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Abstract  

Syftet med denna uppsats är att anpassa den klassiska kommunikationsmodellen till ett CSR-

perspektiv, genom att undersöka mediebrusets påverkan på det ursprungligt sända 

meddelandet om socialt ansvarstagande. Undersökningen görs genom intervjuer med personer 

på företaget Nudie Jeans Co. samt en databassökning. En klassisk kommunikationsmodell har 

sammankopplats med teori om CSR och Kommunikationsstrategier för CSR. Våra resultat 

visar att kommunikationsprocessen har omvandlats de senaste åren och därmed även 

kommunikationen av CSR. Idag är det mottagaren som har makten över informationen istället 

för sändaren, och denna omvandling måste företag anpassa sin kommunikation efter. 

Eftersom CSR är ett komplext meddelande är det mest effektiva sättet att minska mediebruset 

att kommunicera CSR genom företagets egna kanaler i sociala medier. För att förebygga att 

meddelandet blir förvanskat av mediebrus behöver företaget vara transparent för att skapa 

trovärdighet och interagera med dess intressenter genom dialog och feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: kommunikation, intressenter, media, brus, CSR, modeföretag 



Att kommunicera CSR inom modebranschen - [Sara Andersson och Elin Sweijer] 
 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ......................................................................................................................................... 6 

1.1. Problembakgrund ............................................................................................................................... 6 

2. Teoretisk bakgrund .................................................................................................................... 8 

2.1. Corporate Social Responsibility .................................................................................................... 8 

2.2. En klassisk kommunikationsmodell ............................................................................................ 9 

2.2.1. Sändare ........................................................................................................................................... 9 

2.2.2. Transmittent ................................................................................................................................. 9 

2.2.3. Kommunikationskanal ........................................................................................................... 10 

2.2.4. Mediebrus ................................................................................................................................... 10 

2.2.5. Mottagare och destination ................................................................................................... 10 

2.3. Kommunikationsstrategier för CSR .......................................................................................... 10 

2.3.1. Intressenternas delaktighetsstrategi (eng. The stakeholder involvement 

strategy) .................................................................................................................................................. 11 

2.4. Sammanfattning av teorin och koppling till syfte ............................................................... 11 

3. Metod ............................................................................................................................................. 13 

3.1. Val av bransch och företag ........................................................................................................... 13 

3.2. Val av metod ...................................................................................................................................... 13 

3.2.1. Val av intervjupersoner ......................................................................................................... 14 

3.3. Operationalisering av studien ..................................................................................................... 14 

3.3.1. Bakgrund om CSR .................................................................................................................... 14 

3.3.2. Kommunikation av CSR ......................................................................................................... 15 

3.3.3. Intressenter ................................................................................................................................ 15 

3.4. Datainsamling ................................................................................................................................... 15 

3.4.1. Intervjuer .................................................................................................................................... 15 

3.4.2. Sekundärdata............................................................................................................................. 16 

3.5. Analysmetod ...................................................................................................................................... 17 

3.6. Metoddiskussion .............................................................................................................................. 17 

3.6.1. Validitet ....................................................................................................................................... 17 

3.6.2. Reliabilitet................................................................................................................................... 18 

4. Studie av CSR-kommunikation och mediebrus .............................................................. 19 

4.1. Nudie Jeans Co................................................................................................................................... 19 

4.2. Val av kommunikationskanal ...................................................................................................... 19 



Att kommunicera CSR inom modebranschen - [Sara Andersson och Elin Sweijer] 
 
 

4.3. Mediebruset och dess påverkan ................................................................................................ 21 

4.4. Medias rapportering ....................................................................................................................... 21 

4.4.1. Medierapportering, år 2001-2005 .................................................................................... 22 

4.4.2. Medierapportering, år 2006-2011 .................................................................................... 22 

4.5. Nudie Jeans Co. intressenter ........................................................................................................ 23 

5. Analys ............................................................................................................................................ 25 

5.1 Analysmodell ...................................................................................................................................... 25 

5.2. Sändare/Nudie Jeans Co. ............................................................................................................... 25 

5.3. Val av kommunikationskanal ...................................................................................................... 25 

5.4. Mediebrus – ett meddelande förvanskas................................................................................ 26 

5.4.1. Mediebrusets utveckling ....................................................................................................... 27 

5.5. Kommunikationsstrategier för CSR .......................................................................................... 28 

6. Slutsats, avslutande diskussion och framtida forskning ............................................ 29 

6.1. Slutsats ................................................................................................................................................. 29 

6.2. Avslutande diskussion ................................................................................................................... 30 

6.3. Framtida forskning.......................................................................................................................... 30 

Referenser ........................................................................................................................................ 31 

Appendix ........................................................................................................................................... 34 

Bilaga 1 .................................................................................................................................................... 34 

Bilaga 2 .................................................................................................................................................... 35 

Bilaga 3 .................................................................................................................................................... 36 

Bilaga 4 .................................................................................................................................................... 37 

 

 

  

 



Att kommunicera CSR inom modebranschen - [Sara Andersson och Elin Sweijer] 
 

6 
 

1. Inledning 

I denna inledande del behandlar och problematiserar vi kommunikation av Corporate social 

responsibility (CSR). Detta leder fram till uppsatsens syfte. 

1.1. Problembakgrund  
”När kläder är lika billiga som en hamburgermeny, då behövs ett manifest. Vi behöver börja se kläder 

som råvaror istället för snabbmat”. Sofia Hedström, modebloggare 

Mode bär skulden för svåra etiska och miljömässiga effekter. Att dagens besatthet att följa 

alla modetrender genom att vara klädd i de senaste och hippaste plaggen, har sådan stor 

påverkan är det tyvärr inte många trendriktiga konsumenter som tänker på. Klädkonsumtionen 

i Sverige ökar dramatiskt samtidigt som tonvis av kläder slängs i soporna. Det är främst inte 

de svenska konsumenterna som drabbas, utan arbetare i produktionsländer, både genom låga 

löner och dåliga arbetsförhållanden samt områdena kring textilfabrikerna som påverkas av 

enorma utsläpp av koldioxid och kemikalier. SVT Plus genomförde år 2009 ett test av de sex 

vanligaste jeansmärkena i Sverige. De hittade bland annat höga halter av ett ämne som, när 

det bryts ner, bildar ett miljögift som är skadligt för vattenlevande organismer och även kan 

ge fosterskador (Är jeansen giftiga?, 2011). Det är som sagt inte bara miljön som mode 

påverkar. Tillsammans med skoindustrin sysselsätter textilindustrin nära en miljard människor 

(Eco Chic – Towards Sustainable Swedish Fashion, 2011). Om modeindustrin inte valde att 

producera i låglöneländer, vad skulle då hända med dessa människor? Tänkbara scenarion är 

ökad fattigdom, barn som blir utnyttjade och självfallet en ännu högre arbetslöshet. Därför 

finns det många skäl till att företag ska stanna kvar i dessa länder och arbeta vidare med etiskt 

företagande och socialt ansvarstagande.  

En rad olika aktörer, bland annat konsumenter och intresseorganisationer, ifrågasätter 

modeindustrins handlande och sätter press på den att ta ansvar. Svensk modeindustri tar 

problemen på allvar men det finns ett stort behov av att få in mer kunskap för att kunna arbeta 

på djupet med frågorna (Delaryd, 2011). Detta är något som märks då allt fler svenska 

modeföretag engagerar sig i miljö- och etikfrågor och delar med sig av sina uppförandekoder 

på deras hemsidor. Dock brister svenska klädföretag i att kommunicera sitt miljöarbete till 

sina kunder trots att företagens öppenhet är viktig för att konsumenter ska kunna göra 

medvetna val (Klädbutiker med dålig koll, 2011).  

Corporate social responsibility (CSR) innebär att företag frivilligt arbetar för ett bättre 

samhälle och en renare miljö. Detta är en växande trend inom många typer av företag och har 
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på senare år kommit att bli allt vanligare inom textilindustrin, samtidigt som kritiken mot 

branschens bristande etik och miljöhänsyn ökar. Arbetet som företag inom modebranschen 

gör för att förbättra förhållanden under vilka de verkar och kritiken som de får utstå för de 

konsekvenser som deras verksamhet skapar, öppnar upp för en konflikt i hur företaget ska 

välja att kommunicera sina åtagande, även om företagets engagemang är genuint. En effektiv 

kommunikation är av yttersta vikt för att skapa trovärdighet i företagets sociala arbete. När 

företag måste försvara sig mot kritik av sin verksamhet kan betydelsen av en effektiv 

kommunikation komma att bli än större. Meddelandet, i det här fallet CSR, riskerar att 

förvanskas i media genom så kallat mediebrus. Det gäller för företaget att i största möjliga 

mån minimera mediebruset genom att välja rätt kommunikation.  

Nudie Jeans Co. är ett svenskt modeföretag som arbetar kontinuerligt med CSR och 

ansvarstagande är något som genomsyrar hela organisationen. För de är det viktigt att 

kommunicera sitt ansvarstagande till sina intressenter genom olika kanaler, inte för att 

framhäva sig själva utan för att kunna inspirera andra till socialt ansvarstagande. 

Kommunikationen kan dock komma att förvanskas i media. Till exempel blev Nudie Jeans 

Co. oskyldigt kritiserade för att fortsätta använda en farlig metod vid slitning av jeans när 

andra företag valde att dra sig ur (Stenmar, 2011a). I detta fall handlade den felaktiga kritiken 

om medias okunskap eftersom Nudie Jeans Co. metod var säker (Stenmar, 2011a). Detta kan 

vara ett problem för många modeföretag då just modebranschen är hårt bevakad av kritiska 

ögon. Med denna problematisering vill vi presentera uppsatsens syfte som är att anpassa den 

klassiska kommunikationsmodellen till ett CSR-perspektiv, genom att undersöka 

mediebrusets påverkan på det ursprungligt sända meddelandet. Vi har valt att studera det 

svenska modeföretaget Nudie Jeans Co., hur de kommunicerar CSR och hur 

kommunikationen har förändrats från företagets start till i skrivande stund.  
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2. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras teori om CSR, kommunikation, Kommunikationsstrategier för CSR 

samt den analysmodell som utgör den referensram som senare används i analys och 

diskussion. 

2.1. Corporate Social Responsibility  

CSR ska genomsyra företagets värdegrund och etik. EU-kommissionen definierar CSR som: 

”Ett begrepp där företag på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenter.” (EU-kommissionens hemsida, 2011). CSR 

bör upplevas som naturligt och rätt av många eftersom det ska öka förtroendet och inte 

missförtroendet. Socialt ansvarstagande bygger upp företagets trovärdighet och skapar 

”goodwill” samt ger förtroende från marknaden och intressenterna. (Borglund et al., 2008) 

Enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2008) betyder CSR att ta ansvar för relevanta 

förtroende frågor som rör företagets viktigaste intressenter. Trovärdigheten hos företaget 

riskerar att förstöras när företagets agerande går emot den kod och de värderingar som finns 

uttryckta i företagets uppföranderegler. Om företaget bryter mot dessa riskerar kritiken att bli 

än större än om företaget varit diskreta med deras CSR arbete, även om stora och medelstora 

företag idag förväntas ha vissa värderingar de efterlever. Det är olika etiska frågor som föder 

misstroende, men en utvecklad CSR-strategi minskar risken för missförtroende. (Borglund et 

al., 2008) 

Det finns många anledningar för företag att engagera sig i CSR såsom konkurrensfördelar, 

ökad attraktionskraft, sänkta kostnader, minimerade böter och stämningar vid överträdelser 

och minimerad dålig publicitet som oetiska handlingar kan locka, speciellt med dagens 

globala kommunikation och media. (Borglund et al., 2008; Lantos, 2001) Enligt Lantos 

(2001) visar erfarenheter på att god etik är en bra affär i det långa loppet. Moraliskt beteende 

skapar förtroende och stärker företagets rykte, vilket i sin tur lockar kunder, anställda, 

leverantörer och distributörer (Lantos, 2001). Dock ses svenska företag som försiktiga med 

kommunikationen av CSR på grund av den ökade bevakningen och den kritik som de kan bli 

tvungna att utstå (Borglund et al., 2008).  

Det är i media som förtroendefrågor diskuteras och missförtroenden uppstår. I sociala medier 

kan organisationer driva kraftfulla kampanjer och kritisera företag. Sociala medier bidrar till 

en ny typ av informationsspridning, där vem som helst kan medverka och sprida valfri typ av 

information till mottagaren av informationen om CSR. I början av 2000-talet började 
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rapporteringen om CSR, om än i liten skala och med stor skepsis från journalister. 

Rapporteringen har blivit allt mer populär och år 2008 anses som ett genombrottsår, minst tre 

år efter att näringslivet i stort började använda begreppet. Media och företaget har ibland olika 

uppfattningar om vad CSR innebär. (Borglund et al., 2008)  

2.2. En klassisk kommunikationsmodell  

Claude Elwood Shannon och Warren Weaver utvecklade i slutet av 1940-talet en sekventiell 

kommunikationsmodell för att kunna använda kommunikationskanalerna mest effektivt. 

Kommunikationsmodellen identifierar fem olika delar, sändaren som producerar ett 

meddelande, en transmittent som behandlar meddelandet för att skapa en passande signal, en 

kanal som förmedlar meddelandet från källan till mottagaren som kan utsättas för brus, en 

mottagare som omvandlar meddelandet från signalen och en destination vilken är personen 

för vem informationen är tänkt. (Fiske, 1997; Holm, 2002) Inom modellen förutsätts det att 

om kvaliteten i det sända budskapet ökar så kommer det leda till att det mottagna budskapet 

överensstämmer mer med intentionen. Förbättringar kan bland annat utgöras av bättre utvalda 

medier, bättre formuleringar av text, bildval och tydligare sändare. (Fiske, 1997)  

2.2.1. Sändare 

Sändaren är den informationskälla som producerar ett meddelande. I modellen är information 

ett mått på signalens förutsägbarhet och rör kodningen. Synen på förutsägbarhet blir i vidare 

analys tillämplig även på vad som sägs och förståelsen av kommunikation. (Fiske, 1997)  

2.2.2. Transmittent 

Transmittenten är den del som behandlar meddelandet för att skapa en passande signal. 

Redundans och entropi är begrepp som rör nivån av förutsägbarhet i ett meddelande. Ett 

meddelande med hög förutsägbarhet är redundant och informationsfattigt medan ett 

meddelande med låg förutsägbarhet är entropiskt och informationsrikt.  Redundans hjälper 

mottagaren att upptäcka fel i kommunikationen och underlättar noggrannheten i avkodningen. 

En ökning av redundansen underlättar överföringen av meddelandet till publiken. Vill en stor, 

heterogen publik nås bör meddelandet utformas med mycket redundans. Söks istället en mer 

differentierad, homogen publik används lämpligen ett mer entropiskt meddelande. Redundans 

bidrar till minskandet av praktiska kommunikationsproblem rörande noggrannhet, 

meddelandet i sig eller publiken och ökar genom att använda konventioner och kända 

mönster. (Fiske, 1997)  
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2.2.3. Kommunikationskanal 

Kommunikationskanalen förmedlar meddelandet från sändaren till mottagaren och är det 

medel som används vid överföringen av signalen. Vid överföringen av meddelandet används 

koder. En kod består av både tecken och konventioner och är ett betydelsesystem som är 

gemensamt för medlemmar i en kultur eller subkultur. (Fiske, 1997)  

2.2.4. Mediebrus 

Kanalen utsätts för störningar och brus, som vidare kommer benämnas som mediebrus då 

kanalen som avses är media. Mediebrus är det som inte var avsett av källan och som läggs till 

meddelandet mellan sändningen och mottagningen. Denna typ av brus definieras av Shannon 

och Weaver som ”all förvrängning av betydelsen som sker i kommunikationsprocessen och 

som inte är avsedd av källan men påverkar mottagningen av meddelandet vid destinationen” 

(Fiske, 1997, s. 20). Oavsett om mediebruset orsakas av kanalen, mottagaren, avsändaren eller 

meddelandet i sig så förändrar det sändarens avsikter och begränsar mängden av information 

som skickas genom en viss kanal vid en viss tidpunkt. (Fiske, 1997)  

2.2.5. Mottagare och destination 

Mottagaren är den del som omvandlar meddelandet från signalen och destinationen är 

personen för vilken meddelandet är tänkt. Följaktligen kommer de personer som mottar 

meddelandet benämnas som mottagarna. I denna uppsats kommer vi inte att fokusera på 

mottagarna utan hur sändaren uppfattar deras reaktioner. Mottagarna kontrollerar riktigheten i 

meddelanden som mottas genom att jämföra med vad som är sannolikt. Sannolikheten i sin tur 

bestäms av konventioner vilka underlättar avkodningen eftersom de bygger på erfarenheter av 

koden, sammanhang och typ av meddelande. Dessa begrepp rör redundans och entropi. Ett 

entropiskt meddelande kan lättare accepteras om överföringen tillåter ”feedback” från 

mottagaren. Feedback är överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren, genom 

denna kan meddelandet anpassas till publikens behov och gensvar. Feedback gör att 

mottagaren känner sig mer delaktig i kommunikationen, vilket gör att denna lättare accepterar 

meddelandet. Denna kommunikationsanpassning till mottagaren ökar trovärdigheten i 

meddelandet. (Fiske, 1997) En kommunikation utan mottagare är ingen kommunikation och 

företag arbetar hårt för att sända ut budskap till diverse mottagare, deras intressenter 

(Grafström et al., 2008).  

2.3. Kommunikationsstrategier för CSR 

Teorin om intressenter har på senare år kommit att utvecklas till att engagera intressenter i ett 

långsiktigt värdeskapande, således att utveckla en långsiktig relation snarare än en omedelbar 
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vinst. Vidare har betoningen flyttats från att intressenter blir styrda av företag till en 

interaktion som företag har med sina intressenter. (Morsing & Schultz, 2006) Det var Evan & 

Freeman som lade grunden för begreppet intressent (eng. stakeholder) med definitionen; ”en 

grupp eller individ som påverkar eller påverkas av målen för en organisations verksamhet”. 

(Mitchell et al., 1997, s. 854 )  

Morsing och Schultz (2006) definierar utifrån ett intressentperspektiv tre olika strategier för 

kommunikation av CSR. De föreslår att det finns ett ökat behov att utveckla sofistikerade 

tvåvägskommunikationsprocesser när företag förmedlar budskap om CSR. Bara 

enkelriktad information om företagens CSR-initiativ är nödvändig, men inte tillräcklig. 

Intressenternas informationsstrategi rör ensidig masskommunikation och i Intressenternas 

responsstrategi belyses snarare intressenternas respons än deras aktiva engagemang. (Morsing 

& Schultz, 2006) Enligt kommunikationsmodellen passar dessa inte det redundanta 

meddelande som CSR utgör då dessa strategier inte tillåter feedback och dialog, varför vi har 

valt att fokusera på Intressenternas delaktighetsstrategi.  

2.3.1. Intressenternas delaktighetsstrategi (eng. The stakeholder involvement 

strategy) 

Strategin förutsätter en dialog med intressenterna och det kan likaväl vara intressenterna som 

företaget som påverkar och influerar den andra parten att ändras vid behov. (Morsing & 

Schultz, 2006) Intressenter behöver vara involverade i ansvarsarbetet för att utveckla och 

främja positiv support samt för företaget att utveckla sina CSR initiativ (Grafström et al., 

2008). Därför föreslår denna strategi att företag regelbundet engagerar sig i en dialog med 

sina intressenter för att kartlägga ömsesidigt fördelaktiga åtgärder. CSR- eller 

kommunikationsansvarigas uppgift blir att säkerställa en pågående och systematisk 

samverkan med flera intressenter. Vidare är uppgiften att säkerställa en dubbelriktad dialog 

med det primära målet att åstadkomma ömsesidig förståelse, rationell överenskommelse 

eller samtycke. (Morsing & Schultz, 2006) 

2.4. Sammanfattning av teorin och koppling till syfte 

CSR handlar om att på frivillig grund ta ansvar för relevanta frågor som rör företagets 

viktigaste intressenter, vilket skapar förtroende och stärker företagets rykte och varumärke. 

Ansvarsarbete skapar trovärdighet hos företaget vilken förstörs om företagets uppförande går 

emot den kod som de har satt upp för sig själva. (Borglund et al., 2008) 
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Kommunikationsmodellen identifierar fem olika delar där vi främst kommer att undersöka det 

mediebrus som kanalen kan utsättas för. Redundans är ett begrepp som rör förutsägbarheten i 

ett meddelande, beroende på denna är olika typer av kanaler att föredra. Ett redundant 

meddelande kan förmedlas genom masskommunikation, men ett entropiskt meddelade 

kommuniceras med fördel genom direkt dialog eller feedback. (Fiske, 1997) Intressenternas 

delaktighetsstrategi är en kommunikationsstrategi utvecklad för CSR. Strategin belyser 

intressenternas respons vilken förutsätter en dialog mellan företaget och dess intressenter. 

(Morsing & Schultz, 2006)  

                            

Figur 1. Kommunikation av CSR, vår analysmodell 

Vi har sammankopplat Kommunikationsmodellen med teorin om CSR och Intressenternas 

delaktighetsstrategi. Meddelandet om CSR ser vi som ett entropiskt meddelande, vilket gör att 

problem enligt kommunikationsteorin kan uppstå i processen att kommunicera CSR, genom 

den valda kanalen media, vilket benämns som mediebrus. Intressenternas delaktighetsstrategi 

förutsätter feedback och dialog mellan företag och dess intressenter i kommunikationen av 

socialt ansvarstagande. Detta kan kopplas till Kommunikationsmodellen där mediebruset 

anses minska genom ökad feedback och dialog mellan sändare och mottagare.  Vi anser att 

intressenterna som menas i Intressenternas delaktighetsstrategi är mottagarna som avses i 

kommunikationsmodellen. Syftet med uppsatsen är således att anpassa den klassiska 

kommunikationsmodellen till ett socialt ansvarstagande perspektiv genom att närmare 

undersöka mediebrusets påverkan på det ursprungliga meddelandet.  



Att kommunicera CSR inom modebranschen - [Sara Andersson och Elin Sweijer] 
 
 

13 
 

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras vårt val av bransch och företag. Vidare redogör vi för val av 

metod, intervjupersoner och datainsamling. Till sist presenterar vi vår analysmetod samt 

metodkritik. 

3.1. Val av bransch och företag 

En allt hårdare press på modeföretag och textilindustrin att ta ansvar socialt och för miljön 

samt konflikten mellan att tänka på miljö och etik samtidigt som konsumenter uppmanas att 

följa trender gjorde att valet föll på att studera modebranschen. Varför valet föll på just det 

svenska modeföretaget, Nudie Jeans Co., var mycket på grund av att vi hade en bild från 

media av att de låg långt fram med deras CSR-arbete. De har även en tydlig kommunikation 

av CSR på deras hemsida (Nudie Jeans Co., 2011a). Vad som gjorde företaget än mer 

intressant att studera var att de uppmärksammats en hel del i pressen, där både positiv och 

negativ kritik har delats ut (se 4.5.). Till exempel beskrevs de år 2006 som ett företag som helt 

saknade policy för etik och att de inte hade några planer på en uppförandekod (Lorentzon, 

2006). Vår förförståelse angående Nudie Jeans Co., som till stor del stämmer överens med hur 

företaget vill bli sett, jämfört med medias publikationer var den sista pusselbiten i valet av 

företag att studera. 

3.2. Val av metod 
Denna undersökning är en kvalitativ fallstudie. En fallstudie används för att nyansera, 

fördjupa och utveckla begrepp och teorier samt tillåter den att ge en omfattande förståelse av 

sammanhanget av forskningen (Saunders et al., 2009). Studien bygger både på primär- och 

sekundärdata där primärdatat består av semistrukturerade intervjuer och sekundärdatat av 

sökningar i olika databaser (se 3.4.2.). Det vill säga en triangulering, en kombination av olika 

insamlingsmetoder (Saunders et al., 2009). Varför valet föll på att göra två typer av 

datainsamlingar beror på att den ena eller den andra ensam inte hade räckt för att svara på 

uppsatsens syfte. Sökningen i databaser gav möjligheten att se hur kommunikation, som inte 

bara rör Nudie Jeans Co., ser ut och hur den förändrats över tid. Vidare möjliggjorde den att 

studera det vi kallar för mediebrus samt en objektiv syn på vad media skrivit om 

textilbranschen.  

Det insamlade materialet från det studerade företaget är aningen begränsat för att kunna dra 

generella slutsatser om svenska modeföretag. En kvantitativ studie hade ökat 

generaliserbarheten (Saunders et al., 2009) men då vår avsikt med studien var att få en djupare 
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och mer specifik uppfattning av Nudie Jeans Co. kommunikation av CSR föll valet på en 

kvalitativ studie.  

3.2.1. Val av intervjupersoner 

I denna studie har fyra personer intervjuats, fördelat på fem intervjutillfällen. Till att börja 

med intervjuades Nudie Jeans Co. CSR-chef eftersom denna person är den som dagligen 

arbetar med frågor kring företagets ansvarsarbete samt kommunikationen av det. CSR-chefen 

har endast varit anställd sedan slutet av föregående år och är på grund av detta inte fullt insatt 

i hur utvecklingen inom ämnet varit. Information från någon i företaget som varit med från 

starten behövdes. Valet föll på en av grundarna, vilken var väl insatt i ansvarsarbetet eftersom 

företaget redan från start arbetat med ansvarsfrågor samt att Nudie Jeans Co. tidigare inte haft 

en CSR-chef. För att öka studiens tillförlitlighet samt för att få reda på mer om 

direktkommunikationen till de viktigaste intressenterna valde vi att intervjua en säljare i 

Nudie Jeans Co. butik i Stockholm. Som säljare tror vi att denne har en djup inblick i frågan 

med erfarenheten som kommer av daglig interaktion med kunder. För att få en oberoende syn 

på kommunikation av CSR och hur den förändrats under tid tog vi kontakt med PR-byrån 

Wirtén PR och Kommunikations VD. Varför valet föll på denna byrå beror på att den är 

speciellt inriktad på miljö- och hållbarhetskommunikation och på så vis hoppades vi kunna få 

ut extra användbar information.  

3.3. Operationalisering av studien 
För att kunna besvara vårt syfte valde vi att utforma en intervjuguide med frågor rörande 

CSR, kommunikation av CSR samt intressenter. Samma guide användes inte till samtliga 

respondenter då vi anpassade frågorna efter position i företaget. I Appendix finns de fyra 

intervjuguiderna som användes. I vissa intervjuer gav respondenterna så öppna svar att alla 

frågor inte behövdes ställas. Gällande den andra studien, sökningen i databaser, valdes sökord 

utefter vår teori. 

3.3.1. Bakgrund om CSR  

Vi vill ta reda på hur intervjuobjektet, utifrån dennes position och erfarenhet, definierar CSR 

och därmed behandlar ämnet. Dessa frågor ämnar även ta reda på hur socialt ansvarstagande 

har förändrats över tid och vilka mönster som där kan skönjas. Vidare vill vi genom 

databassökningen veta vad som skrivits om socialt ansvarstagande inom textilbranschen i 

media. 
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3.3.2. Kommunikation av CSR 

Vi vill ta reda på hur CSR kan kommuniceras trovärdigt samt om kommunikationsstrategierna 

rörande CSR har förändrats över tid. Vidare vill vi veta hur mediebruset upplevs och hur det 

påverkar företaget. Genom databassökningen vill vi ta reda på hur mediebruset ter sig.  

3.3.3. Intressenter 

Genom att intervjua personer på olika befattning inom Nudie Jeans Co. har vi velat ta reda på 

vilka Nudie Jeans Co. intressenter är, hur dessa rangordnas samt hur Nudie Jeans Co. 

kommunicerar med dessa.  

3.4. Datainsamling 

3.4.1. Intervjuer 

Avsikten med intervjuerna av personerna från Nudie Jeans Co. var att få en djupare inblick i 

företagets arbete med och kommunikationen av CSR än vad som går att ta del av på till 

exempel internet. Vi ville även få ta del av företagets egen historia om utvecklingen av CSR-

kommunikation samt deras upplevelse av mediebrusets påverkan.  

Innan intervjuerna tog vi kontakt med respondenterna via telefon eller mail då vårt syfte med 

intervjun och uppsatsen presenterades. Tid för intervju bokades in och respondenterna blev 

tillfrågade om de ville ta del av en intervjuguide i förväg. På grund av avståndet var det inte 

möjligt att endast genomföra personliga intervjuer, utan i möjligaste mån försökte vi boka in 

telefonintervjuer. Om detta inte var möjligt på grund av andra faktorer fick respondenterna 

frågor via mail. Samtliga intervjuer var semistrukturerade, det vill säga icke-standardiserade 

intervjuer, där det finns möjlighet att ställa följdfrågor (Saunders et al., 2009). Ett antal 

intervjuguider (se Appendix) utformades som hjälpmedel för oss som intervjuade samt för 

respondenterna att läsa igenom för att förbereda sig. Alla respondenter gav möjligheten att i 

efterhand komma med kompletterande frågor via mail eller telefon. 

Nudie Jeans Co. CSR-ansvarig, Karin Stenmar, intervjuades på ett café i närheten av deras 

butik. Målet med intervjun var att ha ett naturligt samtal med respondenten för att kunna 

fånga dennes syn på ämnet i fråga, därför ställdes öppna frågor (se Bilaga 1). Respondenten 

hade tackat nej till att i förväg få ta del av frågorna. I efterhand tros inte detta ha påverkat 

svaren då respondenten var informerad om intervjuns och uppsatsens syfte och var väl insatt i 

ämnet och hade inga svårigheter att svara på frågorna. En av oss ställde frågor och den andra 

antecknade och ställde även följdfrågor, detta för att vara helt säkra på att få med allt av vikt 

för undersökningen. När undersökningen kom att ändra riktning kompletterade vi denna 
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intervju med en mailintervju, ett antal öppna frågor (se Bilaga 2) mailades till Stenmar som 

sedan svarade på dessa. 

Joakim Levin, en av grundarna till Nudie Jeans Co. intervjuades över telefon. Frågorna 

ställdes utifrån en intervjuguide (se Bilaga 2), som respondenten fått tagit del av i förhand. 

Vidare intervjuades säljaren, Johan Rundcrantz, över mail. Vi skickade kortfattade, öppna 

frågor (se Bilaga 3) som sedan besvarades av respondenten. Rundcrantz har endast arbetat för 

Nudie Jeans Co. under två år och har därför inte insyn i hur den direkta kommunikationen kan 

ha förändrats sedan grundandet av företaget. En mailintervju kan ge mer kortfattade svar än 

en personlig- eller telefonintervju samt att det är svårare och mer tidskrävande att ställa 

följdfrågor. Det finns även en risk att svaren är mindre spontana då respondenten fått tid att 

tänka igenom svaren, men denna tid för reflektion kan även göra svaren mer tillförlitliga.  

Intervjun med Wirtén PR och Kommunikation gjordes, som tidigare nämnts för att få ta del av 

en oberoende syn. Lars Wirtén, tillika VD på Wirtén PR och Kommunikation, intervjuades 

över telefon med ett fåtal öppna frågor (se Bilaga 4). Respondenten valde att inte ta del av 

frågorna i förväg vilket inte verkade ha någon påverkan på svaren.  

Samtliga personliga- och telefonintervjuer spelades in efter att ha fått respondenternas 

tillåtelse. Detta gjordes för att vi inte skulle missa viktig information och att intervjuerna 

kunde transkriberas i sin helhet. Det finns ett antal praktiska problem vid telefonintervjuer, 

vilka majoriteten av intervjuerna är, som svårigheter att kontrollera tempot och att anteckna 

eller banda intervjun (Saunders et al., 2009). Med dagens teknik lyckades vi spela in även 

telefonintervjuerna. Ingen av respondenterna tycktes störas av inspelningen, dock var det 

endast fullt möjligt att kontrollera i den personliga intervjun. Efter vardera intervju lyssnades 

eller lästes materialen igenom flertalet gånger för att transkriberas. Detta kompletterades med 

anteckningar och vårt minne. Texter sammanställdes och strukturerades utefter uppsatsens 

teman.  

3.4.2. Sekundärdata 

Innan genomförda intervjuer samlades data in från Nudie Jeans Co. hemsida. Vi tog del av 

allmän information om företaget samt att vi fördjupade oss i hur deras kommunikation av 

socialt ansvarstagande såg ut. Vidare har data samlats in från Google, Svenska Dagbladet, 

Dagens Industri samt organisationen Rena Kläder. I dessa databaser har sökorden Jeans och 

bomull, Textilarbetare och Nudie Jeans använts, samtliga sökningar gjordes den 3:e maj, 

2011. Dessa sökningar gav i Google ohanterligt många träffar (se Tabell 1 under Antal träffar) 
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varför vi istället sökte på ”Jeans+bomull” och ”Nudie+Jeans”. Efter denna ändring 

reducerades träffarna och blev på så vis lättare att hantera. Således är sökorden för kolumn 

Relevanta träffar och Användbara träffar i Tabell 1; ”Jeans+bomull”, Textilarbetare samt 

”Nudie+Jeans”. Vi tog nu del av sökresultaten och kunde på så vis eliminera icke-användbart 

material (se Tabell 1 under Relevanta träffar). Ytterligare en genomgång gjordes och bara de 

mest relevanta och användbara ”sparades” (se Tabell 1 under Användbara träffar).  

Tabell 1. Förteckning av sökresultat 

    Google   

 

Svenska 

Dagbladet   

  

Antal 

träffar 

Relevanta 

träffar 

Användbara 

träffar Antal träffar 

Relevanta 

träffar 

Användbara 

träffar 

Jeans och 

bomull 2 780 000 15 7 716 11 7 

Textilarbetare 12 200 24 6 35 7 4 

Nudie Jeans 4 040 000 12 7 23 13 6 

    

Dagens 

industri     Rena kläder   

  

Antal 

träffar 

Relevanta 

träffar 

Användbara 

träffar Antal träffar 

Relevanta 

träffar 

Användbara 

träffar 

Jeans och 

bomull 309 13 9 9 6 3 

Textilarbetare 9 5 2 10 10 5 

Nudie Jeans 10 6 3 1 1 1 

 

3.5. Analysmetod 
En analysmodell utformades utifrån insamlad teori (se 2.4). De centrala begreppen i modellen 

är mediebrus, val av kommunikationskanal och Kommunikationsstrategier för CSR. Vi 

analyserar intervjuerna utifrån de centrala begreppen i analysmodellen samt relaterar dessa till 

vår databassökning.  

3.6. Metoddiskussion 

3.6.1. Validitet 

Kvalitativa forskare bör fokusera på den centrala principen om giltighet det vill säga att vara 

sanningsenlig. Validiteten i intervjuerna avser i vilken utsträckning forskarna får tillgång till 

respondentens kunskap och erfarenhet, och hur han eller hon kan dra slutsatser utifrån 
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respondentens använda språk. (Saunders et al., 2009) Vid intervjuerna ska inte detta varit 

något problem eftersom de spelades in. Vi är medvetna om att validiteten i undersökningen 

sänkts på grund av telefon- och främst mailintervjuerna. Detta beror på att personlig kontakt 

saknas i mailintervjuerna och till viss del i telefonintervjuerna. Informationen som vi fick 

genom dessa intervjuer är dock så pass viktig för undersökningen så validitetssänkningen inte 

beräknas vara så betydelsefull. För att minska risken för låg validitet utformades en 

intervjuguide som är relevant för studien. Vår önskan var att få ett fritt samtal vilket med 

öppna frågor gav respondenterna svar som varken var inskränkta eller begränsade. Som 

tidigare nämnt tycktes inte vi märka att respondenterna som bandades stördes av detta samt att 

ingen av de verkade stressade över tidsbegränsning eller liknande vilket ökar validiteten.  

Angående sekundärdatat hämtat från studieobjektets hemsida finns en risk att information från 

företags hemsidor kan publicerats av en kommersiell anledning och därför vara snedvriden. 

Dock anser vi inte detta vara ett problem då just denna data är en mycket liten del av studien, 

eventuella effekter skulle vara obetydliga. Gällande den andra delen av undersökningens 

sekundärdata är vi medvetna om att äldre artiklar och publikationer kanske inte längre finns 

tillgängliga på webben. Om så är fallet kan tyvärr detta ge en något felaktig bild. Detta går 

inte att göra någonting åt utan de träffar som fanns datumet för sökningen är de som använts.  

3.6.2. Reliabilitet 

Reliabilitet betyder att om en viss forskning görs om och om igen ska den alltid ge samma 

resultat.  

Vi tros ha kommit undan problem med reliabilitet då huvudsyftet med vissa av frågorna i 

intervjuguiderna ibland är upprepade. Vidare är data hämtad från företagets hemsida och vid 

en jämförelse av primär- och sekundärdatat ökar reliabiliteten eftersom det kan utläsas hur väl 

de stämmer överens. En ännu högre reliabilitet kan uppnås om flera personer inom samma 

företag intervjuas. Detta är något vi har gjort då tre personer på olika nivåer inom Nudie Jeans 

Co. har intervjuats om kommunikationen av CSR. Angående reliabiliteten vid insamlandet av 

sekundärdata från media, sänks den då antalet träffar på ett visst sökord ändras varje dag. 

Detta har vi försökt lösa genom att redovisa vilka sökmotorer som använts och vilket datum 

sökningen gjordes. (se Tabell 1 under 3.4.2.) Vidare har vi under hela uppsatsprocessen gett 

varandra återkoppling, deltagit i frekventa seminarier där andra grupper gett feedback samt 

fått handledarens respons och utvärdering, vilket tros leda till att öka tillförlitligheten. 
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4. Studie av CSR-kommunikation och mediebrus  

Detta avsnitt börjar med en bakgrund om studieobjektet. Vidare presenteras resultatet från de 

fem genomförda intervjuerna samt det insamlade sekundärdatat.  

4.1. Nudie Jeans Co.  
Nudie Jeans Co. är ett Göteborgsbaserat modeföretag som grundades år 2001. De omsätter 

cirka 350 miljoner och har en årlig vinst på 30 miljoner. Företagets produkter säljs i 20 länder, 

de har två egna butiker i Sverige och ett antal outletbutiker. Nudie Jeans Co. definierar CSR 

som att göra affärer utan att påverka människa och miljö, enkelt uttryckt; att ta ansvar för sina 

affärer. (Stenmar, 2011a) Sedan starten år 2001 har det skett stora förändringar i Nudie Jeans 

Co. ansvarsarbete och att bemöta denna slags kritik. Utvecklingen har varit att ägarna, tillika 

grundarna, hanterat allt från start, inklusive CSR-frågor. Inledningsvis fanns det ingen riktig 

struktur i hanterandet av kritik kring socialt ansvarstagande men idag finns en CSR-chef som 

arbetar med dessa frågor på heltid. (Levin, 2011) En stor del av kommunikationen av CSR 

görs via företagets hemsida (Stenmar, 2011a). Där kan den intresserade bland annat ta del av 

Nudie Jeans Co. uppförandekod där de förklarar att de vill ha en sund och hållbar utveckling 

för människor och miljö. Genom att arbeta med mänskliga rättigheter, arbetstider och socialt 

ansvarstagande vill de bidra till att förbättra förhållandena inom klädindustrin. (Nudie Jeans 

Co., 2011b)  

4.2. Val av kommunikationskanal 
Nudie Jeans Co. lägger inte fullt så mycket tid och kraft på kommunikationen av CSR som de 

ibland skulle vilja. Stor vikt läggs dock vid att ha direktkommunikation med sina kunder för 

att kunna använda sig av ”Fashion Stewardship” (sv. Förvaltning av mode), det vill säga 

hjälpa kunder att handla och agera mer miljövänligt. Med sina övriga intressenter har de en 

mindre direkt kommunikation som bygger på att de som är intresserade själva får hämta 

informationen, på det sättet får de som är mest intresserade av informationen tillgång till den 

och därmed de som är bäst lämpade att vidareförmedla den. (Stenmar, 2011a) Nudie Jeans 

Co. butikspersonal är väl insatt i företagets CSR-arbete och har en nära kontakt med CSR-

chefen. Den kunskap som personalen besitter förmedlas vidare till konsumenterna. 

(Rundcrantz, 2011) Den interna kommunikationen är något Levin (2011) även tar upp som 

viktigt, han menar att den externa kommunikationen endast är en liten del i arbetet med CSR.  

Nudie Jeans Co. använder sig av de egna kommunikationskanalerna i kombination med att ta 

diskussionen där den går att ta. Levin (2011) tar upp skillnaden mellan att föra en diskussion 
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med NGOs (Icke-statliga organisationer) och en journalist. Ofta blir det mer komplicerat att 

tala med journalister då de varken är insatta i CSR-frågor eller textilproduktion samt ofta har 

tidsbrist. Därför blir det viktigt, som i Nudie Jeans Co. egna forum, att kunna publicera en hel 

text och inte en sammanfattning eftersom att ju fler filter meddelandet går igenom desto mer 

späds det ut. (Levin, 2011) 

Nudie Jeans Co. upplever inte själva att de blir särskilt kritiserade i media, och när det händer 

är det inte kopplat till deras hållbarhetsarbete. I de fall företaget ändå blir kritiserat möter 

ledningen alltid kritiken med personliga brev och information om deras arbetssätt. Generellt 

påverkas företaget positivt av rapporteringen i media och upplever att ju mer de 

kommunicerar sitt CSR-arbete, desto mer positiv respons får de. Genom att ha ett tydligt, 

personligt eller roligt budskap som alla anställda är väl insatta i minskar risken att 

meddelandet blir förvrängt av media och chansen ökar att det ursprungliga meddelandet 

förmedlas i sin helhet. Vidare anser Stenmar (2011b) att det finns en konflikt att som 

modeföretag kommunicera CSR då textilbranschen orsakar så mycket skada, men genom 

anpassad kommunikation till olika målgrupper försöker Nudie Jeans Co. överkomma denna. 

(Stenmar, 2011b)  

Det kan enligt Wirtén (2011) vara svårt att ge generella råd och rekommendationer för att 

komma undan kriser, men sociala medier är ett bra verktyg för att kommunicera CSR då de 

tillåter en dialog mellan sändare och mottagare. (Wirtén, 2011) Nudie Jeans Co. har bland 

annat valt att kommunicera socialt ansvarstagande via sin blogg som finns på deras hemsida. 

Där publicerar de nyheter, informerar om events, kampanjer och ger skötselråd till 

intresserade. Ett öppet kommentarfält tillåter de att direkt interagera med och få feedback av 

bloggens besökare. (Nudie Jeans Co., 2011c) Stenmar (2011b) hävdar att de icke-traditionella 

kanalerna är de bästa då företagets meddelande förblir oförändrat. På grund av detta väljer 

Nudie Jeans Co. främst att kommunicera genom hemsidan, pressreleaser, nyhetsbrev och 

Facebook. Dock kan framställningen i sociala forum ändras, då ett budskap alltid färgas av 

enskildas intressen. En annan slags kanal är samarbeten, där Nudie Jeans Co. har ett 

samarbete med organisationen Amnesty. (Stenmar, 2011b) Amnesty beskriver Nudie Jeans 

Co. som ett företag som bryr sig om mänskliga rättigheter (Amnesty, 2011). Enligt Stenmar 

(2011b) får Nudie Jeans Co. trovärdighet genom sådana samarbeten, allra helst när de väljer 

att kommunicera företagets aktiviteter.  
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4.3. Mediebruset och dess påverkan  
Genom att förlita sig på andra kanaler än sina egna menar Wirtén (2011) att företag löper en 

risk att tappa kontroll över den information som sprids. Ju mer transparent, lättförståelig och 

tillgänglig företagets egen information är, desto mindre är risken att meddelandet omvandlas 

från ursprunget och att användaren väljer att ta till sig just det meddelandet som företaget 

sänder ut. (Wirtén, 2011) 

Nudie Jeans Co. benämns som ett litet, etiskt företag som tar sitt engagemang på genuint 

allvar i alla produktionsled (Eliasson, 2011). Företaget ses dessutom som prisvärt trots 

högkvalitativa denimtyger, ett genuint hantverk samt ett överlag enkelt och hållbart märke 

(Nudie Jeans höst- och vinterkollektion 2011, 2011). Vidare klumpas företaget ihop med 

andra aktörer inom branschen under kriser i textilbranschen. (Berge, 2011) I den senaste 

krisen, i och med rapporteringen om sandblästring, utpekas Nudie Jeans Co. som en av de 

aktörer som använder sig av metoden. När de första rapporterna publicerats får företaget 

uttala sig om varför de kommer fortsätta med sandblästring under, enligt egen utsago, säkra 

metoder medan andra aktörer kommer sluta använda sig av den. (Berge, 2010) Levin (2011) 

tar upp detta som ett exempel på att företaget befinner sig i en diskussion de egentligen inte 

behöver vara med i. (Levin, 2011)  

Levin (2011) anser att media och dess rapportering påverkar företag i allra högsta grad. Han 

menar att det kan handla om bra saker som att Nudie Jeans Co. måste överväga hur de arbetar. 

Rapportering i media får därmed en sporrande och en pressande funktion som tvingar företag 

att jobba hårdare med saker de halkat efter med. Dock finns kritik och det är att media ofta är 

extremt enögd och situationsorienterad. Levin (2011) menar att det är de små sakerna med 

enkla budskap som funkar bäst i media och är därmed det som säljs. (Levin, 2011) 

4.4. Medias rapportering 
Enligt Wirtén (2011) löper företag som kommunicerar sitt ansvarsarbete och slår sig själva för 

bröstet större risk att bli granskade och kritiserade än de som inte kommunicerar socialt 

ansvarstagande. Dessa samt de som inte arbetar med det alls har mycket lättare att komma 

undan granskning. Wirtén (2011) menar att kommunicera CSR har varit en läroprocess för 

både företag och media. Idag uppmärksammar media företags ansvarsarbete mer än vad de 

har gjort tidigare och på andra sätt. Nu uppmärksammas företags proaktiva hållbarhetsarbete, 

medan rapporteringen i media tidigare snarare rörde skandaler. (Wirtén, 2011)  
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4.4.1. Medierapportering, år 2001-2005 

 
Figur 2. Diagram över antal publikation i media på sökordet Nudie Jeans 

Figur 3. Diagram över antal publikation i media på sökorden jeans och bomull samt textilarbetare 

Modebranschen har utsatts för en hel del negativ kritik, och därmed även Nudie Jeans Co. (se 

Figur 2 och 3). Levin (2011) försöker minnas när de blivit kritiserade i media och menar att 

de aldrig blivit kritiserade för hur de konkret arbetar, snarare försöker media kritisera 

företaget för att inte vara tillräckligt insatta. Antingen framställs aktörer som goda eller onda, 

det berättas inte om vad som gjorts. (Levin, 2011) 

Från år 2001 är rapporteringarna om Nudie Jeans Co. få (se Figur 2), medan det rapporterades 

flitigt om orättvisor och miljöskador inom textilbranschen. Den generella rapporteringen om 

förhållandena inom textilindustrin ökar genom åren (se Figur 3) och kritiserar aktörer främst 

för användningen av kemikalier och gifter, som kan vara dels miljöfarlig dels hälsovådlig för 

konsumenter (Är jeansen giftiga?, 2011). På miljösidan kritiseras främst vattenåtgången inom 

jeans- och bomullsproduktionen (Johansson, K.,2006). Sandblästring som fenomen togs upp 

redan år 2005 för första gången (Jeansarbetare får dammlunga, 2005). 

4.4.2. Medierapportering, år 2006-2011 

År 2006 skrev flitigt om modeföretagens bristande etik och Nudie Jeans Co. beskrivs som ett 

av de svenska modeföretag som helt saknade policy för etik och heller inte har några planer 

på en uppförandekod. (Lorentzon, 2006) I detta fall bygger artikeln på en granskning av 

svenska modeföretag som genomförts av Rena Kläder, vilken bland annat rapporterar att 

Nudie Jeans Co. inte har några regler mot barnarbete. Inte heller genomför de några kontroller 

av arbetsförhållandena på fabrikerna eller informerar de anställda om deras rättigheter, även 

om det nämns att ett intresse för socialt ansvarstagande finns inom företaget. Nudie Jeans Co. 

kommer till tals och berättar att de kontinuerligt försöker förbättra varje led i sin produktion. 

(Johansson, H., 2006)  
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I en artikel om den nya medvetenheten hos modeföretag från år 2007 omnämns däremot 

Nudie Jeans Co. som ett av de företag som har hållbarhet som kärnvärde (Modemedvetenhet, 

2007). År 2008 nämns att företaget vill hålla fortsatt låga priser för att miljöval inte ska bli en 

klassfråga och informerar att de fortsätter sitt arbete med att göra hela kollektionen ekologisk 

(Svensson, 2008). Från och med höstkollektionen år 2009 blev Nudie Jeans Co. mycket 

uppmärksammade i media eftersom de då hade gjort en kraftansträngning att öka 

procentdelen ekologiska plagg i deras kollektion (Stål, 2009). Målet om en helt ekologisk 

kollektion var då fortfarande en vision och företaget fortsatte att öka utbudet med ekologiska 

plagg säsong för säsong (Större utbud i ekologisk bomull hösten 2009, 2009). 

I slutet av år 2010 rekryterades Karin Stenmar till Nudie Jeans Co. som CSR-chef, vilket har 

rönt mycket positiv uppmärksamhet i media. Det nämns att Stenmar vill inspirera 

modebranschen i stort att ta mer ansvar. (Röhne, 2010) Ytterligare positiv uppmärksamhet har 

Nudie Jeans Co. kampanj RE-Paris, RE-Use, RE-Duce fått i media, då kampanjen lett till att 

företaget fått en ”Bra miljöval”-stämpel (Klimatsmart, 2011; Naturskyddsföreningen, 2011). 

Att just Naturskyddsföreningen valt att kommunicera denna nyhet ger även legitimitet och 

trovärdighet till företaget och dess aktiviteter. Nudie Jeans Co. själva säger att det här 

projektet har tagit mycket tid och engagemang och att kommunikationen av projektet i 

jämförelse fått ganska lite uppmärksamhet. (Stenmar, 2011a) Den ökade positiva 

uppmärksamheten i media tror Levin (2011) till stor del beror på att företaget anställt sin 

CSR-chef. Det tros även bero på att Nudie Jeans Co. är mer välkända idag samt att det finns 

mer att skriva om. Att företaget är mer välkänt kan vara ett resultat av att de har arbetat mer 

proaktivt de senaste åren, inte minst sen de anställde en person på området. (Levin, 2011) 

Figur 2 visar också att Nudie Jeans Co. uppmärksammats mer och mer i media. 

4.5. Nudie Jeans Co. intressenter 
Nudie Jeans Co. har enligt Stenmar (2011a) ett brett spektra av intressenter men anser ändå 

att konsumenterna är de viktigaste. Det är de som driver varumärket framåt och som 

kommunicerar vidare sina åsikter. Olika organisationer, bloggare, tidningar och 

modeindustrin nämns också som extra viktiga. (Stenmar, 2011a) 

Butikspersonalen på Nudie Jeans Co. finner sina kunder medvetna och kunniga om 

miljöarbete i allmänhet och företagets engagemang i synnerhet. De uppger att många 

konsumenter verkar välja just deras företag för deras sociala engagemang och 

hållbarhetsarbete. (Rundcrantz, 2011) I kommunikationen av CSR försöker företaget akta sig 
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för att säga vad som är bra utan att mer förklara hur det görs. Bedömningen lämnas därmed 

över till den som tar del av informationen. (Levin, 2011) I likhet med Levin (2011) menar 

Wirtén (2011) att det idag är användaren som har makten över informationen eftersom i 

princip all information är tillgänglig för alla genom sökmotorer som Google. På dessa platser 

är det är upp till användaren att välja källa och avsändare att kommunicera med. Han menar 

att det är något alla företag och organisationer bör anpassa sig till då det ställer mycket högre 

krav på kommunikationen, som måste vara målgrupps- eller intressentanpassad. Företaget 

måste erbjuda den bästa informationen och därmed det bästa alternativet för sina intressenter, 

och i det är webben och sociala medier centrala. (Wirtén, 2011) 
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5. Analys 

I detta avsnitt presenteras den analysmodell som sammanställts från det teoretiska ramverket. 

Vidare kommer det empiriska resultatet analyseras utifrån denna.  

5.1 Analysmodell 
I analysen utgår vi från det teoretiska ramverk vi tidigare presenterat (se 2.). De centrala 

begreppen i analysen är mediebrus, val av kommunikationskanal och 

Kommunikationsstrategier för CSR. Dessa begrepp har vi sammankopplat genom Shannon 

och Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 1997), teori om CSR samt Intressenternas 

delaktighetsstrategi som utarbetats av Morsing och Schultz (2006) och vi applicerar dessa 

teorier på den empiri som presenterats i tidigare avsnitt. 

5.2. Sändare/Nudie Jeans Co. 
Det är tydligt att extern kommunikation har svårt att bli effektiv utan en väl fungerande intern 

kommunikation. Nudie Jeans Co. tycks ha en väl integrerad kommunikation där CSR-chefen 

har en nära relation med alla anställda, som i sin tur är väl insatta i ansvarsarbetet. Denna 

kunskap gör det lätt för de anställda att kommunicera CSR externt till intressenter, vilket gör 

arbetet med socialt ansvarstagande trovärdigt utåt. Att Nudie Jeans Co. ansvarsarbete är något 

som finns med i varje del av företaget är de anställda överens om. Bland annat underlättar den 

väl utvecklade kommunikationen mellan huvudkontor och butik företagets arbete med att 

kommunicera socialt ansvarstagande i butik. Således gör den interna kommunikationen den 

externa kommunikationen lättare, då personalens kunskap om ansvarsarbetet gör att de alltid 

kan svara utförligt och trovärdigt på konsumenters frågor, även i kristider. 

5.3. Val av kommunikationskanal 
Ett entropiskt meddelande förmedlas med fördel genom en kanal som tillåter dialog eller 

feedback. Detta höjer acceptansen av meddelandet hos mottagaren. Nudie Jeans Co. upplever 

att CSR är en komplex fråga som tar tid och plats att förklara, det vill säga att meddelandet 

om socialt ansvarstagande är informationsrikt och har låg förutsägbarhet. Därmed borde inte 

förmedlingen av CSR lämpa sig i masskommunikation, där kommunikationen förutsätter 

enkla meddelanden. Socialt ansvarstagande bör därför kommuniceras genom kanaler som 

tillåter dialog och feedback.  

Nudie Jeans Co. har valt att använda sig av olika kommunikationskanaler när de vill sända ut 

sitt budskap om företagets ansvarsarbete. De använder sig både av mer direkta metoder, som 

kommunikation på den egna hemsidan och mindre direkta metoder, som att bli intervjuade av 
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tidningar. Det säger sig självt att även om det är samma meddelande som ska sändas ut finns 

det en större risk att det ändras på vägen i den mindre direkta metoden än i den mer direkta. 

Nudie Jeans Co. anser till exempel att journalister ofta har kort med tid och då hinner de inte 

berätta hela bakgrunden, samtidigt som journalisten oftast komprimerar ner intervjun ännu 

mer. Företaget kommunicerar även socialt ansvarstagande med intressenter i butik, detta är en 

bra chans för att få en dialog vilket också kan leda till att de utvecklar sitt CSR-arbete.  

Sociala medier är enligt Wirtén (2011) ett bra verktyg vid kommunikation av CSR just på 

grund av att de tillåter ett åsiktsutbyte. Genom sociala medier har Nudie Jeans Co. en stor 

frihet i utformningen av meddelandet, vilket gör att detta kan bli personligt, kul och begripligt 

för intressenterna, exempelvis genom deras RE-kampanj. Företaget har en rad olika 

intressenter att kommunicera med och de är inte alltid en homogen målgrupp. Olika 

kommunikationsmetoder bör användas om en homogen eller differentierad målgrupp vill nås. 

Varför Nudie Jeans Co. väljer att använda riktad kommunikation genom bland annat sociala 

medier borde därför bero på att en differentierad målgrupp med fördel nås genom kanaler som 

tillåter dialog och feedback.  

Ytterligare ett trovärdigt sätt att kommunicera socialt ansvarstagande på verkar vara att 

använda sig av olika samarbetspartners. Genom Nudie Jeans Co. samarbete med Amnesty och 

Naturskyddsföreningen sätts välkända stämplar på deras CSR-engagemang, vilket mottagaren 

lättare accepterar då det är en märkning som denne känner igen. Att stämpeln kommer utifrån 

företaget ökar trovärdigheten för företagets engagemang, då de har blivit godkända externt av 

en oberoende organisation som arbetar med speciella förtroendefrågor. Denna diskreta 

kommunikationsform stöds av teori om CSR som menar att företag borde tala tyst om deras 

engagemang för att undvika kritik. 

5.4. Mediebrus – ett meddelande förvanskas 
Shannon och Weaver menar att om kvaliteten och redundansen i det sända meddelandet ökar, 

minskar mediebruset i kommunikationskanalen (Fiske, 1997). Valet av kommunikationskanal 

tycks vara av stor vikt för minimerandet av mediebruset som kan uppstå vid överföringen. 

Wirtén (2011) bekräftar detta genom att mena att ju mer lättfattlig och lättillgänglig 

informationen företaget erbjuder är, desto mindre är risken för kritik. Om mer kommunikation 

av CSR skulle leda till ökad kritik och ökad granskning råder det dock skilda meningar om. 

Nudie Jeans Co. säger sig inte ha upplevt detta, de menar snarare att den positiva 

uppmärksamheten ökat i och med ökad CSR-kommunikation. 
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Det kan vara svårt att komma undan den mediala granskningen som kan vara hård och 

negativ. För att minska risken för kritik har Nudie Jeans Co. valt att kommunicera sitt 

ansvarsarbete i egna kanaler, det vill säga erbjuda bättre alternativ för användaren som annars 

har media att helt förlita sin uppfattning på. Valet av kommunikationskanal blir således 

betydande för kvaliteten på meddelandet samt hur det slutligen uppfattas. Vidare borde det 

leda till att om kvaliteten i det sända budskapet är hög ökar chansen att det mottagna 

budskapet stämmer överens med det avsiktliga. Om noggranna val av medier inte görs finns 

det därmed en risk att tappa kontrollen över meddelandet. Wirtén (2011) menar att 

transparens och lättförståelighet minskar risken för det ursprungliga meddelandet att 

omvandlas vilket Nudie Jeans Co. verkar göra då de lämnar själva bedömningsprocessen till 

mottagaren.  

Vad CSR egentligen innebär och vad som förväntas av företag i form av både verksamhet och 

rapportering av deras aktiviteter är något som har och fortsätter att omdefinieras över tid. 

Detta gör att kommunikationen av CSR kan ses som en läroprocess som tar tid för både media 

och företag att lära sig. För Nudie Jeans Co. har det tagit tid men de är på god väg, om en 

jämförelse görs med hur det såg ut vid företagets första år. Media däremot kan tyckas ha en 

del att lära om socialt ansvarstagande för att kunna ge en rättvis bild av företags 

ansvarsarbete.  

5.4.1. Mediebrusets utveckling 

Angående medias rapportering om jeans, bomull, textilarbetare och Nudie Jeans Co. kan ett 

mönster tydas. Mellan år 2001 och 2005 var publikationerna få eller till och med obefintliga, 

både allmänt och de om Nudie Jeans Co. År 2006 och 2010 var det toppar i all rapportering, 

detta kan tyda på att företaget ofta figurerar i och med kriser och skandaler. År 2006 börjar 

Nudie Jeans Co. även uppmärksammas för deras proaktiva arbete med CSR. Under samma 

period börjar media även rapportera om de förbättringar som kontinuerligt görs för att 

förbättra produktionsförhållandena inom företaget. Sedan november år 2010 har företaget haft 

en anställd CSR-chef, således arbetar de mer proaktivt. Tidigare de tog diskussionen och 

reagerade när en kritisk situation uppstod. Det är tydligt att CSR kan minimera dålig publicitet 

samtidigt som en ökad kommunikation av socialt ansvarstagande leder till ökad kritik, positiv 

som negativ.  

Mediebrus kan som sagt även uppstå för att redundansen, det vill säga förutsägbarheten, i 

meddelandet är låg. Massmedier riktar sig ofta till en homogen målgrupp, medan meddelandet 
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om socialt ansvarstagande med fördel förmedlas till en differentierad. I till exempel dagspress 

används ofta enkla meddelanden för att nå en stor, homogen målgrupp och det kan leda till att 

budskapet om socialt ansvarstagande förenklas i media. Där verkar de ha lätt att utmåla 

aktörer som antingen goda eller onda, snarare än att berätta om vad som kontinuerligt görs för 

att förbättra. Det är svårt att minska informationen i ett CSR-meddelande och därmed göra det 

mer redundant, därför verkar sociala medier lämpa sig bäst som kommunikationskanaler.  

Det föreligger dock en risk att meddelandet förvandlas även i sociala medier. Detta borde bero 

på att det är svårt att ha kontroll över vad som förmedlas i dessa kanaler samt att det finns en 

risk att det entropiska meddelandet kan omvandlas av intressenten, som har makten över det. 

För att bemöta den risken använder sig Nudie Jeans Co. av egna kanaler inom sociala medier, 

exempelvis genom deras egen blogg som snabbt och effektivt kan reagera mot kritik. Genom 

att vara transparent och själv kommunicera sitt CSR-arbete på hemsidan minskar företaget 

även risken att intressenter som inte är tillräckligt insatta i ämnet förvanskar meddelandet.    

Det hävdas att den gamla kommunikationsmodellen omvandlats, idag är det användaren som 

har makt över meddelandet och val av källa och i det är webben generellt och sociala medier i 

synnerhet centrala. Företag och organisationer bör anpassa sig till den nya 

kommunikationsmodellen och låta mottagare vara mer involverade i förmedlandet av 

information. Detta överensstämmer med hur ett entropiskt meddelande överförs på mest 

effektiva vis, genom dialog och feedback, vilket möjliggörs i sociala medier. 

5.5. Kommunikationsstrategier för CSR 
Intressenter engageras i det långsiktiga värdeskapandet där de interagerar med företaget 

snarare än blir styrda av det. Nudie Jeans Co. strategi visar att de vill vara transparenta och 

låta intressenter själva hämta information och lämna värdebedömningen till mottagaren, 

varför Intressenternas delaktighetsstrategi överensstämmer med företagets 

kommunikationsstrategi. Denna strategi möjliggör intressenternas aktiva engagemang och 

genom dialog kan ömsesidig förståelse och förtroende uppnås. Genom att erbjuda lättfattlig 

information om CSR och agera så transparent som möjligt möjliggör företaget för 

kunskapsspridning bland de intressenter som är intresserade och insatta. Detta utan att riskera 

att skapa missförtroende, något som kan uppkomma vid masskommunikation.  
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6. Slutsats, avslutande diskussion och framtida forskning 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser vi har kommit fram till i vår analys samt ges 

förslag till framtida forskning.  

6.1. Slutsats 
CSR är ett komplext begrepp där trovärdigheten lätt ifrågasätts inom just modeindustrin, 

varför minimerandet av mediebruset är av yttersta vikt för att förhindra att det ursprungliga 

meddelandet förvanskas och trovärdigheten ifrågasätts av företagets intressenter.   

Våra resultat tyder på att mediebruset som uppstår i förmedlingen av CSR mest effektivt 

minimeras i företagets egna kanaler, där sociala medier som tillåter feedback är centrala. 

Dialog och feedback underlättar överföringen av meddelandet och gör att mottagaren lättare 

accepterar meddelandet som trovärdigt. Denna uppfattning skapas hos mottagaren utifrån att 

den kod som sändaren sänder ut överensstämmer med samhällets konventioner och 

mottagarens förväntningar. Då är det viktigt att företaget är tydligt med deras CSR-

engagemang och är transparenta i deras verksamhet. En extern kod skapas genom externa 

samarbeten med olika organisationer, denna kod har mottagaren lätt att relatera till och 

acceptera som trovärdig. Trovärdigheten i företagets CSR-engagemang befästs vidare genom 

att alla inom organisationen är insatta i ansvarsarbetet och kan kommunicera detta externt.  

Andelen mediebrus har över tid förändrats och även hur företag kommunicerar. Fokus inom 

både media och företagets kommunikation har kommit att läggas på det proaktiva arbetet 

inom socialt ansvarstagande. Mediebruset har även förändrats i form, från att komma från 

traditionella medier såsom tidningar till att även komma från sociala medier. Dessa kan både 

vara mer effektiva i kommunikationen av CSR, men kritiken kan även vara svårare att bemöta 

än från traditionell media. Detta bör företaget ta i beaktande och bemöta i de egna kanalerna.  

Den klassiska kommunikationsmodellen har kommit att omvandlas. Det är inte längre 

sändaren utan användaren som har makten över meddelandet. Mottagaren har idag större 

valmöjligheter att välja källa till information, detta gör även mottagarna mer kritiska. Alla 

företag måste anpassa sig till den nya kommunikationsmodellen genom att erbjuda det bästa 

och mest lättillgängliga alternativet, i deras egna kanaler på webben. Mediebruset som kan 

uppstå minimeras med fördel genom att inte lova för mycket och vara så transparent som 

möjligt. Transparens ökar möjligheterna till kunskapsöverföring, trovärdighet och minskar 

kritiken.   
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6.2. Avslutande diskussion 
Våra resultat leder till en anpassning av kommunikationsmodellen vad gäller kommunikation 

av CSR. Eftersom CSR är ett entropiskt meddelande förmedlas meddelandet med fördel i 

företagets egna kanaler, där utrymme finns för en vidare förklaring av engagemanget. 

Sändaren, vilket i det här fallet är företaget, och kommunikationskanalen, har därmed kommit 

att utvärderas. Vad gäller sändaren läggs stor vikt vid den interna kommunikationen för att 

skapa trovärdighet för företaget. Innan information förmedlas vidare genom 

kommunikationskanalen måste fokus läggas på en effektiv kommunikation inom företaget. 

Den interna kommunikationen ökar kvalitén i meddelandet och skapar trovärdighet externt.  

Genuinitet och trovärdighet är nyckelord i kommunikationen av CSR och bör därför inte 

användas i marknadsföringssyfte. Kan varumärket stärkas är det en bonus, men detta kan inte 

vara det primära målet med kommunikationen av CSR. I sådana fall bör socialt 

ansvarstagande kommuniceras genom olika samarbetspartners, som tar på sig rollen som 

indirekta marknadsförare utåt av företagets engagemang. Då riskerar inte företaget att 

kritiseras för genuiniteten i sitt etiska engagemang eftersom trovärdigheten sätts av en extern 

partner.  

Vår studie fokuserar på modebranschen där förhållandena för socialt ansvarstagande är mer 

motsägelsefulla än inom många andra branscher, då den manar till ständig konsumtion och 

förnyelse samt att många produktionsmetoder är högt ifrågasatta på miljö- och etisk grund. 

Därför anser vi att resultaten även är tillämpliga på företag som kommunicerar CSR generellt, 

särskilt inom andra branscher där konsumtionen är hög och produktionsmetoderna miljö- eller 

hälsovådliga. Nyckelorden i kommunikationen av CSR är diskretion, trovärdighet och 

genuinitet, och dessa skapas genom transparens och interaktion med företagets intressenter. 

6.3. Framtida forskning 
En aspekt som vi inte har berört i denna studie är mottagarnas reaktioner på mediebruset ur 

deras synvinkel. Framtida forskning inom ämnet skulle därför kunna fokusera på hur 

påverkade intressenterna blir av medias rapportering om modeföretags CSR-arbete samt kritik 

av denna. Vilken källa intressenterna anser är mest tillförlitlig och vilken de slutligen förlitar 

sig på när de söker information om företags ansvarsarbete. Det finns många intressanta 

frågeställningar att utvärdera som rör modeföretags kommunikation av CSR utifrån ett 

intressentperspektiv, men dessa lämnar vi till framtida forskning. 
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Appendix 

Bilaga 1 

Frågor till Nudie Jeans Co.  

 

CSR 

Hur väljer ni att definiera Corporate social responsibility? 

Hur länge har ni arbetat med CSR? 

Vad är era motiv bakom ert CSR-arbete? 

Ser ni ert CSR-arbete som ett frivilligt åtagande? 

Hur implementerades CSR-arbetet i ert företag? Är det kopplat till er produktion eller 

engagerar ni er även i någon typ av välgörenhet? 

Hur kommer ert CSR-arbete se ut i framtiden tror ni? 

 

Kommunikation och intressenter 

Hur kommunicerar ni ert CSR-arbete? 

- Vad ger detta för effekter, positiva och negativa? 

Varför har ni valt denna typ av kommunikation?  

- Nackdelar/svårigheter med detta? 

Hur ofta uppdateras er kommunikationsstrategi av CSR?  

- Varför? 

Hur stor vikt lägger ni vid er kommunikation av ert CSR-arbete? 

Vilken form av CSR-kommunikation lägger ni störst vikt vid, den externa eller den interna? 

-  Varför? 

Hur vill ni som varumärke bli uppfattade av konsumenter och andra intressenter? 

Vilka ser ni som mottagare av er kommunikation?  

- Vilka av dessa har ni direktkommunikation med? 

Finns det flera grupper som kan vara intresserade av er kommunikation?  

- Vilka är dessa? Varför?  
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Bilaga 2 

Kompletterande frågor till Nudie Jeans Co. 

 

Upplever ni att ni blir kritiserade av media? 

- Är denna kritik kopplad till ert CSR-arbete? 

Hur gör ni för att hantera denna kritik? 

Ser ni att kritiken har minskat/ökat/förändrats sedan starten?  

- Ge gärna exempel på hur den har förändrats i det fallet och hur ni bemött kritiken över 

tid. 

Hur påverkas ni av medias rapportering av era aktiviteter? 

Uppmuntrar ni rapportering av ert CSR-arbete eller talar ni hellre tyst om era aktiviteter? 

Upplever ni att ert ursprungliga meddelande kommer fram eller blir det omvandlat av medier 

innan det når er slutgiltiga intressent? 

Vilken typ av ”brus” anser ni har störst påverkan på ert meddelande? 

Vilken metod anser ni är mest effektiv för att behålla det ursprungliga meddelandet? 

- Masskommunikation i form av pressmeddelanden och dylikt? 

- Nyhetsbrev och kommunikation genom hemsidan till konsumenter och andra 

intressenter? 

- Direkt kommunikation med konsumenter genom dialog med dessa i er fysiska butik? 

Är det någon skillnad i syfte mellan dessa olika kommunikationsmetoder?  

- Vad vill ni uppnå med var och en? 

Anser ni att det finns en konflikt i att kommunicera ert CSR-arbete vilken gör att det blir 

svårare för mottagaren att acceptera meddelandet? 

- Hur överkommer ni i det fallet den svårigheten? 
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Bilaga 3 

Frågor till Nudie Jeans Co. butik 

Hur medveten är du om Nudie Jeans Co. CSR-arbete? 

Hur kommunicerar du det med kunder?  

- Hur ofta? 

Hur påverkar kritiken från media er i er arbetssituation?  

- Påverkar det alls? (Ringer journalister, frågar kunder om det?) 

Tycker du att era kunder känns medvetna om Nudie Jeans Co. CSR-arbete? 

Anser du att kunder finner ert CSR-arbete trovärdigt? 

Ser du någon skillnad i kommunikationen av CSR över tid?  

- Ge exempel på tillfälle då du behövt kommunicera Nudie Jeans Co. CSR-arbete. 

Hur länge har du arbetat i butiken? 
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Bilaga 4 

Frågor till Wirtén PR & Kommunikation 

 

Vilka kanaler brukar ni rekommendera till företag för att kommunicera sitt CSR-arbete? 

Ser ni att rapporteringen om företags CSR-arbete har förändrats sedan början av 2000-talet? 

Har era rekommendationer förändrats sedan början av 2000-talet? 

Vilken form av brus anser ni förändrar företags meddelande angående CSR mest? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


