 
väljer hemsidan som ett första steg. Respondenterna upplevde att H&M delade med sig av 
information i hållbarhetsrapporten som är relevant för konsumenter. De upplevde också att 
trovärdigheten för företaget ökar då det ger en bild av att företaget vill arbeta hållbart, vilket är 
något som efterfrågas mer och mer av konsumenter. Gina Tricot delade med sig av samma 
information men inte alls i lika stor omfattning som H&M. 

Den sista kanalen som företag använder sig av för att kommunicera ut sina CSR-aktiviteter är 
genom samarbeten med ideella organisationer, via dokumentationerna från fallstudierna 
framkom det att Gina Tricot har samarbete med ideella organisationen UNICEF på deras 
hemsida. På H&Ms hemsida står det att de jobbar med ideella organisationer inom H&M 
Foundations flaggskeppsprogram i samarbete med WaterAid. Det visar på att båda företagen 
engagerar sig i fler CSR-aktiviteter än endast deras egna arbeten. Deras arbete är större än 
endast kring deras egen organisation och stämmer också överens med teorin där Øyvind, 
Bartlett & May, 2011 förklarar att då företag inte kan lösa globala problem ensam, vänder de 
sig till andra organisationer som är drivna i dessa frågor och tillsammans kan de driva dessa 
frågor längre. Genom dessa samarbeten öppnas det möjligheter för att kunna skapa nya 
relationer, vilket i sin tur gör det möjligt för att forskare ska kunna bredda de teoretiska 
ansatserna och dokumentera de egenskaper som kan utvecklas från dessa relationer vilket också 
stärker trovärdigheten för konsumenterna i CSR- frågan. 
 
FF 3: Hur kan samvärdeskapande mellan klädföretag och Milleniumgenerationen beskrivas 
när det gäller CSR? 
Teorin kring den tredje forskningsfrågan bygger på Samvärdeskapandet mellan klädföretag och 
Milleniumgenerationen och kan beskrivas med hjälp av den utvecklade DART-T modellen och 
i sin tur med hjälp av CSR-kommunikationen och dess kanaler. De olika kanalerna som 
företagen använder för att kommunicera ut sitt CSR-arbete och aktiviteter är indelade i fyra 
olika typer enligt Øyvind et al. (2011); CSR-kommunikation genom icke-finansiella rapporter, 
CSR-kommunikation genom internet och sociala medier, CSR-kommunikation genom reklam 
av varumärkets image, CSR-kommunaktion genom samarbeten med idiellaorganisationer. 
 
Precis som Russo Spena, Caridà, Colurcio & Melia (2012) förklarat det så har även resultaten 
i den här studien visat att DART- modellen kan används för att analysera samvärdeskapande på 
ett praktiskt sätt. Modellen byter fokus från företag till konsumenterna och deras behov och 
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önskemål på hur företaget kan möta konsumenterna på effektivare sätt samt hur företag kan 
generera ökat värde för konsumenterna.  Det har tydligt visats kring resultaten att de 
kommunikationskanaler som anses vara mest uppskattade av konsumenterna är också de 
kanaler som uppfyller flest av de faktorer som DARTT modellen bygger på. 
 
Den dominerande kanalen oberoende på faktor visade på att hemsidan var den kanal som 
uppfattades att uppfylla flest nyckelfaktorer. Därefter kom hållbarhetsrapporten och facebook. 
Ska man gradera utifrån denna studie så bör klädföretag, som vill nå ut till sina konsumenter 
med sina CSR-aktiviteter men även skapa samvärde med sina konsumenter, fokusera på 
följande typer av kanaler: 
 

1. CSR-kommunikation genom internet och sociala medier: Där fokuseringen ska ligga på 
en innehållsrik hemsida med tillgänglig information men som inte ska kännas 
påträngande. En lösning är en sektion på hemsidan som tydligt informerar om att där 
kan man som konsument hitta information kring företagets CSR-aktiviteter om så 
önskas, samt en välutvecklad sökfunktion. Där till ska man som företag ha en bra 
utvecklad facebook-hemsida där fokuseringen ska ligga på att svara på frågor och 
informera konsumenterna kring deras CSR-aktiviteter. 
 

2. CSR-kommunikation genom icke-finansiella rapporter: Här bör fokuseringen ligga på 
en lätttillgänlig hållbarhetsrapport med all information som man kan hitta kring 
företagets CSR-aktiviteter, den ska vara djupgående och till en fördel om den finns 
tillgänglig i PDF-format då den även kan användas till sökning av information och i sin 
tur ökar samvärdeskapandet då ännu en nyckelfaktor uppfylls. 
 

3. CSR-kommunikation genom reklam av varumärkets image: Här ska fokuseringen ligga 
på reklam i butik och specifikt på etiketteringen på kläderna. 

 
Utöver dessa tre typer gällande uppdelningarna kring kanalerna kan man tänka sig att 
klädföretagen kan komplettera med viss information på instagram, som mest ska fungera som 
en inspiration och påminnelse kring företagets engagemang. Samt information via reklam på 
tv, som även här inte ska finnas till syfte att informera utan snarare påminna konsumenter om 
deras CSR-aktiviteter och deras engagemang. 
 
När det kommer till Millenium-generationen så visar det på att så som teorin säger om 
generationen och deras medvetenhet överensstämmer inte helt när det kommer till verkligheten 
och vad denna studie visar på. De visade sig att medvetenheten kring CSR och hållbarhet fanns 
till viss del men för många fanns det inte utrymme att ta hänsyn till detta då det oftast ansågs 
vara en prisfråga. Mer än hälften av de intervjupersoner som intervjuades var studenter eller 
nyligen fått sitt första jobb efter studierna vilket förklarar det med att prisfrågan väger tyngre 
än vad det kanske gör för andra “äldre” generationer som inte är lika uppmärksammade när det 
kommer till CSR. 
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Det visar sig att Millenium-generationen är aktiva på i princip alla kanaler som studerats 
förutom hållbarhetsrapporten. Men när det specifikt kommer till att titta på CSR-information 
så visar det sig att intervjupersonerna väljer att använda sig av hållbarhetsrapporten för att hitta 
information kring klädföretagens CSR-aktiviteter, efter hemsidan och facebook. Så man kan 
inte dra någon konkret slutsats kring att Milleniumgenerationen endast skulle använda sig av 
vissa specifika kanaler utan man måste ta hänsyn till vilken fråga som man är intresserad av att 
leta reda information om. Intervjuerna har även visat att intervjupersonerna registrerat 
klädföretagens CSR-aktiviteter via andra kanaler som inte valdes att ha med i undersökningen 
nämligen, bloggar som riktat sig mot livsstil och mode och även plagg som kungligheter valt 
att bära, som i sin tur lett till att en del respondenter registrerat klädesplagget och i sin tur 
företaget och dess arbete med hållbarhetsfrågan. I denna punkt visar det på att teorin inte 
uppmärksammat dessa kanaler vilket också kan förklaras med att det är relativt nya kanaler som 
är på frammarsch. I och med den tekniska utvecklingen som sker kan man tänkas ana att Øyvind 
et al. (2011) teori kring de olika kanalerna som företagen använder för att kommunicera ut sitt 
CSR-arbete och aktiviteter kommer att förändras och utvecklas. Resultatet i denna studie visar 
att möjlighet till utveckling i form bloggar och kändisar i den ena typen; CSR-kommunikation 
genom internet och sociala medier och det känns inte omöjligt att just denna kanal kan komma 
att breddas med tiden. 
 
6.2 Återkoppling till syfte 
Syftet med studien var att öka förståelsen för hur klädföretag kan kommunicera sitt CSR 
engagemang effektivt till milleniumgenerationen. Detta genom att öka förståelsen kring 
samvärdeskapandet, där en god kommunikation och ett lyckat samspel mellan företag och 
konsument ingår, samt att se ifall det uppfylls i vardera kommunikationskanal. Sedan 
utvecklades en teoretisk referensram utifrån teorier och modeller, där 
kommunikationsprocessen är den modell som visar på vart i processen som avkodningen sker 
och alltså den del i processen som fokuseringen i uppsatsen ligger. Därtill kommer kanaler för 
CSR-kommunikation och typer av CSR kommunikation från företagets håll, där själva 
meddelandet i kommunikationsprocessen skapas. Sen är det samvärdeskapandet som är den 
modell som kopplas till konsumenten som i detta fall är mottagaren av meddelandet som 
företaget skickar ut. 
 
Resultatet visar att det är vissa kommunikationskanaler som milleniumgenerationen är mer 
mottagliga mot jämfört med andra när det kommer till just information om företagens CSR 
aktiviteter. De kanaler som visade sig är bäst att använda sig av när det kommer till att informera 
sina konsumenter om sina CSR aktiviteter var hållbarhetsrapporten, hemsidan och facebook. 
Hållbarhetsrapporten som hjälpmedel för att hitta djupare information om företagens CSR-
aktiviteter, hemsidan för att ha informationen lättillgänglig men även som ett användbart 
verktyg för att söka upp information. Facebook är den kanal som inte anses ha eller bör ha 
information om CSR utan ska kunna användas som en väg för en enklare kontakt med företagen 
där man kan ställa frågor och få svar snabbt. Det finns även kanaler som företag bör använda 
som ett komplement till sin informationsspridning som via intervjuerna visade sig hade en viss 
inverkan på respondenternas medvetenhet. Först visades sig att reklam i butik i form av etiketter 
var uppskattat och efterfrågades mer. Etiketten med CSR-information sitter tillsammans med 
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etiketten om information gällande pris och storlek vilket också gör att konsumenter lättare blir 
medveten om denna information även om de inte aktivt skulle söka efter den. Därefter ansåg 
det flesta att instagram användes som en inspirationskälla som till viss del kunde inverka på 
deras nästa köp. Samma sak gällde även när det kom till tv-reklamen som visade på att 
intervjupersonerna indirekt påverkades och tog till sig reklamen vilket i längden visades i val 
av företag vid sitt nästa köp.  
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
Att undersöka kommunikationsprocessen har genomförts i många studier tidigare och även 
kring fokuseringen på avkodningen (decode). Det finns relativt mycket forskning gjord kring 
detta och specifikt mellan överföringen av meddelandet mellan företag och konsument. Vi har 
dock inte funnit en studie som fokuserat på samvärdeskapandet mellan företag och konsument, 
där fokuseringen legat på konsumentperspektivet och varit riktad mot klädföretag. Vi föreslår 
att liknande studier med flera företag med i fallstudien för att se om resultaten skulle 
förändras.  Då studien är begränsad till sin omfattning så är ett förslag att i framtida forskning 
studera hur fler klädföretag kommunicerar ut sitt ansvarstagande, där begränsningen hade 
kunnat breddas till omfång. Alltså att det inte endast är begränsat till det etiska - och 
miljömässiga ansvarstagandet, utan även de andra delarna som enligt Carroll (1991)  ingår i 
den uppdelning som CSR delas in i. Det skulle även vara intressant att replikera studien i flera 
städer för att se om milleniumgenerationens uppfattningar och medvetenheter ser olika ut i olika 
städer eller om man kan dra en generell slutsats oberoende på vilken storlek på stad som 
intervjupersonerna lever i. Samt att undersöka ifall det är någon skillnad mellan kön, då studien 
som gjorts endast varit riktad mot kvinnor.  
 
Har man möjlighet till att göra en ännu större studie så skulle det även vara intressant att utvidga 
studien internationellt och se hur företag och konsumenter gör olika. Det kan även finnas en 
intressant synvinkel i att applicera studien på ett företag som arbetar med att sälja andra varor 
som exempelvis matbutiker eller butiker som säljer inredning. Det skulle eventuellt visa på att 
medvetenheten hos konsumenterna kring företagets CSR-aktiviteter ser olika ut beroende på 
vilka varor de producerar och säljer. Det skulle även vara intressant att bredda studien och titta 
utifrån båda sidorna det vill säga konsumentperspektivet samt företagsperspektivet, men även 
titta på andra kommunikationskanaler så som youtube och LinkedIn. Det skulle i sin tur ge en 
större bredd i studien samt förhoppningsvis ge en större förståelse kring varför konsumenter 
väljer att använda de olika kanalerna som de väljer att utnyttja. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Check-lista inför Dokumentation i butik 
 

x Första anblicken, vad ser du precis vid entrén? eller utanför butiken? 
x Finns det information vid kassorna? 
x Finns det information i eller precis utanför provhytterna? 
x Hur använder butiken sig av sina skyltar, finns det affischer? 
x Finns det märkning på kläde?r 
x Finns det en tanke kring placeringen av de märkta kläderna? 

 
Tillvägagångssätt: 
 

x Fota 
x Anteckna 

 
Butiker för observation: 
 
H&M 
 
Luleå, Storgatan (Shopping-gallerian) 
 
Stockholm, Sergelgatan och Hamngatan 
 
Gina Tricot 
 
Luleå, Storgatan (Shopping-gallerian) 
 
Stockholm, Sveavägen och Sergelgatan 
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Bilaga 2 

 

Ord som bör beskrivas för intervjupersonen innan: Hållbara produkter, hållbara kläder samt 
förklaring kring vad CSR är och riktas mot i denna uppsats. 

 

Intervju-guide 

Allmänna frågor: 

1. Ålder? 

2. Använder du facebook, instagram, tittar på tv (reklam)? svarsalternativ: Flera ggr. per dag, 
Någon gång varje dag, Varje vecka, Varje månad, Mindre än en gång/månad, Aldrig 

3. När du ska köpa kläder, hur viktigt är det för dig att klädföretaget jobbar med miljöfrågor?  

4. När du ska köpa kläder, hur viktigt är det för dig att klädföretaget jobbar med etiska frågor? 
(som t.ex. att företagen avstår från barnarbete)?  

5. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna medvetet valt att köpa miljömärkta eller etiskt 
märkta varor/tjänster? 

6. Har du någon gång köpt miljömärkta kläder? Följdfråga: Varför/varför inte? 

7. Har du någon gång köpt etiskt framställda kläder? Följdfråga: Varför/varför inte? 

8. Brukar du köpa miljömärkta kläder? Följdfråga: Varför/varför inte? 

9. Brukar du köpa etiskt framställda kläder? Följdfråga: Varför/varför inte? 

10. Är det viktigt för dig som konsument att få information om klädföretagens 
hållbarhetsarbete? 

11. På vilket sätt skulle du vilja ha information om H&M’s/ Gina tricot’s hållbarhetsarbete? 
(Etikettering på varor, skyltning i varuhus, information i hemsidan, reklam, information från 
media, information från ideella organisationer, information i sociala medier, information från 
vänner och familj, information via mail, information via sms, annat) 

 

Vad av följande känner du till?  

(till dessa frågor finns bilder på  skyltningar, instagram-bilder och bilder från hemsidan för att 
säkerställa att man är extra tydlig, se bilaga) 

 

1. Hur ofta väljer du klädföretagen H&M eller Gina Tricot när du ska handla kläder? (ofta, 
ganska ofta, sällan, nästan aldrig) 

 

 



 

104 
 

2. Hur har du fått reda på att H&M/Gina Tricot arbetar med hållbarhet? (produkters etiketter, 
butiksskyltning, reklam, hemsida, Sociala medier, Ideella organisationer, har inte fått reda på 
det) 

 

H&M 

1. H&M säljer produkter som tar extra hänsyn till människor och miljö, tex H&M’s 
koncept ”Conscious”. Känner du till att H&M säljer sådana produkter?, hur har du fått 
reda på detta?(via vilken kanal) 

2. H&M’s koncept “Conscious” (se bild 1,2)? Är detta något du känner till? hur har du 
fått reda på detta?  

3. H&M’s arbete “H&M Conscious Foundation”?(se bild 3) Är detta något du känner 
till?  hur har du fått reda på detta?  

4. H&M’s koncept “Garment collection” (se bild 4)? Är detta något du känner till?  hur 
har du fått reda på detta?  

 

 Gina tricot 

1. Ginatricot säljer produkter som tar extra hänsyn till människor och miljö, t.ex. 
Ginatricot’s arbete med ”the good projcet”. Känner du till att Ginatricot säljer sådana 
produkter? hur har du fått reda på detta?(via vilken kanal) 

2. Ginatricot arbete med “The good project”? (se bild 1) Är detta något du känner till? hur 
har du fått reda på detta?  

3. Ginatricot samarbete med UNICEF? (se bild 2) Är detta något du känner till? hur har 
du fått reda på detta?  

 

Kommunikationskanaler: 

 

Öppen fråga:  

1. När du ska köpa kläder, var söker du vanligtvis information om produkten innan 
köpet?   Följdfråga: Varför/ varför inte? 

2. Använder du dig av hållbarhetsrapporter för att hitta information kring 
produkterna/kläderna? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

3. Upplever du att hållbarhetsrapporter är ett bra sätt att hitta information om företagets 
CSR-arbete? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

4. Använder du dig av Facebook för att hitta information kring produkterna/kläderna? 
Följdfråga: Varför/ varför inte? 

5. Upplever du att facebook är ett bra sätt att hitta information om företagets CSR-arbete? 
Följdfråga: Varför/ varför inte? 

6. Använder du dig av instagram för att hitta information kring produkterna/kläderna? 
Följdfråga: Varför/ varför inte?  
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7. Upplever du att instagram är ett bra sätt att hitta information om företagets CSR-arbete? 
Följdfråga: Varför/ varför inte? 

8. Använder du dig av reklam för att hitta information kring produkterna/kläderna? 
Följdfråga: Varför/ varför inte? 

9. Upplever du att reklam på tv är ett bra sätt att hitta information om företagets CSR-
arbete? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

10. Använder du dig av butiksreklam för att hitta information kring produkterna/kläderna? 
Följdfråga: Varför/ varför inte? 

11. Upplever du att butiksreklam är en god informationsspridare när det kommer till 
företagets (hm eller gina tricot) CSR-arbete? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

Samvärdeskapande (till det frågor som det ska besvaras utifrån, kanal xxx så ska man svara 
utifrån följande kanaler; hållbarhetsrapporten, hemsidan, facebook, instgram, reklam i butik, 
reklam på tv) 

H&M 

Dialog (Dialogue) 

1. Upplever du som konsument ett engagemang gentemot företaget, att föra en dialog 
gällande företagets CSR-arbete ifall du har åsikter/funderingar kring det? Följdfråga: 
Varför/ varför inte? 

2. Upplever du som konsument att du kan använda kanal xxx för att framföra frågor, 
funderingar kring exempelvis företagens CSR-aktiviteter, eller framföra åsikter och 
tankar som du vill dela med dig av till företaget? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

Tillgänglighet (Access) 

 

1. Upplever du att följande kanal, xxx ger dig information och kunskap kring H&M’s 
hållbarhetsarbete (CSR-arbete)? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

2. Upplever du att kanal xxx fungerar som ett bra verktyg att använda för att söka upp/få 
information om H&M’s CSR-arbete? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

3. Använder du följande kanal, xxx för att hitta information om företagens CSR-arbete 
eller som “förberedelse” inför ett potentiellt köp? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

4. Upplever du att du bör ha erfarenhet kring användandet av kanal xxx, för att hitta 
information om företagens CSR-arbete? Följdfråga: Varför/ varför inte?  
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Riskbedömning (Risk-benefits) 

 

1. Tycker du att det finns tillräckligt med information om kläderna, gällande till exempel 
tillverkning/material, via följande kanal xxx? Följdfråga: Varför/ varför inte? vart 
hittar du den informationen och var saknas den? 

 

2. Upplever du som konsument att du får tillräckligt med information gällande de fördelar 
eller nackdelar ett klädesplagg har, kopplat till CSR? Följdfråga: Varför/ varför inte? 
(t.ex. bidrag till olika hjälporganisationer, allergi reaktioner som kan förekomma, 
påverkan på miljön vid produktion av produkten) 

 

3. Visas fördelar eller nackdelar ett klädesplagg har genom följande kanal, xxx? 
Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

Transparens (Transparency) 

 

1. Upplever du som konsument att H&M ger relevant information gällande CSR till dig 
genom kanal xxx? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

2. Om du som konsument skulle ha funderingar kring företagets (H&M’s) 
hållbarhetsarbete eller ett klädesplaggs tillverkning, via följande kanal xxx, upplever 
du/tror du att du skulle få svar/ få dina funderingar besvarade? Följdfråga: Varför/ 
varför inte? 

 

3.   Upplever du att företaget är ärlig gentemot dig som konsument? (med syftning på 
hållbarhetsarbete, eventuella negativa påverkningar de kan ha på miljön) via följande 
kanal, xxx? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

3. Upplever du att företaget är öppen och möter dina krav som konsument gällande CSR, 
när det kommer till följande kanal xxx? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

Teknisk hantering (Technology management) 

 

1. Upplever du att företaget uppmuntrar dig som konsument att aktivt delta/engagera dig i 
företagets CSR-arbete via webb-plattformar? Följdfråga: Varför/ varför inte?  
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2. Upplever du som konsument att du lättare engagerar dig och integrerar  med de företag 
som finns på webb-platformer, som tex facebook och instagram? Följdfråga: Varför/ 
varför inte? 
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Gina Tricot 

 

Dialog (Dialogue) 

1. Upplever du som konsument ett engagemang gentemot företaget, att föra en dialog 
gällande företagets CSR-arbete ifall du har åsikter/funderingar kring det? Följdfråga: 
Varför/ varför inte? 

2. Upplever du som konsument att du kan använda kanal xxx för att framföra frågor, 
funderingar kring exempelvis företagens CSR-aktiviteter, eller framföra åsikter och 
tankar som du vill dela med dig av till företaget? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

Tillgänglighet (Access) 

 

1. Upplever du att följande kanal, xxx ger dig information och kunskap kring Gina’s 
hållbarhetsarbete (CSR-arbete)? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

2. Upplever du att kanal xxx fungerar som ett bra verktyg att använda för att söka upp/få 
information om Gina’s CSR-arbete? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

3. Använder du följande kanal, xxx för att hitta information om företagens CSR-arbete 
eller som “förberedelse” inför ett potentiellt köp? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

4. Upplever du att du bör ha erfarenhet kring användandet av kanal xxx, för att hitta 
information om företagens CSR-arbete? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

Riskbedömning (Risk-benefits) 

 

1. Tycker du att det finns tillräckligt med information om kläderna, gällande till exempel 
tillverkning/material, via följande kanal xxx? Följdfråga: Varför/ varför inte? Vart 
hittar du den informationen och var saknas den? 

 

2. Upplever du som konsument att du får tillräckligt med information gällande de fördelar 
eller nackdelar ett klädesplagg har, kopplat till CSR? Följdfråga: Varför/ varför inte? 
(t.ex. bidrag till olika hjälporganisationer, allergi reaktioner som kan förekomma, 
påverkan på miljön vid produktion av produkten) 
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3. Visas fördelar eller nackdelar ett klädesplagg har genom följande kanal, xxx? 
Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

  

 



 

110 
 

Transparens (Transparency) 

 

1. Upplever du som konsument att Gina tricot ger relevant information gällande CSR till 
dig genom kanal xxx? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

2. Om du som konsument skulle ha funderingar kring företagets (Ginatricot’s) 
hållbarhetsarbete eller ett klädesplaggs tillverkning, via följande kanal xxx, upplever 
du/tror du att du skulle få svar/ få dina funderingar besvarade? Följdfråga: Varför/ 
varför inte? 

 

3. Upplever du att företaget är ärlig gentemot dig som konsument? (med syftning på 
hållbarhetsarbete, eventuella negativa påverkningar de kan ha på miljön) via följande 
kanal, xxx? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

4. Upplever du att företaget är öppen och möter dina krav som konsument gällande CSR, 
när det kommer till följande kanal xxx? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

Teknisk hantering (Technology management) 

 

1. Upplever du att företaget uppmuntrar dig som konsument att aktivt delta/engagera dig i 
företagets CSR-arbete via webb-plattformar? Följdfråga: Varför/ varför inte? 

 

2. Upplever du som konsument att du lättare engagerar dig och integrerar  med de företag 
som finns på webb-platformer, som tex facebook och instagram? Följdfråga: 
Varför/Varför inte? 

 

  

 



 

111 
 

Bilagor 

 

H&M 

Bild 1, “Conscious” (hemsidan)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

112 
 

Bild 2, “Conscious” (instagram) 

 

 

 

  

 



 

113 
 

Bild 3, H&M Foundation, (Hemsidan) 
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Bild 4, Garment Collection, (Hemsidan) 

 

 

 

 
 
 

  

 



 

115 
 

Gina Tricot 

Bild 1, “The good project” (Hemsidan) 

 

 

Bild 2, Samarbetet med UNICEF (Hemsidan) 

 

 

 

 


