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SAMMANFATTNING 
Författare:  Nina Sundström & Emma von Walden 

Handledare: Leif Rytting 

Examinator: Christine Tidåsen 

Titel:  We all have a role to play  

  En studie om CSR, kommunikation och varumärke.  

Kurs:  Kandidatuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III,  

Detaljhandel och Service Management, 

Linnéuniversitetet, VT14.  

 
Problemformulering: Kan CSR stärka varumärket inom branschen för kläder 

och skor och på vilka sätt kan företag nå ut med tydlig information om sitt CSR-

arbete till konsumenten?  

 

Syfte: Uppsatsen syfte är att skapa en förståelse kring CSR inom området för kläder 

och skor samt klargöra de möjligheter som finns att förmedla ut ett företags 

ansvarstagande. Det här gör vi genom att analysera och utreda: 

• På vilket sätt företag inom detaljhandeln arbetar med Corporate Social 

Responsibility samt hur företag upplever kundens intresse inom området.  

• Hur företag kommunicerar sitt CSR-arbete ut mot kund.   

• Den påverkan CSR kan ha på ett företags varumärke.  

Metod: Uppsatsen har grundats på en kvalitativ forskningsmetod, tillvägagångssättet 

har formats genom en abduktiv ansats. För att skapa en djup förståelse har vi haft sju 

semi-strukturerade intervjuer med respondenter som har kunskap inom områdena 

för CSR, kommunikation och varumärken.  

 
Slutssats: Uppsatsen tyder på att det är av stor vikt att företag arbetar med CSR 

samt att de kommunicerar detta till kunden. Vidare har det framkommit att 

kommunikation bör ske där kunden befinner sig. Dessutom har det visat sig att 

varumärket stärks genom att företag arbetar med hållbarhet. 

 
Nyckelord: CSR, kommunikation, varumärke, detaljhandel. 
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ABSTRACT 
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Title:  We all have a role to play  

A study about CSR, communication and branding.   

Subject:  Bachelor thesis, 15 credits. Business Administration III,  

Retail and Service Management,  

Linnaeus University, Spring 14.  

 
Research question: Can Corporate Social Responsibility within the clothing and 

shoe industry enhance the perception of the brand, and in which ways can these 

companies communicate their engagement within CSR to the consumer? 

 
Purpose: The purpose of this thesis is to analyse how CSR within the clothes and 

shoe industry influence the perception of the brand and communicate accountability 

to the consumer. We determine this by analysing the following questions: 

 
• In which way retail companies engage in CSR and how companies perceive 

the customers interest in the area.  

• How companies communicate their work with CSR towards the customer.  

• The impact CSR can have on a company’s brand.  

Method: This study is based on a qualitative research method; and conducted with 

an abductive process. In order to create a understanding, seven semi-structured 

interviews were made with people knowledgeable in the field of CSR, 

communication and branding.  

 
Conclusion: The study implies the significance for companies to work with CSR 

and communicate the message to their customers. Furthermore, the analysis has 

revealed that the communication should take place where the customer is located. By 

working with CSR, the chosen brand’s perception in the industry has been 

reinforced. 

 
Keywords: CSR, Communication, Brand, Retail. 
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1 INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet introduceras läsaren för forskningsområdet genom att vi först förklarar 

begreppet Corporate Social Responsibility och dess betydelse i detaljhandeln. Vidare diskuteras 

problematiken kring att nå ut med ett företags arbete inom CSR till konsumenterna. Diskussionen 

kommer sedan att mynna ut i vår forskningsfråga samt de syften som ska behandlas. Avslutningsvis 

presenteras de avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Detaljhandeln utvecklas i högt tempo där utbudet ständigt ändras, produktlinjer 

utvecklas och många produkter får en allt kortare livslängd för att svara upp mot 

konsumenternas efterfrågan. Det är relativt vanligt inom flera branscher att företag 

lägger sin produktion i lågkostnadsländer alternativt att de importerar sina produkter. 

Det här har bland annat bidragit till att konsumenter i många sammanhang kräver 

information om produkters etiska och miljömässiga påverkan. 

 

Att företag engagerar sig för miljöfrågor och socialt ansvarstagande har blivit en allt 

vanligare aspekt. Detta då konsumenter blir allt mer medvetna om hur deras 

konsumtionsval påverkar miljö och arbetsvillkor (e-handel.se). Förutom att erbjuda 

en bra produkt eller tjänst kräver konsumenter ofta att företag även tar ett 

företagsansvar (identx.se). Löhman och Steinholtz (2003) stärker detta då de betonar 

vikten av att företag bör stå för vissa värderingar som kunden kan eller vill identifiera 

sig med.  

 

Det har visat sig att det finns ett ökat intresse hos konsumenter angående företagets 

sociala ansvar, förklarar Grafström, Göthberg och Windell (2008). Vidare förklarar 

författarna att då konsumenter ställer högre krav har detta bidragit till att många 

företag idag arbetar med Corporate Social Responsibility (CSR). Popoli (2011) 

betonar att ett företags varumärke stärks då CSR strategiskt integreras i ett företags 

verksamhet. Vidare beskriver EU-kommissionen att det har bevisats att ett företags 

sociala ansvar stärker deras konkurrenskraft (European Commission, 2014). 
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Grafström et al. (2008) beskriver att frågan om ett företags sociala ansvar har 

diskuteras under en lång tid, i Sverige, i övriga Europa och i världen. Författarna 

förklarar att frågan har funnits i Sverige sedan 1600-talet. Frågorna under den 

angivna tiden och senare har inte förekommit under något specifikt begrepp som det 

gör idag, men enligt författarna ligger dessa frågor till grund för dagens diskussioner. 

När det talas om ett företags sociala och miljömässiga ansvar betonar Borglund, De 

Geer, Sweet, Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström och Windell (2012) att den 

engelska förkortningen CSR ofta används och har brukats under det senaste 

decenniet. Löhman och Steinholtz (2003) beskriver att benämningen i Sverige har 

angetts till ”Företagens sociala ansvar”, vilket Grafström et al. (2008) instämmer med, 

samt tillägger ytterligare en översättning, nämligen ”Företagens samhällsansvar”. 

EU-kommissionen definierar CSR som: 

 

“Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i 

sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver.” 

Källa: Löhman och Steinholtz (2003) s.15 

 

Enligt Carrigan och Attalla (2001) förmedlar företag inte tillräckligt med information 

om sitt CSR-arbete ut till kund, det här bidrar till att kunden saknar information för 

att fatta ett etiskt beslut. Författarnas uttalande stärks genom en undersökning gjord 

av Svensk Handel (2013) där resultatet i rapporten visade att hälften av alla 

konsumenter anser att de inte får tillräckligt med information om företagens 

miljöarbete samt om det sociala ansvarstagandet. Avsaknaden av detta bidrar enligt 

många kunder i undersökningen till att de inte kan fatta ett medvetet köpbeslut. 

 

En naturlig fråga att ställa sig är om det finns en svårighet för företag att 

kommunicera sitt CSR-arbete på ett effektivt och förståeligt sätt ut mot kund. Vidare 

upplever vi att det finns en fortsatt utmaning för företag att vara synliga för 

konsumenter när det kommer till företagets sociala ansvarstagande. Baserat på den 

tidigare nämnda undersökningen samt vårt gemensamma intresse för CSR har vi valt 

att forska vidare inom området. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Ellis (2010) beskriver CSR som något av ett mantra för vår tid, att det är en tid där 

den traditionella rollen som företag, kunder, staten samt samhället numera har 

förändrats dramatiskt. Borglund, De Geer och Hallvarsson (2008) framhåller att CSR 

är ett begrepp som kommit för att stanna. Både Borglund et al. (2008) och 

Bhattacharya och Sen (2004) menar att frågan inom CSR idag handlar om hur ett 

företag ska göra för att ta ett socialt ansvar och inte som tidigare, då frågan var om de 

skulle ta ett socialt ansvar. Borglund et al. (2012) framhåller att CSR är en central 

aspekt i många företag. Begreppet innebär att företag visar hur de hanterar de krav 

som samhället ställer på dem angående ansvarstagande.  Vidare framhåller 

författarna att ett företag inte numera enbart bedöms utifrån deras finansiella vinster, 

utan likaså utifrån sin förmåga att agera ansvarsfullt. Detaljhandeln lyfts ofta fram 

när det talas om CSR. Branschen engagerar ett flertal människor då det är en 

naturlig del av deras vardag. På grund av sjunkande textilpriser köper konsumenter 

idag allt mer kläder, dock sker detta på bekostnad av miljön (naturskyddsverket.se). 

Trots detta blir det allt vanligare att kunden vill höra hur plagget har producerats, 

om de anställda får en lämplig lön, hur bomullen har odlats samt om det finns 

kemikalier i plagget (medvetenkonsumtion.org). Till följd av detta är detaljhandeln av 

primärt intresse i vår uppsats, främst området för kläder och skor.  

 

Då flertal detaljhandelsföretag arbetar globalt och har hela eller delar av sin 

produktion av varor utomlands har CSR blivit ett aktuellt ämne i branschen. Företag 

inom detaljhandeln kan enligt Levy och Weitz (2012) ta socialt ansvar på ett flertal 

sätt, de kan exempelvis donera till välgörenhet eller genom att de tar ett filantropiskt 

samhällsansvar. Weele (2010) förklarar att ta ett filantropiskt ansvar innebär att vara 

en god samhällsmedborgare i länderna de verkar i. Vidare klargör Levy och Weitz 

(2012) att fler företag idag anstränger sig för att köpa varor på ett socialt ansvarsfullt 

sätt. Löhman och Steinholtz (2003) beskriver bland annat två punkter som omfattar 

ett företags aktiva CSR-arbete. Dessa två punkter innebär att företag utvecklar och 

implementerar tydliga policys inom hela organisationen samt att de visar upp ett 

aktivt engagemang för samhällets utveckling där de är verksamma. 

 

Ett stort antal företag anser att CSR är en del av deras varumärkesarbete eller att det 

åtminstone påverkar företagets utveckling av varumärket, förklarar Löhman och 
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Steinholtz (2003). Författarna stödjer sitt resonemang på en rapport gjord av 

SustainAbility där det framkom att CSR har en stark effekt på varumärkets värde. 

Popoli (2011) betonar likaså detta, att ett varumärke och företagets sociala ansvar har 

en stark sammankoppling. Författaren tillägger att ett strategisk integrerat arbete 

med CSR kan ha en stark påverkan på varumärkets image samt varumärkesvärde. 

Vallaster, Lindgreen och Maon (2012) understryker att konsumenter, anställda och 

aktieägare vill att deras konsumtion numera ska innehålla något meningsfullt. 

Författarna menar att de letar efter företag som innehar trovärdiga och äkta 

egenskaper. Kapferer (2012) betonar vikten av positionering, brand image samt 

brand identity. Författaren framhåller att varumärkesidentitet (Brand identity) är av 

stor vikt då problem är mer komplexa än vad de var för 20 år sedan vilket bidrar till 

att varumärken måste ha en starkare koppling till verkligheten. Syftet med en 

varumärkesidentitet är att specificera varumärkets mening, syfte och självbild. Innan 

ett företag förmedlar ut sin image måste de enligt författaren vara säkra på vilken 

identitet varumärket har samt vad det står för. 

 

Falkenhemier och Heide (2014) betonar att de anställdas betydelse på senare år har 

uppmärksammats när det kommer till att skapa och förstärka företagets varumärke 

och identitet genom vardagliga handlingar. Dock är detta en kommunikationskanal 

som företag ofta underskattar, menar Dawkins (2004). Anställda som möter kunder 

är en potentiell förespråkare för företagets CSR-program. Morsing, Schultz och 

Nielsen (2008) betonar vikten av synsättet ”The inside out approach”. Med detta 

menar författarna att innan företag börjar kommunicera sitt CSR-arbete till externa 

intressenter måste de vara säkra på att det finns ett engagemang hos de anställda 

angående CSR. Den interna kommunikationen är likaså något som ter Hoeven och 

Verhoeven (2013) betonar. De framhåller att forskare allt för ofta har förbisett de 

interna effekterna. Författarna understryker att detta är synd då de anställda utan 

tvekan är en av de viktigaste bidragsgivarna till företagets CSR-aktiviteter. Grönroos 

(2008) poängterar att om inte den interna marknadsföringen fungerar kommer detta 

märkas ut mot kunderna. Det är av stor vikt att ett företags strategier inom CSR 

genomsyrar ledarskapet och företagskulturen internt, förklarar Borglund et al. (2008). 
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Att implementera CSR i ett företag är enligt Schmeltz (2012) ofta en komplex och 

svår process. Dock förklarar Maon, Lindgreen och Swaen (2009) att det som kan ses 

som den största utmaningen är att kommunicera ut CSR-arbetet mot intressenter. 

Ellis (2010)  beskriver att företag förväntas dela med sig av sitt ansvarstagande och 

hur de bemöter problem med socialt ansvarstagande. Grafström et al. (2008) betonar 

att kraven gällande öppenhet hos ett företag och andra organisationer blir allt mer 

vanligt. Författarna poängterar att olika intressegrupper vill veta hur företag bedriver 

sin verksamhet för att få kunskap om deras CSR-arbete. Att arbeta aktivt med frågor 

gällande socialt och miljömässigt ansvar innebär likaså att företag behöver 

kommunicera ut detta till sina kunder. Löhman och Steinholtz (2003) framhåller att 

det är vanligt att konsumenter vill ha information om företagens 

samhällsengagemang samt vad de står för, medan det är lika vanligt från företagens 

sida att de inte berättar om detta. Olausson (2009) understryker att företag väljer att 

tiga eller att tala när det kommer till att kommunicera ut det gröna arbetet. Huruvida 

företag väljer att göra beror på vissa framträdande aspekter. Hållbarhetsdebatter, 

mer medvetna konsumenter och ytterligare efterfrågan på gröna produkter bidrar 

enligt författaren till att företag går mer åt att tala än att tiga. 

 

Att företag kommunicerar öppet, tydligt och på ett respektfullt sätt med intressenter 

är enligt Löhman och Steinholtz (2003) en viktig del för CSR. Författarna förklarar 

att kommunikationen blir bättre om företaget vet varför det som sker händer samt 

om det styr hur det kommer ske. Morsing och Schultz (2006) betonar att det finns en 

svårighet med att kommunicera CSR. Att förmedla sitt företags CSR-arbete kan 

enligt författarna likväl bidra till kritisk uppmärksamhet från intressenter.  Om ett 

företag fokuserar allt för intensivt på att förmedla sitt budskap om hållbart 

företagande, kan detta istället bidra till att kunden och andra intressenter förmodar 

att företaget har något att dölja. Borglund et al. (2012) förklarar ett problem som ofta 

uppstår när det kommer till kommunikation av företagets CSR-arbete.  Problemet är 

att företag ibland enbart använder sig av hållbarhetsrapporter för att förmedla sin 

information. Frågan de måste ställa sig är om informationen är anpassad till rätt 

målgrupp. 

 

Larsson (2009) betonar att något som ökat komplexiteten gällande kommunikation är 

framväxten av digitala medier. Det här har bidragit till att tidigare 
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kommunikationsstrategier har satts ur spel. Författaren menar att förändringen inom 

media praktiskt taget har bidragit till att det är omöjligt att kontrollera budskap i den 

totala kommunikationen. Däremot anser Colleoni (2013) att kommunikation som 

sker online blir allt mer betydelsefull och kan ses som en av de viktigaste kanalerna att 

förmedla CSR genom. Borglund et al. (2012) betonar att CSR och kommunikation 

är nära sammankopplade, författarna framhåller att utan den kommunikativa 

aspekten hade CSR knappt förekommit. Vanliga sätt att kommunicera CSR är 

numera genom media, mobiltelefoner, hemsidor samt andra Internetbaserade 

nätverk. Löhman och Steinholtz (2003) framhäver att framväxten av medias intresse, 

i frågor som rör ett företags CSR-arbete, bidrar till att information sprids snabbt. 

 

Sen och Battacha (2001) förklarar att den grupp som i synnerhet är extra mottaglig 

för ett företags CSR-arbete är deras kunder. Det finns enligt författarna något positivt 

i förhållandet mellan ett företags initiativ och kundens reaktion. Att arbeta med CSR 

kan enligt Beckmann och Morsing (2006) bidra till att företag får en starkare 

marknadsposition samt ökat förtroende hos kunderna. Borglund et al. (2008) styrker 

detta då författarna betonar att agerandet inom CSR kan ses som en del av företagets 

värdegrund och etik för att skapa förtroende. Dock förklarar Sen och Battacha (2001) 

att en stor del av konsumenterna inte är medvetna om vilka stora företag som arbetar 

med hållbart företagande. 

 

Att konsumenter inte alltid är medvetna framkom från en undersökning gjord av 

Svensk Handel (2013) beträffande ansvarsfullt företagande på konsumentmarknaden 

i Sverige. Enligt konsumentundersökningen ansåg hela 55 % att de inte får tillräckligt 

med information om företags miljöarbete. När det kommer till företagets sociala 

ansvarstagande menade 54 % att de inte fick nog med information för att kunna göra 

ett medvetet köpbeslut. 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 7 

1.3 Problemformulering 
 
Att arbeta med CSR blir allt viktigare för företag inom detaljhandeln då kunder visar 

ett större intresse för ett företags ansvar gällande sociala och miljömässiga aspekter än 

tidigare. Som diskuterats finns det en risk att företag som inte arbetar med frågor som 

rör CSR kan mista en del av sin kundgrupp, detta då kunderna inte känner att 

företaget eller varumärket står för de värderingar som de vill identifiera sig med. Med 

koppling till problemdiskussionen, finns det från ett företags sida en svårighet med att 

kommunicera sitt budskap om CSR till kunden.  Problematiken som kan uppstå är 

att informationen inte sprids vidare eller att informationen förmedlas på ett 

svårbegripligt sätt. Viss forskning tyder likväl på att företag bör kommunicera sitt 

arbete på ett visst sätt för att skapa ett förtroende hos kunden, detta då det 

uppkommit att för mycket eller felaktig information kan bidra till att kunden misstror 

deras CSR-arbete.  

 

Genom de resonemang som förts har vi kommit fram till följande forskningsfråga: 

 

• Kan CSR stärka varumärket inom branschen för kläder och skor och på vilka 

sätt kan företag nå ut med tydlig information om sitt CSR-arbete till 

konsumenten?  

 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsen syfte är att skapa en förståelse kring CSR inom området för kläder och 

skor samt klargöra de möjligheter som finns att förmedla ut ett företags 

ansvarstagande.  

Det här gör vi genom att analysera och utreda: 

 

• På vilket sätt företag inom detaljhandeln arbetar med Corporate Social 

Responsibility samt hur företag upplever kundens intresse inom området. 

• Hur företag kommunicerar sitt CSR-arbete ut mot kund.   

• Den påverkan CSR kan ha på ett företags varumärke.  
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1.5 Avgränsningar och förklaringar 
 
I den här undersökningen har vi valt att fokusera på CSR inom detaljhandeln på den 

svenska marknaden. Den del av detaljhandeln vi valt att undersöka är företag som är 

aktiva inom området för kläder och skor. Då vi fokuserar på detaljhandeln kan det 

understrykas att vi kommer undersöka företag som är verksamma i butiker. Vi 

kommer att använda förkortningen CSR för begreppet Corporate Social 

Responsibility.  
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2 METOD 
 

I det här kapitlet presenteras våra val och handlingar som var av stor vikt för att kunna svara på 

syftet i uppsatsen. De metodval vi gjort är beskrivna i detalj samt argumenteras varför vi valt dessa. 

Vi kommer presentera vår undersökningsmetod, forskningsansats, tillvägagångssätt vid insamling av 

data, reliabilitet och validitet sedan avslutas kapitlet med kunskapsprocessen.  

 

 

2.1 Undersökningsmetoder 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två tillvägagångssätt vid företagsekonomisk 

forskning, vilka är kvantitativt och kvalitativ forskning. Det som skiljer dessa 

forskningsmetoder åt är att kvantitativ forskning baseras på siffermässiga mätmetoder 

medan den kvalitativa forskningen baseras på ord, förklarar författarna. Teorell och 

Svensson (2007) betonar att det mest karaktäristiska exemplet på kvantitativ metod är 

undersökningar där målet är att fastställa relationer mellan orsak och verkan, med 

andra ord kausalitet. Beteckningen kvalitativa metoder har enligt Ahrne och 

Svensson (2011) vuxit fram som en motsats till kvantitativa metoder. Bryman och Bell 

(2005) understryker att den största skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod 

är att den kvalitativa undersökningen fokuserar på ord istället för siffror.  Den 

kvalitativa undersökningen sägs syfta till att förstå verkligheten ur människors egna 

perspektiv, poängterar Teorell och Svensson (2007). Repstad (2007) framhåller att en 

kvalitativ forskning innebär att undersökningen fokuserar på djupet och inte på 

bredden. Författaren förklarar dessutom att den kvalitativa forskningstraditionen 

innebär att det finns ett nära förhållande mellan forskaren och den miljö eller de 

personer som undersöks. 

 

Då vi var intresserade av att skapa en djup förståelse samt få en inblick i verkligheten 

valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Detta då vårt primära 

intresse var att skapa djupa diskussioner som slutligen leder fram till en förståelse 

kring detaljhandeln, CSR, kommunikation och varumärkesbyggnad. Teorell och 

Svensson (2007) poängterar att det tillvägagångssätt som sker i en kvalitativ studie 

ofta sker genom ett subjektivt urval, djupintervjuer, närhet, mjuk data, tolkning av 

texter och fallstudier. Bryman och Bell (2005) förklarar att intervjuer är en vanlig 

metod inom kvalitativa studier, Ryen (2004) bekräftar detta och tillägger att 
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intervjuer är den mest använda kvalitativa metoden. För att skapa en djup förståelse 

valde vi att ha intervjuer med personer som har kunskap inom området. Detta 

tillvägagångssätt bidrog till att vi kunde ställa följdfrågor till respondenterna och 

därmed få djupare och mer ingående svar. 

 

Bryman och Bell (2005) betonar att den kvalitativa forskningen kan ses som att se 

världen med undersökningspersonens ögon.  Merriam (1994) förklarar att kvalitativ 

forskning utgår från att det finns många verkliga situationer, att världen inte är 

objektiv. Författaren understryker dessutom att verkligheten är subjektiv som behöver 

tolkas snarare än att mätas. För att skapa en bild ur ett företagsperspektiv ansåg vi att 

det var av stor vikt att intervjua personer som hade olika kunskaper inom CSR, 

kommunikation, detaljhandeln och varumärkesbyggnad. För att skapa en förståelse 

valde vi att intervjua fem detaljhandelsföretag som agerar på den svenska marknaden 

inom kläder och skor. Vidare för att skapa en ytterligare förståelse intervjuade vi en 

PR-byrå samt en person som forskar inom området. 

 

2.2 Forskningsansats 
 
Det finns tre förklaringsansatser vilka är det klassiska motsatsparet deduktion och 

induktion samt det tredje alternativet abduktion, förklarar Alvesson och Sköldberg 

(2008). Författarna förklarar att induktion utgår från empiri. Bryman och Bell (2005) 

understryker att den induktiva processen innebär att forskaren drar generaliserbara 

slutsatser på underlag av gjorda observationer. Således innebär det att forskaren först 

gör observationer och får ett resultat för att sedan kolla vad teorin anger. Teorell och 

Svensson (2007) förklarar induktion med att forskaren utgår från en serie 

observationer ur vilka de försöker formulera generellt täckande påståenden. 

Svagheten med induktion är att den inte kan generera i teori och djupstrukturer utan 

bara från empiriska summeringar vilket kallas ytstrukturer, förklarar Alvesson och 

Sköldberg (2008). Vidare framhåller författarna att deduktion utgår från teori, 

Bryman och Bell (2005) instämmer och klargör att en deduktiv teori representerar 

den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskapen ser ut. Patel och Davidson (2011) betonar att ett deduktivt 

arbetssätt kännetecknas av att forskaren utgår från allmänna principer samt befintliga 

teorier som drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den befintliga teorin härleds 

hypoteser som sedan empiriskt ska prövas i det aktuella fallet. Ahrne och Svensson 
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(2011) understryker att när induktion och deduktion växelspelar i en empirisk 

forskning kallas det abduktion. Abduktionen utgår från empirisk fakta liksom 

induktion, förklarar Alvesson & Sköldberg (2008) men att forskaren inte avvisar 

teoretiska föreställningar. Patel och Davidson (2011) framhåller att abduktion 

innebär att forskaren utifrån ett enskilt fall formulerar ett hypotetiskt mönster som 

kan förklarar fallet, vilket innebär ett förslag till teori. Vidare förklarar författarna att 

abduktionens första steg kännetecknas av att vara induktivt medan det andra steget 

sker deduktivt. I det deduktiva steget prövas hypotesen eller teorin på nya fall. 

 

Då vi saknade erfarenhet och kunskap om företags ansvarstagande bidrog det till att 

vi tidigt i undersökningen tog del av redan befintliga teorier inom områdena för 

CSR, kommunikation samt varumärke. Det här ledde till att uppsatsen till en början 

antog en deduktiv forskningsansats, då vi inte hade några empiriska erfarenheter 

inom området. Utifrån vår valda teori formade vi sedan vår forskningsfråga och de 

syften som presenterats tidigare samt de intervjufrågor som skulle ställas vid 

intervjutillfällena. Detta gjorde vi för att operationalisera till så hög grad som möjligt. 

Under intervjuerna märkte vi sedan att en del av svaren vi fick av respondenterna 

inkluderade teori som vi inte berört. Således bidrog det till att vi lade till vissa teorier 

vilket medförde att undersökningen antog en abduktiv forskningsansats. Patel och 

Davidson (2011) förklarar att fördelen med en abduktiv forskning är att forskaren inte 

blir låst i lika hög grad som om forskaren arbetar strikt deduktivt eller induktivt. 

 

2.3 Datainsamling 
 
Datainsamling är enligt Larsen (2009) en central del i undersökningsprocessen. Patel 

och Davidsson (2011) beskriver att datainsamling kan samlas in på en mängd olika 

sätt. Vidare beskriver Larsen (2009) att intervjudata, observationsdata, texter, 

dokument samt ljud- och bildinspelningar är kvalitativa data, vilka samlats in genom 

olika kvalitativa metoder.  Bell (2006) beskriver att data kan samlas in och delas upp i 

primära och sekundära källor 
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2.3.1 Primärdata 
 
Larsen (2009) beskriver primärdata som data forskaren själv samlat in med hjälp av 

olika metoder. Att genomföra intervjuer är enligt Merriam (1994) en metod för 

insamling av primärdata. Vi valde att använda oss av intervjuer då målet var att 

skapa en djup förståelse och inblick i hur företag inom branschen för kläder och skor 

arbetar med CSR, hur de kommunicerar budskapet samt om de märkt att CSR 

påverkar varumärket. Vidare har intervjuer skett med en PR-byrå samt med en 

forskare inom området, det här för att få en annan syn på frågorna.  

 

En kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad, förklarar Larsen 

(2009). En strukturerad intervju består enligt författaren av att forskaren redan tagit 

fram och gjort klart de frågor som ska ställas under intervjun och att frågorna då är 

placerade i en viss ordningsföljd.  Vidare förklarar författaren att en intervju kan vara 

ostrukturerad, vilket innebär att det inte finns färdiga frågor som används under 

intervjutillfället, utan forskaren använder sig istället ofta av en intervjuguide som 

stöd. Repstad (2007) beskriver att en intervjuguide består av ett antal huvudsakliga 

frågeställningar samt några förberedda uppföljningsfrågor. Författaren framhäver att 

uppföljningsfrågorna kan variera beroende på vilka svar som ges på huvudfrågan. 

Bell (2006) förklarar att informationsinsamlingsfasen vid en intervju ofta hamnar 

mellan en helt strukturerad och en helt ostrukturerad intervju. Författaren 

understryker att en struktur ger stor vikt men belyser likaså att det är viktigt att låta 

respondenten få en viss frihet. 

 

Vi har i vår studie använt oss av ostrukturerade intervjuer, där vi använt oss av en 

intervjuguide. Beroende på det svar respondenten gav oss på de olika frågorna, 

varierade följdfrågorna och ordningen ändrades.  Bryman och Bell (2005) beskriver 

detta som en semi-strukturerad intervju, där ett schema för frågorna finns men att 

frågorna varierar beroende på respondentens svar. Urvalet av våra respondenter 

skedde genom att vi tidigt i vår forskning fokuserade på att finna personer som 

arbetar med CSR eller kommunikation samt har kunskap om varumärke, då dessa 

områden är av primärt intresse i vår uppsats. De företag vi fick kontakt med var 

företag som är etablerade inom kläder och skor, vilket bidrog till att studien riktades 

mot dessa områden. 
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De personer vi intervjuat är: 

 

• Jonna Burman - CSR Coordinator på NilsonGroup (2014-04-25) 

• Karolina Dubowicz - Hallvarsson & Halvarsson (2014-04-25) 

• Henrik Lindholm - CSR Manager på Nudie Jeans (2014-04-28) 

• Fredrik Björk - Doktorand i historia & adjunkt i miljövetenskap  

(2014-04-28) 

• Anne-Marie Blad - Reklamchef på KappAhl (2014-04-29) 

• Stefan Thor - Ställföreträdande butikschef Åhléns, Kalmar (2014-05-06) 

• Åsa Reimbertsson - Butikschef Lindex, Kalmar (2014-05-07) 

 

Larsen (2009) rekommenderar att ljudinspelning bör användas vid 

djupintervjuer.  Bell (2006) beskriver att ljudinspelning är bra att använda sig av 

under en intervju som sker med en person. Författaren menar att ljudinspelningen 

kan vara bra för forskaren om han eller hon vill kunna kontrollera den exakta 

ordföljden vid exempelvis citering. Vidare framhåller författaren att en ljudinspelning 

bidrar till att forskaren kan ägna sin uppmärksamhet åt det som respondenten säger 

samt säkra att anteckningar som tas blir korrekta. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att materialet som framkommer, oavsett metod, alltid ska transkriberas. Att 

transkribera innebär att skriva ned en text ordagrant. Vi har i den här uppsatsen valt 

att spela in samtliga intervjuer. Detta då vi ansåg att en inspelning skulle bidra till att 

vi kunde lägga all fokus och uppmärksamhet på respondentens svar under intervjun 

samtidigt som vi då kunde ta anteckningar på det som vi ansåg viktigast vid 

intervjutillfället. Ytterligare en faktor till varför vi valde att spela in intervjuerna var 

att vi skulle kunna ta del av hela intervjun igen, detta ifall vi exempelvis missat några 

viktiga aspekter. Efter att vi genomfört intervjuerna valde vi att transkribera dem, det 

här för att vi lättare skulle kunna analysera materialet och använda oss av korrekta 

citat senare i arbetet för att det ska vara mer trovärdiga och korrekta. Bell (2006) och 

Repstad (2007) framhåller att de som intervjuats har rätt till att veta vad inspelningen 

ska användas till, vilka som kommer att ha tillgång till materialet samt hur länge 

inspelningen kommer att sparas. Vi uppmärksammade respondenterna att 

inspelningen enbart skulle användas till studien, samt att vi var de enda personerna 

som skulle ta del av det inspelade materialet.  
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Av de sju intervjuer som genomförts har fem stycken skett via telefon och två stycken 

ansikte mot ansikte. Att vi hade fem telefonintervjuer berodde på att 

intervjupersonerna befann sig i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi hade 

telefonintervju med NilsonGroup, KappAhl, Nudie Jeans, Halvarsson och 

Hallvarsson och Fredrik Björk. Detta är något som vi själva är kritiska mot då 

nackdelen är att vi som intervjuare inte kan se respondentens personliga uttryck eller 

hur personen reagerar på frågan som ställts. Ytterligare en nackdel är att det krävdes 

att intervjun skedde med högtalartelefon vilket medförde att ljudet blev lite sämre än 

i vanliga fall. Vi anser, trots att intervjuerna skedde via telefon, att de blev lyckade 

och att vi fick fram den information vi var ute efter. De personliga intervjuerna 

skedde med Lindex och Åhléns i Kalmar. Intervjun med Åhléns skedde på 

respondentens kontor, vilket var en lugn och bra miljö för intervjun. På Lindex 

skedde intervjun i butiken bakom kassan, vilket bidrog till att intervjun kändes en 

aning stressad, då det var ljud och cirkulation runt omkring. Den här intervjun anser 

vi hade kunnat förbättras om intervjun hade ägt rum mer avskilt. Vårt samlade 

intryck av de personliga intervjuerna var att dessa respondenter hade mer kunskap 

inom kundupplevelsen än inom CSR och kommunikation. Vi upplevde ändå att vi 

fick ut relevanta och användbara svar. Fördelen med de personliga intervjuerna var 

att vi kunde läsa av deras uttryck samt att det var enklare för oss att på ett naturligt 

sätt ställa följdfrågor. 

 
2.3.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är enligt Larsen (2009) främst forskningsdata. Författaren framhåller 

att det är undersökningar som tidigare gjorts av andra forskare, vilket Bryman och 

Bell (2005) instämmer med och tillägger att sekundärdata antingen består av 

kvantitativ eller kvalitativ data. Larsen (2009) tillägger att dessa undersökningar sedan 

finns tillgängliga i bland annat böcker och rapporter. Bryman och Bell (2005) 

förklarar att när det handlar om företagsekonomisk forskning blir sekundäranalyser 

av allt större betydelse.  För att stärka vår primära datainsamling har vi använt oss av 

sekundärdata i form av litteratur och artiklar. Bryman och Bell (2005)  framhåller att 

fördelarna med att använda sekundärdata är att data som används är av hög kvalitet 

samt att forskaren sparar både tid och pengar genom att använda data som redan är 

insamlad. 
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För att finna den litteratur som var av betydelse för vår uppsats tog vi del av böcker 

från Linnéuniversitets bibliotek i både Kalmar och Växjö. Dessutom har vi lånat 

böcker från Västerås stadsbibliotek samt Mora bibliotek för att ta del av övrig 

kurslitteratur som inte var tillgänglig i Kalmar. För att ta reda på teorier angående 

CSR, kommunikation och varumärke har vi, för att stärka trovärdigheten, använt oss 

av oberoende dokument inom de nämnda områdena för att kontrollera vad som 

sagts. Detta är något som Repstad (2007) framhåller som viktigt för att bestämma en 

källas trovärdighet. Vi har varit kritiska i våra val av källor och för att hitta trovärdiga 

artiklar har vi använt oss av Linnéuniversitetets virtuella bibliotekskatalog. För att få 

fler infallsvinklar i vår uppsats har vi använt oss av en mängd artiklar från olika 

författare. Patel och Davidson (2011)  framhåller att det är av stor vikt att forskaren 

inte enbart väljer ut material som stödjer dennes idéer, det här för att undvika att det 

skapas en skev och falsk bild. Vi har använt oss av källor som både stödjer och inte 

stödjer varandras resonemang, det här för att skapa en så pålitlig forskning som 

möjligt. För att finna relevanta artiklar har vi främst använt OneSearch och Business 

Source Premier. Vidare för att skapa en trovärdig undersökning har vi i den mån 

som går försökt undvika Internetkällor, då det är svårt att veta om dessa källor är 

tillförlitliga. 

 
2.4 Validitet och Reliabilitet 
 
Målet med all forskning är att uppnå resultat som är tillförlitliga och giltiga, vilket 

med andra ord kallas reliabla och valida (Merriam, 1994). Författaren framhåller att 

oavsett vilken typ av forskning som genomförts, är validitet och reliabilitet frågor som 

kan åtgärdas genom en noggrann uppmärksamhet på de grundläggande begrepp 

forskaren samlat in, analyserat och tolkat. Bryman och Bell (2005) understryker att 

reliabilitet och validitet i första hand handlar om sådant som rör kvaliteten i de mått 

som används för att ge information om begrepp som forskaren är intresserad av. 

 

Bryman och Bell (2005) klargör att validitet rör frågan om huruvida en eller flera 

indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det 

begreppet. Frågan om precision är ofta kopplad till validitet och tillförlitlighet, 

framhåller Denscombe (2004). Det måste finnas en precision i de frågor som ställs, 

data som samlas in samt de förklaringar som presenteras. Anspråk på validitet 
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innebär att forskaren måste kunna visa att dennes data och den analys som 

genomförts är förankrad på ett sådant sätt som är relevant, autentiskt och verkligt, 

framhåller författaren. Detta kan ses som en form av garanti som garanterar läsaren 

att forskningen inte är baserad på bristfällig data eller felaktiga tolkningar. Bryman 

och Bell (2005) framhåller att i en kvalitativ forskning översätts ofta den interna 

validiteten till tillförlitlighet. Författarna framhåller, för att skapa en tillförlitlighet i 

undersökningen krävs det att forskaren säkerställt att forskningen utförts i enlighet 

med de regler som finns samt att forskaren rapporterar resultatet till de personer som 

varit en del av den sociala verkligheten. Det här för att bekräfta att forskaren 

uppfattat verkligheten på rätt sätt. I vår forskning har vi skickat resultatet till våra 

intervjupersoner för att se om vi tolkat deras svar på ett korrekt sätt, detta för att 

skapa tillförlitligt i resultatet. Några av respondenterna frågade direkt efter intervjun 

om de fick ta del av citeringar som gjorts i deras namn, vilket vi givetvis lämnade ut. 

Överförbarhet motsvarar den externa validiteten, poängterar Bryman och Bell 

(2005).  Då kvalitativ forskning handlar om att skapa en djup bild inbegriper studien 

ofta en liten grupp eller vissa individer som har vissa gemensamma egenskaper. De 

personer vi intervjuat via telefon har alla gemensamma kunskaper och intresse inom 

området för CSR. För att komplettera och få en djupare inblick i hur butiker 

upplever kundens medvetenhet valde vi att intervjua två butikschefer som arbetar i 

Kalmar. Det här ledde till att vi fick en givande bild om hur arbetet ser ut idag. 

 

Reliabilitet handlar om överrensstämmelsen, pålitligheten och följdriktigheten hos ett 

mått på ett begrepp (Bryman och Bell, 2005). Merriam (1994) förklarar att reliabilitet 

hos en viss forskningsmetod grundar sig på antagandet att det endast finns en 

verklighet som kommer ge samma resultat om forskaren upprepade gånger studerade 

verkligheten. Bryman och Bell (2005) understryker att reliabilitet inom kvalitativ 

forskning ofta motsvarar begreppet pålitlighet. Det här innebär att det finns en 

fullständig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen. Författarna betonar att 

undersökningen bör innehålla problemformulering, val av intervjupersoner, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter samt beslut angående analysen av data för att göra 

den pålitlig. För att göra vår undersökning så pålitlig som möjligt har vi noggrant 

förklarat vilka våra intervjupersoner är samt varför vi valt dessa, dessutom har vi 

bifogat den intervjuguide vi använt under intervjuerna. Om studien skulle göras på 

nytt inom en snar framtid, där forskaren skulle intervjua samma personer som vi 
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intervjuat i uppsatsen, kommer forskaren troligen få ett överensstämmande resultat. 

Däremot är vi inte övertygade om samma studie om ett par år skulle visa ett identiskt 

resultat. Detta då CSR förmodligen kommer att gå mot en fortsatt utveckling.   

 
 
2.5 Kunskapsprocessen 
 
Till en början var vi osäkra på vilket område uppsatsen skulle behandla. Efter många 

diskussioner fram och tillbaka kom vi slutligen fram till att vi hade ett gemensamt 

intresse för hållbarhet. Utifrån det här intresset i kombination med vår 

programinriktning, detaljhandel, ansåg vi det intressant att utforska hur CSR bedrivs 

i detaljhandeln. Vi fann sekundärdata som tydde på att konsumenter anser att de inte 

får tillräckligt med information angående företags hållbarhetsarbete. Med det här i 

åtanke bedömde vi det som betydelsefullt att undersöka hur företag arbetar med 

CSR, hur deras kommunikation sker samt om CSR påverkar varumärket. Vi är 

medvetna om att studien fokuserar på en viss bransch vilket medför att studien kan 

ämna sig att likna en fallstudie. Dock är inte målet att granska de valda företagen 

utan de användes som medel under vägen för att få en inblick i hur arbetet sker inom 

det valda ämnet.  

 

För att skapa en djup förståelse inom ämnet valde vi att göra en kvalitativ 

undersökning. Målet var att skapa djupa diskussioner med de valda respondenterna 

för att få ta del av deras kunskaper och åsikter. Vi valde att intervjua personer som 

har en befattning inom detaljhandeln alternativt att de hade god kunskap inom CSR 

och kommunikation. Vår tanke var till en början att vi ville skapa en generell bild 

över detaljhandeln, sedan utvecklades den tanken till att enbart studera branschen för 

kläder och skor. Vår tanke ändrades då vi fick kontakt med företag inom det nämnda 

området, vilket vi var mer än nöjda med. Innan intervjuerna skedde läste vi in oss på 

ämnet genom att ta del av artiklar och litteratur, det här gjorde vi för att kunna 

utforma intervjuguiden samt för att enklare kunna ställa följdfrågor under 

intervjutillfället. Teorin låg sedan till grund för utformningen av vår intervjuguide. 

Inom hermeneutiken utgör förståelsen en grund i tolkningsprocessen, forskarens 

teoretiska kunskaper, subjektiva tolkningar samt känslomässiga erfarenheter ingår 

som en naturlig del för att kunna genomföra en kvalitativ intervju, framhåller Patel 

och Davidson (2011). Intervjuguiden behandlade tre områden, vilka var CSR, 
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kommunikation samt varumärke. Dessutom ställdes en avslutande fråga om hur 

respondenten tror CSR kommer utvecklas i framtiden. Studien var till en början 

deduktiv men utifrån respondenternas svar lade vi till och reducerade teorier. Det 

här innebär att vi använt oss av ett växelspel mellan deduktion och induktion, vilket 

har medfört att uppsatsen antog en abduktiv ansats. Således bidrog det till ett öppet 

förhållningssätt.  

 

Vi valde att skicka ut intervjuguiden i förhand till de respondenter som vi skulle ha en 

telefonintervju med. Det här gjordes för att vissa av respondenterna efterfrågade 

detta men även för att vi ansåg att de skulle vara mer förberedda. De personliga 

intervjuerna genomfördes på företaget då de lämpade sig bäst att vi besökte dem. 

Under intervjuerna undvek vi att ställa ledande frågor och lät istället respondenten 

styra intervjun. Vi valde att dela upp intervjuerna emellan oss då vi båda ville 

utvecklas samt lära oss mer hur det är att hålla i en intervju. Den av oss som under 

intervjutillfället inte höll i intervjun tog anteckningar. Något Patel och Davidson 

(2011) framhåller är att forskarens kunskaper samt erfarenheter utgör en naturlig del 

av kvalitativ forskning. Denscombe (2009) förklarar att forskarens bakgrund, 

identitet, värderingar och övertygelser kan påverka tolkningen av data som samlats 

in. Uppsatsen har till viss del påverkats av våra tidigare kunskaper, värderingar och 

erfarenheter, då detta kan vara svårt att undvika. Det här är något vi vill upplysa 

läsaren om. Givetvis har vi försökt att inte låta detta färga av sig allt för mycket på 

uppsatsen. Intervjuerna ägde rum mellan den 25 april och den 7 maj. Det här 

medförde att vi hade god tid på oss att transkribera intervjuerna för att sedan påbörja 

analysen.  Vi valde att skicka utkastet av varje enskild respondents röst i analysen till 

den berörda respondenten för godkännande. Det här gjorde vi för att inga 

missförstånd skulle ske. I efterhand anser vi detta som fördelaktigt och har bidragit till 

mer trovärdighet i analysen.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I följande kapitel kommer vår teoretiska referensram att presenteras. De teorier som tas upp anser vi är 

intressanta och relevanta för vårt valda forskningsområde.  De delar som kommer presenteras i kapitlet 

är CSR, kommunikation samt varumärke. De valda delarna anser vi ger en förståelse och bygger en 

god grund till analysen. 

 

 

3.1 Corporate Social Responsibility 
 

Vår uppfattning är att CSR kan vara svårt att definiera samt att många konsumenter idag inte vet 

dess innebörd. Denna del kommer till en början ge en förståelse för vad CSR är, för att sedan förklara 

dess framväxt och betydelse. Dessutom kommer konsumentens mottaglighet för CSR beskrivas.  

 
 
3.1.1 CSR och dess olika karaktärer 
 
Ghauri och Cateora (2010) betonar att problem som ofta uppstår är att det är svårt 

att förstå innebörden av Social Responsibility, vad som är rätt och fel, vad som är 

etisk samt att åsikterna skiljer sig från land till land. Författarna förklarar att Social 

Responsiblity innebär att företag har en påverkan i samhället som går utanför deras 

ekonomiska mål samt att de bidrar till samhällets välfärd på lång sikt. CSR handlar 

enligt Borglund et al. (2008) om att ta ansvar för förtroendefrågor som rör företagets 

intressenter. Författarna menar att ansvaret innebär att identifiera frågor som de 

ansvarar för samt för de intressenter som berörs och att det därefter sker ett agerande 

från företagets sida. Agerandet inom CSR ska enligt författarna ses som en del av 

företagets värdegrund och etik för att skapa ett förtroende. Vidare förklarar 

författarna att det är av stor betydelse, att företagets aktiviteter inom CSR grundar 

sig på dessa värderingar och företagets historia så de kan upplevas som naturliga för 

många. Löhman och Steinholtz (2003) beskriver att CSR är en kombination av tre 

områden. Det första området är hållbar utveckling som beskriver hur företag 

balanserar de sociala, ekonomiska samt de miljöfrågor som finns för att inte den 

långsiktiga överlevnaden ska hotas. Företagets ansvar är det andra området som 

berörs och syftar till trovärdigheten hos ett företag samt hur de sköter diskussioner 

och hur de hanterar situationer som uppstår. Det tredje området innefattar hur 
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företaget sköts, vilket handlar om öppenhet och trovärdighet samt att diskussioner 

skapas inom området. 

 

Både företag och aktörer har enligt Grafström et al. (2008) olika uppfattningar om 

socialt ansvarstagande samt hur långt det sträcker sig, därmed kan inte 

ansvarstagandet vara hugget i sten. Författarna poängterar dessutom att kraven på 

ett företag och idéerna om vad ansvarfullt företagande är ändras ständigt beroende 

på vad som diskuteras. Levy och Weitz (2012) beskriver att ett företag inom 

detaljhandeln tar socialt ansvar på en mängd olika sätt. Författarna nämner att 

företag kan donera till välgörenhet eller genom att de väljer att ta ett filantropiskt 

samhällsansvar. Mårtenson (2009) beskriver fem huvudområden för CSR vilka är 

miljö, samhället, de anställdas välfärd, finansiellt resultat samt Corporate 

Governance.  

 

Persson och Hemberg (2010) beskriver att de flesta stora företag har någon form av 

deklaration angående företagets miljöansvar på deras hemsida, vilket ofta kallas 

hållbarhetsdeklaration eller ”Sustainability Report”. Junior, Best och Cotter (2014) 

instämmer och tillägger att organisationer väljer att avslöja sina resultat inom det 

sociala och miljömässiga arbetet i så kallade hållbarhetsredovisningar för att möta 

intresset från intressenterna. Vidare framhäver författarna att Internet är en 

bidragande faktor till att rapportering av det sociala och det miljömässiga arbetet 

ökat. Persson och Hemberg (2010) menar att strävan mot hållbarhet kan bestå av en 

mängd olika aktiviteter och att dessa inte alltid handlar om miljö i ekologisk mening. 

Författarna nämner aktiviteter som innefattar att företag ersätter icke- förnyelsebara 

råvaror med förnyelsebara råvaror, att produktionen och administrationen sker på 

ett resurssnålt arbetssätt. Vidare menar författarna att det likväl handlar om att skapa 

en bra livssituation för människorna i det land företaget är verksamma i. Löhman 

och Steinholtz (2003) betonar att ett företags CSR-arbete kan innefatta flera olika 

områden, vilka är: 

 

• Att ledningen i ett företag tydligt deklarerar sin ståndpunkt och åtaganden 

gentemot omvärlden. 

• Att utveckling och implementering av tydliga policys sker i hela organisationen. 
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• Att företag inför regler angående inköp så de tar hänsyn till miljö och sociala 

frågor. 

• Att företag ställer upp mål för arbetet inom miljö och sociala områden. 

• Att företag uppvisar ett aktivt engagemang i samhället. 

• Att företaget utbildar sina konsumenter så de vet hur produkten kan användas på 

bästa sätt samt hur den ska förvaltas. 

 
 
3.1.2 Framväxten av CSR 
 

Förändringar i konsumenternas beteende har bidragit till att det finns ett ökat 

intresse för socialt ansvar inom hållbarhet för detaljhandelsföretag, förklarar Wiese, 

Kellner, Lietk och Toporowski (2012). Jutterström och Norberg (2011) framhåller att 

för en del företag är kundens krav den viktigaste drivkraften, vilket även Borglund et 

al. (2008) instämmer med. Författarna nämner ytterligare några omedelbara 

drivkrafter som ligger till grund för utvecklingen, nämligen att investerare kräver 

någon form av CSR i företagens verksamhet, undvikande av kritik från media samt 

att CSR kan bidra till en lättare rekrytering.  

 

Wang och Anderson (2011) framhåller att företagsklimatet har förändrats vilket har 

bidragit till att vi är på väg in i en helt ny värld där CSR är en faktor som är 

avgörande för företagets framgång. Detta är något Wiese et al. (2012) instämmer 

med och förklarar att konkurrensfördelar kan uppnås genom att införliva 

hållbarhetsfrågor i företaget. Hållbarhet är viktigare idag än någonsin och Savitz och 

Weber (2014) förklarar att det förmodligen beror på att företag, över de senaste 

decennierna har ingått i vad som kallas ”The age of Sustainability”. Företag har i allt 

högre grad fått ta ansvar för de aktiviteter och den påverkan de bidrar till. De får 

numera ta ansvar för vilka leverantörer de använder, vilka samhällen de är belägna i 

samt att de har ett ansvar för de människor som använder deras produkter. Borglund 

et al. (2012) instämmer och beskriver att uppfattningen om att företag bör ta ett 

större ansvar än vad lagen kräver har ökat sedan millenniumskiftet 

 

Grafström et al. (2008) förklarar att kraven på ett företags ansvarstagande till en 

början mestadels riktades på västerländska multinationella företag som erbjöd 

produkter till konsumenter. Författarna menar att dessa företags sociala 
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ansvarstagande ifrågasattes då många känner igen företagen och kan relatera till dem 

samtidigt som företagen har stora delar av sin produktion i utvecklingsländer. Weele 

(2010) instämmer med detta och förklarar att det är vanligt att detaljhandelsföretag 

lägger stora delar av sin produktion i lågkostnadsländer för att kunna sänka sina 

kostnader. Författaren betonar att i dessa länder är lagar för att skydda miljön samt 

lagar mot barnarbete inte allmänt utvecklade. Dåliga arbetsförhållanden som 

minimilöner samt långa arbetsdagar präglar många av de anställdas 

arbetsförhållanden. Grafström et al. (2008) understryker att det här har bidragit till 

att konsumenter börjat engagerat sig mer angående hur företags produkter har 

producerats samt att kraven därefter spridit sig vidare till andra branscher. 

 

Framväxten av etiska problem och socialt ansvarstagande har tillsammans bidragit 

till svåra men nödvändiga uppgifter för marknadsförare, betonar Ghauri och Cateora 

(2010). Konsumenternas medvetenhet angående etik, speciellt inom multinationella 

företag har ökat, förklarar författarna. Sri (2010) beskriver att CSR har blivit ett 

viktigt sätt för företag att bygga tillit hos sina intressenter, då det kan vara en viktig 

nyckel till att konkurrensfördelar. De företag som startade tidigt med att 

kommunicera sitt samhällsansvar är enligt Borglund et al. (2012)  företag som tidigt 

kritiserats för bristande ansvarstagande. Författarna nämner tobak, olja och 

klädindustrin som exempel på dessa företag. Grafström et al. (2008) instämmer och 

betonar att detaljhandeln var en av de branscher som tidigt anammade frågor 

angående CSR i sin verksamhet. Vidare förklarar Borglund et al. (2012) att de flesta 

företag oavsett bransch idag engagerar sig i frågor rörande CSR. 

 

3.1.3 Konsumenter och CSR 
 
Ghauri och Cateora (2010) förklarar att 2000-talet har fått namnet “The century of 

environmental awareness”. Konsumentföretag måste numera demonstrera en känsla 

av grönt ansvarstagande genom att integrera miljömässiga vanor i deras individuella 

beteende. Jutterström och Norberg (2011) förklarar att många konsumenter föredrar 

produkter från företag som tar ett samhällsansvar. Vidare förklarar författarna att 

företag ibland använder CSR för att tilltala ansvarstagande konsumenter, dessa 

konsumenter är en grupp som ständigt växer.  Grön marknadsföring är en term som 

används för att identifiera problem med miljömässiga konsekvenser genom att 

använda en mängd olika marknadsföringsaktiviteter, förklarar Ghauri och Cateora 
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(2010). De viktigaste effekterna inom marknadskommunikation handlar om att 

utveckla ett övertygande meddelande som levereras till den rätta målgruppen, 

förklarar Shiffman, Kanuk och Hansen (2012). Författarna framhåller dessutom att 

när fokus ligger på att förmedla etiska frågor är det primärt att först identifiera och 

lokalisera den specifika målgruppen. Sedan är det av stor vikt att innehållet i 

reklamen har rätt budskap. 

 

Beckmann och Morsing (2006) förklarar att än så länge finns det inte mycket 

information angående hur konsumenter reagerar på ett företags CSR-information. 

En modell ursprungligen framtagen av Carrigan och Attalla (2001) föreslår en matris 

som bygger på kundens medvetenhet och respons: 

 

 
 

Figure1: Consumer awareness and response matrix. Morsing och Beckmann (2006) 

s.174 

•  Caring and ethical - Konsumenter som söker information om ett företags 

CSR utifrån deras egna attityder. Dessa är de som förmodligen kommer svara 

bäst på strategisk CSR-kommunikation. 

• Confused and uncertain – Det kan vara svårt att engagera dessa 

konsumenter. De är intresserade i frågan men blir förvirrade av bristen på 

vägledning samt motsägelsefull information om CSR. 
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• Cynical and disinterested – Dessa konsumenter är svåra att rikta sig till 

då de är övertygade om att företag redan är socialt ansvarsfulla. De 

värdesätter attribut så som pris, kvalitet och bekvämlighet lika högt som CSR. 

• Oblivious - Författarna förklarar att detta redan är ett förlorat fall då 

konsumenterna är omedvetna om CSR. Dock kan förändringar i deras liv få 

dem att bli mer intresserade. 

 

3.2 Kommunikation 
 
Kommunikation är en central del i vår uppsats. Vi kommer i den här delen redovisa teorier angående 

kommunikationens betydelse för att nå ut med CSR till konsumenter. Vidare kommer vi presentera 

varför det behövs kommunikation samt hur budskapet ska nå fram. Dessutom kommer vi redogöra för 

några centrala svårigheter samt hinder som företag kan stöta på. 

 
3.2.1 Nya krav har bidragit till ökad kommunikation 
 
Nya krav på transparens och ansvarsskyldighet har drivit företag att sätta deras 

sociala ansvar på agendan (Nielsen och Thomsen, 2007). Detta har lett till ett behov 

av att veta hur företag ska genomföra och kommunicera sitt ansvar till intressenterna, 

förklarar författarna. Morsing och Beckman (2006) betonar att kunden definitivt är 

en av de viktigaste intressenterna när det kommer till marknadsföringsprocessen. 

Kundens åsikt har blivit allt mer betydelsefull och företagen har satts under press för 

att påvisa att de är goda samhällsmedborgare i länderna de är verksamma i. Den 

offentliga debatten som sker har likaså bidragit till att fler företag än någonsin måste 

påvisa att de uppfyller sina ekonomiska, juridiska, och etiska skyldigheter. Weele 

(2010) framhåller att i de länder som detaljhandelsföretag väljer att lägga sin 

produktion i ofta präglas av dåliga arbetsförhållanden samt att vissa lagar inte är 

allmänt utvecklade. När västvärlden gör affärer med dessa länder måste humanitära 

lagar respekteras. Författaren framhåller vidare att det finns ytterligare en anledning 

till att företagen måste arbeta omsorgsfullt i dessa länder. Anledningen är att 

majoriteten av västvärldens konsumenter inte accepterar att företag arbetar med 

leverantörer där det förekommer dåliga arbetsförhållanden eller där det finns en risk 

att miljön påverkas negativt. Morsing och Beckmann (2006) styrker detta då de 

framhåller att det inte räcker med att bara visa för ägarna att de uppfyller kraven, 
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utan det blir allt viktigare att bevisa för kunder, andra intressenter samt för samhället 

hur de arbetar med CSR. 

 

Du, Bhattacharya och Sen (2010) framhåller att för att dra nytta av sina strategier 

som rör CSR samt skapa medvetenhet hos kunden är det nödvändigt att chefer 

försöker skapa en djupare förståelse angående hur CSR ska kommuniceras. Detta 

inkluderar frågor som vad som ska kommuniceras samt vart detta ska kommuniceras. 

Författarna framhäver att det är primärt att ha en förståelse för vad meddelandet ska 

innehålla samt vilka marknadskanaler som ska användas. Borglund et al. (2012) 

framhåller att det finns nya krav på kommunikation. Det har skett en 

transparensrevolution där företagets intressenter numera har högre krav på 

information. Det finns ett flertal marknadskanaler som företag kan använda sig av för 

att sprida sin information om företagets CSR-aktiviteter, menar Du et al. (2010). 

Företag kan kommunicera genom officiella dokument, exempelvis årsrapporter där 

deras CSR-arbete presenteras. Vidare kan företag ha en sektion på sin hemsida där 

CSR arbetet redogörs, använda sig av tv-reklam alternativt att de använder 

produktens förpackning för att förmedla CSR-arbetet, betonar författarna. Borglund 

et al. (2012) poängterar att då intressenter har tillgång till nya 

informationsteknologier har de möjlighet att ta reda på fakta om företaget själva. 

Verktyg för att samla och sprida information är enligt författarna Internet, 

mobiltelefoner, kameror och nätverksdatabaser. 

 

3.2.2 Kommunikationens betydelse 
 
Borglund et al. (2012) betonar att kommunikation blir en allt mer väsentlig del av 

CSR. För att skapa en starkare position på marknaden måste företag enligt 

författarna berätta hur de tar ansvar samt vilka CSR-strategier de arbetar med. 

Mårtenson (2009) framhåller att marknadskommunikation intar en central roll i 

samhället. Detta då företag idag har liknande produkter och design är det svårt att 

differentiera sig, då de ledande företagens produkter kan ses som likvärdiga. Därmed 

är marknadskommunikationens uppgift att bygga upp de rätta associationerna till 

företagets varumärke samt skapa en attraktiv personlighet, menar författaren. Således 

handlar det om att både skapa och förmedla mervärden hos företagets produkter och 

tjänster. Något som kan ses som ett mervärde är enligt Löhman och Steinholtz (2003) 

att företag arbetar med hållbart företagande. Författarna poängterar dessutom att det 
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är av stor vikt för företag att förmedla faktorer samt framhålla värderingar som 

kunden kan och vill identifiera sig med. Borglund et al. (2012) understryker att det 

numera finns ett krav hos konsumenterna att få ta del av företagets CSR-strategier. 

Zeik (2009) instämmer och förklarar att det inte räcker med att företag arbetar med 

CSR, utan de måste likväl kommunicera det till de viktigaste intressenterna. Morsing 

och Schultz (2006) framhåller att meddelanden om etiska och sociala initiativ ofta 

bidrar till positiva reaktioner bland intressenter.   

 

Enligt Olausson (2009) finns det några specifika anledningar som bidrar till att 

företag väljer att kommunicera sitt företagsansvar. Den första anledningen är att de 

vill avge ett offentligt löfte, då ett löfte som är offentligt är svårare att bryta. När ett 

löfte kommuniceras utåt blir det mer verkligt samt att alla på företaget måste arbeta 

lite extra för att uppnå målet. Den andra anledningen är att de vill skapa en 

marknad, med detta menas att det finns ett skäl till att tala då de kan skapa en 

marknad samt att ett behov uppstår.  Det tredje skälet med att kommunicera sitt 

företagsansvar är att de vill accelerera en samhällsförändring. Att vara en skicklig 

kommunikatör inom området handlar om att driva ett förändringsarbete. Ett klassiskt 

exempel på ett företag som har arbetat på detta sätt menar författaren är The Body 

Shop, företaget samlade in underskrifter på eget initiativ för att vara med, påverka 

och skapa ett förbud mot djurtester för kosmetika. Den sista anledningen är att 

företag vill äga en konkurrensfördel. Forskare anser att hållbarhet inte är en 

övergående trend, vilket därmed bidrar till att hållbarhetsarbete blir en allt viktigare 

aspekt för företag. 

 

När det kommer till CSR anses det vara kommunikationen till allmänheten som 

skapar värde, betonar Jutterström och Norberg (2011). För att CSR ska påverka 

resultatet samt förändra företagets anseende krävs kommunikation. Arvidsson (2010) 

understryker att i skenet av många företagsskandaler som handlar om socialt och 

etiskt engagemang har det bidragit till att företag sätts under press att kommunicera 

sin information relaterad till CSR. Borglund et al. (2012) instämmer och betonar att 

kommunikation angående ett företags strategiska CSR-arbete har blivit allt mer 

tvingande då intressenter numera vill ha information om ett företags ansvarstagande. 

Norberg och Jutterström (2011) tillägger att arbetet med CSR till stor del handlar om 

att öka företagets anseende vilket kommer generera i att företaget ökar sin 
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attraktionskraft hos bland annat investerare, leverantörer samt hos de anställda. 

Borglund et al. (2012) betonar att det har skett en explosion av CSR-kommunikation 

de senaste åren. Författarna menar att det främst gäller kommunikation mot 

expertgrupper men likaså information som är riktad mot kunder, konsumenter samt 

samhället i stort.  Dock kan CSR-kommunikation ses som en utmanande process, 

betonar Coombs och Holladay (2012). Författarna poängterar att det är av stor vikt 

att förstå intressenterna, deras informationsbehov samt vilka kommunikationskanaler 

som ska användas. Borglund et al. (2012) understryker att det kan tolkas som 

tvivelaktigt om företag väljer att avstå med att kommunicera sitt ansvarstagande 

externt. Om ett företag inte kommunicerar sitt CSR-arbete kan detta tolkas som att 

de inte har någon strategi för CSR-frågor alternativt att de inte arbetar med CSR 

överhuvudtaget, förklarar författarna. 

 

 
3.2.3 Intern kommunikation 
 
De anställda inom företaget är en betydelsefull del i företagets CSR-insatser, 

förklarar Coombs och Holladay (2012). Som anställd i företaget bör de vara väl 

positionerade så de förstår företagets vision, värderingar och kapacitet. Sri (2010) 

framhåller att företagets rykte angående CSR är ett viktigt verktyg för att behålla 

anställda samt attrahera ny personal. Waltin och Rawlis (2011) instämmer och 

understryker att de anställda numera kräver mer av företaget, de förväntar sig att 

företaget gör en skillnad. De anställda kan ses som en av de viktigaste intressenterna, 

förklarar författarna. Falkenheimer och Heide (2014) tillägger att de anställda utan 

tvekan är företagets viktigaste budbärare och i bästa fall deras främsta 

ambassadörer.  Dock anser Dawkins (2004) att den interna kommunikationen ofta är 

något som förbises. Waltin och Rawlis (2011) förklarar att om företag inser att de 

anställda är en del av företagets själ och försöker engagera dem i CSR från grunden, 

kommer det gynna alla parter. Det är av stor vikt att de anställda som möter 

intressentgrupper har den kunskap som krävs för att kunna förmedla företagets 

ansvarstagande, understryker Dawkins (2004). Författaren poängterar att om kunden 

får informationen från en anställd, är detta mer trovärdigt än om informationen 

exempelvis står i en broschyr. Personalen är därmed en stark förespråkare för 

företagets CSR-arbete. Falkenheimer och Heide (2014) förklarar att forskare på 
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senare år intresserat sig allt mer för de anställdas betydelse för att skapa, förstärka och 

reproducera företagets varumärke samt identitet genom sina vardagliga handlingar. 

 

Borglund et al. (2012) betonar att många svenska företag allt oftare inkluderar 

utbildning i etik för att skapa en bättre etisk kultur inom företaget. Författaren 

förklarar vidare att inom detaljhandeln är utbildning inom etik och CSR-frågor en 

viktig komponent som utvecklas allt mer. Medarbetare bör vara medvetna om vad 

företaget gör i CSR-frågor, vad som förväntas av dem samt så kan utbildningen bidra 

till att medarbetare kan svara på frågor angående CSR.  Falkenheimer och Heide 

(2014) framhåller att genom en god kommunikation mellan den anställde och 

exempelvis kunden kan bidra till att kundens uppfattning och bild av företaget snabbt 

förändras. Dock förklarar författarna att många företag inte inser betydelsen av 

denna kommunikation, det måste finnas en klar länk mellan företagets strategiska 

vision, arbete, den kommunikation som sker utåt samt vad företaget står för. Waltin 

och Rawlis (2011) förklarar att något som måste tydliggöras för den anställde är vad 

företagets CSR-arbete står för. Det är av stor vikt att medarbetarna engageras och 

tror på företagets CSR-arbete, poängterar Borglund et al (2012). För att detta ska 

fungera krävs det en större kommunikativ medvetenhet och kompetens hos många 

ledningsgrupper, förklarar Falkenheimer och Heide (2014). Författarna understryker 

att medarbetarnas dagliga arbete är det som reflekterar det verkliga varumärket. 

 

Olausson (2009) förklarar att det finns många sätt att integrera miljöarbetet som en 

del av företagskulturen, exempelvis genom miljöpolicys eller att arbeta in hållbarhet i 

varumärkesplattformen.  Borglund et. al (2008) framhåller att ett företags strategier 

inom CSR måste vara länkade till företagets allmänna etik och värdegrund. Den ska 

vara en del av ledarskapet och företagskulturen. Om ett företag säger sig ha en 

värdegrund måste detta avspeglas i förhållande till intressenten. Dawkins (2004) 

framhåller att ett företag blir en attraktiv arbetsgivare om de arbetar med 

ansvarstagande samt att de anställda likaså har en stor makt när det kommer till 

Word of mouth. De anställda kan prata med vänner och familj om företagets 

beteende vilket kan innebära att de tar upp både bra och dåliga aspekter om 

företaget. 
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3.2.4 Marknadskanaler  
 
Dawkins (2004) poängterar att Internet blir en allt vanligare kommunikationskanal 

för företag att nå ut med sitt arbete angående CSR mot sin målgrupp. Kundernas 

medvetenhet har ökad dramatiskt genom användandet av Internet, menar Colleoni 

(2013). Att använda företagets hemsida som kommunikationskanal bygger på 

principen att besökaren självmant valt att uppsöka kanalen, framhåller Holmström 

och Wikberg (2010). En uppenbar fördel med kommunikation som mottagaren aktivt 

valt är att det är enklare att få besökaren att ta till sig budskap som förmedlas jämfört 

med andra sorters utskick. Colleoni (2013) framhåller att människor numera har 

möjligheten att dela information när som helst till nästan vem som helst och en viktig 

aspekt av spridningen är sociala medier. Falkenheimer och Heide (2011) förklarar att 

sociala medier likaså bygger på att användaren själv hämtar den information den är 

intresserad av. Sociala medier är en viktig kategori när det kommer till digital 

marknadsföring, förklarar Chaffey och Ellis-Chadwick (2012). Ottman (2011) 

instämmer och tillägger att Internet samt sociala medier har skapat nya möjligheter 

som genererat i nya kreativa sätt att marknadsföra sig genom. 

 

Holmström och Wikberg (2010) understryker att det kan ses som en fördel för företag 

att ta klivet in på den sociala arenan. Det kommer medföra att företaget kan hitta 

nya vägar att kommunicera med kunderna på via de plattformar som kunderna 

själva befinner sig på för att kommunicera med varandra. Falkenhemier och Heide 

(2011) betonar att sociala medier har bidragit till en unik kommunikationsstrategi där 

det är enkelt för företag att skapa samt upprätthålla en dialog med ett stort antal 

kunder. Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) bekräftar detta och framhåller att sociala 

medier ska uppmuntra till kommunikation med kunder på deras egen hemsida, på 

bloggar alternativt på andra forum som exempelvis Twitter och Facebook. Colleoni 

(2013) framhåller att sociala medier har bidragit till att kunderna inte längre är 

passiva mottagare av kommunikation, utan de kan i allt högre grad engagera sig samt 

utvärdera innehållet. Carlsson (2010) förklarar att flervägskommunikationen i sociala 

medier är långt ifrån den traditionella basmodellen där det är avsändaren som styr. 

Författaren framhåller dessutom att användandet av sociala medier bör vara inriktad 

på att bygga relationer, öppna upp för dialog samt skapa förtroende. Mårtenson 

(2009) framhåller, för att skapa en framgångsrik kommunikation måste det finnas ett 

utbyte av information. Morsing och Schultz (2006) betonar att det finns ett ökat 
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behov av att använda tvåvägskommunikation vid kommunikationen av ett företags 

CSR-strategier. Schmeltz (2012) bekräftar detta och tillägger att företag numera 

byter ut den klassiska envägskommunikationen mot att istället använda sig av 

tvåvägskommunikation, detta då en tvåvägskommunikation kan leda till en starkare 

relation mellan parterna.  

 

De flesta företag, stora som små, har någon form av CRM-system (Customer 

Relationship Management) i företaget, berättar Holmström och Wikberg (2010). 

Payne (2006) instämmer och förklarar att CRM ligger på toppen av ett företags 

agenda. Författaren beskriver att det beror på att ny teknologi har bidragit till att 

företag kan nå valda marknadssegment, att företag ser begränsningar med 

traditionell marknadsföring samt att de ser en möjlighet till större kundfokus.  Vidare 

förklarar Holmström och Wikberg (2010) att ett CRM-system sparar uppgifter om 

företagets kunder, uppgifterna som samlas in är bland annat namn, adress och 

telefonnummer men att systemet likväl hjälper företag att sortera och behandla data 

som samlas in. Storbacka och Lehtinen (2000) förklarar att målet med CRM är att 

skapa långvariga relationer till kunden samt utveckla kompetens för att kunna skapa 

goda relationer. Kunden är en bidragande faktor till kompetens inom CRM, med 

detta menar författarna att företag kan dra nytta av lärandet från en kund till en 

annan, därför behöver kundrelationen ses som en tillgång för företaget.  

 

Ett sätt att arbeta med relationsmarknadsföring är att företaget använder sig av 

kundklubbar, förklarar Holmström och Wikberg (2010). Vidare beskriver de att 

kundklubbar inte handlar om enskilda aktiviteter utan det är ett sätt för företag att 

arbeta med lojalitet genom ett kundprogram, där olika åtgärder samlas. Dessutom 

berättar författarna att kundklubbar hittills har varit ett framgångsrikt koncept för 

företag. En kundklubb samlar främst in data enkelt från kunderna, i form av 

exempelvis personlig information och köpfrekvens, detta leder sedan till att företaget 

kan erbjuda varje enskild kund erbjudanden som passar bäst in på den kunden.  

 

Precis som det finns ett flertal sätt att leverera produkter och tjänster till kunder på, så 

finns det många sätt att leverera affärsrelaterade meddelanden. Några vanliga 

kommunikationsverktyg inom CSR är att företagen förmedlar information genom 

produktetiketter, paketering, nyhetsbrev, rapporter, affischer, broschyrer, hemsidor, 
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annonser eller Word of mouth (European Commission u.å.). Bitner (1992) framhåller 

att det traditionella servicelandskapet handlar om den fysiska miljön i butiken som 

både kunden och personalen upplever. Den fysiska miljön används likaså för att 

påverka kundbeteende samt skapa en speciell image hos företaget. De funktionella 

aspekterna framhåller författaren som skyltar, inredning samt personliga föremål, det 

här kan bidra till att kundens upplevelse förenklas på ett positivt sätt. Att 

kommunicera genom etiketter eller förpackningar kan göra en enorm skillnad för 

företagets kunder (European Commission u.å.). Genom att använda etiketter låter 

företaget kunderna veta att de har åtagit sig ett ansvarsfullt företagande. Kunder är 

ofta intresserade i frågan om produkten är grön, vilket kan innebära att den är 

nedbrytbar, tillverkad av återvunnet material samt om den är ekologisk alternativt 

om en del av vinsten i företaget går till välgörenhetsorganisationer.  

 
 
3.2.5 Svårigheter med CSR-kommunikation 
 
Bhattacharya och Sen (2004) förklarar att den grupp som är mest misstänksam mot 

företagets CSR-arbete är deras kunder. Fliess, Hyung-Jong, Duberuil och Agatiello 

(2007) framhåller att vissa kunder är skeptiska mot företagets krav gällande CSR 

samt att vissa konsumenter anser att de inte tillhandahålls rätt information att göra 

ett medvetet köpbeslut. Du et al. (2010) instämmer och understryker att kunder ofta 

vill veta vilka goda gärningar företaget gör, men att kunderna snabbt blir 

misstänksamma om ett företag allt för aggressivt visar upp sina CSR-insatser. 

Författarna förklarar att en stor utmaning när det kommer till att kommunicera CSR 

är att försöka få kunden mindre skeptisk. Fliess et al. (2007) förklarar att det finns en 

fin linje mellan konsumenters önskemål att bli informerade samt att de får för mycket 

information. Du et al. (2010) refererar till Forehand och Grinner (2003) som betonar 

att genom att använda både inre samt yttre drivkrafter i sin CSR kommunikation kan 

det bidra till att konsumenternas skepsis hämmas. Detta i sin tur bidrar till att 

meddelandets trovärdighet ökar samt genererar i gott rykte. Borglund et al. (2012) 

betonar för att undvika fallgropar krävs det att CSR kommuniceras med integritet 

som skapar trovärdighet hos mottagaren. 

 

Det är vanligt bland svenska företag att inte förmedla sitt hållbarhetstagande, 

förklarar Olausson (2009). Författaren förklarar sex stycken faktorer som bidrar till 

tystnaden. Den första orsaken att inte kommunicera sitt arbete är att företaget vill 
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framstå som ödmjukt. Det anses inte vara sympatisk att anse sig vara bättre än andra 

och författarna betonar likaså att det kan vara en stor risk att inte vara ödmjuk. Den 

andra faktorn som nämns av författaren är att företaget vill låta andra göra jobbet. 

Det innebär att företagens goda exempel sprids till medvetna kunder som sedan 

förmedlar ordet vidare då de enligt författaren agerar som ambassadörer. 

Ambassadörernas ord kan leda till hög trovärdighet och respekt, vilket i sin tur kan 

leda till flitiga diskussioner. Den tredje faktorn innebär att företag duckar för en 

komplex fråga, med det här menar författaren att företag anser att frågor om 

hållbarhet är komplexa, rörliga samt svåra att avgöra och åtgärda. Den fjärde faktorn 

är enligt författarna att företaget är rädda för attack. Författaren understryker att 

många företag anser att miljöarbetet som sker internt i företaget inte får samma 

riktade kritik som det miljöarbete som kommuniceras ut och att de därför avstår från 

kommunikation. Att de inte vill bryta mot lagar och regler är den näst sista faktorn. 

Författaren framhåller att de begränsningar som finns i marknadsföringslagen ligger 

till grund för en viss osäkerhet gällande kommunikation av ett företags gröna arbete. 

Ett företag behöver vara noga med hur ord används och hur de preciseras för att 

undvika missförstånd och överträdelse av lag.  Den sista faktorn är enligt författaren 

att kunderna är ointresserade eller att företaget tror det. 

 

 
3.3 Varumärke 
 
Ett varumärke innebär ett löfte, en idé och de förväntningar kunden har angående ett företag, produkt 

eller en tjänst. Begrepp som är essentiella inom kategorin varumärke är brand image, brand identity 

och positionering. I följande text kommer vi förklara innebörden av dessa begrepp samt varumärkets 

betydelse när det kommer till CSR. 

 

 

3.3.1 Varumärkets betydelse 
 
Konsumenter, anställda och aktieägare trånar alla efter något meningsfullt i sin 

konsumtion och letar efter företag som innehar trovärdiga, värdeladdade och äkta 

egenskaper förklarar Vallaster et al. (2012).  Fan (2005) förklarar att varumärken är 

en vanlig aspekt av en människas liv, inom produktion, konsumtion, mat och kläder. 

Varumärkesbyggnad handlar inte bara om att höja värdet på en produkt, utan 

numera representerar det likaså och främjar livsstilar. Dessutom kan ett varumärke 
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ses som en sorts kultur, förklarar författaren.  He och Lai (2014) framhåller att 

numera kan konsumtionsbeslut allt oftare ses som symboliska handlingar, individer 

vill uttrycka vem de är eller vem de strävar efter att vara när de väljer varumärke. 

Vallaster et al. (2012) understryker att varumärkesarbetet måste förlängas utöver 

varumärket till att inkludera tydligt definierade mål som förmedlar värde som 

överensstämmer med allmänhetens värderingar. Ghauri och Cateora (2010) 

poängterar att ledare inom företag numera har insett vikten av att använda deras 

etiska bekymmer på ett förebyggande sätt samt att dessa används som 

marknadsföringsverktyg. Varumärkesbyggnad är en viktig funktion i 

marknadsföringen förklarar Fan (2005) och tillägger att det handlar om mycket mer 

än att bara ge produkten ett namn. Författaren understryker att bygga varumärken 

på företagsnivå handlar i grunden om att utveckla och hantera relationen mellan 

organisationen och dess olika intressenter samt allmänheten. Savitz och Weber (2014) 

förklarar genom att arbeta med hållbarhet kan det bidra till att företaget får ett bättre 

rykte, de anställdas engagemang ökar, kunderna blir mer lojala samt ges möjligheten 

att bli ett av de ledande företagen på marknaden. Wheleer (2006) poängterar vikten 

av att vara ihågkommen, detta blir svårare för var dag som går. Ett starkt varumärke 

utmärker sig på en marknadsplats där konkurrensen blir allt starkare. 

 

Ett varumärke kan beskrivas på ett antal olika sätt, understryker Mårtenson (2009). 

Ett sätt som ofta används är enligt författaren att varumärket ses som produkten plus 

förpackningen tillsammans med det mervärde som ges. Wheeler (2006) framhåller att 

ett varumärke är ett löfte, en idé samt de förväntningar som kunden har om 

företaget. Det handlar om att få en kund att välja ett varumärke framför ett annat 

även om det andra varumärket är billigare, förklarar Kapferer (2008).  

 
 
3.3.2 Brand image 
 
Rindell, Strandvik och Wilén (2013) förklarar att varumärkesbyggnad i huvudsak 

handlar om att påverka konsumenten samt skapa en positiv och attraktiv bild som 

säljer. Sagar, Khandelwal, Mittal och Singh (2011) poängterar att ett starkt 

varumärke byggs på konsumentens associationer till varumärket.  Grönroos (2008) 

framhäver att brand image innebär den bild kunden har angående företagets varor 

och tjänster. Företagets brand image byggs upp hos kunden genom varje meddelande 

kunden får angående varumärket. Kapferer (2008) instämmer och förklarar att brand 
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image handlar om hur mottagaren upplever varumärket. Vidare tillägger författaren 

att alla signaler som rör varumärket som exempelvis produkter, service och 

kommunikation bidrar till varumärkets image. När det kommer till CSR och brand 

image förklarar He och Lai (2014) att vissa undersökningar tyder på att CSR 

möjligen har en så pass positiv effekt på brand image att det kan påverka kundens 

köpbeslut. Du et al. (2010) poängterar att genom att företag engagerar sig i CSR-

frågor bidrar detta till att kunderna får en bättre attityd gentemot företaget. I ett 

långsiktigt perspektiv genererar detta i starka relationer som bidrar och bygger upp 

företagets image. Savitz och Weber (2014) bekräftar detta och framhåller att företag 

som arbetar med hållbarhet kommer generera i högre vinster samt få högre 

avkastningar. Vidare betonar författarna att genom att utveckla en hållbarhetskultur 

kan det leda till att företaget skapar konkurrensfördelar på lång sikt. Popoli (2011) 

framhåller att ett varumärke måste möta kundens förväntningar och beskriver att det 

numera inte enbart handlar om att möta de synliga komponenterna av 

marknadsföringsmixen. Det räcker inte att enbart möta förväntningarna som kunden 

har angående pris, påverkan, plats och produkt utan företaget måste likväl möta 

sociala och ekonomiska aspekter som kunden identifierar sig med. Författaren 

framhåller att ett strategiskt integrerad CSR i ett företag har en stark påverkan på 

företagets brand image. 

 

Anselmsson och Johansson (2007) påpekar att tidigare forskning visar på att negativ 

information om frågor som rör CSR tenderar att stå sig starkare än positiva när 

konsumenterna gör ett val angående vilken produkt de ska köpa. Du et al. (2012) 

instämmer och förklarar att en majoritet av konsumenterna kan tänka sig byta 

varumärke, produkt eller tjänst om företaget inte arbetar med CSR. Författarna 

poängterar likaså att en stor del av konsumenter är beredda att byta från ett 

varumärke till ett annat om det andra varumärket associeras med en god sak. 

Bhattachary och Sen (2004) instämmer och tillägger att det varumärket som ersätter 

det andra måste vara likvärdigt i både pris och kvalitet för att kunden ska vara villig 

att byta. Anselmsson och Johansson (2007) förklarar att forskning likväl har visat att 

konsumenter föredrar att styra sina inköp till de företag som ses som goda 

samhällsmedborgare, tillskillnad från de företag som inte visar upp detta. 

Konsumenter tenderar likaså enligt författarna att köpa eller rekommendera 

produkter baserat på dess rykte angående ett företags beslut om att agera etiskt. 
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Således genom att vara en god samhällsmedborgare, kan företag skapa lojalitet hos 

konsumenterna samt få dem att bli varumärkesambassadörer, poängterar Du et al. 

(2010).  Att vara varumärkesambassadör kan enligt författarna innebära att 

konsumenterna är villiga att betala lite extra för produkten eller tjänsten samt att de 

har en motståndskraft om de får negativ information om företaget. Vidare handlar 

det om att konsumenterna talar positivt om företaget med bekanta, vänner och 

familj. 

 

3.3.3 Varumärkespositionering 
 
Stuart (2011) framhåller att ett hållbart varumärke definieras som ett företags 

varumärke som har hållbarhet som löfte samt ingår i företagets kärnvärde. På 

dynamiska marknader behöver företagen ofta förändra och anpassa sin identitet samt 

image, förklarar Rindell och Strandvik (2010). Stuart (2011) förklarar att de flesta 

företag förstår behovet av hållbar utveckling och gör tydliga framsteg mot detta mål. 

Som tidigare nämnt drivs företag ofta av intressenternas oro, statliga regleringar, 

logistik och upplevda konkurrensfördelar. Dock förklarar författaren att kopplingen 

mellan ett företags varumärke och hållbarhet inte alltid är tydligt i denna 

process.  Sagar et al. (2011) poängterar att på senare år har marknadsförare blivit 

mer medvetna angående hållbarhet och de är i stort sett övertygade om att det är 

essentiellt att skapa förtroende hos kunderna. Författaren har identifierat fem 

grundläggande element i varumärkespositionering, vilka är varumärkeskännedom, 

varumärkesidentitet, varumärke, varumärkets personlighet och 

varumärkeskommunikation. Författaren framhåller att det första steget inom 

varumärkespositionering är att identifiera varumärkets identitet. Detta är ett centralt 

begrepp för att bygga ett starkt varumärke som ger ett syfte och mening för 

varumärket och är således avgörande för varumärkets strategiska vision. 

 

Wheeler (2006) förklarar vikten av att investera i ett företags identitet. En identitet 

hjälper till att hantera uppfattningen kunden har om ett företag samt bidrar till att 

företaget differentierar sig från konkurrenter. Kapferer (2012) instämmer och 

förklarar att ett varumärkes identitet innefattar dess konkreta karakteristiska 

egenskaper, det inkluderar allt vad varumärket är. Identiteten byggs upp från 

företagets rötter och arv, allt som ger varumärket ett unikt anseende är betydelsefullt. 

Författaren poängterar att identiteten handlar om avsändaren och dess syfte att 
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förmedla varumärkets mening, syfte och självbild. Författaren förklarar att innan ett 

företag förmedlar sin image är det essentiellt att veta vad deras identitet står för. Det 

är av stor vikt att veta vad som ska förmedlas samt hur det ska förmedlas. 

Informationen om CSR skulle kunna utgöra en särskild grund för konsumentens 

utvärdering av varumärkesidentiteten, förklarar He och Lai (2014). Om 

konsumenten uppfattar att det finns en bristande överensstämmelse mellan sina egna 

karaktärer och varumärkets CSR-initiativ kan detta leda till att konsumenters 

intentioner att köpa varumärket kan minskas, förklarar författarna. Grönoos (2008) 

understryker att brand identity bidrar till att företag kan svara på följande frågor; 

Vilka är varumärkets vision och syfte, vad gör oss speciella, vilka behov tillfredsställer 

varumärket, vilken är vår bestående kampanj, vad innefattar våra värderingar samt 

vilka tecken finns det som gör varumärket igenkännbart. 

 

Kapferer (2012) framhåller att positionera ett varumärke handlar om att tydligt 

betona de utmärkande egenskaperna som gör det annorlunda jämfört med 

konkurrenterna. Positionering av företaget kan göras på en mängd olika sätt, betonar 

Mårtenson (2009). Författaren framhåller att positionering handlar om att ta ett 

beslut angående vilka aspekter hos varumärket som ska lyftas fram. Det viktigaste i en 

positioneringsstrategi är enligt författaren att konsumenten ska få en klar bild av vad 

varumärket står för. Borglund et al. (2008) framhåller att CSR stärker ett företags 

varumärke samt hjälper dem att leva upp till kundernas krav. Detta leder till att 

företag som arbetar med CSR ges en konkurrensfördel till andra aktörer på 

marknaden. 

 
 
3.4 Teorins betydelse  
 
Vi har i vår teoretiska referensram behandlat teorier som vi anser lämpliga för att 

svara på vår forskningsfråga. Vi valde att börja teorikapitlet med CSR då detta utgör 

grunden för vår uppsats samt för att ge läsaren en förståelse för ett begrepp som blir 

allt mer framträdande. Teorier inom området för CSR har varit relativt enkla att 

finna. Den problematik vi upplevt är att viss litteratur är publicerad för ett par år 

sedan och vi har då ställt oss frågan om förändringar inte har skett under de senaste 

åren. Således har vi kompletterat med nyare artiklar som behandlar ämnet. I teorin 

för CSR var det tydligt att de olika författarna hade en överensstämmande bild och 
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uppfattning av CSR som begrepp samt hur det kan användas i företag. Den del som 

är central och kan ses som den mest omfattande i vår teori är kommunikation. Vi 

upplevde att det fanns ett flertal artiklar inom ämnet, dock var det svårare att finna 

litteratur som behandlar CSR i kombination med kommunikation.  Angående 

författarnas samsyn upplevde vi att den skiljde sig åt till en viss del. Vi fann teorier 

som antydde både på fördelar samt nackdelar med att kommunicera ett företags 

CSR-arbete. Den största utmaningen som vi upplevt inom teorin var att finna teorier 

som kopplade samman varumärke med CSR. Vi upplevde att det fanns få teorier om 

hur CSR påverkar varumärket. Med utgångspunkt i de valda teorierna samt utifrån 

vår insamlade empiri har vi en god grund inför analysen.  
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4 Empirisk och teoretisk analys 
 

I det här kapitlet presenteras vårt empiriska material som sedan knyts samman med den tidigare 

presenterade teoretiska referensramen. Efter varje huvudrubrik finns en sammanfattning som sedan 

återkopplas i slutdiskussionen. Avslutningsvis presenteras respondenternas tankar kring hur CSR 

kommer utvecklas i framtiden. 

 

Nedan kommer en kort beskrivning av de respondenter som bidragit med sin 

uppfattning och kunskap kring ämnet. 

 

• Jonna Burman - CSR Coordinator på NilsonGroup (2014-04-25) 

• Karolina Dubowicz - Hallvarsson & Halvarsson (2014-04-25) 

• Henrik Lindholm - CSR Manager på Nudie Jeans (2014-04-28) 

• Fredrik Björk - Doktorand i historia & adjunkt i miljövetenskap  

(2014-04-28) 

• Anne-Marie Blad - Reklamchef på KappAhl (2014-04-29) 

• Stefan Thor - Ställföreträdande butikschef Åhléns, Kalmar (2014-05-06) 

• Åsa Reimbertsson - Butikschef Lindex, Kalmar (2014-05-07) 

 

De huvudrubriker som infinner sig i den teoretiska och empiriska analysen är de 

samma som förkommer i teorikapitlet, detta för att få en tydligt genomgående 

struktur i uppsatsen. Huvudrubrikerna är Corporate Social Responsibility, 

kommunikation och varumärke. Dessutom tillkommer en huvudrubrik, vilken är 

framtiden. De underrubriker vi sedan valt att använda är anpassade efter den 

insamlade empirin och skiljer sig därmed från föregående kapitel. Underrubrikerna i 

kapitlet är betydelsen av CSR, konsumentens engagemang, vikten av att 

kommunicera, intern kommunikation, befinn dig där kunden är, balans i 

kommunikationen, varumärkets image och identitet och företagets värdering.  
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4.1 Corporate Social Responsibility  
 
4.1.1 Betydelsen av CSR  
 
Björk berättar att branschen för kläder och skor inom detaljhandeln är ett område 

där frågan om samhällsansvar blivit allt mer framträdande. Dubowicz förklarar att 

CSR är ett dynamiskt område där fler företag ägnar sig åt att jobba i de här banorna, 

vilket Borglund et al. (2012) instämmer med då författarna påpekar att företag 

oavsett bransch engagerar sig i CSR-frågor.  Dessutom har Dubowicz fått 

uppfattningen att CSR börjar bli en form av normalisering, där hållbarhet är ett givet 

område för företag att ägna sig åt. Wang och Anderson (2011) framhåller att CSR 

idag är en avgörande faktor för ett företags framgång, samtidigt som Savitz och 

Weber (2014) poängterar att hållbarhetsfrågan idag är viktigare än den någonsin 

varit tidigare. Lindholm nämner att de redan vid grundandet av företaget hade 

visioner och idéer om att företaget skulle drivas på ett schysst sätt. Det strukturerade 

CSR-arbetet har sedan kommit till efterhand och att de numera har en anställd som 

arbetar heltid med CSR. 

 

Anledningar till att företag arbetar med CSR kan enligt Borglund et al. (2008) och 

Jutterström och Norberg (2011) bero på kundernas ökade engagemang för ämnet, 

dessutom förklarar Borglund et al. (2008) att det kan bero på krav från investerare. 

Respondenterna är eniga om att förändringar har skett. Thor berättar att han tror att 

förändringen beror på att det finns ett tryck från omvärlden. Han menar på att 

företag, speciellt inom handeln, har ögonen på sig. Dubowicz instämmer då hon 

anser att intresset för CSR dels har ökat då omvärlden har förändrats. Dessutom 

upplever hon att ett ökat intresse kan bero på att synen på vad ett bolag ska ägna sig 

åt har ändrats samt att intressenterna kräver mer av ett företag för att de ska 

uppfattas som seriöst och trovärdigt. Det här är något Jutterström och Norberg 

(2011) instämmer med, de framhåller att CSR ibland används av företag för att 

tilltala ansvarstagande konsumenter då denna grupp hela tiden växer. Blad berättar 

att hon har märkt skillnader och förändringar inom CSR, då hon idag menar att det 

finns en större och djupare fokusering på CSR-frågor totalt sätt.  Burman ser även 

hon skillnader inom arbetet för CSR, hon förklarar att deras statistik tyder på att det 

skett förändringar genom åren. Hon tillägger dessutom att hon ser klara förbättringar 

hos de leverantörer de arbetar tillsammans med. Något Reimbertsson förklarar är att 
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hon sett stora skillnader på sortimentet av kravmärkta och ekologiska produkter, från 

att det funnits några enstaka plagg till att det nu finns hundratals plagg att erbjuda. 

Lindholm nämner att de förändringar han lagt märke till är att arbetet med CSR har 

systematiserats mer och mer, vilket har bidragit till att det är lättare att följa upp 

arbetet. Inom forskningsområdet förklarar Björk att det definitivt skett en förändring 

samt att det finns ett ökat intresse för frågor som rör CSR.  

 

Grafström et al. (2008) framhåller att både företag och aktörer har olika 

uppfattningar om socialt ansvarstagande och hur arbetet sker. Företag inom 

detaljhandeln tar socialt ansvar på en mängd olika sätt, förklarar Levy och Weitz 

(2012). Blad poängterar att de ska ha ett hållbarhetsarbete som säkrar planetens 

framtid. Hon menar att de tänker på att värna om miljön vid framställningen av 

plagg.  Dessutom förklarar hon betydelsen av att säkerställa att kontrakterade 

fabriker inte använder farliga ämnen eller likande. Savitz och Weber (2014) 

understryker att det är av stor vikt att företag numera måste ta ett ansvar för de 

aktiviteter som berör leverantörer, samhälle och människor. Persson och Hemberg 

(2010) är inne på samma spår och betonar att hållbarhet kan innebära att företag 

skapar en bra livssituation för de människor i de länder de är verksamma i. Thor 

beskriver att de arbetar hårt med hållbarhet på alla plan, där en aspekt är miljö. 

Vidare berättar han att de har en stor del av sin produktion i andra länder, vilket har 

bidragit till att de ställer hårda krav på arbetsförhållanden.  

 

Dubowicz berättar att frågor angående leverantörsledet är en viktig branschfråga, 

men att ambitionsnivån och resurserna skiljer sig åt mellan företag. Dessutom 

förklarar hon att det är få som har egen tillverkning och att många väljer att köpa in 

varor från låglöneländer, vilket Grafström et al. (2008) och Weele (2010) instämmer 

med. Vidare beskriver Weele (2010) att företag lägger sin produktion i 

lågkostnadsländer för att sänka sina kostnader. Burman förklarar att de inte har 

något ägandeskap i fabriker utan att de arbetar tillsammans med dem. Hon förklarar 

att de har produktionskontor i Kina där de har en egen coach som besöker 

fabrikerna och genomför inspektioner.  De coachar fabrikerna genom deras besök, 

detta för att de anställda ska få bättre arbetsförhållanden.  
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“Vi vill ha bättre arbetsförhållande för arbetarna i fabriken, samt att vi vill ha en bra kvalitet på 

våra produkter.” 

Jonna Burman (2014-04-25) 

 

Blad förklarar att deras CSR-arbete är en del av företagets värdegrund. Borglund et 

al. (2008) beskriver vikten av att CSR ska genomsyra ett företags aktiviteter samt vara 

en del av deras värdegrund. Vidare förklarar Blad att de på inköpssidan fokuserar 

mycket på frågor inom CSR och hon förklarar att en stor del av sortimentet består av 

miljöcertifierade plagg. Löhman och Steinholtz (2003) understryker att det är av stor 

vikt att företag har regler angående inköp så de tar hänsyn till miljö och sociala 

frågor.  

 

Lindholm berättar att deras jeans idag består av 100 procent ekologisk bomull, 

dessutom förklarar han att de har en kollektion med namn The Backbone som består 

av 100 procent rättvisemärkt och ekologisk bomull. Dock förklarar Lindholm att det 

ibland är svårt att få tillgång till ekologisk bomull i alla produkter men att det är 

något de strävar mot. Reimbertsson nämner att de använder ekologisk bomull främst 

i strumpor och underkläder, men att det även används mycket i deras baskollektion. 

Blad berättar att det har otroligt mycket ekologisk bomull i deras basutbud vilket 

finns att tillgå inom affärsområdena för exempelvis underkläder, dam, barn och herr. 

Dessutom förklarar hon att de ibland har kollektioner utöver det vanliga sortimentet, 

hon nämner att det just nu finns en kollektion ute där polyester har framställts genom 

återvinning av främst gamla petflaskor. Blad påpekar att de försöker ha ett 

hållbarhetsarbete oavsett kollektion. Vidare förklarar hon att de har ökat graden på 

att betona hållbart mode i deras kommunikation till kunden. Reimbertsson förklarar 

likaså att de använder gamla petflaskor vid tillverkning av deras strumpbyxor. Thor 

förklarar att de på vissa varuhus har kampanjer där kunder kan lämna in gamla 

kläder för återvinning. Han tillägger att när de har haft dessa kampanjer har kunder 

visat ett stort intresse för detta. 

 

4.1.2 Konsumentens engagemang  
 
Jutterström och Norberg (2011) poängterar att allt fler konsumenter föredrar 

produkter från företag som tagit ett utökat samhällsansvar. Grafström et al. (2008) 

anser att en bidragande faktor till att konsumenter är mer engagerade idag beror på 
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att de är medvetna av de rådande arbetsförhållandena. Att det finns ett ökat intresse 

hos konsumenterna är något både Burman och Thor uppmärksammat.  Vidare 

berättar Thor att det är konsumenterna idag som sätter upp kraven, då han dagligen 

får frågor inom området, vilket tyder på att medvetenheten hos konsumenterna har 

ökat. Wiese et al. (2012) understryker att konsumenternas förändrade beteende har 

medfört att detaljhandelsföretag visar ett större engagemang för hållbarhet och 

sociala frågor. Det här är något Blad inte lagt märke till i så stor uträckning, då hon 

önskar att efterfrågan hos konsumenterna varit större. Att konsumenter ställer frågor 

angående hållbarhet är inget Reimbertsson heller märkt av i så stor utsträckning, 

utan hon menar på att konsumenter ställde fler frågor för ungefär fem till sex år 

sedan. Hon tror att frågorna uteblivit då kunder är positiva till att företag arbetar 

med hållbarhet och har gjort det under en lång tid. Enligt Lindholm bryr sig de flesta 

konsumenter inte om CSR utan de engagerar sig istället i enskilda frågor, exempelvis 

kan de bry sig om ekologisk bomull, arbetsförhållanden eller kemikalier.  

 

Björk är osäker på om konsumenter är mer engagerade idag gällande 

hållbarhetsfrågor än tidigare. Vidare berättar han att det finns mer information att 

tillgå för konsumenterna, dock anser han att denna information kan vara relativt svår 

att bedöma och värdera källkritiskt. Det Björk förklarar är något Morsing och 

Beckmann (2006) instämmer med, det finns enligt författarna olika nivåer när det 

gäller konsumentens medvetenhet. Författarna förklarar att en nivå innebär att det är 

svårt att engagera de konsumenter som är intresserade i frågan, men är förvirrade av 

den bristfälliga vägledningen och motsägelsefulla informationen som kan finnas.   

 

 

Något som har varit påtagligt är att företag idag arbetar med CSR samt anser det 

som ett viktigt område att arbeta inom, vi kan konstatera detta då empirin tydligt 

överensstämmer med teorin. Vidare kan vi urskilja ett flertal olika sätt som företag 

arbetar på vilka är fabrikskontroller, säkerställa arbetsförhållanden, användning av 

ekologisk bomull samt återvinning av material. Något som däremot har varit svårt att 

urskilja är om konsumenter är mer medvetna eller inte. Det här baserar vi på att 

teorin tyder på att medvetenheten har ökat samtidigt som respondenterna är oeniga 

över konsumenternas engagemang.  
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4.2 Kommunikation  
 
4.2.1 Vikten av att kommunicera   
 
Nielsen och Thomsen (2007) anser att de nya kraven angående ett företags 

transparens och ansvarsskyldighet har bidragit till att företag arbetar mer med socialt 

ansvar. Zeik (2009) förklarar dock att det inte räcker med att företag arbetar med 

CSR utan de bör även kommunicera ut det till de viktigaste intressenterna. Burman 

menar att det är av stor betydelse att kommunicera CSR till konsumenter samt att 

vara transparanta, således kan kunderna få den information de söker. Blad anser 

även hon att det är viktigt att kommunicera ett företags arbete inom CSR till 

konsumenter, hon beskriver att det är en del av hela deras plan. Dubowicz förklarar 

att konsumenter idag är intresserad av helheten, det vill säga att de inte endast vill 

veta om produkten i sig och vad den kostar utan de vill även ha information om hur 

bland annat produkten framställts. Dock upplever hon att det finns ett gap då hon 

menar att konsumenter inte får tillgång till den fullständiga produktdeklarationen, 

exempelvis vilken påverkan produkten har på miljön. Vidare berättar hon att 

intresset för detta givetvis skiljer sig åt mellan konsumenter.  

Burman förklarar att de märkt att kunder undrar och ställer frågor angående 

hållbarhet. Frågorna har bidragit till att företaget sedan år 2008 har upprätthållit en 

hållbarhetsrapport som finns tillgänglig för intressenter som efterfrågar denna typ av 

information. Junior et al. (2014) framhåller att hållbarhetsredovisningar är ett sätt 

som företag använder för att möta intressenternas engagemang. Burman framhåller 

att det här är en stor del i deras arbete och nämner att de ger information om detta 

genom hållbarhetsrapporten på deras hemsida samt ute i butikerna. Blad och 

Reimbertsson förklarar att de likaså använder en hållbarhetsrapport för att 

kommunicera, denna finns tillgänglig på företagens hemsida där kunden kan ta del 

av informationen. Dessutom förklarar Reimbertsson att det finns rapporter ute från 

tidigare år angående hållbarhet som kunden kan ta del av. Persson och Hemberg 

(2010) understryker att många större företag ofta använder sig av en 

hållbarhetsdeklaration, vilket respondenternas svar tyder på. Dock beskriver 

Borglund et al. (2012) att om företag enbart använder sig av hållbarhetsrapporten, 

måste företaget ställa sig frågan om informationen är riktad till rätt målgrupp. 

Dubowicz anser att en hållbarhetsredovisning inte bör vara förstahandsvalet när ett 
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företag ska förmedla hållbarhet till sina konsumenter. Vidare förklarar hon att en 

hållbarhetsredovisning bör vara begriplig för alla. Hon tillägger att 

hållbarhetskommunikationen bör målgruppsanpassas, detta då en redovisning inte är 

den ultimata kommunikationen för genomsnittskonsumenten. Lindholm framhåller 

att de främst kommunicerar sitt arbete på deras hemsida samt att de använder en 

Production Guide. Guiden visar resultaten för alla fabrikskontroller samt framhåller 

var plaggen är tillverkade. Lindholm förklarar att de är unika med att ha den här 

typen av information.  

 
4.2.2 Intern kommunikation  
 
Dawkins (2004) poängterar vikten av att de anställda som möter kunden besitter den 

kunskap som behövs för att förmedla ett företags ansvarstagande. Burman förklarar 

att personalen som arbetar i butikerna har information angående företagets 

hållbarhet då de i varje butik har en hållbarhetsrapport tillgänglig för personalen. 

Vidare påpekar hon att de kommunicerar internt till personalen, exempelvis har de 

ett intranät där de kan ta del av aktuell information. Hon berättar dessutom att de på 

företaget har interna utbildningar som blivit aktuella på senare år. Under år 2012 

utbildades all personal i regionerna Sverige och Norge i frågor gällande hållbarhet. 

Frågor som berördes var bland annat vad som händer i företaget samt hur företaget 

tänker inför framtiden gällande frågorna. Burman anser att de gör ett bra arbete 

inom området och berättar att det är av stor vikt att personalen får kunskap om vad 

de faktiskt arbetar med. Borglund et al. (2012) påpekar vikten av utbildning i 

detaljhandeln inom etik och CSR som en viktigt grundläggande del som utvecklas allt 

mer. Författarna tillägger att medarbetarna bör ha kunskap om vad företaget gör i 

dessa frågor samt så är det betydelsefullt om personalen kan svara på frågor inom 

området. Björk anser att det inte räcker med att endast berätta för de anställda om 

att företaget arbetar med socialt ansvar. Han menar att det är betydelsefullt att få de 

anställda delaktiga i diskussioner samt ta vara på deras kunskaper och erfarenheter.   

 

Waltin och Rawlis (2011) understryker att om företag engagerar de anställda i CSR 

från grunden kommer det gynna alla parter. Blad berättar att information angående 

hållbarhet går ner genom alla led i företaget. Hon förklarar att informationen sprids 

via landschefer, regionchefer, butikschefer och slutligen till personal i butik. 

Reimbertsson förklarar att så fort det kommer in något nytt inom CSR informeras 
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personalen om detta. Hon framhåller att informationen sprids via intranätet samt 

genom de personalmöten som sker en gång i månaden. På senare år har de anställdas 

betydelse för att skapa, förstärka och reproducera företagets varumärke genom deras 

vardagliga handlingar fått en allt större betydelse, förklarar Falkenheimer och Heide 

(2014). Lindholm förklarar, då de är ett litet företag sker kommunikationen om CSR 

och förändringar via mail internt inom företaget. Han tillägger vidare att 

kommunikation inom området sker på personaldagar och informationsträffar. 

Borglund et al. (2012) framhåller vikten av att medarbetarna är medvetna om vad 

företaget arbetar med inom CSR samt vad som förväntas av dem. Thor berättar att 

alla varuhus har personalmöten varje månad där hållbarhet är en punkt som tas upp, 

dessutom förklarar han att personalen alltid har tillgång till den senaste rapporten 

som kommer från hållbarhetsavdelningen. Dawkins (2004) tydliggör att det är mer 

trovärdigt om kunden får informationen från en anställd, än om kunden får 

informationen ur en broschyr eller från någon annan informationskälla.  

 

”Jag tror att kunden uppskattar om man kan svara för sig när frågorna ställs. Just den muntliga 

biten är nog viktig.” 

Stefan Thor (2014-05-06) 

 

Dubowicz anser att avsändaren spelaren stor roll samt att det varit en del av 

branschens utmaning. Hon förklarar att företag ofta har många anställda i butiken 

och att det ofta är hög personalomsättning. Det här medför att det är svårt att bygga 

någon form av kunskapsnivå gällande hållbarhet. Hon tillägger att det kan ses som en 

utmaning att få personalstyrkan att bli bra ambassadörer. Falkenheimer och Heide 

(2014) betonar att de anställda är företagets viktigaste budbärare och i bästa fall dess 

främsta ambassadörer.  

 
 
4.2.3 Befinn dig där kunden är  
 
Du et al. (2010) poängterar vikten av att dra nytta av företagets CSR-strategier för att 

skapa en medvetenhet hos kunden. Ett företag bör ha i åtanke om vad som ska 

kommuniceras och vart budskapet ska meddelas. Dubowicz påpekar att de kanaler 

som hon tror på är butiken samt webbshopen. För att nå ut med budskapet anser 

hon att informationen bör finnas där kunden befinner sig, exempelvis där kunden gör 

sin research och där de fattar sitt köpbeslut. Vidare förklarar hon att det mest 
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relevanta och lyckade sättet att nå ut med information, är att kommunicera där 

konsumenten redan befinner sig samt att göra det så enkelt som möjligt för 

konsumenten att finna informationen. Blad berättar att företaget använder sig av 

kommunikationsplattformar för att bland annat kommunicera ut sitt 

hållbarhetstagande. Ett exempel är att de har en kollektion som heter Newbie som är 

för nyfödda, vilket medför att de kommunicerar på de plattformar där nyblivna 

föräldrar rör sig. Blad tillägger att de kommunicerar miljöplagg men naturligtvis 

kommunicerar de likaså helheten för företaget.  

 

”Konsumenten ska inte behöva gå en omväg för att få svar på de här frågorna, utan de ska serveras 

där konsumenterna är.” 

Karolina Dubowicz (2014-04-25) 

 
Burman hoppas att kanalerna de använder för att kommunicera sitt CSR-arbete når 

ut till kunden. Till skillnad från Dubowicz anser Burman att kunden måste ha ett 

visst intresse för att söka upp den här informationen. Morsing och Beckmann (2006) 

poängterar att de konsumenter som söker information angående CSR, förmodligen 

är de konsumenter som kommer vara mest mottagliga för den strategiska 

kommunikationen gällande CSR.  

 

Blad förklarar att hon ser en tydlig förändring samt att de i allt högre grad väljer att 

använda vissa medier när de kommunicerar. Hon tillägger att 

digitalkommunikationen hela tiden ökar, samtidigt som det är viktigt att veta vilka 

kunder som rör sig offline och vilka som rör sig online. Hon tillägger att de försöker 

förflytta sig till att snarare använda digitalkommunikation, således kommer inte lika 

mycket material att förbrukas. För att skapa en framgångsrik kommunikation bör det 

finnas ett utbyte av information, förklarar Mårtenson (2009). För att kommunicera 

CSR mot sin målgrupp har det blivit allt vanligare att företag använder Internet som 

kommunikationskanal, poängterar Dawkins (2004). Lindström berättar att de 

förmedlar företagets hållbarhetsarbete på sin hemsida och för att göra det tydligt för 

kunden använder de sig av sin Production Guide som visar var plagget har 

producerats. Dessutom när kunden besöker deras webbshop kan denne ta del av 

information gällande varje enskild produkts material samt var den är tillverkad. 

Holmström (2010) och Wikberg framhåller fördelen med att kommunicera på 
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företagets hemsida. Författarna poängterar att då kunden självmant valt att besöka 

hemsidan bidrar detta till att kunden är mer mottaglig för att ta till sig budskapet. 

Björk berättar att när det gäller att kommunicera CSR, handlar det om hur företaget 

ska nu ut med sitt budskap.  

 

Sociala medier har resulterat i en unik kommunikationsstrategi där företag enkelt kan 

skapa och upprätthålla en dialog med deras kunder, poängterar Falkenheimer och 

Heide (2011). Att kommunicera genom sociala medier har enligt Björk bidragit till att 

det skapas en ny typ av dialog mellan ett företag och dess kunder. Colleoni (2013) är 

inne på samma spår och förklarar att kunden inte längre är en passiv mottagare utan 

numera kan delta på ett helt annat sätt. Björk tillägger att kommunikation handlar 

om att företag öppnar och utvecklar kanaler för att skapa en interaktiv dialog med 

kunder, han har uppfattningen att en del företag börjar laborera med detta. Carlsson 

(2010) understryker att sociala medier bör användas för att bygga relationer, skapa 

förtroende samt öppna upp för dialog.  Schmeltz (2012) poängterar att företag allt 

oftare byter ut den klassiska envägskommunikationen mot tvåvägskommunikation, 

vilket kan leda till en starkare relation mellan parterna. Björk påpekar att det är 

relativt vanligt att företag använder sociala medier för att kommunicera deras arbete 

med CSR. Han förklarar att företag framförallt använder sig av Facebook, Twitter 

och Instagram för att kommunicera. Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) framhåller 

att det är av stor betydelse för företag att dra nytta av fördelarna med sociala medier. 

Författarna betonar att det är essentiellt att starta samt delta i kundkonversationer. 

Blad förklarar att de använder sig av sociala medier i stor utsträckning för att 

kommunicera, framförallt genom Facebook. Burman förklarar att de inte använder 

sociala medier för att kommunicera CSR, dock tillägger hon att detta är något de 

strävar efter men att de inte hunnit bygga upp en plattform för den delen. Dubowicz 

anser att sociala medier, på ett övergripande plan, lämpar sig för att skapa en dialog 

med konsumenter. Vidare förklarar hon att företag bör kommunicera hållbarhet i 

sociala medier, men det gäller som i alla andra lägen, att skräddarsy 

kommunikationen på rätt sätt.  

 

Dubowicz anser att det inte finns en bästa kanal för att nå ut med CSR till 

konsumenter. Hon påpekar att om en kund vill göra ett medvetet val, där plagget ska 

tillverkas på ett socialt och miljömässigt sätt samt bidra till så liten skada som möjligt 
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på miljön, är det valet idag svårt att göra som konsument. Hon menar att det inte är 

kanalen som är problemet idag, utan att det är budskapet eller meddelandet som 

sänds ut. 

 

”Det är konsumentupplysningen som är det kniviga, kanalerna finns ju redan, det är ju bara att 

välja.” 

Karolina Dubowicz (2014-04-25) 

 

Blad beskriver att de har egna kanaler där de informerar om de olika delarna, hon 

nämner deras KappAhl-klubb som ett exempel, vilket är en del av företagets CRM. 

Reimbertsson och Thor beskriver båda att de använder sig av kundklubbar för att nå 

ut med information till deras medlemmar. Holmström och Wikberg (2010) förklarar 

att företag vanligtvis har någon form av CRM i organisationen. De beskriver 

kundklubbar som ett lojalitetsprogram där olika åtgärder finns samlade. Thor 

tillägger att de använder sin kundklubb för att stämma av med medlemmarna om 

vissa frågor, enkäter skickas ut till vissa kunder, vilka är frivilliga att fylla i. Genom 

kundklubbar försöker företag skapa långvariga relationer, förklarar Storbacka och 

Lehtinen (2000). Dessutom förklarar författarna att företag kan dra nytta av lärandet 

från kunder så de vet vad som kan förbättras.  

 

Löhman och Steinholtz (2003) understryker vikten av att företag utbildar sina 

konsumenter för att de ska få kunskap om hur produkten ska användas och skötas på 

bästa sätt. Lindholm berättar att de arbetar på det här sättet och förklarar vikten av 

att kommunicera hur företaget tar ansvar samt hur konsumenten kan ta ansvar. Han 

nämner att de kommunicerar hållbarhet i butiken där det framgår exempelvis hur 

kunden ska tvätta kläderna, att de ska laga kläderna samt att när de väl går sönder 

och inte kan lagas att kunden då lämnar in plagget så att det kan återvinnas. Vidare 

beskriver han att de kunder som köper ett par jeans från sortimentet får med en 

broschyr angående företagets arbete om miljön, hållbarhet och arbetsmiljö. Denna 

broschyr är placerad i bakfickan. Blad framhåller att de informerar deras kunder om 

hållbar produktion, dessutom informerar de kunden om hur de ska sköta plaggen för 

att öka dess livslängd.  
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”Det är ju väldigt aktivt att kommunicera mot konsument hur de ska använda produkten och hur de 

minskar miljöbelastningen i användarfasen.” 

Henrik Lindholm (2014-04-28) 

 

Det finns ett flertal sätt att kommunicera företagets meddelanden till kunden, vanliga 

kommunikationsverktyg som företag använder är broschyrer, produktetiketter och 

paketering (European Commission u.å.). Thor beskriver att de i butik kommunicerar 

vilka plagg och produkter som är miljövänliga med hjälp av skyltning. Det här är 

något Bitner (1992) förklarar som en del av den funktionella aspekten i 

servicelandskapet, författaren framhåller att genom skyltar och inredning kan 

kundens upplevelse förenklas. Vidare framhåller Thor att det som är miljövänligt 

eller ekologiskt antingen är märkt på produkten eller att det visas med skyltar på 

hyllan. Det här bidrar enligt Thor till att kunder kan se att de kan göra ett bra val. 

Kunderna är ofta intresserade om produkten är grön, att den är grön kan exempelvis 

innebära att den är gjord av återvunnet material alternativt att den är ekologiskt 

producerad (European Commission u.å.). Genom att företag kommunicerar genom 

etiketter eller förpackningar kan göra en stor skillnad för företagets kunder. 

Reimbertsson förklarar att de likaså använder sig av märkningar i forma av olika 

lappar för att informera kunden om vilka plagg som är miljövänligt producerade. 

Vidare beskriver hon att det finns en broschyr angående företagets hållbarhetsarbete, 

vilken de ibland har synlig framme vid kassan eller delar ut den till de kunder som 

efterfrågar denna typ av information.  

 

4.2.4 Balans i kommunikationen  
 
Bhattacharya och Sen (2004) framhåller att kunder är de som är mest 

misstänksamma mot ett företags arbete inom CSR. Burman har inte upplevt att 

kunderna är skeptiska mot företagets CSR-arbete. Hon berättar att företaget tar 

emot frågor från kunden via deras kundtjänst, frågorna vidarebefordras sedan till 

henne som hon besvarar. Burman upplever att kunderna anser informationen som 

trovärdig.  Kunder vill ofta veta vilka goda gärningar företaget gör, men enligt Du et 

al. (2010) blir kunderna snabbt misstänksamma om ett företag allt för aggressivt visar 

upp sitt arbete med CSR. Det kan ses som en stor utmaning att få kunderna mindre 

skeptiska, tillägger författarna. Blad har heller aldrig upplevt att deras kunder är 

skeptiska mot företagets CSR-arbete. Hon menar i stället att kunderna anser det 
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positivt att företaget har ett engagemang kring de här frågorna. Reimbertsson 

instämmer då hon förklarar att de enbart fått positiv respons när de väljer att 

kommunicera CSR. Thor har heller inte sett några nackdelar med att kommunicera 

CSR, han tillägger dock att företagets kundtjänst tar hand om många frågor inom 

området och kan därmed bara svara utifrån deras varuhus.  

Lindholm berättar att de inte vill att kunden i första hand ska tänka på CSR när de 

hör Nudie Jeans, utan de vill att kunden ska tänka på bra jeans. Han tillägger att 

kunden ska köpa produkten för att den är bra och snygg men att den givetvis ska vara 

schysst producerad. Vidare menar han att de måste kommunicera, men att det 

handlar om att ha en balans i kommunikationen mellan de två delarna. Fliess et al. 

(2007) instämmer och förklarar att det finns en fin linje mellan konsumenters 

önskemål att få information, samtidigt som det finns en risk att konsumenten 

upplever att informationen blir överflödig.    

Dubowicz förklarar att det ofta talas om risker med att kommunicera hållbarhet, men 

att de är förhållandevis små. Det viktiga är hur företag gör det och vad de har att 

säga. Hon menar att om företaget har bra saker att säga och om de gör det på ett bra 

sätt, tror hon att företag kan tjäna mer på att kommunicera än att inte göra det. 

Vidare framhåller Dubowicz att CSR är upplysningar som företaget är skyldig att ge 

sina konsumenter, oavsett hur bra ett företag är eller hur långt de kommit i sitt 

arbete. Olausson (2009) framhåller att det är vanligt att svenska företag inte väljer att 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Författaren tar upp sex stycken faktorer som kan 

ligga till grund att företag väljer att inte kommunicera. Björk anser att en del företag 

valt att vara tysta snarare än att tala när det gäller arbetet med CSR, detta med tanke 

på att de kan ta mer skada än vad det gynnar företaget. Björk lyfter fram att under 

den senaste tiden har det varnas mycket för Green washing. Att varna för Green 

washing innebär att ett företag ska vara försiktig med att gå ut eller använda CSR 

som en del av företagets marknadsföringsargument.  Björk förklarar om ett företags 

CSR-arbete görs på ett bra sätt, kommer budskapet nå ut till kunderna oavsett om 

företaget marknadsför det eller inte.  
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4.3 Varumärke 
 
4.3.1 Varumärkets image och identitet  
 
Sagar et al. (2011) poängterar att ett starkt varumärke skapas genom konsumentens 

associationer till varumärket, Kapferer (2008) tillägger att brand image innebär hur 

kunden upplever varumärket. Blad berättar att hon tror att CSR påverkar 

varumärkets image. Hon förklarar dessutom att som konsument vill man känna 

tillhörighet till ett varumärke, och således är det viktigt för företag att vara valbara för 

konsumenten.  Dubowicz berättar att varumärken har olika förmåga att skapa olika 

relationer till sina konsumenter. Hon framhåller att kläder är personligt då det säger 

något om vem personen är eller vill vara, detta anser hon vara mer eller mindre 

medvetet hos människor. Fan (2005) betonar att ett varumärke främjar och 

representerar livsstilar, samtidigt som He och Lai (2014) framhåller att individer vill 

utrycka vem de är eller vill vara när de väljer varumärke. Burman tror att de kunder 

som köper skor från Better Choice kollektionen som Din Sko tillhandahåller, 

införskaffar produkten för att det är en Better Choice produkt samt att skon har rätt 

utseende. Hon menar att kunden vill identifiera sig med de här värderingarna samt 

att kunden vill göra ett bättre val och därmed köper skorna. Du et al. (2010) förklarar 

att många konsumenter kan tänka sig att byta varumärke om det andra varumärket 

associeras men en god sak.  

Vi kan konstatera att respondenterna ser vikten i att kommunicera hållbarhet till 

deras kunder. Dessutom kommunicerar företagen CSR internt, vilket bidrar till att 

personalen innehar den kunskap som kunden efterfrågar. Dock har det framkommit 

att kommunikationen måste ske på ett sätt som är tydligt samt lätt att förstå för 

kunden. Det mest framträdande är att kommunikationen från företagets sida 

vanligtvist sker genom deras hållbarhetsrapport som de tillhandahåller intressenter. 

Vidare har det blivit uppenbart att användningen av hemsidor sker i relativt stor 

utsträckning, samtidigt som sociala medier är under utveckling. En aspekt som vi 

upplevt som viktig är att kommunikationen bör ske där kunden befinner sig, således 

slipper kunden gå en omväg för att ta del av informationen.  
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Dubowicz tror att CSR påverkar företagets image. Hon beskriver att allting ett 

företag gör och säger eller det de väljer att inte uttala sig om påverkar hur ett företag 

uppfattas. Om ett företag vill att CSR ska ha en effekt behöver de låta CSR-arbetet 

synas. He och Lai (2014) poängterar att CSR kan ha en så pass positiv effekt på 

brand image att det kan påverka kundens köpbeslut. Björk anser att CSR kan ha en 

stor påverkan på kundens bild av ett varumärke. Han tillägger att det både finns 

positiva samt negativa sidor med detta, om företag tagit ett stort ansvar som 

förknippas positivt med deras ansvarstagande kommer de säkerligen finnas kvar i 

kundens medvetande. Samtidigt som han framhåller att ett företag väldigt snabbt kan 

förlora det uppbyggda förtroendet om det visar sig att de inte tar det ansvar de lovat.  

”För att det som inte syns och det som inte hörs, det finns ju inte i konsumentens ögon.” 

Karolina Dubowicz (2014-04-25) 

Björk förklarar att det finns företag som använder CSR som en del av deras 

varumärkesbyggnad samt att det naturligtvis finns risker med detta. Stuart (2011) 

poängterar att många företag idag förstår behovet av att arbeta med hållbarhet i 

företaget. Författaren poängterar likaså att många företag gör tydliga framsteg mot 

detta mål. Reimbertsson förklarar att CSR involveras mer och mer i deras 

varumärkesbyggnad inom företaget. Vidare tror hon att CSR påverkar varumärkets 

image då det speglar att det är ett bra företag som tänker på miljön. Genom att 

företag visar ett intresse för frågor inom CSR kan detta generera i att kunden får en 

bättre attityd mot företaget, förklarar Du et al. (2010).  Dessutom i ett långsiktigt 

perspektiv kan detta bidra till starka relationer samt att det bygger upp ett företags 

image. Thor berättar att hållbarhet finns med som en del av deras 

varumärkesbyggnad. Vidare beskriver han att de har ökat sin försäljning genom att 

de marknadsför sitt arbete med CSR. Marknadsförare har på senare år blivit mer 

medvetna av betydelsen att använda hållbarhet för att skapa förtroende hos 

kunderna, förklarar Sagar et al. (2011).  

Lindholm framhåller att de inte använder CSR som begrepp, utan att de istället 

exempelvis nämner att de har 100 procent ekologisk bomull i jeansen som en del av 

deras varumärkesbyggnad. Vidare berättar Lindholm att de lyfter fram bomullen 

som en egenskap när de marknadsför varumärket. Han förklarar att de är helt öppna 

med var och hur produktionen sker. Dessutom lyfter han återigen fram deras 

Production Guide, han framhåller att det här inte är något som är unikt men att det 
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är ovanligt samt väldigt konkret, därför försöker de använda sig av detta i deras 

marknadsföring. Blad förklarar att de bland annat använder något som heter Future, 

Friendly, Fashion by KappAhl för att bygga upp varumärket. Future handlar om att 

ta ansvar för planeten, Friendly handlar om att de vill bygga långvariga relationer 

vilket innefattar sociala delar. Den tredje delen som är Fashion är att många 

människor ska få värde för pengarna samt att företaget tar ansvar vid framställanden 

av plaggen som säljs i butik. Vidare berättar Blad att KappAhl verkar för hållbart 

mode.  

Lindholm anser att kundens bild av varumärket kan påverkas av deras 

hållbarhetsarbete. Han tillägger att företaget väljer att kommunicera och lägga fokus 

på konkreta saker som de uppnått, exempelvis att kunden kan se att produkten är 

tillverkad under bra förhållanden. Det här bidrar till att kunden får en positiv bild av 

företaget, förklarar Lindholm. Det här instämmer Rindell et al. (2013) med då 

författarna förklarar att varumärkesbyggnad handlar om att skapa en positiv och 

attraktiv bild som säljer. Lindholm påpekar dock att om ett företag är vagt med sina 

påståenden och inte kan stödja dem kommer detta generera i negativ publicitet.  

 
4.1.2 Företagets värderingar   
 
Löhman och Steinholtz (2003) understryker att det är essentiellt för företag att 

förmedla faktorer samt framhålla värderingar som kunden kan och vill identifiera sig 

med. Det här är något Blad anser som viktigt, hon förklarar vikten av att 

konsumenter kan identifiera sig med företagets värderingar. Dessutom tillägger hon 

för att kunden ska kunna identifiera sig med ett företag måste informationen vara lätt 

att förstå för kunden. Thor anser likaså att det är viktigt att kunden kan identifiera sig 

med företagets värderingar. Han beskriver att konsumenter vill veta vad de handlar 

samt vilka värderingar de som tillverkat produkten har. Varumärkesarbetet måste 

inkludera tydligt definierade mål som förmedlar värde samt att dessa 

överensstämmer med allmänhetens värderingar, framhåller Vallaster et al. (2012). 

Burman anser att kunden givetvis ska kunna identifiera sig med ett företags 

värderingar. Hon beskriver att deras kärnvärden är KENT, vilket står för kund, 

enkelt, nytt och tillit. Detta är något som likaså finns med i deras hållbarhetsrapport. 

Hon förklarar att deras värden alltid är inkorporerade i beslut och underlag som tas 

för större förändringar. 
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”Man får prata till kund så kund förstår, och då gäller det att man väljer ord eller sådant som är 

enkelt att förstå. För CSR i sig om man bara skriver CSR, är inte publikt, lättförståeligt.” 

Anne-Marie Blad (2014-04-29) 

 

För att ta reda på hur kunden upplever varumärket berättar Blad att de gör 

kundundersökningar. Hon förklarar att de har intervjuer som går under något som 

kallas Score Card. I detta Score Card ingår olika delar, de tar bland annat reda på 

kundnöjdhetsindex samt tar tempen på vad kunderna tycker om varumärket. Thor 

beskriver att de likaså gör kundundersökningar. Kundundersökningarna sker genom 

deras kundklubb, som består av företagets trognaste kunder. Genom kundklubben 

blir några av kunderna tillfrågade att vara med, antingen att medverka i en panel 

eller genom att svara på enkäter. Undersökningarna genomförs rätt ofta och kunden 

får själv bestämma om den vill delta eller inte. Reimbertsson förklarar likaså att de 

använder sig av deras kundklubb för att ta reda på hur kunden upplever varumärket. 

Burman beskriver att de inte gör några kundundersökningar centralt på 

NilsonGroup, men hon vet att affärsområdena som ingår i NilsonGroup gör 

undersökningar för att ta reda på kundens åsikt.  

 
 
4.4 Framtiden 
 

Dubowicz anser att CSR kommer normaliseras ännu mer i framtiden. Hon menar 

att vad som är normalt för ett företag att befatta sig med förändras över tiden, men 

hon har uppfattningen att företag kommer få det mer eller mindre på sin agenda. 

Dessutom hoppas hon att arbetet som idag sker på frivillig basis kommer att 

Det har tydligt framkommit att respondenterna är eniga om att CSR kan bidra till att 

kundens bild av ett varumärke förändras. Samtidigt har det visat sig att det kan ses 

som en fördel om ett företags värderingar stämmer överens med kundens. Det har 

likaså framkommit genom både teori samt empiri att kunden vill kunna identifiera sig 

med varumärket och vad de står för. Vi har upplevt att företag till viss del använder 

CSR som en del av deras varumärkesbyggnad, men att detta inte är allt för 

utmärkande hos alla företag.  Således kan frågan ställas om företag är medvetna om 

vikten av att inkludera CSR som en del av deras varumärke och värdegrund.  
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omvandlas till hårdare krav eller lagstiftning. Dessutom tror hon att företag kommer 

få ta mer ansvar och inte mindre när det handlar om CSR. Vidare menar hon att 

företag kommer att ställas inför nya utmaningar, både med att omvärlden förändras 

samt att företag själva förändras. I takt med att företag växer eller går in på nya 

marknader menar hon att företag kommer få nya frågor på köpet.  

Reimbertsson anser att CSR kommer bli en allt viktigare fråga i framtiden. Hon 

menar att arbetet kommer utvecklas genom att det blir ännu mer ekologisk bomull 

och att företag och konsumenter återvinner mer. Lindholm tror att något som 

kommer utvecklas inom detaljhandeln är att varje individuellt företag kommer ta ett 

ökat ansvar, särskilt inom återvinning. Han tillägger att arbetet inom hållbarhet 

redan är en central del i företaget, men han tror att arbetet kommer utvecklas 

ytterligare. Burman förklarar att CSR alltid kommer vara en stor och viktig del i 

företaget. Hon beskriver att då de aktivt arbetar ute på plats i fabrikerna med detta är 

det ingenting som kommer försvinna, utan hon framhåller att det kommer bli mer 

och mer viktigt. Dessutom tror hon att konsumenter och andra intressenter kommer 

ställa högre krav på de som företag. Thor tror även han att människans medvetenhet 

kommer öka i framtiden. Han har uppfattningen att människan kommer bli mer mån 

om miljön och det som finns runt omkring. Dessutom tillägger han att ingen 

medvetet vill bidra till att det blir sämre för någon annan människa.  

Blad anser att CSR absolut kommer bli en större fråga i framtiden, dessutom tror 

hon att det kommer läggas större fokus på detta. Det som är viktigt för företaget är 

att bygga en stabil kommunikationsplattform samt definiera vilka områden företaget 

framförallt ska lägga tyngd på i kommunikationen. Björk förklarar att CSR ofta 

handlar om någon form av ”Add-on” eller något utöver det vanliga, exempelvis att 

skänka pengar till Rädda barnen. Vidare förklarar han att frågan som kan ställas är, 

vad det egentligen innebär att ta ett samhällsansvar samt att vi kommer få se mer av 

en diskussion inom detta.  
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5 Slutdiskussion  
 
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som framkommit utifrån den teoretiska och 

empiriska analysen. Vi kommer i kapitlet besvara vår forskningsfråga utifrån de syften vi grundat 

uppsatsen på. Vidare kommer våra egna tankar och reflektioner som växt fram presenteras och 

avslutningsvis presenterar vi förslag till vidare forskning.  

 
5.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga 
 
CSR är ett aktuellt område för företag att arbeta med. Idéerna till uppsatsen uppstod 

genom att vi läst en artikel, där det framkom att mer än hälften av de tillfrågade 

konsumenterna upplevde att de inte fick tillräckligt med information angående ett 

företags ansvarstagande för att kunna göra ett medvetet köpbeslut. Vi fann resultatet 

intresseväckande och valde därmed att formulera vår forskningsfråga:  

• Kan CSR stärka varumärket inom branschen för kläder och skor och på vilka 

sätt kan företag nå ut med tydlig information om sitt CSR-arbete till 

konsumenten?  

 

Uppsatsen syfte är att skapa en förståelse kring CSR inom området för kläder och 

skor samt klargöra de möjligheter som finns att förmedla ut ett företags 

ansvarstagande.  

Det här gör vi genom att analysera och utreda: 

• På vilket sätt företag inom detaljhandeln arbetar med Corporate Social 
Responsibility samt hur företag upplever kundens intresse inom området. 

• Hur företag kommunicerar sitt CSR-arbete ut mot kund.   

• Den påverkan CSR kan ha på ett företags varumärke.  

 

Genom den teoretiska och empiriska analysen som genomförts har vi nått det stadiet 

där syftena ska besvaras. Vi kommer svara på syftena i den ordning de presenterades 

ovan, detta för att skapa en tydlig och genomgående struktur i uppsatsen. 

Avslutningsvis besvaras studiens forskningsfråga. 
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5.1.1 Delsyfte 1  
 

• På vilket sätt företag inom detaljhandeln arbetar med Corporate Social 

Responsibility samt hur företag upplever kundens intresse inom området.  

Genom uppsatsens gång har det skapats en tydlig bild hur detaljhandelsföretag inom 

branschen för kläder och skor kan arbeta med CSR. Det har framgått att de företag 

vi haft kontakt med arbetar med hållbarhetsfrågor där miljö och sociala frågor står i 

fokus. Det har lyfts fram att respondenterna ser CSR som en viktig del i företaget och 

att arbetet kommer pågå framöver. Genom respondenternas svar kan vi se en stark 

koppling till teorin då den poängterar att CSR blir ett allt vanligare arbetsområde i 

många företag och således en viktigare fråga. Genom analysen har det visat sig att 

företag inom branschen arbetar på liknande sätt, men att de valt att lyfta fram olika 

aspekter som de arbetar med.  Ett ansvarsområde som utmärkt sig är att företagen 

säkerställer att fabrikerna, där de framställer produkterna, har bra arbetsvillkor samt 

att kemikalier och andra farliga ämnen inte används. Det här arbetar företagen med 

för att människor och miljö inte ska ta skada. Ytterligare en aspekt som framkommit 

är att företagen lyft fram att de antingen har kollektioner eller ett bas-sortiment som 

innehåller ekologisk bomull, samt att de har ökat sitt sortiment av miljöcertifierade 

plagg under de senaste åren.  Dessutom har det blivit allt vanligare att företag 

använder förnybara material i deras produktion av kläder samt att butikerna 

erbjuder konsumenter att lämna sina gamla plagg så att de kan återvinnas. Vi kan 

tydligt konstatera att företagen är måna om att miljön inte ska ta skada vid 

produktionen samt att de anställda ska ha bra anställningsvillkor. De här är något vi 

anser viktigt att företag arbetar med då det är en betydelsefull del i ett hållbart arbete.  
 

Företag har ökat sitt engagemang för hållbarhetsfrågor samtidigt som det visat sig att 

konsumenter visar ett större intresse inom området. Vi har upplevt att 

överensstämmelsen mellan teorin och respondenternas svar till viss del skiljer sig åt. 

Teorin tyder på att konsumenter visar ett större engagemang och intresse för 

hållbarhet, samtidigt som respondenterna är oeniga om intresset ökat. Vi anser 

frågan om hur företagen upplever konsumenters medvetenhet som svår att bedöma, 

detta då det framkommit att de har uppfattat konsumentens engagemang på olika 

sätt. Det är intressant att diskutera varför respondenterna har olika uppfattningar 

angående konsumenternas intresse för CSR då det är något vi tydligt lagt märke till i 
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analysen. Den tyder både på att det finns ett ökat intresse samtidigt som den visar på 

att det finns en osäkerhet om konsumenter är mer engagerade idag. En fråga som 

kan ställas är om de delade åsikterna beror på att de har olika befattningar, vilket 

medför att de har mer eller mindre kundkontakt eller kunskap inom området, 

alternativt om det beror på något annat. Vidare kan det resoneras om det beror på 

att företagen har olika kunder som besöker butikerna, där kundens egenskaper samt 

demografiska faktorer skiljer dem åt. Vi anser att de här aspekterna kan ha bidragit 

till att respondenterna har skilda åsikter inom frågan för kundens intresse inom CSR.  

 

Genom att företag arbetar med CSR kommer detta generera i att företaget blir mer 

konkurrenskraftigt och attraktivt. Dessutom kommer företaget ses som mer medvetet 

vilket kan leda till att kunder likaså ökar sitt intresse inom frågan då de blir 

införstådda att CSR är en viktig fråga. Dock har det framkommit av både teori och 

från respondenternas svar att det inte enbart räcker med CSR utan företagen måste 

likväl kommunicera det till kunden.  

 
5.1.2 Delsyfte 2 
 

• Hur företag kommunicerar sitt CSR-arbete ut mot kund.   
 

Utifrån analysen har det påvisats att företag till stor del använder 

hållbarhetsrapporter för att förmedla sitt ansvarstagande. Vi har fått uppfattningen 

att hållbarhetsrapporten har utvecklats för att visa intressenter hur arbetet sker. 

Företagen tillhandahåller idag rapporten på sin hemsida, där konsumenten kan ta del 

av informationen. För att konsumenten ska söka upp hållbarhetsrapporten på 

företagets hemsida krävs det att konsumenten finner ett intresse för hållbarhetsfrågor 

och socialt ansvarstagande. Det här leder till att de konsumenter som redan är 

intresserade blir mer medvetna, medan de konsumenter som inte är medvetna men 

vill ha information och behöver vägledas, går miste om informationen då den måste 

letas upp av konsumenten själv. Hållbarhetsrapporten är ofta riktad mot alla 

intressenter och inte enbart till konsumenten, vilket kan medföra att den kan vara 

relativ svår att tolka för konsumenten. För att göra det så enkelt som möjligt för 

kunden att ta till sig informationen anser vi att hållbarhetsrapporten bör förenklas 

och delas upp på olika ställen på hemsidan. Vi grundar resonemanget på den gjorda 

analysen där det framkom att ett av företagen arbetar med att visa upp innehållet i 
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varje plagg samt var det är producerat. Det här bidrar till att kunden får 

informationen direkt och uppmärksammas utan att behöva anstränga sig.  

 

Det har likaså framkommit genom analysen att information bör förmedlas där 

konsumenten vistas, konsumenten ska därmed inte behöva gå en omväg för att finna 

den information den söker för att göra ett medvetet val. Samtidigt som det 

framkommit att kunden måste ha ett intresse för frågorna för att vilja ta reda på 

information. Här kan vi urskilja att företag bör ha en förståelse över vilka platser som 

konsumenten rör sig på. Således kan det bidra till att kunden informeras i samband 

med exempelvis ett köp som sker i företagets webbshop eller när kunden besöker 

butiken. Upplysningar där kunden befinner sig är något vi anser som viktigt, det här 

underlättar för kunden att på plats göra ett medvetet val. Således menar vi att detta 

kan gynna både företaget samt kunden, då det kan leda till ett större intresse.  Något 

som är av intresse att diskutera är frågan om vem som har ansvaret för att kunden 

ska bli mer intresserad och upplyst om frågor angående hållbarhet. Ligger ansvaret 

på kunden själv att söka upp information eller är det företagens skyldigheter att 

informera på rätt plats, där kunden befinner sig. Vi anser att företaget har ett ansvar 

när det kommer till att informera konsumenten, men givetvis är det upp till kunden 

att ta till sig informationen och agera därefter. Något som likaså framkommit är att 

företagen utbildar konsumenten hur de ska använda plagget, hur de ska minska 

slitningar på plagget samt hur de ska värna om miljön. Det här är något som vi anser 

kan utvecklas. För att konsumentens intresse inom området ska öka, anser vi att det 

är av stor vikt att företag får konsumenten mer delaktig och informerar dem om hur 

de kan ta ansvar för sina köpta produkter. 
 

Det har visat sig att företag använder personal som budbärare för sitt arbete. De 

anställda ska vara medvetna och ha kunskap inom området så de kan svara på 

eventuella frågor som kunden ställer. Respondenterna är överens om att intern 

kommunikation är viktig då det bidrar till att de anställda får kunskap om hur 

företaget arbetar med frågor gällande hållbarhet. Det har dock påvisats att det kan 

ses som en utmaning att bygga en hög kunskapsnivå då det ofta är snabb 

personalomsättning i branschen. Genom resonemangen som förts i analysen har vi 

förstått att företag arbetar med att förmedla information till de anställda så att de kan 

föra talan vidare. Vi upplever att företag arbetar med frågor internt men att de inte 

alltid kommuniceras ut mot kund i ett senare led. Vi menar på att kunden idag måste 
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ställa frågor till personalen för att få ta del av deras kunskap, således innebär detta att 

de kunder som inte ställer frågor om detta, går miste om viktigt information. En 

möjlighet vi ser genom att kunden blir mer medveten och ställer frågor är att de 

anställda känner sig uppskattade då deras kunskap kommer till användning, vilket i 

sin tur kommer bidra till att deras intresse ökar.  
 

Analysen har likaså påvisat att sociala medier används av företag men att denna 

kanal huvudsakligen inte används för att förmedla hållbarhet. Något som har 

framkommit är att sociala medier bidrar till en interaktiv dialog mellan företaget och 

dess kunder eller mellan konsumenter. Att skapa en interaktiv dialog kan bidra till att 

kunden blir mer delaktig och kan förmedla sina egna erfarenheter inom området. 

Dessutom kan detta leda till ett större engagemang och mer medvetenhet då kunder 

kan ta del av varandras åsikter men även finna företagets värderingar kring ämnet på 

ett mer lättillgängligt sätt. Vi finner det viktigt att anamma sociala medier för att 

kommunicera hållbarhet, detta grundar vi på respondenternas svar samt att det finns 

ett ökat intresse för sociala medier. Något som uppmärksammats är att endast två av 

våra intervjupersoner, som dessutom inte arbetar inom branschen, tog upp och såg 

en fördel med sociala medier för att skapa en interaktiv dialog. Därmed anser vi att 

det här är något som bör uppmärksammas hos företag, vi ser en fördel med 

tvåvägskommunikation då det kan bidra till att kunden enklare kan ställa frågor samt 

ta del av andra kunders funderingar.  

 
5.1.3 Delsyfte 3 
 

• Den påverkan CSR kan ha på ett företags varumärke.  

 

Att CSR har en påverkan på varumärket är något respondenterna är eniga om, det 

framkom att det både fanns positiva och negativa aspekter. De positiva aspekterna 

skilde sig åt, det vi kunde urskilja var att försäljningen kan öka om CSR 

marknadsförs. Dessutom har det framkommit att kunden kan tänka sig att byta 

varumärke om det förknippas med en god sak. Det visade sig likaså att konsumenter 

vill känna tillhörighet till ett varumärke och därmed handlar produkter som de vill 

identifiera sig med. Något som var framträdande i analysen är att det är av stor vikt 

för företag att förmedla värderingar som kunden vill och kan identifiera sig med. 

Men för att kunden ska kunna göra detta krävs det att informationen är lätt att förstå, 
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samt att kunden vill veta vad de handlar samt vilka värderingar det som tillverkat 

produkten har. Här kan vi urskilja en stark koppling mellan teori och empiri. Teorin 

tyder på liknande tendenser som empirin vilket är att kunden föredrar att köpa 

produkter som står för de värderingar som de själva kan identifiera sig med. Vidare 

har det visat sig att kunder ofta köper en produkt för att de vill känna tillhörighet 

alternativt att de vill utrycka vem de är. När det gäller hållbart mode anser vi att 

konsumenten främst köper plaggen för att själv känna att den gjort ett bra val. 

Utifrån det vi upplevt är det av stor vikt att en produkt som är producerad på ett bra 

sätt även bör attrahera kunden utseendemässigt för att kunden ska genomföra köpet. 

Således anser vi att det är viktigt att företag ser betydelsen av att producera hållbart 

mode som inte skiljer sig i utseende från det övriga sortimentet.  Det här skulle kunna 

leda till att kunder väljer att köpa hållbart mode framför mode som inte är 

producerat på ett hållbart sätt om de tvekar mellan två produkter.    

 

Dessutom har det blivit uppenbart att CSR påverkar företagets image, allt ett företag 

säger och gör påverkar hur varumärket uppfattas av konsumenten. Det har 

framkommit att CSR speglar att företaget tänker på miljö och sociala frågor vilket i 

sin tur stärker varumärket. Att inkludera CSR-frågor i verksamheten kan bidra till att 

kunden förknippar varumärket med en bra sak och därmed får en bättre attityd mot 

företaget.  Dock kan ett företag snabbt förlora det förtroende de byggt upp om de 

inte lever upp till vad de lovat, alternativt om företaget är vagt med sina påståenden 

kommer detta generera i negativ publicitet. Något vi identifierat är att CSR kan 

stärka varumärket om det görs på rätt sätt samt om företaget underhåller och 

utvecklar arbetet. Vi ser det därför som viktigt att företag arbetar med hållbarhet då 

vi idag finner ett större engagemang hos både företag och konsumenter.  

 

Något som framkommit är att företag gör tydliga framsteg och förstår behovet av att 

arbeta med CSR, arbetet involveras allt mer i ett företags varumärkesbyggnad.  

Företag har börjat förstå betydelsen av att använda hållbarhet för att bygga 

varumärkets image samt för att möta intressenternas önskemål. Dessutom kommer 

de långsiktiga relationerna att gynnas. Det har blivit allt viktigare för företag att skapa 

förtroende hos kunden och genom detta har vi fått uppfattningen av att företag bör 

se CSR som en viktig del av varumärkesbyggandet. Vi menar på att ett företag kan 

bygga upp ett förtroende till kunden om de medvetet arbetar för att implementera 
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CSR då det idag är ett viktigt och utvecklande begrepp som troligen kommer växa 

sig allt starkare.  

 
 
5.1.4 Besvarande av forskningsfråga 
 

• Kan CSR stärka varumärket inom branschen för kläder och skor och på vilka 

sätt kan företag nå ut med tydlig information om sitt CSR-arbete till 

konsumenten?  

 

Det har visat sig att CSR kan stärka ett företags varumärke. För att varumärket ska 

stärkas bör företag involvera CSR som en del i sin värdegrund samt att det ska 

genomsyra företagets alla delar.  För att kundens bild av varumärket ska stärkas 

ytterligare har det blivit påtagligt att företag måste visa upp det som utförts så att 

kunden ska få en rättvis bild. Allt som ett företag gör och säger har visat sig ha en 

betydelse för hur kunden upplever varumärkets image. Dessutom har det tydliggjorts 

att ett företags värderingar bör stämma överens med kundens, för att varumärket ska 

stärkas.  

För att nå ut med tydlig information angående CSR har det påvisats att företag bör 

vara synliga där konsumenten rör sig, således innebär detta att företag bör vara 

medvetna om var konsumenten vistas. Dessutom har det blivit framträdande att 

budskapet i kommunikationen har en avgörande roll, budskapet måste först och 

främst kommuniceras på ett sådant sätt som är förståeligt för kunden. Vidare måste 

företag ha en förståelse för budskapets innehåll. Det är av stor vikt att företag tänker 

över innehållet i det som förmedlas så att kunden uppfattar det på rätt sätt. Det finns 

en möjlighet att utveckla hållbarhetsrapporten så att den blir mer tydlig och därmed 

lättare att förstå för konsumenten. Vidare finns det en möjlighet att informera 

konsumenten vid köptillfället, detta för att tydliggöra var och hur produkten är 

producerad. Det här kan ske genom en märkning på plagget alternativt att det finns 

synlig information i webbshopen intill produkten. Något som skulle kunna utvecklas 

ytterligare för att förmedla CSR, är att använda sociala medier för att skapa en 

dialog med kunden angående de här frågorna. Det har visat sig att information om 

CSR likaså kan förmedlas genom interna utbildningar, vilket bidrar till att personalen 

har den kunskap som kunden kan efterfråga eller vill ha upplysningar om. 

Information som förmedlas genom en anställd uppskattas av kunden och därmed är 
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den muntliga biten betydelsefull för att nå ut med information och skapa 

engagemang inom området.  

 
5.2 Förslag till vidare forskning  
 

CSR är ett begrepp som sannolikt kommer fortsätta växa och utvecklas inom 

detaljhandeln då det är en konsumentnära bransch. Det har framkommit att det 

gjorts få undersökningar om hur konsumeter reagerar på ett företags information om 

CSR. För att få en inblick hur konsumenten upplever och tar till sig ett företags 

CSR-arbete vore det intressant till vidare forskning att studera kundens perspektiv. 

Vi finner det av intresse att undersöka detta genom både en kvalitativ samt 

kvantitativ forskning, det här för att skapa en djup alternativt en bred förståelse kring 

ämnet.  
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I 
 

Bilagor 
 
Intervjuguide1 - Detaljhandelsföretag 
 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 
 

o Vad präglar (är typiskt) för ert CSR-arbete och i vilken utsträckning sker arbetet?  
 

o Hur arbetar Ni med CSR och vilka är era drivkrafter? 
 

o Hur länge har Ni arbetat inom området? Har du märkt någon förändring de senaste 
åren?  

 
o Har Ni märkt att det finns en efterfrågan hos konsumenterna angående information 

om hållbarhetstagande? Hur medvetna är de? 
 
 
KOMMUNIKATION 
 

o Anser Ni att det är viktigt att kommunicera ut CSR till konsumenter? Hur 
kommunicerar Ni ert hållbarhetstagande? Vilka kanaler använder Ni? 

 
o Har Ni märkt att kunden anser informationen som mer trovärdig om den 

kommuniceras på ett visst sätt? Samt om kunden visar sig mer mottaglig? 
 

o Anser Ni att det finns några nackdelar med att kommunicera ut CSR? Har Ni 
upplevt att kunder är skeptiska mot ert CSR-arbete? 

 
o Kommunicerar ni Ert CSR-arbete internt? 

 
VARUMÄRKET 
 

o Använder Ni CSR som en del av Ert varumärkes uppbyggande? Och på vilka sätt 
tror Ni att CSR påverkar ett varumärke (Image)? 

 
o Är det några specifika egenskaper som Ni väljer att lyfta fram när ni marknadsför ert 

varumärke för att stå er mot konkurrenterna (positionering)? 
 

o Gör Ni några kundundersökningar för att ta reda på hur kunder upplever ert 
varumärke? 

 
o Vilken påverkan anser Ni CSR kan ha på kundens bild av varumärket? 

 
o Tror Ni att det är viktigt att konsumenten kan identifiera sig med företagets 

värderingar? Anser Ni det vara av stor vikt att tilltala kunden på ett emotionellt plan?  
 
 
FRAMTIDEN 
 

o Tror du att CSR bli en viktigare fråga i framtiden? Och hur kommer arbetet att 
utvecklas? 

 
 



  
 

 II 

Intervjuguide 2 – Dubowicz och Björk  
 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 
 

o Hur länge har Ni arbetat inom området? Har du märkt någon förändring de senaste 
åren?  

 
o Vilka är era vanligaste kunder? Söker detaljhandelsföretag hjälp hos er? Vad vill de i 

så fall ha hjälp med? 
 

o Vad präglar (är typiskt) CSR-arbete inom detaljhandeln samt i vilken utsträckning 
sker arbetet?  

 
o Vilka anser Ni är de drivkrafter som bidrar till att företag arbetar med CSR inom 

detaljhandeln?  
 

o Har Ni märkt att det finns en efterfrågan hos konsumenterna angående information 
om hållbarhetstagande? Hur medvetna är de? 

 
 
KOMMUNIKATION 
 

o Anser Ni att det är viktigt att kommunicera ut CSR till konsumenter?  Hur anser Ni 
att kommunikationen från detaljhandelsföretag sker idag?  

 
o Vilka kanaler är vanligast att detaljhandelsföretag använder för att nå ut med sin 

information om CSR? Vad anser Ni kan förändras/förbättras? 
 

o Har Ni märkt att kunden anser informationen som mer trovärdig om den 
kommuniceras på ett visst sätt? Samt om kunden visar sig mer mottaglig 

 
o Anser Ni att det finns några nackdelar med att kommunicera ut CSR? Har Ni 

upplevt att kunder är skeptiska mot CSR-information som företag sänder ut?  
 

o Anser Ni att det är av stor vikt att CSR kommuniceras internt inom företaget? 
 
VARUMÄRKET 
 

o Vet Ni om företag använder CSR som en del av varumärkesbyggnad (image & 
identitet)?  

 
o Vilken påverkan anser Ni CSR kan ha på kundens bild av varumärket? 

 
o Tror Ni att det är viktigt att konsumenten kan identifiera sig med företagets 

värderingar? Anser Ni det vara av stor vikt att företag tilltalar kunden på ett 
emotionellt plan?  

 
FRAMTIDEN 
 

o Tror du att CSR bli en viktigare fråga i framtiden? Och hur kommer arbetet att 
utvecklas? 

 


