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Sammanfattning/abstract 

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept that is growing increasingly important, 

with more and more companies acknowledging that they have an obligation to the 

environment in which they operate. We were interested in inquiring into why companies 

chose to do so, even though there are no laws that condition them to engage in CSR. One 

answer to this might be that companies use CSR as a way to distinguish themselves from the 

competition as well as to gain trust and goodwill from the stakeholders. When it comes to 

Corporate Social Responsibility, the question is no longer whether or not companies should 

engage in it, but how they can gain competitive advantage by doing so.  

 

This study aims at providing a framework for possible ways of integrating CSR and 

branding, as well as different strategies for CSR-communication. We also tried to define 

how, and why, consumers respond to CSR-initiatives. We based our case study on the 

Swedish fashion brands Gina Tricot and Nudie Jeans, two companies that have both chosen 

to undertake CSR- and sustainability efforts. The study’s foundation lies on material from 

our conducted in-depth interviews and quantitative survey, as well as former studies on the 

subject. We sought to understand how and why companies engage in CSR-activities, how the 

two companies have chosen to incorporate CSR in their branding, how they communicate 

this both internally and externally, and finally how the CSR-efforts are perceived by the 

average consumer and influence their view of the brand. The theoretical framework relies on 

earlier studies and research regarding CSR, branding, different strategies for CSR-

communication, as well as theories regarding how the consumers respond to CSR.  

 

Our analysis highlights the way our chosen companies have underestimated the degree to 

which consumers want to learn about the companies’ CSR-efforts, as well as how they wish 

to be informed. The result from our survey implies that the consumers have an interest in 

learning about companies’ CSR-programs and that such efforts for the most part will be 

beneficial when it comes to the stakeholders’ view of the company.  

Key words: Corporate Social Responsibility, Sustainability, Branding, Communication, 

Stakeholder Management  
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Förord 

 

Den här kandidatuppsatsen i media- och kommunikationsvetenskap är skriven vid JMK, 

Stockholms universitet höstterminen 2013. Uppsatsen handlar dels om hur de två svenska 

modeföretagen Gina Tricot och Nudie Jeans har valt att i sin branding och kommunikation 

använda sig av CSR- och hållbarhetsarbete för att bygga sitt varumärke, och dels om hur 

konsumenten idag värderar CSR, vad de anser att begreppet betyder och hur de uppfattar 

företag som väljer att ha detta på sin agenda. Ämnet är valt då vi såg stora möjligheter för ett 

ganska specifikt och nytt område inom marknadsföring och kommunikation för företag idag 

att använda sig av. Samt att vi båda två hade ett tidigare intresse för CSR- och 

hållbarhetsfrågor. 

 

Att skriva vår uppsats har varit otroligt givande och intressant. Vi har lärt oss mycket under 

höstens gång och kommer ta med oss flera viktiga lärdomar in i framtiden. 

 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka vår handledare Bo Mårtenson som varit till stor hjälp och 

väglett oss på bästa sätt med ett brinnande engagemang. Vi vill även rikta ett tack till Marcus 

Bergman, Hållbarhetschef på Gina Tricot och Sandya Lang, CSR-ansvarig på Nudie Jeans, 

som tog sig tid att träffa oss och svara på våra frågor. 

 

 

 

 

 

_________________________   ________________________ 

 

Tora Grape      Charlotte Ludt 

 

Stockholm 2014-01-08 
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1. Inledning 

 

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.  

If you think about that, you’ll do things differently” 

- Warren Buffett. 

 

Vi har tagit fasta på Warren Buffets ord om vikten av att bygga ett gott rykte och anseende. 

Att en tydlig kommunikation av ett företags CSR-agenda skulle ha möjlighet att förbättra ett 

företags anseende och rykte är vad vi försökt kartlägga i våra studier. CSR är ett aktuellt 

ämne och det kommer ständigt nya regler att förhålla sig till. Då begrepp som 

klimatförändringar, arbetsvillkor och hållbar utveckling är på agendan har CSR blivit alltmer 

viktigt och omdiskuterat.  Vi ser modebranschen som den bransch som fått förändra sig mest. 

Framför allt då branschen är en symbol för konsumtionssamhället och ofta befunnit sig i 

blåsväder på grund av sitt arbete i utvecklingsländer.  

Förkortningen CSR, Corporate Social Responsibility, kan översättas med 

“Företagens Sociala Ansvar” eller “Företagens Samhällsansvar” (Grafström, Göthberg & 

Windell 2010:28). Utgångspunkten för CSR är en teori om sociala kontrakt och man 

argumenterar för att företag har en stor roll i samhället. Det är med tanke på den rollen 

företag behöver ta sitt ansvar och agera på ett sätt som stäcker sig bortom företagsvinster 

(Dahlén & Lange 2011:438). Corporate Social Responsibility är ett brett och svårdefinierad 

begrepp som lett till debatt, både kring vad begreppet betyder och hur viktigt CSR faktiskt 

kan sägas vara. Centralt i debatten ligger frågan om vilket socialt ansvar ett företag 

egentligen har. Är det inte längre tillräckligt att företagen fokuserar på det som alltid har 

varit deras främsta uppgift - att tjäna pengar?  

 

“Creating a strong business and building a better world are not 

conflicting goals – they are both essential ingredients for long-term 

success” 

- William Clay Ford Jr. Executive Chairman, Ford Motor Company. 
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1.1 Syfte 

 

Vi har valt att göra en fallstudie av två svenska modeföretag: Gina Tricot och Nudie Jeans. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Gina Tricot och Nudie Jeans har valt att arbeta 

med CSR i sitt varumärkesbyggande, hur de kommunicerar detta internt och externt samt hur 

konsumenten uppfattar begreppet CSR. Vårt syfte har alltså två delar, där den ena fokuserar 

på varumärkens CSR-arbete och deras kommunikation av detta, och den andra delen 

fokuserar på konsumenterna och vilken kunskap och inställning de har om/till CSR.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

Följande frågeställningar har tagits fram för vår fallstudie. Vi har valt två stycken deskriptiva 

frågeställningar för att beskriva hur CSR-insatsen ser ut hos båda företagen samt hur de 

väljer att kommunicera detta. Vår sista frågeställning är mer förklarande och skall hjälpa oss 

komma fram till konsumentens syn på CSR och försöka hitta förklaringar till varför attityden 

ser ut som den gör samt om CSR är en nödvändighet ur konsumentens perspektiv.  

 

 Varför och hur har Nudie Jeans och Gina Tricot valt att arbeta med CSR- och 

hållbarhetsfrågor? 

 Hur använder sig Nudie Jeans och Gina Tricot av CSR i sin branding och hur 

kommuniceras detta, både internt och externt?  

 Vilken kunskap och inställning har konsumenten om/till CSR?  

1.3 Material 

 

Studien vilar framförallt på material från kvalitativa samtalsintervjuer och kvantitativ metod 

i form av en enkät. Vi har även använt material från företagens hemsidor för att få en mer 

utförlig bild av deras CSR-kommunikation. Samtalsintervjuerna transkriberades och används 

i resultatavsnittet. Vi valde två företag från samma bransch och land. Nudie  Jeans är ett 

mindre, dyrare varumärke medan Gina Tricot är en större kedja med billigare produkter. Vi 

valde dessa för att möjliggöra en mer intressant jämförelse. 
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Vi har genomfört följande samtalsintervjuer: Sandya Lang, CSR-manager på 

Nudie Jeans. Marcus Bergman, Head of Sustainability på Gina Tricot. Som komplement till 

detta genomförde vi spontanintervjuer med anställda i Gina Tricots butiker och butiker som 

säljer Nudie Jeans produkter. Detta gjordes för att undersöka hur internal branding och 

kommunikationen av CSR i respektive företag hade fungerat. Med hjälp av vår enkät har vi 

undersökt konsumentens kunskap om och inställning till CSR och hur de uppfattar dess 

möjlighet att påverka uppfattningen av ett företag.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Uppsatsen avgränsas till de två valda fallföretagen. Vi valde att enbart fokusera på svenska 

modeföretag, då det var lättare att få ett möte med någon från deras huvudkontor samt 

förenklade att undersöka deras kommunikation. För att analysera kommunikationen har vi 

valt se hela kedjan, från huvudkontor till slutkonsument. Vi har avgränsat oss till den 

avsedda kommunikationen, den vi kan se, samt resultatet av kommunikationen, men uteslutit 

hur massmedia rapporterat om svenska klädföretag och dess CSR-kommunikation. 

Inom materialet från den kvantitativa analysen kommer avgränsningen att ske 

genom att vi enbart använder valda delar av statistiken som är relevanta för vår analys. 

Däremot behövdes alla frågor för att få en generell uppfattning på respondenterna syn på och 

attityd till CSR.  Alla frågor och svar redovisas i bilagor. Vi kommer också enbart använda 

oss av relevanta delar av samtalsintervjuerna.  

 

1.5 Definitioner av begrepp 

 

I vår teoridel finns ett flertal engelska begrepp som vi diskuterat huruvida de skall översättas 

till svenska eller ej. Vi kom fram till att den direkta översättningen inte hade helt samma 

innebörd och att det i vissa fall kändes mer passande att behålla det engelska. I fortsättningen 

kommer vi därför använda oss av ”branding”, inte den svenska motsvarigheten 

”varumärkesbyggande” eller ”varumärkefiering”. Detsamma gäller titlarna på flera strategier 

och teorier, som vi ansåg göra sig bäst på sitt originalspråk.  
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1.6 Studiens disposition  

 

- Kapitel 1. Består av inledning där vi tar upp aktualiteten i vårt ämne. Vi presenterar vårt 

syfte och de frågeställningar vi kommit fram till.  

- Kapitel 2. Redovisar bakgrunden för vårt valda ämne, där vi förklarar på vilka sätt CSR 

och branding hänger ihop.  

- Kapitel 3. Presenterar det teoretiska ramverket och vilka begrepp vi har använt oss av.  

- Kapitel 4. Presentation och diskussion av vårt tillvägagångssätt och valda metoder i 

studien. 

- Kapitel 5. Analys av vårt material. Vi presenterar delar av vår enkätundersökning och 

våra samtalsintervjuer.  

- Kapitel 6. Slutsatser från vår analys. 
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2. CSR som varumärkesbyggande 

 

Bland det mest viktiga idag för företag är vad som associeras med deras varumärke. Att 

skapa positiva associationer är ett sätt för företaget och dess varumärke att differentiera sig 

bland de tusentals varumärken som existerar i dag (Vallaster, Lindgreen & Maon 2012 ).  

 

“Associationer är varumärkenas byggstenar och ligger 

 till grund för ett varumärkes värde.” 

 (Dahlén & Lange 2011:229) 

 

För 20 år sedan var det inte självklart att tala om företags sociala ansvar. Då var det nischade 

företag som tex The Bodyshop som valde att ha samhällsutveckling på agendan (Grafström, 

Göthberg & Windell 2010; Schwartz 2011). Idag talar fler om att socialt ansvar kan leda till 

ett starkare och mer positivt företagsanseende. Man kan förstå ett företags anseende som 

omvärldens utvärdering av dess verksamhet och hur de bedömer att de lever upp till sina 

åtaganden, väljer att möta förväntningar från dess intressenter och hur dess verksamhet 

möter det som värdesätts i dess omgivning (Grafström, Göthberg & Windell 2010:110). 

Företag strävar efter att öka sitt anseendekapital. Ett gott anseende kan hjälpa dem bygga 

relationer och engagera värdefull kompetens till sitt företag. Hur företag väljer att ställa sig 

till CSR och kommunicera detta till omvärlden kan därmed bli avgörande för vilket anseende 

de får. 
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3. Teoretiskt ramverk 

 

I följande kapitel presenteras uppsatsens teori som delats upp i fyra huvudområden. Vi 

inleder med att försöka definiera begreppet CSR och presentera dess historia, nutid och 

drivkrafterna bakom att begreppet börjar bli etablerat inom modebranschen. Vi kommer att 

diskutera debatten kring CSR. Andra avsnittet inleds med de två branding-begreppen 

Corporate Branding och Interal Branding. Därefter följer olika strategier angående 

kopplingen mellan CSR och branding och teorier kring hur man bäst kommunicerar CSR. 

Kapitlet avslutas med teori kring hur konsumenten uppfattar CSR. 

 

3.1 CSR, begreppets betydelse och bakgrund 

 

Förkortningen CSR står för Corporate Social Responsibility och kan förklaras som “ett 

företags ställning och verksamhet med avseende på dess upplevda samhälleliga eller, 

åtminstone intressenternas åtaganden” (Dahlen & Lange 2012:457). Startpunkten för CSR 

är en teori som utgår från sociala kontrakt, ett kontrakt som består av ömsesidiga rättigheter 

och plikter, och innebär att företag inte kan agera utan att samhället det opererar i accepterar 

dem (L’Etang 2006:408). Företag har en stor roll i samhället och bör därför ta sitt ansvar och 

agera utanför det som rör vinst (Dahlén & Lange 2011:438; Schwartz 2011). CSR kan tolkas 

på olika sätt, endera att man försöker minimera den skadan man förorsakar samhället eller att 

man försöker maximera den nyttan man kan ge (Grafström, Göthberg & Windell 2010; 

Schwartz 2011).  Begreppet i sig är ganska nytt men dess innebörd har funnits en längre tid. 

Det var under tidigt 1990-tal som kritiken mot multinationella företag med produktion i 

utvecklingsländer växte sig stark (Grafström, Göthberg & Windell 2010:34; Schwartz 2011). 

Konsumenter över hela världen började ställa frågor om hur produktionsförhållanden och 

ursprunget på sina dagligvaror egentligen såg ut (Grafström, Göthberg & Windell 2010:35). 

 

”Social responsibility is the obligation of decision makers to take 

actions which protect and improve the welfare of society as a whole 

along with their own interests” (Schwartz 2011:18) 
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Dessa definitioner av begreppet ter sig snarlika. Fokus ligger på socialt ansvar som inte drivs 

i ett kommersiellt syfte. Det finns blandade meningar om huruvida CSR är ett bestående 

begrepp och i vilken grad företag kan sägas ha ett socialt ansvar utöver att tjäna pengar, 

betala skatt och skapa arbetsplatser. Vi går djupare in på denna debatt i nästa avsnitt.  

 

”The idea of social responsibilities supposes that the corporation has 

not only economic and legal obligations, but also certain 

responsibilities to society which extend beyond the obligations” 

(Schwartz 2011:18) 

 

3.1.2 Debatten om CSR 

 

Debatten handlar om huruvida man kan idka CSR i ett altruistiskt syfte, om CSR är ett 

begrepp att räkna med eller en övergående trend samt om företag har något socialt ansvar. 

Flera är skeptiska till CSR och hävdar att företag enbart använder sig av detta i PR och 

marknadsföringssyfte (Schwartz 2011; Bhattacharya & Sen 2004 och Vallaster, Lindgren, & 

Maon 2012). Det finns flera sidor av CSR-debatten. Dahlén och Lange (2009:439) belyser 

perspektivet att CSR inte har som direkt syfte att förbättra ett företags lönsamhet, att det 

istället handlar om att företag adresserar sociala frågor och försöker förbättra situationen för 

en utvald fråga. Sedan kan CSR eventuellt komma att påverka företagets lönsamhet och 

affärer.  

Förespråkarna för ett socialt ansvar hävdar att företagen är skyldiga att ta ett större 

samhällsansvar som går över det ekonomiska och också har etiska och filantropiska plikter 

(Schwartz 2011:59). Företaget skall vara en medborgare i samhället och detta 

medborgarskap medför skyldigheter och plikter. De stora företagen bidrar till många 

negativa effekter både på miljön och på samhället, därmed är det inte mer än rätt att de 

försöker gottgöra för detta (Schwartz 2011:63). 
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“It has to be accepted that the corporation provides the context for 

moral action. Since a corporation has a certain amount of power and 

influence that derives from it’s position in society, it seems right that 

this should be balanced by a legal recognition of the corporation’s 

moral responsibility” (L’Etang 2006:420) 

 

Milton Friedman representerar det kritiska perspektivet på CSR. Hans argumentation handlar 

om att företag enbart har ett socialt ansvar – att öka sin förtjänst. Företagsledare skall ta sitt 

huvudansvar mot sina aktieägare och göra dem nöjda genom att frambringa högsta möjliga 

vinst. Friedman kritiserar de som hävdar att företag skall utöva CSR utan att tillvarata det 

egna intresset och menar att de då inte respekterar sitt ansvar mot sina aktieägare (Theaker 

2012:177; Schwartz 2011:52). Vinst och aktieägarnas intresse skall alltid komma först. Från 

Friedmans perspektiv så bestod det sociala ansvaret av det ekonomiska ansvaret; genom att 

gå med vinst så kan företagen betala skatt, ha råd att anställa personal och producera varor 

och tjänster och gynnar på så sätt samhället (Schwartz 2011; Theaker 2012). Flera hävdar 

även att CSR står i motsättning mot en fri marknad och därmed kan försämra samhället 

istället för att förbättra (Grafström, Göthberg & Windell 2010:32: L’Etang 2006:411 och 

Schwartz 2011:56-57). 

 

“In a free society there is one and only one social responsibility of 

business - to use its resources and engage in activities designed to 

increase its profits so long as it stays within the rules of the game, 

which is to say, engages in open and free competition without 

deception or fraud”. 

 (Milton Friedman 1970; cit. efter Schwartz 2011:52) 
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3.1.3 The pyramid of CSR 

 

                

Figur 1. En CSR-modell som redovisar de ekonomiska, juridiska, etiska och 

filantropiska förväntningar som samhällen har till organisationer.  

Källa: Schwartz (2011)  

 

Ovan ser vi en modell för CSR, utvecklad av Archie Carroll. Mycket tidig litteratur kring 

CSR bygger på ovanstående modell och används ofta för att diskutera hur CSR bör se ut. De 

två första stegen representerar de ekonomiska och juridiska ansvarigheterna, det som krävs 

av ett företag och är absolut nödvändigt. Det tredje steget innebär de etiska ansvarigheterna 

och representerar det som förväntas av företagen. Det fjärde steget är de filantropiska 

ansvarigheterna och representerar det som önskas av företagen, att de skall vara bra 

företagsmedborgare (Schwartz 2011:88). Genom att vara en bra företagsmedborgare kan 

företag främja lojalitet från konsumenterna samt skapa ett gott rykte i samhället 

(Bhattacharya & Sen 2010). 
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3.2 Branding 

 
Här beskriver vi olika branding-begrepp som vi valt att jobba med. Branding är ett engelskt 

begrepp som kan direkt översättas med varumärkefiering. Alltså att man arbetar med 

varumärkesutveckling, varumärkesbyggande och att skapa rätt associationer till sitt 

varumärke. Varumärken kan anses vara marknadskommunikationens mittpunkt och ett av de 

centrala verktygen för marknadsförare. Flera forskare i ämnet anser att man bör använda 

marknadskommunikation till att bygga rätt associationer till sitt varumärke. På så vis kan 

varumärket stärkas i jämförelse med sina konkurrenter (Dahlén & Lange 2009:229; Jahdi & 

Acikdilli 2009). Adam Morgan har definierat begreppet varumärke som följande: 

 

“Något som har en konsument och en säljare; något som har ett avskilt 

namn, symbol eller märke; något som har positiva eller negativa 

associationer i konsumentens tankar av anledningar som inte är produktens 

självklara karaktärsdrag; något som inte är naturligt uppkommande utan 

snarare skapad.” (Adam Morgan, cit. efter Theaker 2012:358). 

 

Dahlén och Lange (2009) delar upp branding i två dimensioner: kvantitativ och kvalitativ. 

Den kvantitativa dimensionen handlar om att påverka varumärkesuppfattningar genom stora 

investeringar i fördelaktig marknadskommunikation som tex kampanjer med stor spridning. 

På så vis övertygas konsumenten att varumärket kan uppfylla vad de står för genom att man 

visar varumärkets fördelar, och varumärket uppfattas då som trovärdigt. Den kvalitativa 

dimensionen handlar om att man bör ha en enhetlig och stabil kommunikation. Då blir 

budskapet mer effektivt till konsument som därmed vet vad företaget står för och vad man 

kan förväntas få när man köper en produkt. Detta uppnås genom att ha samma riktlinjer på 

sitt budskap över tid och att de signalerna man sänder är likartade (Dahlén & Lange 

2009:252).  

  Branding har blivit alltmer viktigt och idag något som konsumenten samspelar 

med, inte blir passivt påverkade av (Du, Bhattacharya & Sen 2010; Vallaster, Lindgren, & 

Maon 2012 och Theaker 2012:359). Konsumenterna ger positiv och negativ feedback både 

på företag och produkter. Vid uppkomsten av sociala medier fick konsumenten ett flertal nya 

plattformar att interagera med varandra, diskutera företag och produkter och nå företagen 



 ”Doing Well by Doing Good” Tora Grape 
  Charlotte Ludt 

 
 

  

 11 

direkt. Konsumenten kan läsa oberoende recensioner om produkter och varumärken och blir 

därmed mer kritiska. Alla företag måste ta ställning till de nya plattformarna då de 

associationer som konsumenterna förknippar med varumärket och företaget bakom ofta 

uppkommer här. Företagen kan genom närvaro på olika plattformar försöka att skapa en 

önskad bild av företaget, något som kan bestämma hur lyckat varumärket kan bli  

(Bhattacharya & Sen 2004; Riezebos 2003:62).  

 

3.2.1 Corporate Branding 

 

Corporate branding är ett sätt att attrahera potentiella konsumenter eller användare. Här talar 

man inte om marknadsföring av en produkt utan av företagets helhet och man förhåller sig 

till olika intressenter som konsumenter, aktieägare, anställda, media etc. (Vallaster, 

Lindgreen & Maon 2012:36). Ett starkt företagsvarumärke kan leda till intresse för 

produkten, medan ett företagsvarumärke med dålig image kan leda till ett svagt 

produktvarumärke (Dahlén & Lange 2009:233).  

 

“If corporate branding is going to be more than romanticism about the 

organization’s future, the claimed values of the corporate brand must 

resonate with the tacit meanings and values that organizational members 

hold and use.”  

– (Hatch & Hultz 2003; cit. efter Vallaster, Lindgreen & Maon 2012:36)  

 

3.2.2 Internal Branding 

 

Utgångpunkten för internal branding är hur man inom företaget kommunicerar varumärket 

så alla berörda är införstådda i vad varumärket står för och vilka värderingar som skall 

värdesättas. Dahlén och Lange (2009:233) listar tre aspekter viktiga att ha i åtanke vid internt 

varumärkesbyggande: Att kommunicera varumärket effektivt till medarbetare, övertyga 

medarbetare om relevansen och värdet av varumärket samt att framgångsrikt länka varje 

arbetsuppgift i organisationen till varumärket. Internal branding är viktigt om ett företag 

skall lyckas med sina CSR-program. För att uppfattas som trovärdigt måste programmet 
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stämma överens med företagets identitet, något som involverar alla anställda. De anställda 

kan bli de huvudsakliga CSR-kommunikatörerna i ett företag då de ofta uppfattas som en 

trovärdig källa, och när de för vidare budskapet om sitt företags CSR-program som något 

positivt kan även andra få en positiv bild av företaget. Detta kan bara ske om deras internal 

branding fungerat och alla anställda är medvetna om vad företaget står för och stödjer detta 

(Du, Bhattacharya & Sen 2010; Vallaster, Lindgreen & Maon 2012).  

 

"In my view the successful companies of the future will be those that 

integrate business and employees' personal values. The best people want 

to do work that contributes to society with a company whose values they 

share, where their actions count and their views matter." 

- Jeroen van der Veer, Committee of Managing Directors (Shell) 

 

3.2.3 Branding och CSR  

 

När det gäller effektiv branding kan CSR sägas ha ändrat spelreglerna. Företag står inför ett 

dilemma när det kommer till hur de skall tillämpa CSR så det gynnar både samhället i stort 

och företaget som varumärke (Vallaster, Lindgreen & Maon 2012). Enligt Blomqvist och 

Posner (2004:33) har det tillkommit negativa effekter av företags CSR-program, tex att 

aktieägare klagar på att deras pengar används felaktigt och konsumenter som menar på att 

företag lovar mer än de kan hålla. Generellt uppfattas branding och marknadsföring som 

något negativt som gör intressenter och konsumenter misstänksamma. En anledning till att 

CSR-program inte alltid är så effektiva som förväntat kan vara att man inte varit tillräckligt 

noggranna med integrationen av sina CSR- och varumärkesstrategier (Du, Bhattacharya & 

Sen 2010; Blomqvist & Posner 2004 och Jahdi & Acikdilli 2009).  

Blomqvist och Posner (2004) föreslår tre olika strategier för att lyckas med 

branding och CSR; den integrerade ansatsen, den selektiva ansatsen och den osynliga 

ansatsen. Den första ansatsen handlar om att varumärket och CSR opererar synkroniserat. 

Affärsverksamheten, varumärket och CSR är tydligt sammanlänkat och CSR en del av 

företagets kultur och strategi. Målet är att CSR skall genomsyra anställda och allas tankesätt, 

något som återigen påverkar alla beslut och värderingar (Vallaster, Lindgreen, & Maon 

2012:47). 
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”Done well, (CSR) is not some separate activity that companies do on the 

side, a corner of corporate life reserved for virtue: it is just good business.” 

(“Just Good Business” www.economist.com)  

 

I den selektiva ansatsen kan man urskilja CSR-arbetet på ett tydligt sätt och det hänger inte 

ihop med företaget i dess helhet (Blomqvist & Posner 2004:35). Detta kan exempelvis göras 

genom specifika sub-varumärken eller samarbeten och partnerskap. En fördel med denna 

strategi är att företagets rykte inte sätts på spel då CSR-aktiviteten är en egen del som inte är 

direkt kopplat till företaget. 

  I den osynliga ansatsen kan företag ha CSR-initiativ, men kommunikation av detta 

ligger inte i fokus. Anledningar till att välja denna strategi kan vara att man inte tror att CSR-

ansatsen gör skillnad i om kunden väljer detta varumärke över andra, rädsla för att publicitet 

kan leda till kritik eller för att de verkar i en miljö där CSR inte anses viktigt. Företag med 

denna strategi jobbar ofta hårt med att minimera de sociala och miljömässiga 

konsekvenserna som företaget medverkar till, men väljer alltså att inte göra detta till en del 

av sitt varumärke (Blomqvist & Posner 2004; Vallaster, Lindgreen & Maon 2012).  

   

 

 

Figur 2. Tre strategier för att få CSR och varumärket att närma sig varandra. Källa: 

Blomqvist & Posner (2004).  

 

Det finns alltså flera sätt att koppla samman CSR och branding. Det är viktigt att företag 

bestämmer sig för i vilken grad de skall främja sina CSR-aktiviteter. Vilken kategori 

varumärket tillhör, deras konsumenter och konkurrenter borde påverka detta val (Blomqvist 

http://www.economist.com)/
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& Posner 2004:36). Hur lyckad en CSR-baserad branding blir står i samband med företagets 

rykte och i vilken grad konsumenterna och andra intressenter anser företaget trovärdigt och 

tillförlitligt (Vallaster, Lindgreen & Maon 2012:35). Avgörande kan också vara huruvida 

organisationen har ett starkt, uppriktigt engagemang i CSR-aktiviteten och strategierna kring 

detta. Tidigare studier har visat ett flertal gånger att ”greenwashing” och agera som bättre 

företagsmedborgare än vad man egentligen är kommer misslyckas och att dagens konsument 

ser igenom detta (Vallaster, Lindgreen & Maon 2012). 

 

3.3 CSR, kommunikation och PR 

 

Enligt andra CSR-studier finns ett starkt samband mellan socialt ansvar, etik och 

marknadsprestation, något som är en av de betydelsefulla anledningarna till varför man bör 

inkludera etik och CSR i sin strategiska marknadsföring (Jahdi & Acikdilli 2009:105). 

Företagen möter idag ökade krav från omvärlden om transparens och att berätta om sina 

verksamheter, aktiviteter och sätt att ta socialt och miljömässigt ansvar på. Genom 

kommunikation kan företag vara med och forma hur omgivningen uppfattar företag, därmed 

är det viktigt att kommunicera detta tydligt till företagets alla intressenter. Att ha ett gott 

rykte och högt förtroende hos dessa är avgörande för att vara en legitim aktör på marknaden 

och därmed för ett företags framtid. Det är av största vikt i frågor om socialt ansvarstagande 

att inte i fastna i envägskommunikation. Kommunikationen måste ha en bredare ansats och 

medverka i en dialog med intressenterna (Grafström, Göthberg & Windell 2010:143).  

 

“Needless to say, the business returns to CSR are 

contingent on stakeholders’ awareness of a company’s 

CSR activities” (Du, Bhattacharya & Sen 2010:9) 

 

Större, mer välkända företag har större press på att legitimera sig själva och försvara sin 

existens gentemot samhället än mindre företag har och måste därför kommunicera ett större 

socialt ansvar (Jahdi & Acikdilli 2009:108; Riezebos 2003). Det är dock enklare för ett 

mindre företag att vara banbrytande inom CSR då de inte har lika mycket bagage som de 
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större, globala företagen. De mindre kan börja på nytt blad utan ett dåligt rykte som förföljer 

dem (Vallaster, Lindgreen & Maon 2012:50).  

Svårigheten kan ligga i att kommunicera sitt CSR-arbete på rätt sätt. Enligt 

Bhattacharya och Sen (2004:23) vill konsumenten ha fakta kring CSR-programmen, men 

inte få känslan av att företaget försöker ”sälja” in eller skryta om sina CSR-insatser. Kunden 

kan snabbt börja tvivla på bakomliggande motiv (Bhattacharya & Sen 2004; Jahdi & 

Acikdilli 2009). Kommunikatören bör därmed justera budskapet så det inte skapar dåliga 

associationer. Desto mer företag öppnar upp för att visa sina etiska och sociala 

ställningstaganden och ambitioner, desto mer troligt är en granskning och utsatthet för 

negativ publicitet. Det kan bli så att aktivister och intressegrupper istället jobbar för att 

motbevisa företagens värderingar och CSR-ansatser (Vallaster, Lindgreen & Maon 2012:38)  

 

”Whatever its more altruistic role, proactive CSR, and more 

particularly, the successful generation of public awareness and 

appreciation of it, is good for business” (L’Etang 2006:414) 

 

Enligt L’Etang (2006) är CSR en viktig del av PR, då det kan påverka företagets rykte och 

anseende. CSR kan ses som ett verktyg för att skapa relationer till specifika grupper och 

förbättra företagets rykte bland betydelsefulla intressenter. Ofta är det de som arbetar inom 

PR som driver CSR framåt genom att kartlägga vad folk finner intressant och sedan fundera 

ut CSR-aktiviteter, identifiera viktiga publiker, målsättningar och vilka budskap som skall 

sändas. Genom aktiviteter med CSR-ansats kan man bygga välvilja och göra en investering i 

framtiden till när kriser uppstår och företaget behöver den välviljan att luta sig tillbaka på 

(L’Etang 2006). 

 

”The followers in the CSR industry are many… Their real motive is 

public relations and the telltale sign is that the person responsible for 

CSR sits in the corporate communications department”  

(“Do it right” www.economist.com).  
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3.3.1 Risk- och kriskommunikation 

 

Dagens globala medier har medverkat till att företagens reaktionssträcka inför kriser är 

kortare än någonsin. Idag finns ingen tid att förbereda sig utan det kräver snabbt agerande 

och förberedda kommunikatörer. Konsumenter och publiken fäller sina omdömen raskt, 

vilket kan vara katastrofalt för ett företag och dess varumärken. Därmed läggs det stor vikt 

idag vid jobb med kriskommunikation. Genom att utbilda och skapa krisorganisationer kan 

man förbereda företaget och hjälpa dem ur en kris (Karaszi 2004:31). Att använda sig av 

CSR som kriskommunikation har inte alltid önskad effekt. CSR handlar istället om att vara 

proaktiv och inte enbart använda sig av det som försvar eller för att konkurrera mot andra 

företag (Bhattacharya & Sen 2004; Vallaster, Lindgreen & Maon 2012). CSR bör därmed 

hellre användas som riskkommunikationen än kriskommunikation. Detta görs genom att 

bygga upp välvilja hos konsumenterna, som då kan bli mer välvilligt inställda och ha 

överseende på framtida negativa företeelser kring företaget (Bhattacharya & Sen 2004:19).  

 

3.3.2 Tre strategier för CSR-kommunikation 

 

Morsing och Schultz (2006) lägger fram tre strategier som kan användas för att 

kommunicera CSR. I den första strategin; Stakeholder Information Strategy skall 

intressenterna endast bli påverkade och hanterade av företagen, och denna utgår alltid från en 

strikt envägskommunikation. Kommunikationen kring CSR handlar om att förmedla ut 

viktiga aktiviteter som genomförts eller skall genomföras. Intressenterna är inflytelserika 

genom att de kan ge stöd via köp, visa lojalitet eller uppskattning mot företaget samt visa 

missnöje genom att tex bojkotta. Det är upp till företaget att hålla sina intressenter nöjda 

genom att informera dem om sina goda avsikter och handlingar och därmed upprätthålla det 

positiva stöd som finns (Grafström, Göthberg & Windell 2010:144; Morsing & Schultz 

2006:325-326). 

  Den andra strategin, Stakeholder Response Strategy, baseras på asymmetrisk 

tvåvägskommunikation (Morsing & Schultz 2006:327). Att påverka externa aktörers 

inställning och beteende, snarare än förändra företagets verksamhet. Företaget arbetar aktivt 

för återkoppling från intressenterna i samband med att de kommunicerar sitt ansvarstagande. 
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Det handlar främst om att kunna reagera på intressenternas uppfattningar och behov. Denna 

strategi är delvis envägskommunikation då den bygger på att företaget själva sätter agendan 

och bestämmer när och hur kommunikationen med intressenterna sker (Grafström, Göthberg 

& Windell 2010:145; Morsing & Schultz 2006:327). Företaget måste engagera sina 

intressenter genom att göra beslut intressanta och relevanta då företaget är i behov av stöd 

från externa intressenter (Morsing & Schultz 2006:327)  

I den tredje strategin, Stakeholder Involvement Strategy, står dialogen mellan 

företag och intressenter i centrum. Dialogen mellan aktörerna kan förstås som en “pågående 

förhandling” där båda parterna är villiga att förändra för att komma framåt och utveckla 

dialogen. Företaget accepterar att det inte bara skall påverka aktörers uppfattningar, utan 

måste förhålla sig till vad aktörer i omvärlden anser och ta till sig influenserna från olika 

intressenter. Till skillnad från de två andra strategierna innebär Stakeholder Involvement 

Strategy att en viktig del i kommunikationsarbetet är att involvera intressenterna i 

ansvarsarbetet. Därigenom får företaget möjlighet att övertyga dem att ta socialt ansvar, men 

företaget själva kan också lära sig och utvecklas i arbetet (Grafström, Göthberg & Windell 

2010:145 och Morsing & Schultz 2006:327). 

 

3.4 CSR och konsumenten  

 

Det finns ett samband mellan företags CSR-aktiviteter och konsumenternas syn på företagen 

och deras produkter (Bhattacharya & Sen 2004:9). För att förstå konsumentens förhållande 

till CSR bör man ha tre punkter i åtanke. För det första så finns inte ett CSR-program som 

passar alla konsumenter. Alla människor är olika, och värderar saker olika, och en och 

samma CSR-aktivitet kan få både negativa och positiva effekter (Bhattacharya & Sen 

2004:10; Vallaster, Lindgreen & Maon 2012). Konsumenter ställer sig mer positiva till CSR-

program om det handlar om frågor konsumenterna själva bryr sig om. Detta leder till att 

konsumenten bryr sig mer om och identifierar sig med företaget, något som återigen skapar 

en lojalitet hos kundgruppen (Bhattacharya & Sen 2004:15). 

 

”If you keep supporting what the customers believe in, they keep 

coming back” (Bhattacharya & Sen 2004:19) 
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Det andra är att företag måste ta i beaktande de interna utfallen av CSR-program, som 

konsumenternas medvetenhet och attityder till varför företagen går in i CSR-aktiviteter 

(Bhattacharya & Sen 2004:11; Vallaster, Lindgreen & Maon 2012). Man skall inte enbart 

fokusera på de externa utfallen som lojalitet och köpande, men ha i åtanke att CSR-program 

kan vara ett mer originellt sätt att skapa relationer med konsumenterna (Bhattacharya & Sen 

2004:11).  Till sist, CSR-aktiviteter påverkar inte bara företaget i sig, utan också människors 

medvetande och inställning kring de ting CSR-programmet är riktad mot (Bhattacharya & 

Sen, 2004:11).  

 

 

Figur 3. Idéer om vilka effekter CSR-initiativ kan ha. Källa: Bhattacharya & Sen 

(2004)  

 

Det är självklart att konsumenterna måste vara medvetna om företagets CSR-program för att 

kunna få positiva reaktioner. Enligt flera undersökningar är merparten av konsumenterna 

omedvetna om att företag engagerar sig i CSR-program. Konsumenterna söker i regel inte 

aktivt information om företags CSR-insatser (Du, Bhattacharya & Sen 2010; Jahdi & 

Acikdilli 2009). Forskare har kommit fram till att konsumenterna tar i beaktning företagens 

motiv bakom CSR-aktiviteterna när de tar ställning. Företagets generella rykte har stor 

inverkan på detta (Bhattacharya & Sen 2004:14).   
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Trots att många konsumenter anser CSR-program vara positivt och det förbättrar deras syn 

på varumärket vill de inte tvingas betala för företags CSR- och hållbarhetsprogram 

(Bhattacharya & Sen 2004:18). Man anser CSR vara en viktig faktor för att påverka 

konsumentens syn på företaget/varumärket, men inte för att påverka konsumentens vilja att 

köpa produkter. 

Tidigare forskning visar att konsumenterna reagerar mer på oansvarig än på 

ansvarig företagsbeteende. Detta betyder att konsumenterna lägger mer märke till när företag 

exponeras i kriser och skandaler, och detta påverkar deras syn på företaget på ett negativt 

sätt, mer än de bryr sig om att företag gör socialt ansvarsfulla handlingar (Bhattacharya & 

Sen 2004:18). Det är alltså större chans att konsumenterna avstår från ett varumärke som gör 

dåliga saker än vad det är att de dras till ett varumärke som gör bra saker.  

 

”Doing bad hurts more than doing good helps” 

(Bhattacharya & Sen 2004:19) 

 

Vi kommer lyfta fram flera delar av teorin i vår analysdel och återkomma till olika begrepp 

och modeller. Vi kommer särskilt ta sikte på de två brandingbegreppen; internal och 

corporate branding. Blomqvist och Posners (2004) tre strategier för att integrera CSR och 

marknadsföring av varumärket kommer lyftas fram för att beskriva hur våra valda företag 

har använt sig av CSR i byggandet av sitt varumärke. Vi kommer också återkomma till 

Morsinger och Schultz (2006) tre olika strategier för hur man kan välja att kommunicera sitt 

CSR-arbete för att genom det kunna förklara våra företags sätt att hantera CSR-

kommunikationen. I del två av vår analys kommer vi återkomma till teori kring hur 

konsumenten förhåller sig till CSR.  
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4. Metod 

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod såväl som en kvantitativ, då vi ville 

undersöka CSR på flera olika nivåer och en kvalitativ metod öppnar upp för en mer 

djupgående analys. Den kvantitativa enkäten gjordes webbaserad då detta kändes som rätt 

väg för den målgrupp vi ville nå. Vår kvalitativa metod utfördes i form av samtalsintervjuer 

med en representant från varje företag. Detta var informantintervjuer, där den intervjuade 

skulle ge oss information om hur CSR-insatsen och kommunikationen så ut hos respektive 

företag. Detta ger oss möjligheten att hitta likheter och skillnader mellan de två företagen.  

 

4.1 Tillvägagångssätt 

 

När det gäller den kvantitativa metoden började vi med att utforma en pilotenkät som 

prövades och gjordes om flera gånger. Vi tog bort frågor, omformulerade och ändrade på 

svarsalternativen. Efter ett flertal pilotstudier med olika respondenter verkade enkäten vara 

förståelig och vi ansåg den som klar. Den slutgiltiga enkäten publicerade vi på sociala 

medier och diverse intranät. Enkäten var tillgänglig i cirka en vecka. Vi lade in 

informationen i SPSS och analyserade statistiken med hjälp av detta program. 

       Den kvalitativa metoden började med att vi tog kontakt med möjliga intervjupersoner 

hos Gina Tricot och Nudie Jeans. Vi hade undersökt deras hemsidor och kommit fram till att 

de hade en tydlig kommunikation av sin CSR-agenda och vi var därför intresserade av att 

intervjua de CSR-ansvariga på företagen. Vi bokade in intervjuerna och tog oss till Borås 

och Göteborg, där huvudkontoren var belägna. Båda intervjuerna blev ca 60 minuter långa. 

Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna ge intervjuobjektet vår fulla uppmärksamhet. 

Därefter transkriberade vi båda intervjuerna och valde ut de delarna som vi ansåg vara 

relevanta för vår analys. Vi tog därför bort osammanhängande meningar och pauser. För att 

kunna jämföra vad CSR-cheferna på respektive företag sa om deras interna branding och hur 

mycket de anställda i butikerna faktiskt kunde om företagens CSR- och hållbarhetsinsatser 

genomförde vi spontana intervjuer med de anställda i Gina Tricots butiker och butiker som 

sålde Nudie Jeans.  
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4.2 Kvalitativ metod 

 

Denna studie utgår från inspelade kvalitativa samtalsintervjuer. Intervjun började som en 

relativt strukturerad intervju med specifika frågor, men det var också öppet för respondenten 

att svara fritt och ordningen på frågorna förändrades utifrån deras svar. Vi ville försöka 

komma åt vad Gina Tricot och Nudie Jeans egentligen hade för syfte med sina CSR-

program, och då gärna den inofficiella bilden och inte den de kommunicerar via sina 

hemsidor. Fördelen med samtalsintervjuer är att den öppnar upp för oväntade svar och man 

kan komplettera med uppföljningsfrågor (Esaiasson 2007:284). 

Vid urval av intervjupersoner bör man tänka att det är en centralt placerad källa 

(Esaiasson 2007: 291). Vi valde därför att intervjua ledarna för CSR-programmen hos 

respektive företag, och valde en informantintervju där svarpersonerna skall vara vittnen och 

bidra med information om hur verkligheten ser ut i ett visst avseende (Esaiasson 2007:257). 

Här används alltså respondenten som källa, något som gör det viktigt att vara källkritiska och 

granska informationen i efterhand. Att den intervjuade anpassar sina svar till det som de tror 

förväntas av dem kan vara ett problem (Esaiasson 2007:266). Detta var något att ha i åtanke 

vid våra intervjuer hos Nudie Jeans och Gina Tricot. Våra intervjupersoner skulle 

representera företagen och ville antagligen framställa dessa på bäst möjliga sätt. 

 

4.2.1 Intervjuns struktur och frågor 

 

Det kan vara bra att börja sin intervjuguide med inledande “uppvärmningsfrågor”, för att 

skapa en kontakt och god stämning (Esaiasson 2007:298). Vi valde att inleda med att fråga 

representanterna från Gina Tricot och Nudie Jeans om deras syn på begreppet CSR. De fick 

på så vis berätta om deras uppfattning om begreppet, hur länge de arbetat med det samt 

vilket värde de trodde och uppfattade att det kunde tillföra de respektive företagen. Därefter 

lät vi den intervjuade leda oss till nästa fråga och ställde frågor som kändes naturlig utifrån 

vad personen svarade. Vi hade delat upp frågorna i fem olika teman: CSR, 

kommunikationen, produktionen, konsumenterna och framtiden. Intervjuns frågor finns i 

bilaga 2: Intervjuguiden.  
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4.3 Kvantitativ metod 

 

Vi valde kvantitativ analys i form av en enkät för att undersöka den allmänna konsumentens 

syn på CSR. Vi menar att denna metod är lämplig utifrån vårt syfte och för att besvara 

frågeställning nummer tre. När man skall välja en datainsamlingsmetod för sin 

frågeundersökning kan man ha sju faktorer i beaktande: Kostnader, antal svarpersoner, 

svarsfrekvens, antal frågor, kontroll över svarssituationen, intervjuareffekter och 

komplexiteten i frågor och svar (Esaiasson 2007:264-266).Vi valde att koncentrera oss på en 

webbenkät då det går fortare att få in svar samt att alla data registrerades direkt. Detta är 

också ett sätt att genomföra en undersökning kostnadsfritt. Vi ville komma åt en stor mängd 

personer, på olika geografiska platser, och detta kan enkelt genomföras genom en 

webbenkät. Det går snabbt och enkelt att svara och kräver relativt lite insats från 

respondenten (Esaiasson 2007:264). Det är dock en risk med tanke på svarsfrekvensen, att 

folk inte svarar eller glömmer bort, men med en webbenkät kan folk svara direkt och det är 

därför möjligen mindre chans för att de glömmer bort det. Vi hade ingen kontroll över 

svarssituationen, men vi anser att svaren vi fick in var seriösa. 

 

4.3.1 Urval och målgrupp 

 
Vi fick totalt 150 svar på enkäten. Vi var mest intresserade av att se hur människor i åldern 

20-35 förhåller sig till CSR, då det är kundgruppen till både Nudie Jeans och Gina Tricot. Vi 

valde ett icke-sannolikhetsurval i form av bekvämlighetsurval, där vi undersökte de vi enkelt 

fick tag på via sociala medier (Johansson 2012:96). Här är alltså inte avsikten att generalisera 

på en större population. Resultaten gäller de individer vi har undersökt och vi vet inte om det 

gäller även de som inte undersöktes. Vi har i stället fått en bild av hur människor i åldern 20-

35 kan se på CSR, deras kunskap om detta och hur de förhåller sig till det. 

 

4.3.2 Enkätens struktur och frågor 

 

Då CSR är ett komplext begrepp behövde vi lägga upp enkäten så folk skulle förstå. Många 

har hört om företagens sociala ansvar, men det är inte alla som vet att det heter “Corporate 
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Social Responsibility”. Vi öppnade därför enkäten med en förklaring av begreppet CSR och 

exempel på ett CSR-program, för att förhoppningsvis förenkla för våra respondenter. Vi 

försökte hålla en neutral ton i vår inledning så den inte skulle vara styrande (Andersson 

2005:151. För att göra enkäten så strukturerad som möjligt valde vi att placera de 

demografiska och klassificerande frågorna sist (Oppenheim 2005:132). 

Vi valde sammanlagt 26 frågor, 19 av dem attityd- och kunskapsfrågor. Det kan 

vara bra att begränsa antal frågor i en webbenkät för att förhoppningsvis öka svarsfrekvensen 

(Hultåker 2012:141). Då vi ville veta hur folks inställning till CSR såg ut fokuserade vi mer 

på attitydfrågor än faktafrågor. Vi valde även anonyma enkäter, då vi ville komma åt folks 

sanna åsikter och uppfattningar. Vi var medvetna om att det kan vara känsligt för 

respondenten med attitydfrågor. Vi har också tagit i beaktning att det inte räcker med en 

attitydfråga utan att man även bör ha flera frågor för att komma så nära ”sanningen” som 

möjligt (Oppenheim 2005:147). Vi valde att erbjuda ett “vet ej/ingen uppfattning” alternativ 

på flera frågor, trots att detta kan leda till att människor som har en uppfattning i frågan 

kommer välja detta alternativ bara för att slippa besvara frågan (Esaiasson, 2007:278).  

 

4.3.3 Bivariat analys  

 
Vi har i vår analys valt att använda oss av vissa korstabeller, tabeller med två variabler, för 

att på så vis kunna göra en bivariat analys. Här analyserar man på vilket sätt två variabler är 

relaterade till varandra (Johansson 2010:112). Man kan ha en oberoende variabel som 

påverkar den beroende variabeln och det kan finnas ett orsakssamband mellan de två. För att 

lättare kunde utläsa samband valde vi att slå ihop flera av variabelvärden (Johansson 

2010:113). Där vi hade skalor från ett till fem valde vi att slå ihop ett till tre och fyra och fem 

för att på så vis förenkla tabellerna. När det gäller utbildningsnivå valde vi att ta de med 

universitets- och högskoleutbildning mot resten. Vi slog också ihop ”ganska” och ”mycket” 

positivt och negativt där det var nödvändigt.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

 
Validitet handlar om att vår empiriska data är giltig, dvs att den verkligen studerar det man 

har tänkt och angett att man skall undersöka (Larsson 2010:76). När det gäller vår 

kvantitativa studie handlar det om frågorna i vår undersökning verkligen fångar 
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respondenternas uppfattning och inställning till CSR (Ekström & Larsson 2010:14). Vi har 

också haft i åtanke att det finns en viss risk när man tvingar sina respondenter att svara på 

alla frågor. Det kan vara så att de svarar bara för att de måste och att de inte faktiskt menar 

det de säger. När det gäller vår kvalitativa analys handlar det om att man har intervjuat 

relevanta personer i företaget. Sen handlar det återigen om att dessa har gett oss så mycket 

och korrekt information att vårt syfte kan besvaras (Larsson 2010:77). Vi anser att vi valde 

rätt personer att intervjua, som kunde erbjuda den bästa informationen om företagens CSR-

insatser. 

Reliabilitet handlar om att studien är tillförlitlig, dvs om den är utförd på korrekt 

sätt och om de vi intervjuat och våra respondenter har svarat ärligt eller inte (Ekström & 

Larsson 2010:15).  Här kan man tänka på om de vi intervjuat har svarat uppriktig eller om de 

enbart försökte att framställa företaget på bäst möjligt sätt. När det gäller vår kvantitativa 

undersökning handlar det om frågorna var ledande och respondenten därför inte svarade helt 

ärligt. Det gäller också att vi har gjort rätt när vi lagt in våra data i SPSS och att 

analyseringen av statistiken har utförts utan fel.   

 

4.5 Kritisk reflektion av tillvägagångssätt 

 

Ett av metodproblemen vi stötte på i den kvantitativa metoden var problemformuleringen. Vi 

valde ett svårt ämne som kanske egentligen inte är så lämpligt för en enkät. Vi fick därför i 

största möjliga mån anpassa vår problemformulering för att göra vår enkät, och våra frågor 

kring ett svårdefinierat ämne, mer förståeligt. Detta innefattade också att göra språket enkelt 

och förståeligt. Det är lätt att använda sig av fackspråk kring CSR, men det fungerar inte i 

den här enkäten då den ska vara förståelig även för folk som inte vet mycket om CSR.  

I efterhand ser vi också att det är flera frågor vi önskar vi hade ställt annorlunda 

och vissa frågor vi önskar att vi inkluderat som inte togs med. Det har ofta hänt att vi har 

velat skriva något, men att vi inte har haft något material som kan stödja vår teori och har 

behövt utesluta detta. Det samma gäller också våra intervjuer. Trots att vi fick mycket 

information har vi i efterhand kommit på frågor vi borde ha ställt som hade underlättat för 

vår analys, Vi ser det också som sannolikt att intervjupersonerna inte var helt ärliga under 

intervjuns gång. Här var det viktigt för dem att ställa sina respektive företag i bästa möjliga 

dager och detta kan ha påverkat svaren. Vi har därför behövt vara källkritiska.  
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Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara fokusgrupper och analysera hur de 

responderade till kommunikationen av CSR från Gina Tricot och Nudie Jeans. 
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5. Analys/resultatredovisning 

 
Frågeställningarna besvaras med hjälp av tidigare teori, vår enkätundersökning samt 

genomförda samtalsintervjuer. Vår analys består av två delar. Del ett tar sig an frågeställning 

ett och två, och kommer avhandla ämnena CSR, branding och kommunikation. Materialet 

består av de transkriberade samtalsintervjuerna samt vissa enkätresultat. Här redovisas båda 

företags perspektiv i en parallell analys. Del två handlar om vår sista frågeställning, hur 

konsumenten förhåller sig till CSR, och kommer till största del vila på enkätens resultat. Vi 

kommer göra en tematisk uppdelning i båda delar av analysen och genomgående förankra 

vår analys- och resultatredovisning i teorin och testa teorierna mot våra analysdata och 

resultat. 

5.1 Del 1. CSR, branding och kommunikation   
 

 

I första delen av vår analys redovisar vi resultaten som hjälper oss besvara frågeställning ett; 

Varför och hur har Nudie Jeans och Gina Tricot valt att arbeta med CSR- och 

hållbarhetsfrågor och frågeställning två; Hur använder sig Nudie Jeans och Gina Tricot av 

CSR i sin branding och hur kommuniceras detta internt och externt? 

Nudie Jeans och Gina Tricot är företag som arbetar kontinuerligt med CSR och har 

specifika CSR- och hållbarhetsavdelningar. Hos båda företagen kommunicerar man enbart 

sina CSR-insatser på respektive hemsidor. Gina Tricot har samlat sitt CSR- och 

hållbarhetsarbete under rubriken ”The Good Project”. Där finns artiklar om deras arbete samt 

fakta kring produktionen och material.  

 

”In order to still be successful in the future we have decided to intensify 

our efforts to be a more sustainable company. We call this The Good 

Project. Because we always want to stand on the side of what is good. We 

want to be honest”. 

 (Anna Appelqvist, www.ginatricot.se) 

 

På Nudie Jeans har man valt att inte bryta ut sitt CSR- eller hållbarhetsarbete på någon 

specifik del av hemsidan, istället finns ett övergripande CSR-tänk. De förklarar att de tar ett 

http://www.ginatricot.se/
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stort intresse i var och hur kollektionen produceras och under ”Production Guide” finns 

exakt information om vilka fabriker som används, deras adress, bild och hemsida. Man kan 

också läsa artiklar om deras olika CSR- och hållbarhetsprojekt. 

 

5.1.1 CSR och företagen   

 
Vi ville undersöka varför företagen hade ett fokus på CSR trots att det inte är lagstiftat att 

man som företag skall arbeta med det. Genom våra intervjuer förstod vi att man på båda 

företagen anser CSR vara viktigt, men inte för att konsumenterna kräver det. Ett av 

problemen i modebranschen är bristen på kontroll över långa, anonymiserade 

leverantörskedjor där det oväntat kan komma fram att det finns problem gällande material 

och arbetsvillkor. Gina Tricot påverkas av detta och måste ofta försvara sig i pressen samt 

förhålla sig till granskning och press från media. Vi pratade med Marcus Bergman, 

hållbarhetschef på Gina Tricot. Han sa att kommunikationen av CSR är både negativ och 

positiv, då det både handlar om sakerna de gjort som han tycker är bra och om att företaget 

blir ifrågasatt. Då gäller det att försöka vända det och visa att företaget har något bra att säga 

i saken. Detta kan vara en anledning till att de började med ”The Good Project”, ett ungefär 

ett år gammalt projekt. På frågan om det var ett måste för företag idag att ha CSR-program 

svarade Marcus Bergman: 

 

“Det är inget måste i dagens samhälle, men däremot är det nog ett 

måste i morgondagens samhälle”  

(Marcus Bergman, Gina Tricot) 

 

På Nudie Jeans anser man CSR vara en självklar del av företaget. Sandya Lang, CSR-chef på 

Nudie Jeans, berättade att de har drivit liknande arbete ända sedan starten 2001, trots att det 

då inte benämndes som CSR. På frågan om varför svarar hon: 

 

”… Det är ju väldigt mycket sunt förnuft. Det ska kännas bra i magen. 

Och det gör det inte om man inte har koll på vad man gör.”  

(Sandya Lang, Nudie Jeans) 
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I debatten kring CSR anser förespråkare att företag skall bete sig som en medborgare i 

samhället. Detta står överst i Carrolls CSR pyramid (Figur 1 i teorin, Schwartz 2011) och är 

det beteendesätt som önskas av företag. Denna pyramid är en CSR modell som beskriver vad 

som krävs och önskas av företagen när det gäller CSR, uppdelat i fyra steg. På steg fyra är de 

filantropiska ansvarigheterna ett företag har och representerar önskan om att vara bra 

företagsmedborgare (Schwartz 2011). Marcus Bergman såg på Gina Tricots roll i samhället 

på ett liknande sätt:  

 

“Företagets roll i dag, och framför allt i morgon, liknar medborgarens 

roll. Jag tror det blir väldigt svårt att driva en verksamhet och vara en 

del av samhället om man tänker att företaget inte har en medborgerlig 

roll.” 

(Marcus Bergman, Gina Tricot) 

 

Han förklarade att med den rollen kommer formella och informella rättigheter och 

skyldigheter, som man som god företagsmedborgare behöver kunna hantera. En av de 

informella skyldigheterna är att följa de sociala kontrakten. Enligt Dahlen och Lange (2009) 

är teorin om sociala kontrakt utgångspunkten för CSR och betyder att företaget har ett 

kontrakt med samhället det opererar i som innebär att det måste se bortom företagsvinster. 

Studier i ämnet visar att det förväntas mer av större företag än mindre när det gäller CSR 

(Jahdi & Acikdilli 2009; Riezebos 2003). Denna teori stämmer in på våra två företag. Gina 

Tricot är ett större företag som hela tiden blir granskat och detta kan tros vara en anledning 

till att Gina Tricot har CSR-insatser. Det pratas mer om problem i förhållande till stora 

modeföretag och offentligheten ställer fler frågor än tidigare. Pressen ökar för större företag 

då det kan vara så att vad de än gör är det inte nog och att någon alltid vill ifrågasätta var 

företaget lägger sitt fokus.   

 

”Om man gör någonting bra.. Då kan man ge sig fan på att man kommer 

få kritik för att man inte gör någonting annat…” 

(Marcus Bergman, Gina Tricot) 
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På Nudie Jeans däremot, som är ett mindre företag, uppgav de att det var längesedan de blivit 

granskade eller kände sig tvungna att försvara sig i pressen. CSR-program var ett bra sätt att 

försäkra sig om att det inte skulle ändra sig i framtiden. Genom deras öppenhet och 

inställning kring CSR och hållbarhetsfrågor kände de sig inte lika tvungna att ständigt vara 

på sin vakt som på Gina Tricot och var inte oroliga för vad som kunde komma fram vid en 

granskning.  

 

”Om man väljer att inte dela med sig någonting av var man gör sina 

grejor är det ju väldigt lätt att man hamnar i den situationen att man 

upptäcker något. Jag tror vi vinner mest på att vara öppna med det vi 

gör.”  

(Sandya Lang, Nudie Jeans) 

 

De två företagen har olika förutsättningar för att ägna sig åt CSR-arbete. Hos Nudie Jeans är 

CSR och hållbarhet en del av företagets identitet och de värden företaget är uppbyggd kring. 

På Nudie Jeans har man till skillnad från på Gina Tricot inkorporerat detta i sitt företag från 

start och därmed gjort en granskning mindre troligt genom att bibehålla en öppenhet och 

tydlighet kring sina värderingar och grundtankar. På Gina Tricot däremot, är man mer van 

vid att bli granskade och CSR-program kan vara ett slags svar på pressen från medierna. Här 

har man inte än valt att inkorporera CSR som en del av företaget. Representanter från båda 

företagen uttalade också att de tror att konsumententen inom en snar framtid kommer börja 

kräva CSR-arbete från företag. 

 

5.1.2 CSR och branding 

 
Både företagen har valt att använda sig av ett ”corporate brand” (Vallaster, Lindgreen & 

Maon 2012), vilket betyder att de har samma namn på varumärke och företag. All deras 

branding skall därför vara en form av corporate branding, vilket innebär att man 

marknadsför företaget som helhet. Man är intresserad av att kommunicera till olika 

intressenter, inte enbart konsumenten. Denna typ av branding påverkas av företagets identitet 

och hur det presenteras utåt då konsumenten tar i beaktning företaget som helhet när de 

skapar sin bild av varumärket (Dahlen & Lange 2009; Vallaster, Lindgreen & Maon 2012).  
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Marcus Bergman uppgav att CSR var en form av varumärkesbyggande strategi och ett sätt 

för Gina Tricot att särskilja sig från andra företag i en snabbrörlig modebransch med snarlika 

produkter. De försökte därmed mer aktivt kommunicera företagets åsikter. 

 

“Det som är byggt här är ju en maskin för att sälja kläder. Och sen ska vi 

göra det på ett så bra sätt som möjligt. Så att skilja sig åt 

varumärksmässigt ser vi ju ytterst som en konkurrensfördel. På så sätt att 

vi tror att kunderna gärna vill handla av ett varumärke de känner sympati 

för.” 

(Marcus Bergman, Gina Tricot) 

 

Båda företagen kan relateras till Posner och Blomqvists (2004) tre olika strategier för 

integrering av CSR och branding; den integrerade, den selektiva och den osynliga ansatsen. 

Nudie Jeans framstår som att de befinner sig i den integrerade ansatsen. Här särskiljer man 

inte hållbarhet och CSR som en egen del, utan det är integrerat i företag och varumärke. Alla 

komponenterna fanns från start och produktionen var redan anpassad till denna form av 

kommunikation, tex deras ekologiska bomull. 

 

”Vi vill göra sjysta produkter men på ett sjyst sätt, så att vi tar ansvar för 

både miljön och de människorna som är inblandade i produktionen, längs 

hela kedjan. Om vi inte hade jobbat med det alls… Då hade det inte varit 

Nudie” (Sandya Lang, Nudie Jeans) 

 

Gina Tricot kan antas i nuläget relateras till den osynliga ansatsen, där kommunikationen av 

CSR ligger utanför fokus (Blomqvist & Posner 2004). Fokus skall i stället ligga på att det är 

ett modeföretag med rimliga priser. Att kommunicera CSR samtidigt skulle krocka med den 

kommunikationen anser Marcus Bergman. Företaget informerar om sina CSR-aktiviteter på 

hemsidan, men det inkorporeras inte i marknadsföring av produkt eller företag.  Om 

konsumenterna vill ha information om Gina Tricots CSR-insatser måste de söka upp det 

själva. Målet är att inom 15 år utvecklas så man når den integrerade ansatsen, där allt 

material skall vara hållbart. Då skall man inte skilja CSR- och hållbarhetsarbetet från resten 

av företaget, utan det skall bli en naturlig och självklar del av Gina Tricot. 
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“Man kan inte prata om minimilöner och sen; köp toppen!  

Det blir lite svårt. Det blir ju dubbelt.”  

(Marcus Bergman, Gina Tricot) 

 

När det gäller CSR-insatser väljer båda företagen en kvalitativ form av branding, där fokus 

ligger på enhetlig och stabil kommunikation med samma budskap och riktlinjer över tid 

(Dahlen & Lange 2009). Inget av företagen har valt att investera i stora marknadsförings- 

kampanjer för att framhäva sina CSR-insatser. Särskilt när det gäller Nudie Jeans får man 

intrycket av att konsumenten vet vad företaget står för. Man såg också en medvetenhet om 

att konsumenten kan bli skeptisk om de misstänker att CSR-aktiviteten är en form av 

marknadsföring eller PR. Teori kring ämnet har visat att konsumenten blir skeptisk om de 

uppfattar CSR som en marknadsföringsstrategi (Bhattacharya & Sen 2004; Jahdi & Acikdilli 

2009). Detta passar in på Nudie Jeans, som vi enligt vår uppfattning vill framställa sitt arbete 

som främst gjort av filantropiska skäl och inte som ett försök att konkurrera med andra 

jeansmärken.  

 

“Vi skulle kunna lyfta upp det (CSR- och hållbarhetsarbetet), men då 

hamnar vi också mer i marketingfacket och det kan se ut som vi valt att 

lyfta fram det i PR-syfte. Vilket inte är det vi gör. Jag hoppas vi har 

kommit så pass långt att vi inte känner att vi gör det för vinst”  

(Sandya Lang, Nudie Jeans)  

 

Branding hänger starkt ihop med företagets rykte, och effektiviteten av att använda sig av 

CSR i brandingsyfte beror mycket på om konsumenten anser företaget som trovärdigt och 

pålitligt (Vallaster, Lindgreen & Maon 2012). Gina Tricot och Nudie Jeans står i olika läger 

när det gäller detta. Marcus Bergman (Gina Tricot) uppgav att de var medvetna om att det 

finns en del negativa uppfattningar om deras varumärke. Detta innebär att det kan vara 

svårare för Gina Tricot att få positiva reaktioner på sin CSR-aktivitet. På Nudie Jeans är 

däremot uppfattningen att man har ett gott rykte bland sina konsumenter och att deras 

insatser därmed blir uppfattade som genuina. 
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Analysresultatet är att man på båda företagen har svårt att säga att man har CSR-

program för att stärka sitt varumärke. På Gina Tricot svarar man att det är den samhälleliga 

plikten, men också för att sticka ut bland liknande företag i branschen. På Nudie Jeans 

framhåller man enkelheten med att inkorporera CSR i sitt arbete, men inte att man gör det för 

att förstärka sitt varumärke, differentiera sig mot andra jeans-varumärken eller locka till sig 

fler konsumenter. 

 

5.1.3 CSR och Extern kommunikation  

 

Här vill vi återknyta till Morsing & Schultz (2006) tre olika strategier för att kommunicera 

CSR. Både Gina Tricot och Nudie Jeans verkar delvis kunna identifieras med den första 

strategin, Stakeholder Information Strategy. Representanterna från båda företagen uppger i 

våra intervjuer att de jobbar med att via hemsidorna kommunicera vad de har gjort och vad 

de kommer att göra. De respektive företagens intressenter kan stötta dem via köp eller visa 

missnöje genom tex bojkott. På Gina Tricot uppgav de att man trodde att konsumenterna 

helst ville få information genom att söka upp det själva. Det fanns dock en medvetenhet om 

att det inte var många konsumenter som aktivt gick in och sökte information om CSR-

program, men detta ansågs inte vara ett problem. 

 

”Vi informerar, men det kräver ett aktivt val att ta del av vår information. 

Vi gör ju inte kampanjer. Det är viktigt för oss att vi som företag tar 

ställning i många frågor och att man uppfattar att vi är ett företag med 

åsikter. Men att i varje specifik fråga folk aktivt söker upp vår uppfattning 

känns inte relevant.”  

(Marcus Bergman, Gina Tricot)  

 

I den andra strategin Stakeholders Response Strategy (Morsing & Schultz 2006) är 

kommunikationen styrd av sändaren som bestämmer när, var och hur kommunikationen sker. 

Här skall dock företaget arbeta aktivt med att försöka få återkoppling från konsumenten om 

vad de tycker, men är inte villiga att förändra något för sina intressenter. På Nudie Jeans 

framhåller de vikten av att ha en dialog med sina intressenter och företaget passar därför 

bättre in i denna modell. De mottar ofta mail och telefoner från intressenter och de framhåller 
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fördelen med sin egen öppenhet och möjlighet att kunna svara. Hos Gina Tricot anses inte 

fokus ligga på att skapa en dialog med sina intressenter och företaget kan därför sägas 

tillhöra den första modellen mer. Hos Gina Tricot tycks de inte anse den externa 

kommunikationen som helt lyckad, men det är inte heller deras huvudfokus. De vill inte 

driva sin CSR-kommunikation för hårt, då de fruktar att konsumenten kommer tröttna.  

Enligt Vallaster m.fl. (2012) är det enklare för små företag att vara entreprenörer 

inom CSR då de inte har lika mycket bagage och kan börja arbeta med CSR utan ett dåligt 

rykte som hänger över dem. Detta framhäver återigen skillnaden mellan våra två valda 

företag. Det kan vara enklare för Nudie Jeans att få positiv uppmärksamhet kring sitt CSR-

arbete än för ett större företag som Gina Tricot.   

 

“Ett litet företag som bara jobbar med hållbart material får mycket 

uppmärksamhet. Men Gina Tricot gör ungefär 25 miljoner plagg om året. 

Så 10 % av det, det är 2.5 miljoner plagg i hållbara material. Vi skulle ju 

vara Sveriges största eko-märke om man bröt ut detta. Men rent 

kommunikativt går den poängen aldrig fram.” 

 (Marcus Bergman, Gina Tricot) 

 

Tidigare undersökningar visar att konsumenterna oftast inte själva söker upp information om 

CSR-aktiviteter (Du, Bhattacharya & Sen 2010; Jahdi & Acikdilli 2009), något de var 

medvetna om hos Gina Tricot och även till en viss grad Nudie Jeans. Detta stämde överens 

med svaren från våra respondenter i enkätundersökningen. Som man kan se i tabell 1 svarade 

bara 38 % ja på frågan om de själva hade sökt upp information om ett företags CSR-program 

(Se fråga 5, bilaga 2). 

 

 Antal Procent 

Ja 57 38% 

Nej 88 59% 

Vet ej 5 3% 

Summa 150 100% 

Tabell 1. Har konsumenten sökt upp information om företags CSR-program  
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I tabell 2 syns hur våra respondenter svarade att de helst ville få information om företags 

CSR-program. Merparten svarade att de ville få information när de handlade i butiken och 

enbart 21 % ville få informationen genom att själv leta upp den (Se fråga 11, bilaga 2). Detta 

visar oss alltså att Gina Tricot och Nudie Jeans bild om hur konsumenten vill få information 

om CSR-programmen inte stämmer överens med hur det ser ut bland våra respondenter. 

 

 Antal Procent 

När du handlar i butiken 105 70% 

Att varumärket skickar hem broschyrer 10 7% 

Själv leta upp det 30 20% 

Övrigt  5 3% 

Summa  150 100% 

Tabell 2. Tabell över var konsumenten vill få information om CSR-program  

 

CSR kan även vara en form av riskkommunikation. Om företaget är känt för att ta socialt 

ansvar är det större chans att konsumenterna bagatelliserar negativa händelser kring företaget 

(Bhattacharya & Sen 2004:19). Man såg tydligt i våra intervjuer att representanterna 

betraktar sina CSR-initiativ som en form av riskkommunikation 

 

”I en komplicerad leverantörskedja så finns det risker, och frågan är 

hur man hanterar dem. Det är en form av riskkommunikation”  

(Marcus Bergman, Gina Tricot) 

 

På Nudie Jeans förekommer riskkommunikation i form av att vara helt öppen med hela 

produktionskedjan, på så vis behöver man inte vara orolig för att något negativt skall komma 

fram. Sandya Lang uppgav att hon trodde att många var medvetna om detta CSR-initiativ, 

som leder till större krav på arbetsvillkor och hållbarhetsfrågor. Tabell 3 visar dock att bara 

16 % av våra respondenter svarade att de var medvetna om detta (Se fråga 19, Bilaga 2). 
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 Antal Procent 

Ja 24 16% 

Nej 126 84% 

Summa 150 100% 

Tabell 3. Medvetenhet om transparens i produktionsprocessen hos Nudie Jeans 

 

Vårt resultat visar att båda företagen är rädda för att kommunicera ut sitt CSR- och 

hållbarhetsarbete för hårt till konsument och på så vis trötta ut dem. Dock kan detta tyckas 

leda till att konsumenterna inte är medvetna om företagens CSR-insatser. Båda företagen 

använder sig av envägskommunikation som framför allt går via respektive hemsidor, men på 

Nudie Jeans är man mer belägna att öppna upp för en dialog med intressenter och 

konsumenter. På Nudie Jeans är kommunikationen integrerad i övrigt arbete medan på Gina 

Tricot har de valt att särskilja sin CSR-kommunikation från övriga kommunikation. 

 

5.1.4 CSR och Intern kommunikation  

 
Alla anställda måste vara enade om företagets åsikter och värderingar om varumärket skall 

kunna presenteras effektivt utåt (Du, Bhattacharya & Sen 2010; Vallaster, Lindgreen & 

Maon 2012). Som nämnt i teoridelen så handlar internal branding om att kommunicera 

varumärket effektivt till sina medarbetare, övertyga sina medarbetare om relevansen och 

värdet samt effektivt länka varje arbetsuppgift i företaget till varumärket (Dahlen & Lange 

2009). Sandya Lang på Nudie Jeans framhåller vikten av att personalen skall vara medvetna 

om deras syn på hållbarhet och CSR. Hon uttalade att personalen i butiken, som säljer Nudie 

Jeans till slutkund, är de som skall kunna mest om varumärket och deras CSR- och 

hållbarhetsarbete. 

På Gina Tricot verkar läget annorlunda. Istället ser de den interna kommunikationen 

som en stor utmaning, särskilt kommunikationen med butikspersonal.  Marcus Bergmans tro 

på den interna kommunikationen var överlag ganska låg och sa att de hade mycket att jobba 

på. På frågan om han trodde butikspersonal skulle kunna svara en kund angående CSR-

frågor så trodde han att svaret i de flesta fall skulle bli; kolla på vår hemsida.  
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“… det är kanske den största kommunikativa utmaningen för oss.  Vi har 

2200 anställda. Merparten av dem är timanställda vilket innebär då att de 

är snabbrörliga. De kanske jobbar ett år eller kortare, få timmar i veckan... 

Att nå fram till dem med utbildningsinsatser och kommunikationsansatser 

överhuvudtaget är ju ganska svårt…” (Marcus Bergman, Gina Tricot) 

 

Efter att vi besökt fem Gina Tricot butiker och fem återförsäljare av Nudie Jeans i Stockholm 

anser vi att Sandya Lang och Marcus Bergman för det mesta hade rätt i deras syn på den 

interna kommunikationen. Vi gick in i butikerna och frågade lite om ekologiska kollektioner 

och företagets CSR-insatser. Utfallet var att i tre av fem Gina Tricot butiker kunde inte de 

anställda svara på frågor om de hade några ekologiska produkter. Däremot träffade vi två 

säljare i två butiker som visade produkter tydligt märkta med ”The good project”. När det 

kommer till Nudie Jeans så hade säljaren i alla fem butiker bra kunskaper om varumärkets 

hållbarhetstänk.  

Sammantaget kan man se att det verkar enklare med internal branding för ett 

mindre företag som Nudie Jeans med en mer statisk kollektion, jämfört med Gina Tricot som 

har fler anställda och fler produkter i kortare perioder. Att en stor kedja är svårare att förena 

med en enhetlig kommunikation än vad det är hos ett mindre företag med få anställda. 

Analysresultatet går i linje med vad företagen själva uppgav under intervjuerna. Att personal 

anställd i Gina Tricot butiker var sämre informerade än vad personal som arbetade med 

Nudie Jeans produkter var. 

 

5.2 Del 2. CSR och konsumenten  

 
Här följer del två av analysen, som skall besvara frågeställning tre; Vilken kunskap och 

inställning har konsumenten om/till CSR? Detta kommer göras genom analysering av 

resultaten från vår enkät och kopplingar till relevant teori, särskilt från teoriavsnittet ”CSR 

och konsumenten”. Vi börjar med att redovisa våra respondenters kunskap om CSR. Därefter 

vill vi försöka kartlägga deras attityder till CSR för att sedan undersöka om det finns något 

samband mellan kunskap och inställning.  
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5.2.1 Kunskapen om CSR 

 

För att komma åt våra respondenters kunskap om CSR ställde vi frågan ”I vilken grad kände 

du till att företag i dag anses ha ett socialt ansvar?” Svaren kunde ges på en skala från ett 

(inte alls) till fem (mycket väl). Tabell 4 visar att 75% av våra respondenter placerade sig på 

nummer fyra eller fem på skalan och därmed tycks vara relativt medvetna om företags 

sociala ansvar.  

 

Hög kännedom (4–5)  75% 

Låg kännedom (1-3) 25% 

Summa 100% 

N 150 

Tabell 4. Tabell över kunskapen om CSR 
 

 

Vi frågade sedan om våra respondenter ansåg att företag bör ha socialt ansvar även i andra 

produktionsländer. Detta kan ge oss en idé om våra respondenter är medvetna om att CSR 

inkluderar produktionsländerna (Fråga 14, bilaga 2). Som svarsalternativ hade vi tex ”nej, 

företag har inget socialt ansvar”. Om flertalet hade valt detta svarsalternativ hade det visat att 

antingen våra respondenter inte var medvetna om företags sociala ansvar, eller att de inte 

håller med om att de har ett socialt ansvar. Resultatet var att enbart fyra svarade ”nej” eller 

”jag vet inte”. Detta kan tyda på att våra respondenter hade kunskap om det sociala ansvaret 

företag anses ha även i produktionsländerna. 

Studier har visat att merparten av konsumenterna är omedvetna om företags CSR-

program (Du, Bhattacharya & Sen 2010; Jahdi & Acikdilli 2009). Vi hade därför en fråga 

om respondenterna kunde ange något företag som de ansåg tydligt kommunicera sina CSR-

program. Av våra 150 respondenter var det en tredjedel som kunde namnge företag med 

tydliga CSR-ansatser. Resultaten från andra studier stämmer alltså överens med vad vi kom 

fram till.  

       När vi sedan undersökte om det fanns något samband mellan kön och kunskap 

bland våra respondenter visade det sig inte vara någon väsentlig skillnad mellan män och 

kvinnors kunskap. 77 % av kvinnorna och 74 % av männen hade hög kännedom om CSR 
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sedan innan (4/5 på skalan, Se bilaga 3, korstabell 1). Det verkar alltså som om kunskapen 

om CSR i det här fallet är oberoende av vilket kön man tillhör.  

Vi ville sedan undersöka om kunskapen om CSR kan förklaras med 

utbildningsnivå. Vi hade på förhand en hypotes om att högre utbildningsnivå leder till bättre 

kunskap om CSR. Tabell 5 visar att det är bland de som har universitets/högskoleutbildning 

som den största andelen med relativt god kännedom finns och att det är en viss skillnad 

mellan de med högre och lägre utbildningsnivå. Som man kan se på Cramer’s V i tabellen 

finns det ett svagt samband mellan variablerna. P-värdet visar att det är signifikant på 

femprocentsnivå och att man i detta fall skulle kunde uttala sig om en större population.  

 

 Utbildning 

Universitets/högskola Gymnasieutbildning 

/motsvarande 

I vilken grad 

kände du till 

att företag i 

dag anses ha 

ett socialt 

ansvar? 

God kännedom 

(4 – 5 ) 

79% 66% 

 

Låg kännedom 

(1 – 3) 

21% 34% 

Summa 100% 100% 

N 112 38 

Cramer’s V 0.185 

p 0.024 

Tabell 5. Sambandet mellan utbildningsnivå och kunskapen om CSR 

 

Våra analysresultat visar att våra respondenter känner till företags sociala ansvar relativt väl. 

Nivån var ganska jämt fördelad bland kvinnor och män, och man kan i detta fall säga att det 

inte finns något samband mellan kön och kunskap om CSR. I likhet med annan forskning såg 

vi också att det var relativt få av våra respondenter som kunde ange specifika företags CSR-

insatser. Man kan se ett svagt samband mellan utbildningsnivå och kunskapen om CSR, där 

en större andel av de med högre utbildning har god kännedom om CSR än vad det är bland 

dem med lite lägre utbildning. 
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5.2.2 Attityder kring CSR 

 
I vår enkät försökte vi komma åt våra respondenters attityder till CSR. Vi startade med en 

allmän fråga om de ansåg CSR-program vara något positivt eller negativt. Som tabell 6 visar 

svarade 93 % av respondenterna att de ansåg det vara ”ganska” eller ”mycket” positivt.  

 

 Antal Procent 

Mycket positivt 104 69% 

Ganska positivt 36 24% 

Ingen uppfattning 6 4% 

Ganska negativt 3 2% 

Mycket negativt 1 1% 

Summa 150 100 % 

Tabell 6. Om respondenten anser CSR-program vara något positivt eller negativt 

 

För att få en djupare insikt i vilken inställning våra respondenter hade till CSR gav vi dem 

flera påståenden att ta ställning till. Studier har visat att många är skeptiska till motiven 

bakom CSR (Bhattacharya & Sen 2004) och vi försökte därför komma åt hur våra 

respondenter instämde i olika möjliga påståenden. Svarsalternativen gavs på en femgradig 

skala där ett representerade ”instämmer inte alls” och fem representerade ”instämmer helt” 

(fråga 4, bilaga 2). Tydligast utslag såg man på påståendet ”företag har CSR-program för att 

få ett bra rykte och anseende” som redovisas i tabell 7.  Här instämde 95 % i hög grad och 

det var ingen som inte instämde alls. 

 

Instämmer i hög grad (4-5) 95 %  

Instämmer i liten grad (1-3) 5% 

Summa 100 % 

N 150 

Tabell 7. Påståendet: Företag har CSR-program för att få ett bra rykte och anseende 

 

Påståendet ”företag har CSR-program av osjälviska skäl” kan också sägas visa en tydlig 

attityd bland våra respondenter. I tabell 8 ser man att bara 13 % instämde i hög grad. Detta 
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visar att attityden bland våra respondenter stämmer överens med vad andra studier har visat 

och att de ser andra motiv bakom CSR än att företag bara gör sin plikt som bra företags- 

medborgare.  

 

Instämmer i hög grad (4-5) 13% 

Instämmer i liten grad (1-3) 87% 

Summa  100% 

N 150 

Tabell 8. Påståendet: Företag har CSR-program av osjälviska skäl 

 

För att se i vilken grad respondenterna instämde i alla sex påståenden valde vi att räkna ut 

medelvärdet på svaren vi fick in. Vi erbjöd en femgradig skala där 3 var mitten. Tabell 9 

visar att medelvärdet hamnar över mitten när det är påståenden som ser andra motiv än 

filantropiska skäl och under mitten på påståendet om att det är osjälviska skäl som ligger 

bakom. Tydligast ser man detta på påstående tre och fem.  

 

Påståenden Medelvärde 
1. Företag har CSR-program i vinstsyfte 3.54 
2. Företag har CSR-program för att gottgöra andra handlingar  3.38 
3. Företag har CSR-program av osjälviska skäl 2.41 
4. Företag har CSR-program för att luta sig åt mot eventuella framtida 
kriser  

3.17 

5. Företag har CSR-program för att få ett bra rykte och anseende 4.62 
6. Företag har CSR-program för att aktieägare och andra intressenter 
kräver detta  

3.28 

Tabell 9. Medelvärde för påståenden om motiven bakom CSR-program  

 

Vi undersökte vilka konsekvenser dessa uppfattningar hade för respondenternas köpvanor. 

Undersökningar har visat att även om folk är positiva till ett företags CSR-program vill de 

inte behöva betala mer som ett resultat av detta (Bhattacharya & Sen 2004:18).  Tabell 10 

visar att 77 % av våra respondenter är villiga att betala mer om det resulterar i bättre 

arbetsvillkor och högre löner för de anställda i produktionslandet, och 73 % om 

klädesplagget är gjort av ekologiskt material. 
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 Högre löner och bättre arbetsvillkor Ekologiskt material  

Antal Procent Antal Procent 

Ja 115 77 % 109 73% 

Nej 15 10 % 41 27% 

Vet inte 20 13 %   

Summa  150 100 %  150 100% 

Tabell 10. Betalningsvilja beträffande arbetsvillkor respektive material  

 

På frågan om attityd till CSR utgör någon skillnad i köpvanor är det mycket som tyder på att 

det finns ett samband mellan hur positivt man anser CSR vara och villighet att betala mer. 81 

% av de som ansåg det vara mycket positivt och 75 % av de som ansåg det vara ganska 

positivt sa också att de var villiga att betala mer för ett klädesplagg om det resulterade i 

högre löner och bättre arbetsvillkor. Av de som ansåg det vara mycket negativt var det ingen 

(Se korstabell 4, bilaga 3). Annan teori kring ämnet stämmer alltså inte på hur det ser ut 

bland våra respondenter.  

Efter att ha kartlagt den generella inställningen till CSR bland våra respondenter 

ville vi se om den kan förklaras av bakgrundsvariablerna kön och utbildning. Vi korsade 

först män och kvinnor med frågan “anser du CSR-program vara något positivt eller 

negativt”. Som tabell 11 visar var det ett flertal av både kvinnorna och männen som ansåg 

det vara något “mycket positivt”. 97 % av kvinnorna ansåg det vara “ganska positivt” eller 

“mycket positivt” jämfört med 87 % av männen. Mycket tyder alltså på att det kan vara bra 

för företag som också riktar sig mot män, så som Nudie Jeans, att fokusera mer på positiv 

kommunikation av sina CSR-program.  På så sätt kan man försöka uppnå samma nivå som 

hos kvinnorna, där nästan alla instämmer i att det är något positivt. Man ser att det är ett 

svagt samband mellan variablerna. 
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 Män Kvinnor 

Mycket, ganska positivt 87% 97% 

Mycket, ganska negativt 5% 1% 

Har ingen uppfattning 8% 2% 

Summa 100% 100% 

N 55 95 

Cramer’s V 0.185 

p 0.024 

Tabell 11. Samband mellan kön och inställning till CSR-program  

 

Uppfattningen om att CSR-program är viktigare för kvinnor än för män förstärks av 

resultaten i tabell 12 på frågan om hur viktigt det är att ett företag har CSR-program (Fråga 

3, bilaga 2). Det är en större andel bland kvinnorna som tycker det är viktigt än vad det är 

bland männen. Dock anger även merparten av männen att de anser det vara viktigt. 

 

 Män Kvinnor 

Viktigt/mycket viktigt 64% 83% 

Inte alls/inte så viktigt 27% 14% 

Ingen uppfattning 9% 3% 

Summa 100% 100% 

N 55 95 

Cramer’s V 0.207 

p 0.041 

Tabell 12. Samband mellan kön och hur viktigt det är att företag har CSR-program 

 

Detta kan hänga ihop med att männen bland våra respondenter generellt är mer skeptiska till 

CSR-program än vad kvinnorna är. Tabell 13 visar att 60 % av männen instämmer i hög grad 

i att företag har CSR-program i vinstsyfte, medan ett lite flertal bland kvinnorna instämmer i 

liten grad. Samma tendens såg vi på påståenden ”Företag har CSR-program för att gottgöra 

andra handlingar” och ”Företag har CSR-program av osjälviska skäl” (Se korstabell 2 och 

3, bilaga 3) 
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 Män Kvinnor 

Instämmer i hög grad (4-5) 60% 48% 

Instämmer i liten grad (1-3) 40% 52% 

Summa 100% 100% 

N 55 95 

Cramer’s V 0.122 

p 0.136 

Tabell 13. Samband mellan kön och påståendet Företag har CSR-program i vinstsyfte 

 

Vi ville därefter se om inställning till CSR kunde förklaras av utbildningsnivå. Generellt sett 

kan man tycka de av våra respondenter med universitets- eller högskoleutbildning verkade 

vara mest kritiska till CSR-programmen. På samtliga av de sex påståenden var det i denna 

grupp den största andelen instämde mest i att det fanns bakomliggande motiv. I tabell 14 

redovisas tre av påståenden. Också här ser man att det finns ett svagt samband.  

 Utbildningsnivå 

Påståenden Instämning  Universitets/ 

högskoleutbildning 

Gymnasieutbildning/ 

motsvarande  

Företag har CSR-

program i vinstsyfte 

Instämmer i hög grad 

(4-5) 

55% 45% 

Instämmer i liten grad 

(1-3) 

45% 55% 

Summa 100% 100% 

N 112 38 

Cramer’s V 0.085 

p 0.3 

Företag har CSR-

program för att luta 

sig mot vid framtida 

kriser 

Instämmer i hög grad 

(4-5) 

44% 32% 

Instämmer i liten grad 

(1-3) 

56% 68% 

Summa 100% 100% 

N 112 38 

Cramer’s V 0.108 

p 0.187 

Företag har CSR-

program för att 

aktieägare och andra 

intressenter kräver 

detta 

Instämmer i hög grad 

(4-5) 

47% 18% 

Instämmer i liten grad 

(1.3) 

53% 82% 

Summa 100% 100% 

N 112 38 

Cramer’s V 0.257 

p 0.002 
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Tabell 14. Samband mellan utbildningsnivå och olika påståenden om motiven bakom 

CSR-program  

 
Det vi vill avsluta våra attitydsjämförelser med är att jämföra antalet som anser CSR 

program som viktigt med hur många som själv letar upp information om företags CSR-

program och sen se över hur många som kan namnge företag med CSR-program. I tabell 15 

har vi satt tre univariata tabeller bredvid varandra så man tydligt kan se skillnaderna. Det är 

flera som anser CSR program viktigt än som väljer att själva leta upp informationen kring 

det. 

 

Hur viktigt är det för dig 
att företag har någon 
form av CSR-arbete? 

Har du själv sökt 
information om ett 

företag har CSR-
program? 

Kan du komma på 
något/några företag som 
tydligt kommunicerar sitt 

CSR-arbete? 
Ganska / 
mycket 
viktigt 

 
75% 

 
Ja 

  
38% 

Ja – kom 
med 
förslag 

 
32% 

Inte alls / 
inte så 
viktigt 

 
19% 

 
Nej 

  
59% 

 
Nej 

 
68% 

Ingen 
uppfattning  

 
6% 

 

 
Vet inte 

 
3% 

  

Summa 100% Summa 100% Summa 100% 
N 150 N 150 N 150 

Tabell 15. Jämförelse mellan hur viktigt man anser CSR vara och om man söker upp 

information om företags CSR-program 

 

Detta visar oss att även flera som sa att det var viktigt för dem att företag har CSR-arbete inte 

går in och söker information om eventuella CSR-program. Detta kan igen vara anledningen 

till att enbart 36 % av våra respondenter kan ge exempel på företag med CSR-arbete. Då kan 

man fundera kring dels de föreställningar vi tagit upp innan där resultatet från Gina Tricot är 

att de inte får in så mycket förfrågningar kring deras CSR-ansatser samt till tidigare avsnitt 

där vi diskuterat kring att både Gina Tricot och Nudie Jeans väljer att inte vill driva sitt CSR-

arbete för hårt utan limiterar denna information till deras hemsidor. 

Vårt analysresultat när det gäller attityd till CSR är att våra respondenter i stor 

utsträckning anser CSR-program vara något positivt och de allra flesta ser det som viktigt att 

företag har sådana program. Man ser också att de tidigare teorierna inte stämmer bland våra 
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respondenter då många av dem är villiga att betala mer för ett plagg om det resulterar i CSR-

insatser från företaget. En annan intressant aspekt var att man bland våra respondenter såg en 

viss skillnad mellan män och kvinnor, samt olika utbildningsnivå, där männen och de med 

högre utbildning genomgående var något mer skeptiska till motiven bakom CSR-program. 

Vårt resultat visar också att de som anser CSR-program vara viktigt inte själva aktivt jobbar 

för att ta reda på mer om företagens insatser, trots att de gärna vill få information. Detta kan 

antyda att företagen borde lägga mer uppmärksamhet på att göra sina CSR-insatser kända 

och fokusera mer på kommunikationen av detta.  

 

5.2.3 Samband mellan kunskap och attityd?  

 
Vi vill se om det finns ett samband mellan kunskap och attityd kring CSR, tex om lite 

kunskap kring CSR ger en mer positiv attityd till konceptet. En korstabell mellan frågan “i 

vilken grad kände du till att företag i dag anses ha ett socialt ansvar?” och “anser du CSR-

program vara något positivt eller negativt” kan visa oss om kunskapen kring CSR kan vara 

en möjlig orsak till inställningen. Tabell 16 visar att majoriteten av respondenterna på alla 

delar av skalan ansåg CSR vara något ganska eller mycket positivt och att även de som inte 

vet särskilt mycket om CSR sen tidigare har någon form av uppfattning om det. Om man 

tycker det är bra eller dåligt är oberoende på vilken kunskap man har. Detta visar oss att 

kunskap och attityd inte har något samband i det här fallet.  

 

  

Lägre kännedom (1-4) 

 

Mycket hög kännedom (5) 

Mycket, ganska positivt 92% 94% 

Mycket, ganska negativt 2% 4% 

Ingen uppfattning 6% 2% 

Summa 100% 100% 

N 79 71 

Cramer’s V 0,153 

p 0.173 

Tabell 16. Samband mellan kunskap och inställning om/till CSR 

 



 ”Doing Well by Doing Good” Tora Grape 
  Charlotte Ludt 

 
 

  

 46 

5.2.4 CSR och konsumentens syn på varumärken  

 

Konsumenterna blir inte längre passivt påverkade av marknadsföring. De interagerar med 

marknadsföringen och responderar på den, och det är många faktorer som spelar in när 

konsumenten skapar sig en åsikt om företaget (Du, Bhattacharya & Sen 2010 & Vallaster, 

Lindgren & Maon 2012). Konsumentens bild av företaget är därmed komplicerad. Man har 

sett att konsumenter ofta lägger mer vikt vid att företag gör något dåligt än vad de 

uppmärksammar att de gör något bra (Bhattacharya & Sen 2004). Vi ställde frågan om 

respondenterna skulle ta avstånd från varumärket om det blev framställt i någon form av kris 

gällande socialt ansvar (se fråga 12, bilaga 2). Tabell 19 visar att 75 % av respondenterna 

svarade att de i så fall hade avstått från att handla från varumärket. 

 

Ja 75 % 

Nej 12 % 

Det spelar ingen roll 13 % 

Summa 100 % 

N 150 

Tabell 17. Om konsumenten skulle ta avstånd från varumärket efter en skandal  

 

Vi frågade också våra respondenter om hur de hade reagerat om ett företag använde sig av 

CSR som en form av kriskommunikation, alltså att företaget starkt kommunicerar ett nytt 

CSR-initiativ efter en skandal. Här tillät vi respondenten att svara fritt och fick många 

kommentarer om att det berodde på hur allvarlig skandalen var, men också att det kan ta lång 

tid innan konsumenterna åter kände att de kunde lita på företaget. Svaret nedan visar att 

konsumenten tycks genomskåda företagets försök att kriskommunicera och att ett CSR-

initiativ inte nödvändigtvis får en önskad effekt om det inte anses som en genuin insats utan 

bara ett försök från företaget på att förbättra sitt rykte. 

 

”Det beror helt på om det hela känns trovärdigt eller om det bara är ett 

sätt att sopa skandalen under mattan. En bra början vore att be om ursäkt 

sedan skulle det krävas hårt arbete att återskapa konsumenternas 

förtroende för företaget.” 
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 Mycket viktigt Viktigt - mindre viktigt Ingen uppfattning 

Mycket/ganska positivt 100% 93% 56% 

Mycket/ganska negativt   2% 22% 

Ingen uppfattning  5% 22% 

Summa 100% 100% 100% 

N 51 90 9 

Cramer’s V 0.291 

p 0.0 

Tabell 18. Samband mellan hur viktigt man anser CSR vara och om man anser 

CSR-program vara positivt eller negativt 
 

 

Som synes i tabell 18 så anser 100 % av de som svarat att det är mycket viktigt för dem att 

ett företag har CSR-arbete även att CSR-program är ganska eller mycket positivt. Detta är 

inte överraskande. Det är mer förvånansvärt att även 55 % av de som inte har någon 

uppfattning, 83 % av de som anser det vara “inte så viktigt” samt 75 % av de som svarade att 

det inte alls var viktigt också anser CSR-program vara något ganska/mycket positivt. Detta 

förstärker vår uppfattning av att även de av våra respondenter som inte själva tycker CSR är 

så viktigt ändå anser det vara något bra och vår hypotes om att konsumenterna anser 

begreppet i sig som positivt men att de inte alla gånger lägger så stor vikt vid att företagen 

faktiskt har ett pågående CSR-arbete. Som syns i tabellen är det ett lite starkare samband i 

detta fall.  
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6. Slutsatser och diskussion 

 
Kan då varumärken använda sig av CSR i sin kommunikation för att förändra sitt anseende 

och bygga sitt varumärke starkare? Hur viktigt är CSR egentligen för konsumenten? Vi har 

genom våra studier insett att Gina Tricot och Nudie Jeans trots sina olikheter har gemensamt 

att de arbetar med CSR, men att de inte fokuserar på att kommunicera ut respektive CSR-

ansatser till sina konsumenter. Genom våra undersökningar har vi även kommit fram till att 

resultatet av det beslutet är att många inte är medvetna om deras insatser.  Slutsatserna är 

uppdelade efter frågeställningarna.  

 

6.1.1 Nudie Jeans, Gina Tricot och deras CSR-arbete 

 

Här redovisar vi våra slutsatser till frågeställning ett: Varför och hur har Gina Tricot och 

Nudie Jeans valt att arbeta med CSR- och hållbarhetsfrågor. För ett företag av Gina Tricots 

storlek och omfattning kan mycket tyda på att omvärlden idag önskar någon form av CSR-

agenda. Under intervjun var representanten öppen med att påtryckningar utifrån var en av 

huvudanledningarna till att de faktiskt påbörjat detta arbete. Gina Tricot försökte framställa 

det som att de uppfyllde sin samhälleliga plikt, men undertonen var att det fanns andra 

bakomliggande motiv, som att vinna sympatier från konsumenten och stå ut från mängden. 

På Gina Tricot framstod CSR-arbetet som ett arbete för att ta fokus från andra handlingar 

och för att förbättra sitt rykte.  På Nudie Jeans däremot kändes de mer genuina i sina 

ansatser, kanske beroende på att företaget är uppbyggt kring ett annat miljötänk än Gina 

Tricot. Även på Nudie Jeans var de noga med att framhäva CSR som något självklart. För 

representanten fanns inga skäl för att inte arbeta med dessa frågor, istället uttrycktes de 

arbeta i preventivt syfte för att behålla det anseende de skapat. Hos Nudie Jeans fick vi 

uppfattningen av att man ville driva ett företag på ett hederligt sätt för att alla inblandade 

skulle kunna stå för det.  

På Gina Tricot skiljer de på CSR- och hållbarhetsfrågor, med två skilda 

avdelningar som behandlar respektive frågor. CSR-avdelningen arbetar med mänskliga 

rättigheter, bättre arbetsvillkor och olika välgörenhetsprojekt. Hållbarhetsfrågorna berör 

material och produktionsförhållanden. På Nudie Jeans fokuserar de mer på hållbarhet än hos 
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Gina Tricot. Material, återanvändning och produktionsförhållanden står i centrum och även 

här har de en egen avdelning som enbart jobbar med CSR- och hållbarhetsfrågor.  

De två företagen har som nämnt olika förutsättningar för att arbeta med CSR. Gina Tricot är 

en stor, billig klädeskedja med många konkurrenter med samma affärsidé, såsom H&M och 

Lindex. Gina Tricot är därför i ett större behov av att stå ut från mängden. Nudie Jeans åt 

andra sidan är ett mer nischat modeföretag. Det är i första hand ett jeansföretag och 

konsumenterna som väljer att handla från varumärket gör antagligen så av den anledningen 

att de vill ha just ett par Nudie Jeans. Det är även stor skillnad i företagen när det gäller 

prisnivå. Nudie Jeans säljer betydligt dyrare produkter än Gina Tricot. Billigare kläder kan 

ofta hänga ihop med en billigare produktion. Gina Tricot har det mesta av sin produktion i 

Asien, Nudie Jeans däremot har lagt 70 % av sin produktion inom Europa, där det i regel är 

strängare regler för arbetsvillkor och löner.  

 

6.1.2  Företagens CSR, branding och kommunikation  

 

Här redovisas slutsatserna som skall besvara frågeställning två: Hur använder sig Nudie 

Jeans och Gina Tricot av CSR i sin branding och hur kommuniceras detta, både internt och 

externt? Både hos Gina Tricot och Nudie Jeans använder de sig av CSR i sin branding 

genom att försöka skapa rätt associationer till sina varumärken. Hos Gina Tricot uppgav 

representanten att CSR är en form av varumärkesbyggande strategi och att kommunikationen 

både kan vara positiv och negativ. Att CSR kan användas i branding blir tydligt då Gina 

Tricot är ett företag som ofta blir utsatt för negativ kritik av media, men även från 

konsumenter via sociala plattformar. CSR kan därmed användas i branding-syfte genom att 

man enkelt kan lyfta fram de bra saker man gör. När det gäller Nudie Jeans finns intrycket av 

att företaget är mindre defensivt då de är ett mindre företag. Som studier visat har mindre 

företag lägre förväntningar och press på sig. De använder sig istället CSR som en integrerad 

del av sin branding och försöker låta det genomsyra hela företaget utan att ta överhanden. Då 

de båda företagen är sk corporate brands vill de kommunicera till fler än konsumenten. 

Därmed krävs det att hålla alla parter nöjda och därmed blir CSR intressant för dem båda. 

Bägge företagen väljer en kvalitativ form av branding och vill inte pressa på sina kunder sitt 

CSR-arbete. 
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Då det återigen är stora skillnader på att vara ett mindre varumärke och en stor 

kedja så skiljer sig även kommunikationen åt, framför allt internt. Representanten från Gina 

Tricot uppger under vår intervju att kommunikationen ut till anställda är ett av de största 

problemen de står inför. Framför allt gällde detta kommunikationen från huvudkontor ut till 

butikspersonal då denna var snabbrörlig och väldigt omfattande. På Nudie Jeans däremot 

ansåg vår kontakt att detta var väldigt viktigt och att även det fungerade. Man hade nära 

kontakt med sina butiksanställda för att informera och utbilda dem i de frågor som 

varumärket och företaget Nudie Jeans har på agendan. 

I den externa kommunikationen verkar både Gina Tricot och Nudie Jeans ha mer 

likheter. Båda företagens hemsidor innehåller merparten av den information som finns att få, 

skillnaden ligger istället i man på Gina Tricots hemsida har en specifik plats och samlar sitt 

CSR- och hållbarhetsarbete under ett tak. Hos Nudie Jeans finns istället materialet integrerat 

överallt på hemsidan. På båda företagen jobbar man framförallt med envägskommunikation 

och bjuder inte in sina konsumenter till en diskussion annat än via mail och telefon. Däremot 

låter man konsumenten själv välja om och när man vill ta del av den information de erbjuder. 

Båda talespersonerna för Gina Tricot och Nudie Jeans uppger att konsumenterna själva ville 

bestämma hur och när de sökte upp informationen, trots att de i nästa stund sa att de var 

medvetna om att konsumenterna inte gjorde detta i någon större utsträckning. Något som 

tidigare studier, samt våra egna visat att konsumenterna inte heller vill göra. 

 

6.1.3 CSR och konsumenten 

 
Här redovisas slutsatserna till frågeställning tre, som handlar om vilken kunskap och 

inställning konsumenterna har till CSR. Vi försökte alltså med vår uppsats inte att 

generalisera på någon större population. Resultaten vi kom fram till gäller våra respondenter. 

Genomgående kan man se att talen visar att det finns vissa samband och skillnader. Bland 

våra konsumenter såg vi att merparten var medvetna om CSR sedan innan och att de allra 

flesta höll med om att företag har ett socialt ansvar, både i Sverige och i 

produktionsländerna. Däremot var det bara en tredjedel av våra respondenter som kunde 

ange något företag som de visste att kommunicerade sitt CSR-arbete. Bland våra 

respondenter såg vi att det var bland de som hade universitets- eller högskoleutbildning som 

den största andelen med hög kunskap om CSR fanns. 
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Generellt sett såg vi att våra respondenter ansåg CSR-program vara något positivt. 

Vi är medvetna om att vi har valt lite ledande attitydfrågor som handlar om saker ”man 

egentligen ska tycka positivt om”. Detta kan ha lett till att flera svarade positivt, även om det 

möjligtvis inte är deras sanna åsikter. De flesta av våra respondenter angav dock att de var 

skeptiska till motiven bakom CSR-program. Mest tydligt syntes att våra respondenter trodde 

företagen hade CSR-program för att förbättra sitt rykte. Det var nästan ingen som trodde att 

företagen hade CSR-program av osjälviska anledningar. Man kunde se en viss skillnad 

mellan kvinnor och män, där männen generellt var mest skeptiska till motiven bakom CSR-

programmen. Vi upplever att våra respondenter anser det vara viktigt och positivt att företag 

har CSR-program, men att det inte är avgörande för köpet från ett varumärke. Mycket tyder 

på att de inte lägger ner något arbete för att själva söka upp information om varumärkets 

CSR-insatser. Detta kan vara det som ledde till att det var en så pass liten andel som kunde 

ange företag med CSR-program. 

Genom våra studier har vi kartlagt att svar från våra respondenter tycks gå emot 

vad andra studier har kommit fram till. Annan forskning har visat att konsumenten inte är 

villig att betala mer för en produkt som ett resultat av företagets CSR-insatser. Våra 

respondenter däremot, uppgav att de var villiga att betala mer både om det ledde till bättre 

arbetsvillkor för anställda i produktionen eller om det var gjort av ekologiskt material. Detta 

gällde särskilt de som ansåg CSR-program vara något positivt.  

Vi kom också fram till att det inte var någon väsentlig skillnad mellan de som 

hade hög eller låg kännedom om CSR sen innan när det kom till deras inställning. Om man 

går tillbaka till debatten kring CSR ser man alltså att våra respondenter, både de med låg och 

hög kunskap, överlag anser CSR-program vara något positivt. Det man också ser tydligt 

bland våra respondenter är att de bryr sig mycket om ett företag hamnar i någon form av kris. 

Vårt resultat överensstämmer med annan forskning kring ämnet som visar att det är värre för 

ett företag att göra något dåligt än vad det är gynnande för det att göra något bra. Om man 

utgår från våra respondenter borde alltså företagen inte vara rädda för att kommunicera ut 

sina CSR-insatser, så länge de är genuina.  

 

6.2 Rekommendationer 
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Enligt våra studier och reflektioner kan mycket tyda på att både Gina Tricot och Nudie Jeans 

har en annan uppfattning av hur konsumenten uppfattar vikten av CSR än hur det ser ut 

bland våra respondenter. Båda företagen tycks även ha en annan bild av hur CSR-

kommunikation bör se ut och hur konsumenter helst vill bli informerade.  Både hos Gina 

Tricot och Nudie Jeans har uppfattningen varit att konsumenten helst letar upp fakta om 

hållbarhet och CSR själv, men enligt våra studier stämmer det inte alla gånger. På Gina 

Tricot uppgav de även att CSR-frågor inte var så viktigt för konsumenten, däremot svarade 

flera av våra respondenter att det var viktigt att företag hade CSR-program. På Gina Tricot 

har de rätt i bemärkelsen att kunden ej lägger så stor vikt vid om företag inte har CSR-arbete, 

men det som kanske missas är hur positivt kunden kan se CSR-arbete som.  

Det vi har upptäckt under våra studier är rädslan för att bli klassat som ett “eko-

företag”. Att man vill köpa sig ett gott rykte, men man vill absolut inte bli kallat för eko i 

negativ bemärkelse. Enligt våra studier ser konsumenter inget negativt i att framhäva eller 

berätta om sitt CSR- och hållbarhetsarbete idag. De vill snarare ha mer och enklare 

kommunikationen direkt från företagen, gärna direkt i butik eller vid köptillfället. 

Däremot ser vi oron för att göra något när det gäller CSR när man inte är perfekt 

på alla plan, då chansen finns att det som inte är bra upptäcks i någon form av granskning. 

Detta hindrar företagen från att verka åt rätt håll. Vi tror dock att företag idag inte längre 

behöver vara lika försiktiga med att kommunicera ut och lägga vikt vid sitt CSR- och 

hållbarhetsarbete. Att inte låta det ta över är en självklarhet, men att låta det synas mer är 

inget som enligt den grupp konsumenter vi studerat ser som dåligt.  

 

6.3 Förslag för framtida forskning 

 

Som vidare forskning tror vi det hade kunnat vara intressant at testa olika former av CSR-

kommunikation mot fokusgrupper och se hur de responderade till dessa. Att se vidare på hur 

modeföretag kunnat förändra sitt varumärke tack vare en tydlig kommunikation av sitt CSR- 

och hållbarhetsarbete tror vi även skulle vara mycket givande i framtida studier. 
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Bilagor  

1. Intervju Guide. 

 

CSR 

 Var är CSR för er?  

 Hur länge har ni arbetat med CSR?  

o Varför började ni med CSR?  

 Hur viktigt är CSR för varumärket Gina Tricot/Nudie Jeans?  

o Varför?  

o Använder ni CSR som en del av varumärkesbyggande? 

 Ser ni på detta som ett frivilligt åtagande, eller ett måste i dagens samhälle?  

 Hur implementerades CSR-arbetet i deras företag?  

 Är CSR-program ett sätt att konkurrera mot andra företag? Är det viktigare att ha 

CSR-program om konkurrenterna har det?  

 Anser ni CSR-program  vara något som kan leda till ökad vinst för Gina 

Tricot/Nudie Jeans?  

 

 

Kommunikation 

 Hur stor vikt lägger ni vid kommunikationen av ert CSR-arbete?  

 Ni har valt att kommunicera ert CSR-arbete på er hemsida, vad har detta för 

effekter?  

 Kommunicerar ni ert CSR-arbete på något annat sätt?  

 Varför har ni valt denna typ av kommunikation?  

 Hur viktig är den interna kommunikationen av CSR?  

 Hur görs detta?  

 Hur medvetna vill ni att butikspersonalen ska vara om Gina Tricot:s/Nudie Jeans 

CSR-program? Skall de kunna svara om de får frågor av konsumenterna? 

 Låter ni konsumenter komma med feedback och frågor kring CSR?  Iså fall hur? 

 Vilka ser ni som mottagare av er kommunikation? 
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 Upplever ni att kommunikationen av deras CSR-program blir uppfattat/tolkat som 

ni önskar?  

 Var tror ni era kunder helst vill få informationen om er CSR-agenda ifrån? Butik? 

Internet? Katalog? 

 

Produktionen 

 Var utförs produktionen av kläderna?  

 Är transparens i produktionsprocessen viktigt för er?  

 Har ni själva varit på fabrikerna och sett tillverkningen och förhållanden på plats?  

 Hur vet ni att standarden upprätthålls? 

 

Konsumenterna  

 I vilken grad tror ni att konsumenterna är medvetna om deras CSR-program?  

 Vilken bild tror ni konsumenterna har av Gina Tricot/Nudie Jeans?  

 Lever den bilden upp till det ni vill kommunicera?  

 Hur viktigt tror ni konsumenterna anser CSR vara?  

  

Framtiden 

 Tror ni att CSR-agendan är något som är trendigt just nu eller tror ni det bara 

komma öka? 

 Upplever ni att det ni gör nu kanske kommer löna sig/komma till användning om 

några år? 
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2. Enkät 

 
 

1. I vilken grad kände du till att företag idag anses ha ett socialt ansvar?* 

 

Inte alls 1 2 3 4 5 Mycket väl 

 

 

 

Svar:   4 5 28 42 71 totalt: 150 

 

 

 

 

 

2. Anser du företags CSR-program vara något positivt eller negativt?* 

 

Mycket positivt 

 Ganska positivt 

 Ingen uppfattning 

 Ganska negativt 

 Mycket negativt 

 

 

Svar:  

 

Mycket positivt – 104 

Ganska positivt – 36 

Ingen uppfattning – 6 

Ganska negativt – 3 

Mycket negativt - 1 

  

 

3. Hur viktigt är det för dig att ett företag har någon form av CSR-arbete? * 

 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Ingen uppfattning 

 Inte så viktigt 

 Inte alls viktigt 

 Övrigt:___________ 
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Svar:  

 

Mycket viktigt – 51 

Viktigt – 62 

Ingen uppfattning – 9 

Inte så viktigt – 24 

Inte alls viktigt – 4 

Övrigt - 0 

 

4. Varför tror du företag har CSR-program? 

I vilken grad instämmer du med nedanstående påståenden: 

 

A. Företag har CSR-program i vinstsyfte. * 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

Svar:    3 17 52 52 26  

 

 

B. Företag har CSR-program för att gottgöra för andra handlingar. * 
 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 



 

Svar:    28 54 49 16 3 

 

 

C. Företag har CSR-program av osjälviska skäl. * 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

Svar:    28 54 49 16 3 

 

 

D. Företag har CSR-program för att luta sig mot vid eventuella framtida kriser. * 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

Svar:    9 33 47 45 16 
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E. Företag har CSR-program för att få ett bra rykte och anseende. * 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

Svar:   0 2 5 41 102  

 

 

F. Företag har CSR-program för att aktieägare och andra intressenter kräver det. * 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

Svar:    5 27 58 41 19 

 

 

5. Har du själv någon gång sökt information om ett företag har CSR-program? * 

 

Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Svar: 

 

Ja – 57  

Nej – 88 

Vet ej - 5 

 

 

6. Om du svarat JA på fråga 5. Var informationen tillfredsställande? 

 

 Ja, väldigt 

 Ja, men jag ville veta mer 

 Nej, jag fick bara svar på ett fåtal frågor 

 Nej, jag fick inte svar på mina frågor 

 

Svar: 

 

Ja väldigt –12 

Ja, men jag ville veta mer – 31 

Nej, jag fick bara svar på ett fåtal frågor – 15 

Nej, jag fick inte svar på mina frågor - 2 
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7. När du köper ett klädesplagg, är det viktigt för dig att ta reda på hur produktionen 

gick till? * 

 

Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Svar:  

 

Ja – 53 

Nej – 71 

Vet ej – 26 

 

 

8. Hur viktigt är det att materialet i kläderna du köper är ekologiskt? * 

 

Inte alls viktigt 1    2    3    4    5    6    7    8    9 Mycket Viktigt 

 

 

Svar:    25. 10. 24. 14. 34. 18. 17. 2. 6  

 

 

9. Är du villig att betala mer för ett klädesplagg om materialet är ekologiskt? * 

 

Ja 

 Nej 

 

Svar: 

 

Ja- 109 

Nej- 41 

 

10. Kan du komma på ett eller flera varumärken som du anser tydligt kommunicera 

sina CSR-program? I så fall vilket/vilka?  

T ex genom att ha information om det på sin hemsida, informera om sina ekologiska 

kollektioner etc. 

 

______________ 

 

 

Svar: 52 personer kunde ange ett eller flera varumärken  

Body Shop 3 

Nudie Jeans 5 
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HM 20 

Indiska 3 

Filippa K 

Polarn o Pyret 2 

TOMS  

Acne 

Gina Tricot 2 

Odd Molly 

Gudrun Sjödén 3 

JC 

Kappahl 2 

Lindex 

Nike  

Timberland  

Fjällreven  

Boomerang  

People Tree 

 

 

11. Hur vill du helst få information om ett varumärke/företags CSR-program? * 

Ange endast ett alternativ. 

 

 Genom att själv leta upp det, t.ex. på hemsidorna eller genom att fråga i butik 

 Genom att varumärken skickar hem broschyrer, ut nyhetsbrev 

 När du handlar i butiken 

 Övrigt: ______________ 

 

 

Svar:  

 

Genom att själv leta upp det, t.ex. på hemsidorna eller genom att fråga i butik – 30 

Genom att varumärken skickar hem broschyrer, ut nyhetsbrev – 10 

När du handlar i butiken – 105 

Övrigt - 5 

 

12. Om ett företag framställs i någon form av skandal, skulle det få dig att avstå från 

att handla från deras varumärke? * 

Till exempel dåliga arbetsvillkor, barnarbete, användning av material som är skadligt för 

miljön. 

 

 Ja 

 Nej 

 Spelar ingen roll 
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Svar: 

 

Ja – 113 

Nej – 18 

Spelar ingen roll – 19 

 

 

13. Om du svarade JA på förra frågan, skulle ett CSR-initiativ från företaget kunna 

förändra din attityd? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Övrigt: ____________ 

 

Svar: 

 

Ja – 63 

Nej – 9 

Vet ej – 15 

Övrigt – 23 

 

 

14. Flera svenska klädföretag har flyttat sin produktion till andra länder. Anser du att 

de har ett socialt ansvar även i produktionsländerna? * 

 

 Ja 

 Nej, bara I Sverige, då de är svenska företag 

 Nej, företag har inget social ansvar 

 Jag vet inte 

 

Svar: 

 

Ja – 142 

Nej, bara i Sverige, då de är svenska företag – 1 

Nej, företag har inget socialt ansvar – 4 

Jag vet inte – 3 

 

 

15. Hur viktigt är det att kläderna du köper är tillverkade i länder med 

tillfredsställande arbetsvillkor? 

 

Inte alls viktigt 1    2    3    4    5    6    7    8    9 Mycket Viktigt 
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Svar:     4.   1.   8.   6. 13. 20. 35. 19. 44. 

 

 

16. Skulle du vara villig att betala mer för ett klädesplagg om det resulterade i bättre 

arbetsvillkor och högre löner för de anställda i produktionslandet? * 

 

Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Svar: 

 

Ja – 115 

Nej – 15 

Vet ej – 20 

 

 

17. Har du handlat något från Gina Tricots "Remake – from surplus to Glamour" 

kollektion som släpptes våren 2013? * 

 

Ja 

 Nej 

 

Svar: 

 

Ja – 2 

Nej – 148 

 

 

18. Om JA på frågan innan, vad fick dig att handla? 

Ange endast ett svar. 

 

 Reklamen för produkterna hade övertygat mig. 

 För att intäkterna gick till UNICEF 

 För att de var producerade av överskottsmaterial 

 Jag gillade kläderna 

 

Svar: 

 

Reklamen för produkterna hade övertygat mig - 1 



 ”Doing Well by Doing Good” Tora Grape 
  Charlotte Ludt 

 
 

  

 65 

För att intäkterna gick till UNICEF - 

För att de var producerade av överskottsmaterial - 

Jag gillade kläderna - 1 

 

 

19. Var du medveten om att Nudie Jeans förespråkar 100 % transparens i sin 

produktionsprocess? * 

Att alla kan få insyn i processen, för att säkra bra arbetsvillkor etc. 

 

Ja 

 Nej 

 

Svar: 

 

Ja – 24 

Nej – 126 

 

 

20. Är du man eller kvinna? * 

 

 Man 

 Kvinna 

 

Svar:  

 

Man – 55 

Kvinna - 95 

 

21. Hur gammal är du? * 

 

 20-35 

 35-45 

 46-60 

 61-75 

 Över 

 

Svar: 

20-35: 145 

35-45: 3 

46-60: 2 

61-75:  

Över 
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22. Vad är din civilstatus? * 

 

 I ett förhållande 

 Singel 

 

Svar: 

 

I ett förhållande – 70 

Singel – 80 

 

 

23. Vad är din huvudsysselsättning? * 

 

 Student 

 Jobbar 

 Annat 

 

Svar: 

 

Student – 89 

Jobbar – 57 

Annat – 4 

 

 

24. Var bor du? * 

 

 Stor Stad 

 Mindre stad 

 Landsbygd 

 

Svar: 

Stor Stad – 132 

Mindre Stad – 16 

Landsbygd – 2  

 

 

25. Vad har du för utbildning? * 

 

 Gymnasieutbildning 

 Universitet/Högskola 

 Folkhögskola/KY-utbildning  
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Svar: 

 

Gymnasieutbildning – 12 

Universitet/Högskola – 112 

Folkhögskola/KY-utbildning – 26 

 

 

26. Har du några fler synpunkter att tillägga? 

 

 _____________________________ 

 

Svar:  

- Att företag arbetar med ansvar är givetvis bra, men i allt för många fall är det bara tomt 

prat, ”green wash”  

- Ett certifikat för klädbutiker och klädtillvärkare, likt livsmedelsbutikernas KRAV-

certifikat, med externa revisioner, skulle hjälpa mig när jag gör mina val av kläder och butik 

- Icke-bomullsproducerade kläder måste få större plats och synas mer! Kläder är en sånn 

överflödesprodukt i vårt moderna samhälle att de måste ta större och starkara ställning för 

det sociala och för vår miljö.  

- Jag hinner inte ta reda på så mycket jag vill, skulle uppskatta en basic ”accepterad 

eko/rättvisemärkning på allt.  

- Jag bryr mig om både ekologiska material och produktionsförhållanden i andra länder 

(reagerer t ex starkt på reportage som avslöjar sanning om företagen etc), mne tyvärr faller 

det på slentrianshopping. En topp på H&M hit, ett djurtestad smink dit. TYVÄRR!  

- Som student kan jag inte göra dessa val då budgeten inte tillåter. Men klart jag väljer de 

bättre alternativen när jag kan.  

- Money talks and bullshit walks 

- Jag har absolut inte mycket kunskap kring detta och jag tror det resulterar i att jag inte 

bryr mig var jag handlar kläder samt att jag för tillfället inte skulle välja att betala mer för ett 

plagg. Men om jag fick mer kunskap kring hur barnarbete ex. verkligen går till så skulle jag 

nog helt ändra mig. Då skulle jag säkert bojkotta somliga kedjor eller kunna betala mer 

pengar för att det ska kunna bli bättre arbetsvillkor. Men som sagt, jag tycker det finns för 

lite information kring detta ämne. I alla fall i mina kretsar, på de sociala medier jag hänger 

på och på tv.  
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3. Tabeller  

Korstabell 1. Kön och kunskap om CSR  

 
 
Korstabell 2. Kön och påståendet ”Företag har CSR-program för att gottgöra 
andra handlingar ”.  
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Korstabell 3. Kön och påståendet Företag har CSR-program av osjälviska skäl 
 

 
 
Korstabell 4. Samband mellan om man anser företags CSR-program vara något 
positivt eller negativt och betalningsvilja  
 

 
 

 


