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Corporate Social Responsibility, CSR, kan förklaras som ett företags frivilliga
samhällsansvar, där grunden för ett lyckat arbete handlar om att finna balans
mellan ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Företagen ska
inte bara fokusera på dess lönsamhet, utan också bidra till etisk social och
miljömässig förbättring, faktorer som idag har blivit en självklarhet för att
bidra till en hållbar utveckling men också för att bygga, stärka och bevara
varumärket. Ett varumärke anses ofta vara ett företags främsta tillgång vilket
också kan skapa värde för ett företag och på så sätt ses som en
konkurrensfördel. Företagets varumärkesimage är i sin tur kundens
uppfattning om varumärket och är något kunden skapar på en egen hand. En
varierande bild av företaget kan då uppstå, eftersom individer har olika
uppfattningar om ett varumärke.
Gina Tricot är det företag som ligger i fokus för studien då vi anser att de är
ett välkänt varumärke inom fast fashion branschen. Fast fashion är en
affärsstrategi vars mål är att reducera ledtiderna från idé till butik och
strategin syftar till att tillfredsställa kundernas behov av de senaste
trenderna på mycket kort tid.
Syftet med rapporten är att få en fördjupad förståelse för vad CSR innebär
men också hur CSR kan bidra med positiva effekter och gynna Gina Tricots
varumärke och dess varumärkesimage. Rapporten har både kvalitativa och
kvantitativa utformningar, där datainsamling har skett genom intervjuer med
medarbetare på Gina Tricot och en marknadsundersökning utformad som en
enkät till tänkbara konsumenter. Den insamlade empirin har analyserats
utifrån de litterära och elektroniska källorna vi använts oss av samt
vetenskapliga artiklar. Källorna har behandlat CSR, kundbeteende,
varumärke, varumärkesimage och fast fashion branschen.
Vi kan utifrån resultatet urskilja en något motsägelsefull ställning till
hållbarhet och miljömedvetenhet. Att intresset och den rätta attityden finns
framkommer i resultatet, men då ingen av respondenterna anser att man
medvetet väljer etiskt och ekologiskt tillverkade plagg, framkommer det även
att det finns en problematik och ett glapp mellan attityd och handling.
Ytterligare en slutsats vi kan dra utifrån empirin är att CSR kan ge både
positiva och negativa effekter på ett företag, där det är viktigt för ett företag

att se CSR som ett strategiskt tillbehör till den övriga affärsverksamheten och
inte som en genväg till framgång. För att Gina Tricots CSR-arbete ska kunna
stärka deras varumärkesimage, krävs både ett välutarbetat CSR arbete men
också att Gina Tricot är medvetna om kundernas upplevda varumärkesimage.
Nyckelord: CSR, fast fashion, hållbar utveckling, varumärkesimage,
varumärke.
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Corporate Social Responsibility, CSR, can be explained as a company´s
willingness to contribute in society where the foundations for a successful
job is about finding the balance between economic, environmental and social
responsibility. Companies must not only focus on its profitability, but also
contribute to ethical social and environmental improvement, factors which
has become second nature to contribute to sustainable development but also
to build, strengthen and maintain the brand. A trademark is often considered
a company's greatest asset, which can also create value for a company and
thus be seen as a competitive advantage. The company's brand image is the
customer's perception of the brand and is something the customer creates on
his own. A different picture of the company may then occur because
individuals have different perceptions about a brand.
Gina Tricot is the company that is the focus of this study since we believe that
they are a well-known brand within the fast fashion industry. Fast fashion is
a business strategy that aims to reduce lead times from concept to store and
a strategy aimed at satisfying customer needs for the latest trends in a very
short time.
The purpose of this report is to gain a deeper understanding of what CSR
means but also how CSR can contribute to a positive impact and benefit the
Gina Tricots brand. The report has both a qualitative and quantitative design
where data collection was done through interviews with employees at Gina
Tricot and a market research designed as a survey for potential consumers.
The collected empirical data is analyzed from literature, scientific articles and
electronic sources. The sources have dealt with CSR, customer behavior,
brand, brand image and the fashion industry.
We can discern from the results somewhat contradictory position on
sustainability and environmental awareness. That the interest and the right
attitude is evident in the results, but none of the respondents consider to
deliberately choose ethically and ecologically produced clothing, it becomes
clear that there is a problem and a gap between attitude and action. Yet
another conclusion we can draw from the empirical data is that CSR can give
both positive and negative effects on a company, where it is important for a
company to see CSR as a strategic tool to the rest of the business and not as a
shortcut to success. If Gina Tricots CSR work is to strengthen their brand

image, it requires both a well-defined CSR work but also that Gina Tricot is
aware of customers' perceived brand image.
Keywords: CSR, fast fashion, sustainable development, brand image, brand.
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1. Inledning
Fokus för detta avsnitt är att ge läsaren en övergriplig förståelse om begreppet
CSR samt hur dagens detaljhandel ser ut. Det kommer utmynna till en rad
upplevda problem som kommer resultera i en tänkt frågeställning. Till sist
kommer en tydlig bild ges av rapportens syfte samt behandla dess
avgränsningar.

1.1 Introduktion
Gina Tricot är ett familjeägt företag som säljer trendiga kläder för kvinnor i
alla åldrar och företaget är Nordens snabbast växande modekedja för
kvinnor. Bolaget startade 1997 i Borås och har idag ca 1000 anställda med
175 butiker i Norden och internetförsäljning. År 2012 förväntas företaget
uppnå en omsättning på 2,5 miljarder kronor. Företagets framgång beror på
deras korta ledtider, deras snabba omsättningshastighet och känslan för
trender och design. Varje vardag hittas nya kollektioner i butiken och
kollektionerna kan finnas i butik redan två veckor efter att designern skapat
dem. Gina Tricot har inget lager vilket gör företaget extremt expanderat. Alla
plagg fraktas direkt till butikerna från fabrikerna utan stopp på vägen. Gina
Tricot kan tack vare sin stora försäljning producera kläder snabbare än
konkurrenterna och erbjuder därför varje vecka nydesignade plagg till
väldigt låga priser.(Gina Tricot, 2012)
Sedan 2008 är Gina Tricot medlem i BSCI, Business Social Compliance
Initiative. BSCI arbetar med att förbättra arbetsvillkor i de länder där
leverantörerna finns. Hundratals företag har en och samma uppförandekod
och BSCI hjälper företagen i deras arbete med att jobba etiskt och
miljömässigt från butik till leverantör. Gina Tricot ingår i segmentet som ofta
kallas fast fashion där man har låga priser, snabb omsättningshastighet och
konstanta nyheter. (Gina Tricot, 2012)
Fast fashion växte fram under mitten av 1900-talet då företaget Benetton
blev först med att erbjuda fler kollektioner på en säsong. Zara tog efter att ge
konsumenterna de senaste trenderna så snabbt som möjligt och snart blev
”fast fashion”- uttrycket ett faktum. Modeindustrin har utvecklats betydligt,
särskilt under de senaste 20 åren. Förändringarna har tvingat återförsäljare
att bli både snabbare och billigare och begreppet Fast fashion har etablerats.
Målet med detta är att reducera ledtiderna från idé till butik och strategin
syftar till att tillfredsställa kundernas begär av de senaste trenderna på
mycket kort tid. (Barnes L. & G Lea-Greenwood 2006) Låga kostnader,
flexibilitet i design och hög produktionshastighet är de viktigaste aspekterna
när man talar om fast fashion. Dagens modeindustri är högt konkurrenssatt
och det ständiga behovet av att uppdatera produktsortimentet har fått
begreppet att bli världsomnämnt. Konsumenterna ser fotografier från de
senaste modevisningarna i modemagasin och på internet, vilket leder till ett
ökat intresse för konsumtion av kläder med influenser från de stora, dyra
1

märkena. (Bhardwaj V. & Fairhurst A 2010) Detta kan fast fashion butikerna
erbjuda genom att kopiera high-fashion kollektioner men med sämre kvalitet.
Företagen reagerar snabbt på de senaste trenderna och har det senaste
modet i butik på bara några veckor. Framgången för modeföretag som
erbjuder fast fashion beror på vinsterna som kommer från de stora
försäljningsvolymerna. Idag växer fast fashion företagen och erövrar
marknaden. Konsumenterna förväntar sig ständigt nya produktutbud och
företagen ökar därför antal kollektioner per år. I och med detta besöker
konsumenterna butikerna oftare och detta leder till snabbare försäljning och
högre vinstmarginaler. Detta ska också, enligt Bhardwaj och Fairhust (2010),
motivera konsumenten att föredra företag som erbjuder konstanta nyheter
istället för företag som inte gör det.
Att ha ett starkt varumärke hävdar många är ett företags främsta tillgång
men det är inte helt enkelt att sätta ett värde på denna tillgång då de har ett
immateriellt värde. Heden & McAndrew (2005) menar på att det kan liknas
vid ett paraply för företagets samtliga erbjudanden och konsumenten blir på
så sätt påverkad av allt som tillhör varumärket och bildar sig en uppfattning
utifrån det. Det innebär då att om kunden har höga värderingar kring ett
klädesplagg från ett varumärke och ser positivt på dess höga kvalitet, är
oftast tankarna kring exempelvis parfym från samma varumärke lika höga.
Det visar då på hur viktigt varumärket faktiskt är för ett företag och hur
viktigt det är att ta hänsyn till det och vad konsumenterna tycker. Ett
varumärke hänger på så sätt ihop med dess varumärkesimage, vilket enligt
Grönros (2008) är kundernas tankar om en vara eller tjänst.
Nuförtiden har begreppet CSR blivit något populärt och ett trendigt begrepp
och är ofta något som visas på ett företags hemsida eller i dess
årsredovisning. Men samtidigt är det ett begrepp som fortfarande är ganska
oklart för många vilket kan bidra till en stor förvirring om vad det egentligen
innebär. Därför kommer nu en kort beskrivning redogöras för att ni som
läsare direkt ska få den korrekta innebörden av CSR. Förkortningen CSR står
för Corporate Social Responsibility och kan förklaras som ett företags
frivilliga samhällsansvar som är uppdelat i tre områden; ekonomiskt
ansvarstagande, socialt ansvarstagande och miljömässigt ansvarstagande.
– ekonomiskt ansvarstagande; att driva företaget så att man tjänar så mycket
pengar som möjligt och att man på så sätt visar sina aktieägare att man både
tar ansvar för företagets finansiella ställning men också att man kan ge dem
avkastning på aktieägarnas investerade kapital.
– socialt ansvarstagande; att som företag driva verksamheten där man tar
hänsyn till alla parter inom företag, så som de anställda, leverantörer osv,
något som kan kännetecknas en god samhällsmedborgare.
– miljömässigt ansvarstagande; att driva företaget och samtidigt se till att ur
ett långsiktigt perspektiv inte påverkar jorden och naturresurser på ett sätt
som kan ta skada. (Grankvist 2009) Grankvist (2009) menar på att det finns
ytterligare ett område, en fjärde dimension; etiskt ansvarstagande. Vilket
handlar om de värderingar som styr företagets agerande och berör frågan
hur man gör saker och inte vad man gör, som de tre andra dimensionerna
berör.
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Kritik kan riktas mot CSR och gör det oftast i två olika aspekter. Den ena
aspekten handlar om att det offentliga ska ta samhällsansvaret, inte
företagen. Medan den andra aspekten argumenterar för att det är tveksamt
om ansvarstagande kan bygga värden för aktieägarna. Samtidigt som kritik
finns mot CSR så infinner sig ändå intresset för produkter som fyller
kundernas behov att på något sätt ta socialt och miljömässigt ansvar.
Konsumenternas medvetenhet ökar i branscherna vilket betyder att företag
måste ta ansvar för att kunna överleva. Om man inte är ansvarstagande
förlorar man förtroendet för kunden, vilket är en av de viktigaste grunderna
för ett företag. Moderna företag som tar socialt och miljömässigt ansvar till
en del av sin verksamhet, följer också den mest grundläggande principen när
det gäller att driva ett företag: att tillfredsställa sina kunders behov.
(Grankvist 2009)

1.2 Problemdiskussion
Syftet med fast fashion är att tillgodose kundernas behov av att få de senaste
trenderna på mycket kort tid. (Barnes L. & G Lea-Greenwood 2006)
Ledtiderna reduceras och produktionen ökar vilket leder till högre
försäljningsvolymer, vilket stämmer överens med hur Gina Tricot förklarar
sin egen verksamhet. “Vår framgång har möjliggjorts av egen design och
mycket korta ledtider, men framförallt genom en exceptionellt hög
omsättningshastighet, branschens ord för hur kort tid ett plagg finns i butik.”
(Gina Tricot, 2012) Nya plagg anländer till Gina Tricots butiker varje vardag
och löftet till deras kunder är att ge ett mycket mode för lite pengar. Gina
Tricot är alltså ett praktexempel på vad fast fashion är och även
konkurrenter som Zara och H&M. De är tre starka varumärken och
modekedjor som både verkar nationellt och internationellt och med stor
sannolikhet är fast fashion här för att stanna, då det ger vad kunderna vill ha,
ett moderiktigt plagg med influenser från de dyra modehusen, men till ett
mycket lägre pris. Kan hållbarhet återfinnas i produktionskedjan trots att ett
företag ingår i fast fashion branschen? Är överkonsumtion av varor en
negativ effekt av fast fashion? Fast fashion uppkommer ifrån att kundernas
krav har ökat och likaså kunskapen till mode vilket har resulterat i att
pressen höjs på modekedjorna, de tvingas ge rätt produkt i rätt tid på
marknaden. Den yngre generation, vilket kan benämnas vid ungdomar,
föredrar att äga en större volym med billiga och låg kvalitativa plagg istället
för plagg med högre ansedda kvalitativa egenskaper. (Bhardwaj och
Fairhurst 2010) Det skapas nya utrymmen för nytänkande synsätt på hur det
kan förbättras, att få begreppet hållbarhet som en viktigare parameter i
innebörden av fast fashion.
Gina Tricot arbetar idag aktivt med CSR, som man kan läsa om på deras
hemsida. Informationen som delges benämns inte med begreppet CSR, utan
beskrivs som deras miljöpolicy och hur de kan arbeta med förbättringar i
verksamheten, gällande butik, sortiment, kunskap osv.(Gina Tricot, 2012)
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Enligt Charter och Polonsky (2009) tenderar konsumenterna att bli mer
medvetna vad gäller miljöfrågor och ekologiska produkter. Kundernas
medvetenhet, både när det gäller konsumtion av kläder och mat och
efterfrågan på ett arbete med samhällsansvar och etik har ökat, men gapet
mellan vad kunderna vill ha och vad producenterna ger är fortfarande stort.
Det är ofta en självklarhet för många modeföretag att arbeta aktivt med
miljöfrågor och behöver inte alltid vara något de “skryter” med, utan är
egentligen en självklar del. Men för Gina Tricots del som arbetar utifrån fast
fashion, som kan förklaras som en motsägelse mot hållbarutveckling, skulle
säkerligen gynnas utav ett mer öppet och synliggjort miljöarbete. Att då
arbeta aktivt med CSR och kommunicera det ut till konsumenten, istället för
att bara benämna det på hemsidan, dit ofta redan medvetna kunder letar sig
till. Det leder då till tankegångar kring om möjligheten finns att använda CSR
som något lockande och något som kan stärka ett företags varumärkesimage.

1.3 Problemformulering
Ur introduktion och problemdiskussion kan vi urskilja en brist på
kommunikation mellan Gina Tricot och dess konsumenter, angående hur
deras CSR arbete ser ut och hur de arbetar kring det. Följande tankar
utmynnar då till rapportens fastställda huvudfrågeställning.
Huvudfrågeställning
Hur kan Gina Tricots redan utarbetade CSR-arbete stärka deras
varumärkesimage?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att identifiera tänkbara sätt hur Gina Tricots redan
utformade CSR-arbete kan stärka deras varumärkesimage. Vidare kommer
rapporten att presentera en fördjupad kunskap i hur CSR kan bidra med
positiva effekter och gynna Gina Tricot som är ett väletablerat företag inom
fast fashion.

1.5 Avgränsningar
Studien kommer att inrikta sig på ett specifikt och utvalt företag, där även det
valda företagets redan utarbetade CSR arbete kommer appliceras. Gina Tricot
är det företag som kommer ligga i fokus för studien och som vi har valt att
samarbeta med, då vi anser att de är ett välkänt varumärke inom fast fashion
branschen. CSR är ett brett begrepp och innefattar både socialt,
miljömedvetet, ekonomiskt och ibland även etiskt ansvar och gör det därför
till ett mycket användbart begrepp. Att klargöra begreppet kan göras på
många sätt ut till kund, både som försäljningsargument till kund men också
för att etablera ett redan välkänt varumärke. Rapporten kommer därför att
avgränsas mot det sistnämnda, alltså hur ett företags varumärkesimage kan
förstärkas.
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2. Metod
Avsnittet som följer kommer beskriva hur datainsamlingen har utförts och även
vilka metoder som använts för att få ett så utförligt resultat som möjligt.
Kapitlet avslutas med en metodreflektion där begreppen validitet och
reliabilitet kopplas till studien.

2.1 Informationsbehov
För att få ut bästa tänkbara resultat av denna studie är det de empiriska
materialen som är relevanta för problemområdet av stor betydelse. En stor
andel information och empiri från ett flertal olika referenser kommer att
bearbetas. För att uppnå ett korrekt och tillförlitligt resultat av studien
kommer vi att kombinera olika tänkbara metoder, så som kvalitativa och
kvantitativa, vilket betyder att en mängd olika typer av empiri kommer att
samlas in och därefter bearbetas. Den kvalitativa delen kan kännetecknas av
att man tolkar och försöker förstå där man bygger en teori och undersökaren
påverkar, vilket i rapportens fall kommer att baseras på en intervju med
fallföretaget. Den utförda enkätundersökningen benämns som kvantitativ
data och då är det siffror som utgör resultaten och ses som något man räknar,
genom att använda sig utav statistiska metoder.(Christensen 2010) Genom
en kombination av de två metoderna, kommer rapportens
huvudfrågeställning baseras på både företagets egen syn på CSR men
samtidigt lämnas utrymme för konsumenternas tolkning.
Det underliggande syftet med den kvalitativa intervjun är att få en förståelse
för Gina Tricots syn på deras CSR arbete men även för att studera hur de
arbetar med deras varumärkesimages. För att få trovärdighet i
undersökningen kommer vi kombinera detta med den kvantitativa
undersökningen, som kommer ge oss en inblick i om respondenterna i
undersökningen har samma uppfattning om företagets önskade image och
deras arbete med CSR. Anledningen är att vi som undersökare vill belysa
båda sidors versioner och därmed få ett helhetsperspektiv.
Sammanfattningsvis kommer CSR och varumärkesimage vara två begrepp
som genomsyras i rapporten och ligger till grund för den kommande studiens
utförande.

2.2 Val av undersökningsmetod; Kvalitativ intervju
Syftet med en kvalitativ intervju är att få fram en informativ och djup data
som kommer att baseras på två personlig intervjuer, vilket betyder att vi som
intervjuare styr och leder samtalet, men också att respondenterna ansvarar
för att det blir en bra intervju. Intervjun följs utifrån en utarbetad
intervjuguide, innehållande en rad redan formulerade frågor. Beroende på
respondenternas svar används även filterfrågor, detta för att föra en dialog
kring svaren och på så sätt få ett djup i intervjuerna. För att få en öppenhet
och en fri dialog men samtidigt inte tappa problemfokus och för att ha en bra
5

grund att luta sig tillbaka på, föll valet på en kombination av en
semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Då vi anser att höga
svarsfrekvenser är viktigt och förhoppningsvis även skapa ett starkt
förtroende till respondenterna föll valet på två intervjuer med personlig
kontakt, vilka ägde rum vid olika tillfällen på Gina Tricots huvudkontor i
Borås. Den första intervjun genomfördes med den CSR-ansvarige, Anna-Karin
Wårfors, där intervjuguiden anpassades till hennes ansvarsområde.
Ytterligare frågor om Gina Tricots varumärke och varumärkesimage, hölls en
intervju med marknadschefen Victor Appelqvist vid ett senare tillfälle. Vid en
personlig kontakt framhävs respondentens kroppsspråk vilket kan avslöja
dess åsikt. (Christensen 2010) Förberedelser inför den kvalitativa delen
grundade sig i granskade artiklar, relevant litteratur samt allmänna källor för
att på så sätt ha större möjlighet att förstå respondenterna men även chans
till att vara kritiska och ställa motfrågor. (Christensen, 2010) Samtidigt var vi
även väl uppdaterade om sortimentet i Gina Tricots butiker vid den aktuella
tidpunkten.

2.3 Val av undersökningsmetod; Kvantitativ enkätundersökning
Det finns flera tillvägagångsätt för att utforma och genomföra en enkät. Ett
alternativ är att göra en gruppintervju, där en grupp med människor väljs ut
och sedan intervjuas. Dock kan bortfallet av personer vara av betydelse och
är även anledningen till varför den typen av enkät valdes bort som grund för
den kvantitativa undersökningen. (Christensen 2010) Då syftet med
rapporten är att ta reda på hur CSR kan stärka ett redan etablerat varumärke,
är konsumentens syn på CSR en viktig källa och även grunden till valet av en
kvantitativ enkätundersökning. Valet föll då på en webbenkät där snabbhet,
kostnadseffektivitet och bekvämlighet är några av fördelarna. (Christensen
2010) Undersökningen skickades ut via ett socialt medie, facebook, där vi
själva tog kontakt, antingen genom våra egna facebook-vänner men också
genom andras facebook-vänner. Personerna som kom i kontakt med enkäten,
var alla kvinnor i olika åldrar då det är Gina Tricots uttalade målgrupp. För
att respondenterna skulle kunna svara på enkäten, krävdes det att de har en
dator med internetuppkoppling, men då enkäten vänder sig till personer med
ett facebook-konto så var därför risken för bortfall minimal. Dock krävs det
både tid och vilja från respondenterna. En ytterst viktig faktor till en bra och
utförlig enkät är hur frågorna är formulerade. Enkäten är standardiserad
vilket betyder att frågorna står i en viss ordning och formuleringen på
frågorna är densamma som till alla respondenter. Frågorna är så kallade
slutna frågor vilket ger strukturerade och förutbestämda svarsalternativ.
Syftet med undersökningen är att få vetskap om både kundbeteende i
allmänhet men även synen på Gina Tricot och dess varumärke. Det finns olika
typer av svarsskalor för att få ut svar. I vår undersökning använde vi oss utav
Likert-skala då respondenten har möjlighet att visa vilken attityd den har till
frågan. Resterande frågor är utformade genom en svarsskala av flervals typ
och frågor med endast två svarsalternativ, exempel ja eller nej, som också
kallas för en dikotomisk fråga. Det är även viktigt att syftet är tydligt och att
respondenterna förstår varför frågorna ställs. Genom en konstant koppling
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mellan undersökningens syfte och frågor, kan enkäten på så sätt hållas kort,
vilket underlättar engagemanget hos respondenterna och även det
kommande efterarbete. Otydliga frågor kommer att leda till otydliga svar,
vilket som påföljd blir en dålig undersökning.(Christensen, 2010)

2.4 Metodreflektion
Rapporten kommer att vara utformad utifrån kvalitativa och kvantitativa
metoder, men som kan medföra risker vid utformande av studien. Då den
kvalitativa delen kommer att bestå utav två personliga intervjuer med
medarbetare på företaget Gina Tricot, finns det självklart en stor risk till att
bilden av Gina Tricot målas upp som väldigt bra och att det finns en
begränsning om vad som kan avslöjas. Det är viktigt att frågorna och studien
är väl utformad på ett sådant sätt att vi i slutändan har ett så objektivt
datamaterial som möjligt, som sedan kan användas för vidare analys. Att
intervjun utförs med intern personal ger såklart ett litet utrymme för att få
ett hundra procentigt objektivt datamaterial och det är något vi är väl
medvetna om. Det gäller även interaktion mellan respondenterna och vi som
intervjuare. För att på bästa sätt motverka tänkbar interaktion kommer
samtalet att spelas in och även intervjuas av oss båda, vilket på så sätt ger två
typer av tolkningar av respondenternas svar. En ytterligare risk med en
intervju är att respondenten håller inne med någon typ av information, att
svaret är påhittat så att det blir socialt acceptabelt. Men genom att vara påläst
om både dels företaget, dess arbete och sortiment kan på så sätt
respondentens förtroende höjas till oss som intervjuare. (Christensen 2010)
Gällande de kvantitativa delarna i studien, finns det även där både för- och
nackdelar. En risk är hanteringen med siffor, som utgör resultatet i den
kvantitativa metoden. De kan leda till misstolkningar och kan på så sätt leda
till ett felaktigt resultat. Det finns även en risk att respondenterna inte svarar
trovärdigt, exempelvis att de svarar utifrån någon annans åsikt eller svarar
det som de tror att de förväntas svara. Trovärdigheten på undersökningen
kan på så sätt minska men vi tror att det kan underlättas genom att varje
respondent är anonym, vilket ofta kan ses som en fördel i en internetbaserad
enkätundersökning. (Christensen 2010)
Kvalitativa och kvantitativa metoder använder olika datainsamlingsmetoder
för att få fram resultat, att få en uppfattning om hur väl de mäter det man
avser att mäta och hur trovärdiga de är. Begreppen validitet och reliabilitet
används för att beskriva hur väl datainsamlingen har fungerat. Reliabilitet
avser mätmetodens förmåga att stå emot slumpmässiga fel och kännetecknas
genom att studien är pålitlig genom att den ger samma resultat när man
använder undersökningsmetoden vid flera tillfällen. Att uppnå en hög grad av
reliabilitet kan komma att bli ett problem i vår kvalitativa undersökning,
eftersom resultatet är beroende av vem som intervjuas, vad denne svarar och
hur vi tolkar svaren. Intervjuerna spelades in, för att på så sätt inte missa
respondenternas svar och inte tappa fokus från intervjun. Vi som intervjuare
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var även väl förberedda så att respondenten känner engagemang och
förtroende för oss.
Validiteten visar om undersökningen mäter det vi avsett att den ska mäta.
Den inre validiteten kommer visa om resultatet överensstämmer med
verkligheten och den yttre validiteten redovisar graden av generaliserbarhet.
Den inre och yttre validiteten kommer att utgå från om slutsatserna, som
genererats från enkäten och intervjun, hänger ihop eller inte. Syftet med våra
datainsamlingsmetoder är givetvis att vi ska få så hög validitet och reliabilitet
som möjligt men framför allt att de ska intressera oss och vara trovärdiga.
Med andra ord innebär detta att resultatet ska vara relevant för avsikten med
undersökningen. (Christensen 2010)
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3. Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen är uppbyggd på övergripande tre
huvudområden; Vad CSR är och vad det har för effekt, vad ett varumärke är och
innebörden av varumärkesimage, samt hur konsumentbeteendet ser ut
relaterat till CSR.

3.1 CSR
Begreppet Coporate Social Responsibility (CSR) började användas redan på
1950-talet men debatten startades på 1970-talet då man inte kunde komma
överens om hur begreppets definition löd. Från början användes begreppet
för att redogöra den sociala aspekten av det etiska ansvaret i ett företag, men
idag inkluderar begreppet även en ekonomisk aspekt följt utav en
miljöaspekt. För att undvika att företaget hamnar i negativ publicitet,
använder sig företag av CSR. Utvecklingen av CSR har under flera års
forskning bidragit till att det idag finns flera olika definitioner av huvud
begreppet. Vad som ingår i begreppet och vad som ska ingå, är en pågående
debatt som ännu inte är färdig. (Sorting Out the Mess, A review of Definitions of
Ethical Issues in Business)
Här följer Europakommissionens definition av begreppet CSR:
“Företagens sociala ansvar beskrivs som ett begrepp som innebär att företagen
på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet
och i sin samverkan med intressenterna.” (European Comission, 2012)
Kritik har riktats mot CSR-initiativ för att vara dold marknadsföring och även
mot vissa företag för att de marknadsför produkter till konsumentgrupper
som anses svaga i samhället. Påföljderna har lett till diskussioner om att CSRinitiativ på grund av kritiken mot företagets agerande skulle vara en
populistisk reaktion. Det normativa perspektivet, önskan att göra goda saker
och affärsperspektivet, eget intresse, är två perspektiv CSR kan ses utifrån.
(Dahlén & Lange 2009)

3.1.1 Miljö
Den miljömässiga aspekten handlar om att företag och organisationer bör
driva sin verksamhet på sådant sätt att det inte skadar jorden och dess
resurser på ett långsiktigt sätt. Det betyder inte att man endast ska främja
företagets medvetenhet om hur vi påverkar miljön, utan även kundernas och
leverantörernas medvetenhet. Företaget ska utnyttja resurserna på ett
effektivt och hållbart sätt och också se till att produkterna når
konsumenterna på bästa tänkbara miljövänliga sätt. Grankvist (2009) menar
att företaget måste se över vilka resurser de använder sig av för att se om det
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finns resurser man använder helt i onödan. Det är ofta de enkla
förändringarna som ger stora effekter. (Grankvist 2009) Det miljömässiga
ansvaret anses vara frivilligt men då pressen på företag har ökat, vad gäller
att vara mer medveten, så är det allt fler företag som väljer att arbeta med
dessa frågor. Grankvist (2009) skriver att det kan anses vara ett slöseri med
resurser att man inte talar om för kunden när man som företag gör något bra,
att inte låta kunderna bli medvetna om det vilket i sin tur skulle kunna ge
dem en förstärkt känsla om att de gjort ett bra köp. Den förstärkta känslan
skulle kanske inte bidragit till mer försäljning men skulle påverka kundens
syn på företaget. (Grankvist 2009)

3.1.2 Sociala
Som tidigare nämnts finns det ofantligt många definitioner på vad CSR är, och
även när det gäller det sociala ansvaret är det svårt att hitta en generell
definition, då varje företag själv utformar sitt egna sociala ansvar utifrån dess
förutsättningar och intressenter. Men gemensamt för det sociala ansvaret
menar Grankvist (2009) att vikten ligger i att driva verksamheten där man
tar hänsyn till samhället och dess medborgares hälsa och välbefinnande,
vilket kännetecknas som en god samhällsmedborgare. Sedan 1990-talet har
kraven från olika intressentgrupper, alltifrån kunder och anställda till ägare
och staten vilket har bidragit till ett ökat socialt ansvar hos företag. Att ta ett
socialt ansvar är frivilligt, men idag arbetar och kommunicerar många företag
med det, där den stora skillnaden är hur företagen väljer att arbeta med
frågorna. Dock finns det likheter mellan argument och motivation för det
sociala ansvarstagandet, att det ökar lönsamheten vilket i sin tur bidrar till
att företaget blir en attraktivare arbetsgivare. (Graftström, Göthberg, Windell
2008) Grafström, Göthberg och Windell (2008) menar att beroende på vilken
bransch företaget verkar i, är också det sociala ansvaret olika kopplat till
lönsamhet. Hur ett företag ska kommunicera sitt ansvarstagande handlar
också om vilken typ av företag de är och vilken identitet de önskar
presentera till omvärlden och till vem.
Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) finns det två sätt att förhålla
sig till det sociala ansvarstagandet. Det ena sättet är att se det som så kallad
sponsring eller välgörenhet och det andra förhållningssättet är när företag
genom att utgå från sin kärnverksamhet, tar ett socialt ansvar. Många företag
väljer idag att göra aktiviteter som utgår från ovannämnda förhållningssätt,
som sedan kallas CSR-aktiviteter.

3.1.3 Ekonomiska
Den ekonomiska aspekten av CSR innebär att företag har ett ekonomiskt
ansvar att vara så lönsamt som möjligt och samtidigt behålla en stark
konkurrensposition. Företagets främsta uppgift är att producera varor och
tjänster som sedan säljs till ett rättvist pris för att bidra med välfärd i
samhället, att gynna den fria marknaden vilket är positivt för utvecklingen
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och tillväxten. Samtidigt är det viktigt att företaget engagerar sig i att vara så
lönsamma som möjligt och maximera vinsten. (Caroll, A år) Enligt Grankvist
kan man vara hur snäll som helst i ett företag, men tjänar man inga pengar så
blir godheten aldrig långsiktig.(Grankvist 2009) Därför är det viktigt för ett
företag att sätta det ekonomiska ansvaret först som en grund i sitt arbete
eftersom det ekonomiska ansvaret även är avgörande för att de andra
ansvarsområdena inom CSR ska kunna fungera (Caroll, A 1991) Om vi inte
tjänar pengar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, så kommer företaget heller
inte att existera. Existerar vi inte så kan vi inte påverka. Detta trycker på
principen att först fokusera på den ekonomiska aspekten för att sedan
balansera denna med de andra två aspekterna. Alla tre behövs för att uppnå
en hållbar verksamhet. (Grankvist 2009)

3.1.4 Etiskt
Hållbarhet är som sagt ett företags ekonomiska, miljömässiga och sociala
ansvarstagande. Dessa tre aspekter kan läggas in i en fjärde aspekt, den
etiska, som sammanlänkar dem alla. Det etiska ansvaret handlar om moral
och de aktiviteter som är förväntade eller förbjudna av samhället, även om de
inte är lagar. Att företag ska agera ansvarsfullt och leva upp till de
förväntningarna som konsumenter, anställda, aktieägare och samhället har
på oss. Etiskt ansvar är med andra ord ett företags skyldighet att göra det
som anses rätt och rättvist samt undvika eller minimera att intressenter
påverkas negativt. (Grankvist 2009) Om konsumenterna har krav på att
företaget ska ta ett etiskt ansvar och erbjuda produkter eller tjänster som är
miljömässigt producerade med socialt ansvar, så måste företagen leva upp till
det. Gör man inte det så går företaget inte med vinst, man kan inte ta
ekonomiskt ansvar och då överlever inte heller företaget. På det viset går alla
dessa aspekter hand i hand och man kan inte utesluta någon. (Grankvist
2009)

3.1.5 Effekter
Graftström, Göthberg och Windell(2008) beskriver att ett företag kan få ett
förbättrat anseende genom att arbeta aktivt med socialt ansvarstagande, men
det kan även innebära risker. Skulle ett företag misslyckas i agerande om att
ha uttalat och gett lovord om att exempelvis ta ansvar för utsläppshalter, så
kan konsekvenserna bli ännu tyngre än om de från början inte valde att
påpeka deras sociala ansvar. Riskerna ökar att få offentlig kritik på grund av
att det läggs mer arbete på att skapa ett gott anseende. (Grafström, Göthberg,
Windell 2008)
Dahlén & Lange (2009) skriver att CSR har en relativt svag effekt på
produktutvärderingar och det är oklart om CSR bidrar till förstärkt värde för
produkten. Istället ses ett samband mellan företagets kapacitet och passform
mellan företaget och CSR-frågan som ett sätt för att se effektivitet. Vikten
ligger även i hur CSR kommuniceras och till vem för att nå effektivitet. Det
har visat sig att CSR kan ha en positiv inverkan på marknadsvärdet och
kundnöjdhet utifrån resultat från olika studier. Då ett CSR initiativ inte alltid
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ger positiva effekter, är det viktigt för ett företag att tänka på vilken typ CSR
relaterade initiativ företaget bör stödja. Att se CSR som en genväg till
framgång bör undvikas, utan att man istället ser det som ett viktigt tillbehör
till den övriga affärsverksamheten. (Dahlén, Lange 2009) Samtidigt som
intresset för gröna och hållbara varumärken har ökat attraheras fortfarande
inte alla. Olausson(2009) menar på att de företag som kan visa upp ett
alternativ som kan sälja rätt och fortfarande uppfattas mer etiskt, besitter en
styrka som växer i samband med att uppenbarelsen om miljö-och sociala
problem ökar. (Olausson 2009)
Werther och Chandler(2005) menar att CSR har gått från att vara ett
minimalt åtagande till att bli en strategisk nödvändighet, på grund av
växande integrationen av strategi, varumärkesbyggnaden och behov av
socialt ansvar. Att hitta rätt balans mellan strategi, varumärkesbyggnaden
och CSR kan då leda till en hållbar konkurrensfördel för företaget. För att ett
företag ska nå dit, krävs det att CSR är effektivt integrerat i företagets alla
instanser, från högsta till lägsta instans. CSR hjälper att upprätthålla
organisationens sociala legitimitet vilket i sin tur stärker företagets
varumärke som då också kan ses som en hållbar konkurrensfördel, speciellt
hos den medvetna konsumenten. (Werther och Chandler 2005)

3.2 Varumärke
Ett varumärke är enligt Anders Amnéus (2010), det intryck andra människor
får utav dig, att ge något en identitet. Varumärkets innebörd förklaras utifrån
att rikta in sig på själva känslan, för att lättare kunna skilja sig från andra.
(Amnéus 2010) Grönros (2009) menar istället att ett varumärke handlar om
den fysiska produkten, men som under de senaste 20 åren har växt fram till
att även klassificera tjänster under samma benämning. American Marketing
Association definierar ett varumärke enligt följande; “Ett namn, en term, ett
tecken, en symbol eller annat särdrag som på ett tydligt sätt särskiljer en
säljares produkt eller tjänst från andras säljare” (Grönros 2009) Varumärket
brukar ofta anses vara ett företags största tillgång, men utgör ofta en dold
tillgång då det anses vara av immateriell karaktär. Då varumärket har den
förmågan att skapa ett värde, kan det därför ses som ett viktigt strategiskt
konkurrensmedel. (Hedén, McAndrew 2005)I konsumenternas ögon är
varumärket ett löfte om att företaget ska omsätta de värderingar de står för.
Relationen mellan företag och omvärld blir starkare då varumärken ofta
bygger på social tillhörighet, värderingar och livsstil, som företaget delar med
sina kunder genom användning av varumärket. Varumärken används idag för
visa vem man är och för att få trovärdighet måste varumärket byggas inifrån
och ut. (Olausson 2009) För att bygga genuina varumärken och även en
trovärdig hållbarhetskommunikation, menar Olausson (2009) att
relationsbyggande och öppenhet är två viktiga parametrar. Kopplingen
mellan CSR-initiativet och varumärket kan variera från svagt till starkt, vilket
betyder att varumärkesvärdet kan öka av starka kopplingar samtidigt som
svaga kopplingar kan försämra värdet. (Dahlén, Lange 2009) Dahlén & Lange
(2009)granskar varumärkesvärdet i detta fall som attityden till varumärket
och köp intentioner.
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3.3 Varumärkesimage
Den image som en vara eller tjänst har i kundernas tankar kallas
varumärkesimage. Av ett färdigskapat varumärke kan kunden skapa sig en
image, vilket betyder att kunden inte behöver närvara för att ett varumärke
ska kunna skapas. Varumärkesimagen formas i kundens tankar genom att
både medvetet och omedvetet lägga märke till eller reagera på
varumärkesbudskap. Även företaget kan ha en image som också likt en varas
image kan variera beroende på vem som tillfrågas, då imagen som tidigare
nämnts skapas i kundens tankar. Ett företags image utgör ett filter som
påverkar kundernas upplevelser och på så sätt kan en välkänd och positiv
image ses som en tillgång för företaget. Då individer har olika uppfattningar
om ett varumärke, alltså olika syn på varumärkets image, kan det resultera i
en varierande bild av företagets image. Det är viktigt för ett företag att vara
medvetna om kundernas upplevda varumärkesimage, dels för att image
påverkar kundernas förväntningar och dels för att det hjälper dem att sålla i
information från både marknadskommunikation och förmedlingen via word
of mouth. En negativ företagsimage betyder förmodligen att kundernas
erfarenheter av företag är dåliga. (Grönros 2008)

3.4 Konsumentbeteende relaterat till CSR
För att ett företag ska utveckla “gröna” produkter, det vill säga produkter
som producerats miljövänligt, krävs det att även kunden väljer en mer grön
livsstil. Enligt Charter och Polonsky (2009) blir konsumenterna allt mer
medveten kring ekologiska produkter och miljöfrågor. Detta sätter i sin tur
press på företagen som vill slå ut sina konkurrenter genom att vara först med
att tillfredsställa konsumenternas behov. Persson och Hemberg (2010)
menar också att allt fler företag inser att miljöfrågan är det som just nu växer
hos konsumenten och blir på så sätt en konkurrensfördel. Däremot hävdar de
att många gör det med försiktighet då de är rädda för att resterande
sortiment, utöver de miljövänliga produkterna, ska framstå som dåliga. Peter
Lindell, vd på Capgemini, påpekar också att företagen måste agera fort för att
gå sina kunder till mötes. Hållbarhet och miljötänk är något som dagens
konsumenter lägger vikt vid och därför bör också företagen agera utefter
detta. (Capgemini, 2012)
Fler och fler konsumenter inser och accepterar att den gröna livsstilen är det
man bör sträva efter. De letar efter miljövänliga och ekologiska produkter i
butikskedjorna och många företag vill också sträva efter detta för att göra det
enklare för sina konsumenter att leva på ett mer miljövänligt sätt. Det finns
också de som vill leva grönt men som inte vill göra personliga uppoffringar
och de som, i dåliga ekonomiska tider, inte är villiga att lägga mer pengar på
miljövänliga produkter. Då behöver företagen stärka miljöargumenten
ytterligare för att få fler av deras kunder att bli gröna. Det viktiga är att få
personer som ser den omedelbara nyttan som något långsiktigt för miljön, att
tänka precis tvärtom. (Persson och Hemberg 2010) Dahlén & Lange (2009)
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skriver att det är viktigt för företag att förstå att det finns en stor spridning
gällande konsumenterna, om hur de reagerar på CSR-initiativ, vissa anser att
det är bra medan andra är mer misstänksamma mot det. Konsumenters
negativa uppfattning till initiativet har att göra med att de ser det som ett
marknadsföringsknep, och ser hellre att initiativet som en central del i
företaget, som använts under en längre tid. Att initiativet fungerar som ett
nytt tillägg i företaget ser konsumenter mer skeptiskt på. CSR-initiativ kan ge
konsumenter en djupare lojalitet mot företaget och vilket ofta gör dem till
mer immuna mot negativ information om företaget. Dahlén & Lange (2009)
menar att även ifall konsumenten relaterar CSR till något positivt finns det
ingen säkerhet om att konsumenterna väljer att köpa produkter från ett
företag som arbetar med ett starkt CSR-initiativ. När konsumenten fattar ett
köpbeslut är CSR endast ett utav utvärderingskriterierna. (Dahlén, Lange
2009)
Enligt Olausson(2009) finns det olika målgrupper i miljömedvetna
handlingar, att omsätta attityd till handling.
Skeptikerna, som inte har rätt attityd men ser miljöfrågor som något viktigt.
De är allra längst ifrån handling.
De passiva, som ser problemet och har rätt attityd, men följer sina gamla
vanor och känner sig maktlösa.
De nyvakna, som har kommit ur maktlösheten men ändå följer sina vanor. De
ser inte någon vinst med att agera och anser att någon annan ska lösa
problemet.
De sansade och engagerade, som har förflyttat sig till inflytandezonen. De är
beredda att prioritera, vill bidra och påverka men vet inte riktigt hur det ska
gå till.
Eliten, den enda gruppen som vet hur det ska gå till och gör allt för att bidra.
Elit-gruppen utgör endast 4 procent av befolkningen. (Olausson 2009)
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4. Resultat
I följande avsnitt presenteras resultatet från den kvalitativa intervjun och den
kvantitativa enkätundersökningen.

4.1 Kvalitativ intervju
De två kvalitativa intervjuerna utfördes båda på Gina Tricots huvudkontor i
Borås, vid olika tillfällen. Resultatet gällande Gina Tricots CSR-arbete
framkommer ur intervjun med den CSR-ansvarige, Anna-Karin Wåfors.
Vidare presenteras marknadschefen, Victor Appelqvist svar vilka berör hur
Gina Tricot själva ser på dess varumärke men också hur de tror att kunderna
uppfattar dem.
För att hitta en balans mellan ekonomisk lönsamhet, socialt och miljömässigt
ansvarstagande, förklarar Wårfors om en grundinställning som finns i
företaget, vilken lyder ”Vi står på de godas sida”. En inställning som är
avgörande vid ett beslutfattande, att utifrån de godas sida, där de förklarar
sig stå, välja rätt beslut. Hon förklarar vidare att det självklart finns mål vad
det gäller lönsamhet och om de befintliga butikerna, att utan en existerande
lönsamhet i företaget, så spelar det ingen roll hur god man är och genom en
god lönsamhet går det att driva ett bra CSR-arbete. Då Gina Tricot är ett
relativt litet företag när man kommer ut till fabriksnivå, trots att de är stora i
Sverige, så är volymerna de placerar mycket små. Därför blir ett samarbete
ihop med andra företag och organisationer mycket viktigt. Wårfors
återkommer till det grundläggande ansvaret, vilket är att ta ansvar för
verksamheten, från butik till huvudkontor och sedan till leverantörerna som
levererar produkterna. Hon menar att CSR-arbetet i de stora svenska
detaljhandelsföretagen ser relativt lika ut och har absolut kommit en bra bit
på vägen. Men arbetet kan ses som en process man aldrig blir färdig med.
Titeln CSR-ansvarig och som också är Wårfors arbete, tror hon inte kommer
finnas kvar i framtiden, på grund av att det kommer vara så självklart och
redan färdigt ute i organisationerna fullt ut. Målet är att alla avdelningar ska
ta del av arbetet, att det genomsyras i hela företaget och inte blir till en
isolerad ö. Att ha ett aktivt CSR-arbete anser hon absolut vara strategiskt
viktigt för Gina Tricot. De använder sig både utav en kvalitetsmanual, där det
bland annat finns krav på färgerier och även en kundservicemanual vilket är
mer gällande på butiksnivå.
Gina Tricot arbetar inte med standarden ISO 14000 och ser heller inget mål
med en användning av standarden, då Wårfors inte ser ISO 14000 som något
avgörande i miljöarbetet. Gina Tricot påbörjade under 2011 att
miljödiplomera sig, vilket ska vara färdig i år, 2012, då även Gina Tricots
första hållbarhetsredovisning ska komma ut. Miljödiplomeringen är en
likartad uppbyggnad likt en ISO standard, men kan fråntas ISO; s väldigt
rutinbeskrivande karaktär. Gina Tricot kan idag inte infinna sig i dess
karaktär, eftersom de är ett väldigt snabbt arbetande företag där det är svårt
att komma ut till alla avdelningar och skriva rutiner och standarder. Gina
Tricot är medlemmar i BCSI, business social compliance initiative, en
15

organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsländer,
och Gina Tricot använder de uppförande koder som BSCI har satt upp. Utöver
BSCI, är Gina Tricot även med i organisationen BCI, better cotton initiative, en
organisation som har startats för att förbättra bomullsodlingen, ett oerhört
viktigt initiativ för en mer hållbar bomullsindustri, då 80 % av alla fiber som
säljs är bomull, menar Wårfors. De senaste två åren har de även varit med i
ett nätverk som heter STWI, swedish textiles water initiative, där 35 svenska
företag har gått ihop för att ta fram en guideline, som kommer att
presenteras i maj, om hur arbetet med våt processerna i fabrikerna ska gå till.
Ett ytterligare nätverk där Gina Tricot är med tillsammans med högskolan i
Borås, forskaren Karin Ekström, Indiska, Myrorna, avfallsföretag och
kommuner, gällande hållbarhetsfrågor och återanvändning och återvinning
av textilier.
Gina Tricot använder sig inte utav av någon märkning likt ÖkoTex, men har
vissa kläder gjorda i ekologisk bomull, som märks i butik med en grön ”hangtag”. Mängden plagg gjorda i ekologisk bomull varierar över säsongerna,
ibland 3-4 styles och ibland uppemot 15 styles, variationen är alltså bred,
men Wårfors nämner att de försöker öka antalet styles per säsong. På Gina
Tricots hemsida finns det information om både ekologisk bomull och tencel,
information som är till för att upplysa kunden om vad det är, inte för att
berätta hur mycket de har, då det har märkts att kunder ibland är omedvetna
om vad det är.
Ytterligare information som kan hittas på hemsidan är att Gina Tricot har ett
ansvarstagande från produktion till butik, vilket juridiskt innebär att de bara
har ett avtal med den sista leverantören och det är där deras produktion
sker. De som köper in exempelvis knappar, tyger och tillbehör, har Gina
Tricot inget avtal med. Syftet med ansvarstagandet de tar på sig är att i deras
uppförandekod, så förbinder sig de leverantörer de har ett avtal med att föra
informationen bakåt i leden, och det är även det som är fördelen med BSCI
menar Wårfors. Det finns idag inget effektivt sätt om hur de tar hand om
material, då Gina Tricot inte har hand om produktionen själva och gällande
att aktivt arbeta för att minska vattenförbrukningen är arbetet idag litet.
Fokus har till största del legat på de sociala frågorna och miljöfrågorna har
kommit i skym undan, men något som Wårfors påpekar är på väg att ändras.
Wårfors menar på att de är i start fasen, och i och med ett medlemskap i
STWI får de på så sätt mer kunskap och lärdom. Många av de leverantörer
Gina Tricot arbetar med har ingen vattenhantering, då det finns ofantligt
många steg i textilindustrin, och ofta befinner sig vattenhanteringen i ett steg
långt bak i processen, och där befinner sig varken Gina Tricot eller många
utav deras leverantörer. Gina Tricot arbetar endast med slutleverantören,
men som i vissa fall kan vara en vertikal leverantör, då kan de absolut komma
i kontakt med vattenfrågor. Att minska utsläppen av växthusgaser är inte en
del av Gina Tricots affärsidé, men är ändå något de arbetar med t.ex. när det
gäller deras transporter och vilket bränsle transportförtegen använder sig
utav, men även att minska andelen flygresor och se över tjänstebilar. Den
största skillnaden kan göras i transporterna, eftersom varorna måste hem
menar Wårfors.
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Huvudkontoret som ligger beläget i Borås, vilket stod färdigt 2010 är en
green-building. Resultaten från första året visade på en 33 % lägre
energiförbrukning och 25 % lägre energiförbrukning än vad standarden man
ska ligga på för att klassas som en green-building. När det kommer till de mer
socialt relaterade frågorna är arbetet mer aktivt och också mer konkret. Det
finns en plan angående förebyggandet av barnarbete, upptäcks det att ett
barn arbetar i en fabrik, så finns det en plan för att få barnet tillbaka till
skolan. Wårfors menar att den punkt de kommit allra längst med vad det
gäller att göra förbättringar är säkerhetsfrågor i produktionen, vilket också
är en del i uppförandekoden. Det handlar om att se till att personalen i
fabrikerna har hörselskydd, handskar osv. Dock är det inte alltid något som
följs, för det handlar mycket om vanor, bryta mönster och framförallt
utbildning. Att förstå varför man ska använda säkerhetsutrustningen fastän
det är jättevarmt i fabriken. I uppförandekoden berörs även rätten att strejka
och det finns utbildning av arbetsgivaren. Men då Gina Tricot inte har kontor
runt om i världen, utan enbart i Borås är det svårt att driva en sådan
utbildning då den sker på lokalspråk, utan det är något BSCI har hand om i
olika typer av nivåer. Utbildningen kan ske i allt ifrån löner,
övertidsproblematik, hälsa och säkerhet.
Den generella imagen Gina Tricot vill förmedla och även den som Appelqvist
anser är det viktigaste, är framförallt mode. De vill kommunicera deras
snabbhet, vilket kan avspeglas i den mån av nya kampanjer som snabbt
lanseras, som i sin tur ska ge kunderna känslan att det alltid händer något
nytt. Men även att mode är föränderligt och att Gina Tricot arbetar utifrån ett
högt tempo. Appelqvist menar att deras egen syn på varumärket handlar
mycket om den image som de vill förmedla. De vill leverera mode men också
ha ett samspel till en pris diskussion, för att på så sätt öka tillgängligheten till
alla. ”Vi vill kunna erbjuda kunden en modegarderob för mindre pengar”
säger Appelqvist. Hur konsumenten uppfattar Gina Tricot har Appelqvist
ingen uppfattning om, men undersökningar har gjorts som visar att
nyhetsvärdet är väldigt starkt, att man hela tiden hittar något nytt i Gina
Tricots butiker, vilket också är en del av deras grund som kan återkopplas till
snabbheten. Målet är att en kund ska kunna gå in i någon av butikerna och
hitta något nytt ett par gånger i veckan och samtidigt få en ny upplevelse.
Appelqvist menar att Gina Tricot är ett ärligt företag då allt de producerar vill
de sälja så mycket som möjligt utav men på ett sunt sätt. De försöker
samtidigt pressa priserna och på så sätt inte ta extrema påslag vilket han
menar går att hitta hos många andra varumärken. Appelqvist ser negativt på
den delen av branschen och menar att en topp för 1500 kronor med ett visst
varumärke ibland fortfarande kostar lika mycket att producera som för Gina
Tricot och där produktionen ibland sker i samma fabrik. Utifrån ett
långsiktigt perspektiv vill de försöka skapa en förståelse för att ett plagg med
ett betydligare billigare pris inte behöver vara tillverkat på ett sämre sätt. De
har länge arbetat med CSR frågor men har utifrån ett medvetet val, valt bort
att marknadsföra det ut till kund något som Appelqvist inte ser någon
relevans i. De vill göra rätt saker men behöver nödvändigtvis inte berätta om
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dem. Det har nu även inrättats en hållbarhetsavdelning, vilket ska kraft för
vidare utveckling av hållbarhetsfrågor.

4.2 Kvantitativ undersökning
I den kvantitativa undersökningen presenteras svaren från 100 respondenter i
diagramform. Endast de mest relevanta frågor och svar visas nedan, vilka i sin tur
har direkt koppling till resultatet. Resterande frågor och svar kan hittas i bilaga 2.

Kvalitet
Pris
Företagets värderingar
Varumärke
Passform
Att det är ekologiskt och etiskt tillverkat
Okänt
1%

1%

16%

25%
1%

56%

0%

56 % tycker att passformen är det mest avgörande vid köp av klädesplagg.
Företagets värderingar, varumärket och att plagget är ekologiskt och etiskt
tillverkat är inte av betydelse, där ingen av respondenterna ser det som
mest avgörande vid köp.
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Erbjuder moderiktiga plagg

De har låga priser

Nyheter varje vecka

Miljömedvetna

Dålig kvalitet

13%

45%

0%
16%

26%

De flesta respondenterna ser Gina Tricot som ett företag som erbjuder
moderiktiga plagg och att de har låga priser, 45% Dock ser ingen Gina
Tricot som ett varumärke som agerar på ett miljömedvetet sätt.

36,4%

40
30

23,2%

19%

17,2%

20

4%

10
0

1 Oviktigt

.2

.3

.4

5
Avgörande
för köp

36,4 % anser att Gina Tricots ansvar för vattenförbrukning hamnar på en skala 3
av 5. Endast 4 % anser att det är helt avgörande för köp hos företaget och 23,2 %
anser att det är helt oviktigt.
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34,3%
29,3%

35
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15,2%

20

12,1%

15

9,1%

10
5
0
1 Oviktigt

.2

.3

.4

5
Avgörande
för köp

Högst procentandel på frågan hur viktigt det är att företaget försöker
minimera giftiga utsläpp i luft och vatten hamnar på 34,3 %, på nummer 4
på skala 1-5. 15,2 % ser dock frågan som helt oviktig.

38,1%
40
20

27,8%
13,4%

13,4%

7,2%

0
1 Oviktigt

.2

.3

.4

5
Avgörande
för köp

Att företaget ses som en förebild i samhället anser 38,1 % hamna på 3 av
skalan 1-5. 7,2 % anser det helt avgörande för köp.
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35,4%
30,3%
20,2%
7,1%

7,1%

1 Oviktigt

.2

.3

.4

5
Avgörande
för köp

35,4% av respondenterna anser att det är avgörande för köp hur vidare
företaget tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Endast 7,1 % anser frågan
som helt oviktig.

44,4%
45
40
35
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10
5
0

23,2%

24,2%

7,1%
1%
1 Oviktigt

.2

.3

.4

5
Avgörande
för köp

Majoriteten av respondenterna anser att företagets lönsamhet är oviktigt
för hur de uppfattar Gina Tricot, där endast 1 % anser det som avgörande
för köp.
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36%
26%
20%

16%

2%

1 Aldrig

.2

.3

.4

5 Alltid

2% av respondenterna gör alltid ett medvetet val och väljer etisk och
ekologiskt tillverkade plagg. 36 % gör det ibland och 16 % gör det aldrig.
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5. Analys
Det här kapitlet innehåller en analys av resultatet från den kvantitativa och
kvalitativa undersökningen, i koppling till vad som tidigare beskrivits i
teoridelen.

5.1 CSR-Arbete
Ett CSR-arbete kan skilja sig oerhört från företag till företag, mycket
beroende på att ett CSR-arbete är ett frivilligt åtagande och även då
utformningen är upp till varje företag. Det är alltså svårt att säga vad som är
rätt och fel. Grankvist (2009) menar att de tre aspekterna, den sociala,
ekonomiska och miljömässiga och ibland en fjärde aspekt, etiskt, bör
balanseras för att uppnå en långsiktig hållbar verksamhet. I Gina Tricots fall
är balansen mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret
viktigt, men fokus har hittills mestadels varit riktad mot den sociala
aspekten, vilket nu enligt Wårfors kommer att ändras, då den miljömässiga
aspekten kommer att bli mer uppmärksammad. Att nå det resultat som
Grankvist (2009) önskar, tar långt tid, i synnerhet för ett stort företag, då
balansen mellan varumärkesbyggnad, strategi och CSR enligt Werther och
Chandler(2005) ska genomsyras i hela företaget för att nå
konkurrensfördel. Ett mål som enligt Wårfors finns uppsatt hos Gina Tricot,
alltså att få CSR-arbetet att bli en självklarhet i alla instanser, och inte
fungera som en isolerad ö i företaget.
Resultatet på om hur avgörande det är för respondentens syn på Gina Tricot
som varumärke om hur de tar ansvar för deras vattenförbrukning, är
relativt lågt, där 23,2% ansåg att det var helt oviktigt och med ett
medelbetyg på 2,64. Samtidigt som resultatet för hur avgörande Gina Tricot
försöker minimera giftiga utsläpp i luft och vatten fick en högre majoritet
och ett medelbetyg på 3,10. Att skillnaden blir såpass stor på frågor av
samma karaktär kan ha många förklaringar, där en kan grunda sig i att Gina
Tricot fram tills idag inte har lagt lika stor vikt på det miljörelaterade
ansvarstagandet, som på övriga och på så vis blir det ett lägre resultat.
Enligt Göthberg, Grafström och Windell (2008) baseras det sociala
ansvarstagandet framförallt på lönsamhet, beroende på vilken bransch
företaget verkar i. Vikten ligger i att företaget måste möta och leva upp till
de krav som företagets intressenter ställer och idag har konsumenter ett
ökat intresse för hur kläderna de köper och använder är producerade. För
Gina Tricot som inte har egna fabriker utan istället köper sina produkter
från leverantörer, ofta verksamma i låglöneländer ställs särskilda krav på
det sociala ansvarstagande, vilket också är det ansvarstagande Gina Tricot
kommit längst med. I den utförda enkäten svarade 35,4% att det är
avgörande att företaget tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna, för hur
de uppfattar Gina Tricots som varumärke. Medelbetyget på frågan
resulterade i 3,8 av 5,0 vilket betyder att en hög omfattning av
respondenterna visar ett högt intresse i Gina Tricots sociala
ansvarstagande. Frågan om hur avgörande det är att Gina Tricot ses som en
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förebild i samhället, vilket också kan relateras till den sociala aspekten hade
dock inte lika hög majoritet likt frågan angående mänskliga rättigheter.
Medelbetyget blev 3,02 där endast 7,2 % svarade att det är helt avgörande
för hur de uppfattar Gina Tricot som varumärke. En förklaring till
skillnaden till de olikartade resultaten kan vara att Gina Tricots ståndpunkt
i mänskliga rättigheter länge har varit uppmärksammade och även något
konsumenter lägger stor vikt i.
Enligt Werther och Chandler (2005) har CSR gått från att ha varit ett
minimalt åtagande till att bli en strategisk nödvändighet, något som Wåfors
anser stämma överens med Gina Tricot. Caroll A (1991) beskriver att det är
viktigt för ett företag att engagera sig i att vara så lönsamma som möjligt.
Det är viktigt att sätta det ekonomiska ansvaret som en grund i arbetet, då
det ekonomiska ansvaret är avgörande för att de andra ansvarsområdena
ska fungera. (Caroll A 1991) Enligt Wårfors skulle Gina Tricot inte vara ett
existerande företag utan en lönsamhet, och där lönsamheten bidrar till ett
bra fungerande CSR-arbete. Tjänar man inte pengar på etiskt och
ansvarsfullt sätt, så kommer företaget inte att existera, vilket resulterar i att
först fokusera på den ekonomiska aspekten, för att sedan balansera med de
två andra aspekterna. (Grankvist 2009) Gina Tricot har inte från starten
1997 arbetat med benämningen CSR, men som för de flesta företag har
givetvis lönsamheten funnits med från start, och på sätt funnits som en
grund under årens gång. Något som senare har utvecklats till ett CSR-arbete
där även det sociala och miljömässiga ansvarstagandet har tillkommit.
Enkäten som utfördes visar att 44,4% av respondenterna anser att
lönsamheten för Gina Tricot är oviktig för dem och endast 1% ser det som
avgörande för köp.

5.2 Kundbeteende
I teoriavsnittet beskrivs medvetenhet för miljön hos konsumenter, som
något pågående och växande. Konsumenterna letar mer och mer efter gröna
och ekologiska produkter och därmed får företagen också press på sig att
kunna erbjuda konsumentens önskemål. Dock framkommer det att de 0 %
av respondenterna ser Gina Tricot som ett varumärke som agerar
miljömedvetet, utan ser det som ett varumärke som erbjuder moderiktiga
plagg med låga priser. I resultatet från enkätundersökningen uppstår dock
en tydlig skillnad, då endast 2 % svarar att de alltid medvetet väljer etiskt
och ekologiskt tillverkade plagg trots att de ibland har högre pris. 36 % står
någonstans mitt i mellan, vilket Olausson (2009) skriver kan ha att göra
med att man vill vara grön men inte är det. Orsaker kan vara att man inte
har råd, att man inte tror att man kan göra skillnad och att förändring inte
är möjligt, att man inte är beredd på att göra stora uppoffringar, att man
inte är intresserad av miljöfrågor, att man känner att man inte har något att
vinna eller att man inte ser andra agera och då gör man det inte själv heller.
På frågan vad som är mest avgörande vid köp av klädesplagg svarar inte en
enda respondent att det viktigaste är att det är ekologiskt och etiskt
tillverkat och endast 1 % anser att företagets värderingar är mest
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avgörande vid köp. Istället anses passform och pris vara betydligt viktigare.
Däremot visar respondenterna att miljömedvetna aspekter hos ett företag
är viktiga, vilket då betyder att konsumenter vill att företag ska ta en
miljövänlig roll men ser sedan inte det som den mest avgörande parameter
vid köp.
Enligt enkäten bryr sig respondenterna om miljön under två frågor men den
visar också att de miljömässiga faktorerna är långt från det viktigaste. I det
här fallet är inte konsumenterna mer “gröna” i deras kundbeteende utan
passform, pris och kvalitet är fortfarande det som konsumenterna
värdesätter högst. Respondenterna i enkäten kan kopplas till tidigare
beskrivning av de olika kundgrupperna i miljömedveten handling. De
passiva upplever ingen möjlighet att påverka situationen och känner därför
ingen större oro eller ett behov av att agera eller som de nyvakna, där har
frågan nyligen blivit aktuell. De känner oro och att något borde göras men
de förväntar sig att problemet ska lösas av någon annan. Här kan vi tydligt
se att det finns glapp mellan attityd och handling. Som Olaussons (2009)
trappa där man kan se hur nära grupperna är att omsätta attityd till
handling. Många vill vara “gröna” men vet inte hur de ska agera eller hur det
ska gå till. (Olausson 2009)

5.3 Varumärket och varumärkesimage
Ett varumärke anses ofta vara ett företags främsta tillgång vilket också kan
skapa värde för ett företag och på så sätt ses som en konkurrensfördel.
(Heden, McAndrew 2005) Ett företags varumärkesimage är i sin tur
kundens uppfattning om varumärket och är något kunden skapar på en
egen hand. En varierande bild av företaget kan då uppstå, eftersom
individer har olika uppfattningar om ett varumärke. (Grönros 2008) Gina
Tricot vill först och främst förmedla mode som image tillsammans med
uppfattningen att det sker snabbt. Deras egen syn på varumärket har till
stor del att göra med den image de vill förmedla. Dock framgår det inte att
värdet på varumärket har lika högt värde hos Gina Tricot som Heden och
McAndrew(2005) menar på att ett varumärke kan ha.
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6. Slutsats
I följande avsnitt kommer de slutsatser som studien har lett fram till att
presenteras. Resultatet och analysen binds samman med forskarfrågan som
tillsammans svarar på rapportens problemformulering.
Ur analysen framgår det att konsumenter idag tänker mer på miljö och
hållbarhet, men det är fortfarande en väldigt spridd fråga. Samtidigt som
det finns konsumenter som Olausson (2009) kallar Eliten, en ytterst liten
målgrupp som är engagerade, själva hittar fram till gröna produkter och
inte upplever ett grönt agerande som något komplicerat, är majoriteten
indelad i målgruppen de nyvakna, 25 % respektive de sansade 26 %.
Wårfors förklarade att hon själv har sett en tydlig tendens att den yngre
generationen har börjat bry sig mer, genom frågor och funderingar. Att
intresset är högt är även något som framgick ur enkätundersökningen som
utfördes. Resultatet var dock varierande, där svaren ibland gav ett
motsägelsefullt intryck. Även fast 36 % ibland gör ett medvetet val och
väljer etiskt och ekologiskt tillverkade plagg trots att de ibland har ett högre
pris, är det ingen som anser att den mest avgörande parametern vid köp av
klädesplagg är att det är ekologiskt och etiskt tillverkat.
En slutsats vi kan dra utifrån det insamlade materialet är att CSR kan ge
både positiva och negativa effekter på ett företag, då det är viktigt för ett
företag att se CSR som ett strategiskt tillbehör till den övriga
affärsverksamheten och inte som en genväg till framgång. För ett
framgångsrikt CSR arbete krävs en balans mellan det ekonomiska, sociala
och miljömässiga ansvarstagandet, där det ena inte utesluter det andra. Men
för att Gina Tricots CSR-arbete ska kunna stärka deras varumärkesimage,
krävs både ett välutarbetat CSR arbete men också att Gina Tricot är
medvetna om kundernas upplevda varumärkesimage. Ett företag kan inte
helt och hållet styra kundens tankar kring dess varumärkesimage, eftersom
imagen skapas i kundens tankar. Att ha en tydlig image anser vi ge en bra
grund till ett framgångsrikt varumärke. Dock relaterar ingen av
respondenterna i undersökningen att Gina Tricot som varumärke är
miljömedvetna. Istället förknippar respondenterna varumärket med låga
priser följt utav att de erbjuder moderiktiga plagg. Men mer än hälften av
respondenterna ser att ansvarstagande av vattenförbrukning, företagets
engagemang till att minimera giftiga utsläpp i vatten och luft som viktigt för
hur de uppfattar Gina Tricot som varumärke. Det visar att det finns ett
intresse, att attityden till ett mer hållbart mode finns, men att beteendet till
det inte blir detsamma.
Appelqvist menar att den generella varumärkesimagen som Gina Tricot står
för handlar om att erbjuda ett mode till ett lägre pris under snabba
förhållanden, men det finns egentligen ingen direkt uppfattning om hur
konsumenten uppfattar Gina Tricot som varumärke vilket på så sätt skapar
en svårighet att urskilja deras varumärkesimage. Dock säger Appelqvist att
Gina Tricot länge har arbetat med CSR frågor men att de medvetet har valt
att inte göra det tydligt för konsumenten, då han menar att de vill göra rätt
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saker men måste nödvändigtvis inte berätta det för kunden. Slutsatsen blir
följaktligen att så länge de inte vill förmedla en känsla som innefattar
hållbarhet och de parametrar som berör dess CSR-arbete, är det såklart
svårt att finna ett samband med att Gina Tricot kan stärka deras egen
varumärkesimage med hjälp deras CSR arbete.
I dagsläget har Gina Tricot fokuserat på det sociala ansvarstagandet och
med den ekonomiska aspekten i ryggen, som alltid har varit en självklart för
vidare existens. Wåfors påpekar att en förändring kommer att ske, där det
miljömässiga ansvarstagandet nu kommer bli mer uppmärksammat, vilket
vi anser kommer förstärka balansen i deras CSR-arbete.
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7. Avslutande diskussion
I den avslutande diskussionen framförs våra egna tankar och reflektioner kring
rapporten och därefter följer förslag på vidare forskning inom uppsatsens
ämnesområde.

7.1 Egna reflektioner
Som redan nämnts i slutsatsen anser vi att det idag inte finns någon chans
för Gina Tricot att stärka deras varumärkesimage med hjälp av CSR-arbetet.
Samtidigt som de arbetar mycket med hållbarhetsfrågor och just nu väljer
att fokusera på det miljömässiga ansvarstagandet är det synd att de inte
kommunicerar det tydligare till kund. Vi kan inte förstå deras resonemang
när Appelqvist menar på att de gör bra saker men inte behöver tala om det
för kunden. Eftersom vi lever i ett samhälle där det finns en aktiv diskussion
angående ett miljömässigt hållbarhetsarbete och där klädbranschen är
väldig utsatt, kan vi inte förstå argumentet till varför man inte vill
kommunicera tydligt till konsumenterna om vad man faktiskt gör bra. Det
miljömässiga hållbarhetsarbetet anser vi är en långvarig trend, som bör ses
på ett långsiktigt perspektiv och bör genomsyras i hela företaget.
En aktiv kommunikation av det löpande miljöarbetet skulle kunna bidra till
en ökad trovärdighet och legitimitet till företaget. Att hitta en bestämd
definition på begreppet CSR är nästintill omöjlig vilket kan leda till en
förvirrad bild över vad det egentligen innebär, både för företag och för dess
intressenter. Den förvirrade bilden anser vi även gälla innebörden av
hållbar utveckling, vilket på så sätt innebär olika från företag till företag.

7.2 Källkritik
Rapporten grundar sig främst i litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi anser
att trovärdigheten är hög då all hämtad information är tagen från seriösa
källor. Då kopplingen mellan presenterad teoretisk referensram och empiri
överensstämmer kan studien sägas uppfylla yttre validitet.

7.3 För vidare forskning
Den utförda rapporten lämnar ett fortsatt utrymme för vidare forskning för
begreppet hållbarhet, då det fortfarande finns så mycket att göra.
Diskussionen kring ämnet är fortsatt aktuellt och vi anser att många företag
inom detaljhandelsbranschen har mycket kvar att lära. Dels för att på så sätt
gynna miljön och vidare utveckling men också den framtid vi står inför.
Dessutom finner vi ett intresse att studera konsumentens engagemang för
hållbar
utveckling
gällande
miljörelaterade
frågor.
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Bilagor
Bilaga 1: Underlag för kvalitativ intervju
1.

Generell information

Företagets namn

Företagets grundnings år
Företagets ägare
2.
Gina Tricots CSR
Hur arbetar Gina Tricot med att hitta balansen mellan ekonomisk lönsamhet,
socialt-och miljömässigt ansvarstagande?
Har Gina Tricot årliga hållbarhetsredovisningar, om inte, kommer det att
finnas?
Hur ser ni själva på ert CSR arbete?
Är CSR arbete strategiskt viktigt för Gina Tricot?
Standards
Arbetar ni med ISO14000, isåfall hur? Använder ni er utav andra standards?
Policys
Används:
Code of conduct?
Kvalitetsmanual/Handbok för leverantörerna?
Kundservice manual?
Annat?
Vilka internationella avtal ingår ni i?
Organisationer och initiativ
Arbetar ni med:
BSCI?
Andra? (exempel WWF,BCI, WRAP, GRI)
3.
Miljömässiga indikationer
Material:
Hur effektivt tar ni hand om material?
Användning av återvunnet material, hur många % av det totala?
Har företaget någon miljömärkning? Isåfall vilken/vilka?
Vatten:
Hur aktivt arbetar ni för att minska vattenförbrukningen?
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Återvinner ni vattnet ni använder till kommande processer?
Utsläpp, avloppsvatten och avfall
Hur aktivt arbetar ni med följande;
För att minska utsläppen av växthusgaser?
För att minska utsläpp till luft i allmänhet?
För att minska utsläpp till vatten?
För att förbättra kvaliteten på avloppsvatten?
För att minska avfallet?
Transport:
Hur arbetar ni för att minska miljöpåverkan genom transport av varor som
används för organisationens verksamhet?
4.
Sociala indikatorer
Hur aktivt arbetar ni med följande;
Att förebygga korruption, ex mutor, utpressning
Diskrimineringsfrågor
Att förebygga barnarbete
Säkerhetsfrågor i produktionen
Hälsa och säkerhetspolicy i produktionen
Rättigheter att strejka i produktionen
Utbildning av arbetsgivaren
Kundens integritet
Välgörenhet
Att Främja samhällsrelationer
5.
Gina Tricots varumärke
Vilken image vill ni förmedla?
Hur ser ni på Gina Tricot som varumärke och hur viktigt är det?
Hur tror ni konsumenterna uppfattar Gina Tricot som varumärke?
Hur tror ni att CSR påverkar ert varumärke?

32

Bilaga 2

18-21 år

22-25 år

26-30 år

31-40 år

41-50 år

62%
8%
3%
2%

25%

Studerande
Anställd
Långtidssjukskriven
Annat

Egen företagare
Arbetssökande
Hemma med barn

0%

36%
1%
1%
3%
1%

58%
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Kvalitet
Pris
Företagets värderingar
Varumärke
Passform
Att det är ekologiskt och etiskt tillverkat
Okänt
1%

1%

16%
25%
1%
0%

56%

Mer än 1 gång i veckan

1 gång i veckan

Varannan vecka

1 gång i månaden

Aldrig

16%

56%

4%
7%
17%
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Ja

Nej

Okänt

2%

58%

40%

Erbjuder moderiktiga plagg
De har låga priser
Nyheter varje vecka
Miljömedvetna
Dålig kvalitet

45%

0%

13%

16%

26%

35

40
30
20
10
0

36,4%
23,2%

19%

17,2%

4%

34,3%
29,3%

35
30
25
20

15,2%

12,1%

15

9,1%

10
5
0
1 Oviktigt

.2

.3

.4
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5
Avgörande
för köp

38,1%
40
20

27,8%
13,4%

13,4%

7,2%

0

40
35
30
25
20
15
10
5
0

35,4%
30,3%
20,2%
7,1%

7,1%

1 Oviktigt

.2

.3

.4
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5
Avgörande
för köp

44,4%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

24,2%

23,2%

7,1%
1%
1 Oviktigt

.2

.3

.4

5
Avgörande
för köp

36%
26%
20%

16%

2%

1 Aldrig

.2

.3

.4
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5 Alltid
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