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Sammanfattning 
 
Modeindustrin står inför stora utmaningar som kräver en omställning till hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster. Modeindustrin är en industri som kräver otroliga 
mängder resurser samt har en negativ påverkan på både klimatet och människan. Vi ser 
förändringar i de rådande samhällstrenderna där fler konsumenter efterfrågar hållbara 
alternativ och visar en oro för framtidens klimat. Det krävs många åtgärder för att nå 
omställningen mot hållbar konsumtion och produktion inom modeindustrin. Denna studie 
kommer att undersöka en av de viktigaste åtgärderna, information. Det krävs mer 
lättillgänglig och tydlig information i syfte att möjliggöra för konsumenter att välja hållbara 
alternativ. 
 
Sociala medier är den hetaste trenden inom marknadskommunikation och utgör en plattform 
med outnyttjad potential för CSR-kommunikation. Med utgångspunkt i marknadsföring och 
kommunikation, undersöker denna studie om företag inom den svenska modeindustrin 
använder sociala medier för CSR-kommunikation. Utifrån tidigare forskning kunde vi 
identifiera ett forskningsgap mellan CSR-kommunikation och sociala medier. För att 
undersöka om och hur dessa ämnen kombineras har vi studerat respondenter från 
modeindustrin som har en direkt koppling till företagets CSR- och marknadsarbete. Vi har 
undersökt detta med forskningsfrågan: “Hur kommunicerar företag inom modeindustrin sitt 
CSR-arbete via sociala medier?” 
 
Tidigare forskning om CSR, CSR-kommunikation och sociala medier sammanställs i 
studiens teoretiska referensram. Utifrån detta konstrueras en konceptuell modell i syfte att 
ge läsaren en helhetssyn. De viktigaste delarna i den konceptuella modellen ligger vidare 
till grund för hur studiens intervjuguide utformats. Syftet med studien är att undersöka hur 
företag inom den svenska modeindustrin använder sociala medier som 
kommunikationsverktyg för CSR-arbete. Därmed undersöks också om företagen utnyttjar 
den potential sociala medier har inom CSR-kommunikation samt om de har strategier för 
detta. För att uppnå detta syfte utgår vi från en kvalitativ forskningsmetod och 
semistrukturerade intervjuer. Studiens empiriska data består således av sju intervjuer som 
analyserats i relation till tidigare forskning. 
 
Studiens resultat visar att sociala medier är ett kommunikationsverktyg som till viss del 
används för att kommunicera CSR. Företagen utnyttjar dock inte potentialen som sociala 
medier erbjuder i form av relationsstärkande dialog och tvåvägskommunikation. Resultatet 
tyder på att de strategier som företagen tillämpar inte innehåller de aspekter som definierar 
en effektiv CSR-kommunikation. 
 
Nyckelord: CSR-kommunikation, modeindustrin, sociala medier, tvåvägskommunikation, 
kommunikationsverkty
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1. Inledning	
I det inledande kapitlet börjar vi med att redogöra för problembakgrunden och 
ämnesvalets teoretiska bakgrund. Vi motiverar ämnets aktualitet samt varför det är 
intressant att undersöka hur modebranschen kommunicerar sina CSR-initiativ med 
sociala medier i fokus. Den teoretiska bakgrunden innefattar därför tidigare forskning 
om CSR-kommunikation och CSR kopplat till sociala medier, därefter presenteras det 
identifierade forskningsgapet. Kapitlet leder oss vidare in på problemformuleringen och 
avslutas med en presentation av studiens syfte och avgränsningar. 
	
1.1 Problembakgrund 
Årets julklapp 2018 blev det återvunna plagget vilket speglar svenska konsumenters oro 
för miljö och klimat samt det ökade intresset för hållbara alternativ.  
	
”Årets julklapp illustrerar hur hållbarhet går från att vara en trend som några 
konsumenter och företag plockat upp till att bli mer och mer av en hygienfaktor, säger 
Jonas Arnberg, VD på HUI Research” 
	
HUI research (2018) utser årets julklapp baserat på analyser av rådande samhällstrender 
och är delvis en spegling av svenskarnas konsumentbeteende. Det återvunna plagget 
representerar en tid där teknisk innovation och nya affärsmodeller föds och tillsammans 
bidrar till ökad hållbarhet inom konsumtion. Fler konsumenter efterfrågar mer hållbara 
alternativ, det kombinerat med tekniska innovationer har gjort miljö och etik till en 
konkurrensfördel där överlevnaden i modeindustrin kräver hållbara kollektioner (HUI, 
2018).	
	
En förändring av modeindustrin är något som även FN:s klimatkonvention (UNFCCC, 
2018) uppmärksammar, då 70% av ett plaggs påverkan på klimatet sker innan plagget 
nått butiken. Som enskild individ kan det därför vara svårt att göra skillnad, den främsta 
förändringen måste ske inom globala produktionskedjor. Därför presenterades ”the UN 
Fashion Industry Charter for Climate Action” under det senaste klimattoppmötet i Polen. 
Syftet med denna är att förena alla aktörer inom modeindustrin och få dessa att signera 
16 punkter med principer och mål för en mer hållbar industri. Punkterna stödjer målen i 
Parisavtalet och aktörerna som signerar dokumentet förbinder sig att arbeta tillsammans 
för att utveckla lösningar mot målen. 	
	
FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling och även där är 
hållbar konsumtion och produktion ett fokusområde och ett utav de 17 målen. Målet 
innebär att det måste ske en förändring i både konsumtions- och produktionsmönster för 
att minska den negativa påverkan på miljö, klimat och människors hälsa (Globala målen, 
u.å).  
	
Just modeindustrin står inför en stor utmaning gällande omställningen till hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster (Naturvårdsverket, 2018). Det är en industri som 
i nuläget kräver stora mängder resurser och som bidrar till skadliga föroreningar för både 
miljön och människan. Problemen återfinns i hela värdekedjan, från hur fibrer produceras 
till vilka metoder som används vid hanteringen av avfall. Produktionsledet är dock den 
mest resurskrävande delen. Vid produktionen av ett kilo textil skapas stora mängder 
utsläpp av växthusgas och skadliga kemikalier används vid bland annat odling och 
färgning av textilier. Det krävs dessutom enorma mängder vatten vilket utgör ett stort 
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problem eftersom produktionen av textilier ofta sker på platser i världen där det råder 
vattenbrist. Det är inte heller ovanligt att produktionen sker under dåliga 
arbetsförhållanden i form av otrygga arbetsmiljöer, låga löner och barnarbete 
(Naturvårdsverket, 2018).	
	
Det krävs många åtgärder och verktyg för en omställning till hållbar konsumtion och 
produktion. En viktig åtgärd är information, för att göra det möjligt för konsumenter att 
välja produkter som är hållbara krävs det information som är både tydlig och lättillgänglig 
(Regeringskansliet, 2015).	
	
I en rapport publicerad av Svensk Handel och HUI research (2018, s. 7) beskriver de att 
det blir alltmer utbrett att företag arbetar med ansvarsfullt företagande och CSR-frågor. 
Enligt undersökningen har 75% av företagen från modeindustrin bekräftat att det arbetar 
aktivt med dessa typer av frågor. För att man ska kunna göra medvetna val som 
konsument är det viktigt att man får ta del av informationen om hur företag arbetar med 
etik, miljö och hur produkterna är tillverkade. Konsumenterna som intervjuats till Svensk 
Handels rapport, anser att de överlag får för lite information om handelsföretags CSR-
arbete. I rapporten framgår det tydligt att det finns en hel del kvar att göra vad gäller 
kommunikationen utåt (Svensk Handel, 2018, s. 14). 	
	
Då företagen anser att de i hög grad kommunicerar sitt CSR-arbete till konsumenterna, 
och konsumenterna anser att de får för lite information – så är en viktig fråga som 
handelsföretag måste ställa sig: hur ska man förbättra sin CSR-kommunikation gentemot 
konsumenterna? (Svensk Handel, 2018, s. 7-25)	
	
Sociala medier utgör en plattform med outnyttjad potential gällande CSR-kommunikation 
(Kent & Taylor, 2016, s. 62; Yang et al., 2018, s. 16). Plattformen möjliggör för företag 
att nå ut till en stor och spridd grupp människor på ett kostnadseffektivt sätt (Etter, 2013, 
s. 608). Vidare skiljer sig sociala medier från traditionella medier genom att möjliggöra 
en tvåvägskommunikation, snarare än monologisk envägskommunikation där företagen 
kommunicerar till konsumenter och andra aktörer men inte möjliggör några direkta 
reaktioner eller svar (Reilly & Larya, 2018, s. 624). En tvåvägskommunikation gör det 
istället möjligt för företag att skapa interaktion mellan dem och dess intressenter (Kaplan 
& Haenlein, 2010, s. 66). Det tillåter konsumenter och andra aktörer att involvera sig i 
företagens åtaganden genom att ställa frågor, kommunicera direkta åsikter eller förslag 
samt få feedback på dessa från företaget (Reilly & Larya, 2018, s. 624). Trots detta, antar 
många företag en försiktig strategi när det kommer till kommunikation av CSR-relaterat 
innehåll via sociala medier (Etter, 2013, s. 608; Kaplan & Haenlein, 2010, s. 60). 	
 
1.2 Tidigare forskning 
 
1.2.1 CSR-kommunikation 
CSR-kommunikation har definierats som den kommunikation företagen själva designar 
och distribuerar kring deras CSR-arbete (Morsing & Schultz, 2006 s. 171). CSR-
kommunikation har utvecklats till att bli ett verktyg för marknadsföring och kan användas 
för att förbättra ett företags profil (Ihlen et al., 2011, s. 12). Författarna nämner även att 
CSR-kommunikation är konsumenters huvudsakliga källa till information om ett företag 
och dess CSR-arbete. Denna kommunikation bidrar till att öka konsumenters 
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medvetenhet om företagets miljöarbete och kan således leda till att konsumenterna får en 
förbättrad bild av företaget. 	
	
Du et al. (2010, s. 10) beskriver den kommande utmaningen inom CSR-kommunikation, 
vilket är att minimera skepticism från intressenter. Intressenter sätter krav på företagen 
och vill veta mer om deras samhällsansvar, men de blir snabbt misstänksamma när företag 
kommunicerar sitt CSR-arbete. Du et al. (2010, s. 9) beskriver vidare att intressenter kan 
tolka företagens motiv bakom CSR-kommunikationen på två sätt. Antingen tolkas det 
som att kommunikationen endast används för att öka företagets lönsamhet, eller som att 
företaget faktiskt agerar enligt en genuin oro för samhället och dess framtid. För att 
hantera konsumenternas skepticism beskriver Du et al. (2010, s. 17) att företagsledare 
måste få en djupare förståelse för frågor som rör CSR-kommunikation. Det krävs en 
förståelse för vad som ska kommuniceras samt var kommunikationen bör ske. 	
	
Ihlen et al. (2011, s. 18) bekräftar det faktum att det kan finnas en legitim anledning för 
konsumenter att ifrågasätta CSR-kommunikation, då många hållbarhets- och CSR-
rapporter är framtagna för att framhäva det positiva arbetet.  
	
1.2.2 CSR och sociala medier 
Framväxten av sociala medier som skett under de senaste åren har starkt influerat 
marknadsföringsprinciper och ifrågasatt traditionella och väl beprövade metoder. Därför 
finns ett stort behov för företag att skapa en större förståelse och djupare kunskap inom 
det nya sättet att marknadsföra sig på (Habibi et al., 2014, s. 153). 	
	
Företags kommunikation av CSR och aktiviteter inom hållbarhet varierar mellan företag, 
men deras val av kommunikationskanal, innehåll och hur frekventa de är i sin 
kommunikation kan spegla dess hållbarhetskultur och prioriteringar av resurser (Reilly & 
Larya, 2018, s. 622). Genom digitala kanaler kommunicerar företag sitt CSR-arbete både 
formellt, via rapporter på hemsidan, samt informellt via sociala medier som Facebook, 
Twitter och Instagram. Reilly & Larya (2018, s. 622) beskriver att tidigare forskning har 
betonat vikten av att kommunicera sitt CSR-arbete formellt, och de flesta globala företag 
presenterar numera någon form av data kring sitt CSR-arbete till externa aktörer. Många 
väljer att publicera en separat CSR-rapport och andra väljer att inkludera denna i 
årsrapporter. Dessa rapporter innehåller dock inte alltid full transparens då viss data 
exkluderas, därför kan dessa rapporter låta mer positiva ur ett hållbarhetsperspektiv än 
vad de faktiskt är (Reilly & Larya, 2018, s. 624). 	
	
Vissa företag kommunicerar även en viss del av sin hållbarhetsdata via sociala medier, 
hur aktiva de är med denna form av kommunikation och innehållet i den skiljer sig dock 
mycket mellan olika företag (Reilly & Larya, 2018, s. 624). Sociala medier gör det möjligt 
för företag att nå ut till en stor och spridd grupp människor på ett kostnadseffektivt sätt, 
och underlättar därmed interaktionen mellan företag och kunder (Etter, 2013, s. 608). 	
	
Plattformen möjliggör tvåvägskommunikation mellan företag och konsumenter och 
främjar således relationsbyggande mellan parterna. En tvåvägskommunikation tillåter 
konsumenter, samt andra intressenter, att involvera sig i företagets åtaganden, att ställa 
frågor och komma med förslag samt att få svar på dessa från företaget. Detta skapar i sin 
tur tillit och engagemang från båda sidor (Kent & Taylor, 2016, s. 64). Sociala medier 
har en stor men outnyttjad potential som kommunikationsverktyg och skulle kunna 
användas för en trovärdig kommunikation av CSR-relaterade frågor (Yang et al., 2018, s. 
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16). Trots detta, visar företag generellt inga större ansträngningar att kommunicera CSR-
relaterat innehåll via sina sociala mediekanaler. Tidigare studier har även visat att 
interaktionen mellan företag och konsumenter är lägre vid CSR-relaterat innehåll än 
övrigt innehåll (Etter, 2013).  
 
Att många företag antar en försiktig strategi gällande CSR-kommunikation kan bero på 
att det anses som ett känsligt ämne som kan ha stor påverkan på företagets rykte och 
legitimitet om det kommuniceras av fel anledning. Idag finns det en stor skepticism mot 
företags kommunikation av deras CSR-arbete, och deras motiv för att kommunicera 
denna typ av innehåll ifrågasätts av konsumenter. Därför krävs mer forskning om hur man 
kommunicerar CSR-innehåll på ett mer effektivt och trovärdigt sätt (Etter, 2013, s. 328). 
	
1.3 Forskningsgap 
Det finns mycket forskning inom CSR-kommunikation och det är ett ämnesområde som 
är i ständig utveckling. De senaste åren har det även forskats relativt mycket kring sociala 
medier, vilket är ett nyare forskningsområde som även det är i kontinuerlig utveckling 
och förändring (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 64). Vad det finns mindre forskning kring 
är dock korrelationen mellan dessa forskningsområden, CSR-kommunikation och sociala 
medier (Kollat & Farache, 2017, s. 508; Yang et al., 2018, s. 16). Den forskning som 
finns menar att det finns mycket kvar att utforska inom de båda ämnena (Kent & Taylor, 
2016, s. 60; Kollat & Farache, 2017, s. 508; Reilly & Hynan, 2014, s. 757). Hur företag 
ska använda sociala medier för att skapa, stärka och utveckla tillitsfulla relationer med 
intressenter genom sin CSR-kommunikation är fortfarande ett relativt outforskat ämne 
(Kent & Taylor, 2016, s. 60; Kollat & Farache, 2017, s. 508). 	
	
Det finns också mycket kvar att utforska kring hur den skepticism som finns hos 
konsumenter och andra aktörer ska bemötas. Reilly & Hynan (2014, s. 757) menar också 
att det finns mycket kvar att utforska gällande huruvida denna skepticism är befogad eller 
inte, reflekterar ett företag med en grön eller hållbar image verkligen dess faktiska 
presterande, eller snarare en effektiv kommunikation? Det krävs således mer forskning 
kring hur man effektiviserar CSR-kommunikationen och hur den ska uppfattas trovärdig. 	
	
Sociala medier är i ständig förändring och det dyker ofta upp nya plattformar som bör tas 
i beaktning och forskas vidare kring (Cho et al., 2016, s. 65; Reilly & Larya, 2018, s. 
635). Många studier har gjorts på sociala medie-plattformen Facebook, men man menar 
att det finns många andra plattformar att studera (Cho et al., 2016, s. 64). Vidare 
rekommenderas kvalitativa studier inom området för framtida forskning, för att analysera 
hur CSR ska kommuniceras och vilka strategier som behöver antas för det (Cho et al., 
2016, s. 65; Kollat & Farache, 2017, s. 508; Yang et al., 2018, s. 5).  
	
1.4 Problemformulering 
Baserat på problembakgrunden samt det gap vi identifierat inom tidigare forskning, har 
vi formulerat följande frågeställning: 	
	
“Hur kommunicerar företag inom modeindustrin sitt CSR-arbete via sociala medier?”	
 
1.5 Syfte 
I denna studie syftar vi till att undersöka hur företag inom den svenska modeindustrin 
använder sociala medier som kommunikationsverktyg för CSR-relaterade åtaganden. Vi 
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vill undersöka om företagen utnyttjar den potential sociala medier har inom CSR-
kommunikation och om de har strategier för detta. Vi syftar till att få en djupare förståelse 
kring ämnet samt hoppas kunna bidra med lämpliga riktlinjer för strategier gällande hur 
CSR bör kommuniceras via sociala medier. 	
 
1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa studien till att endast undersöka CSR-kommunikation via sociala 
medier inom ett område, modeindustrin, samt begränsa oss geografiskt till att endast 
undersöka företag inom den svenska modeindustrin. Med företag inom den svenska 
modeindustrin menar vi företag som verkar på den svenska marknaden och antingen har 
en fysisk butik i Sverige, eller en webbaserad butik som levererar till Sverige. För att vi 
ska hinna få en djupare förståelse kring ämnet har dessa avgränsningar gjorts. Vår studie 
undersöker inte skillnader i form av olika typer av modeföretag, såsom prisklasser eller 
typ av utbud. Detta på grund av att vi anser det intressant att analysera olika typer av 
företags synsätt på CSR-kommunikation via sociala medier.	
	
Vi väljer även att endast undersöka hur CSR-arbete kommuniceras från företag inom 
branschen och därmed analyserar vi inte hur kommunikationen mottages och uppfattas 
av konsumenter. En bidragande faktor till att vi valde att undersöka ämnet från företagens 
perspektiv beror på att 70% av ett plaggs påverkan på klimatet sker innan plagget nått 
butiken (UNFCCC, 2018). Varpå vi menar att företagen besitter störst makt att förändra 
och påverka industrin. 	
	
En ytterligare avgränsning i studien är att respondenterna behöver ha en direkt koppling 
till företagets marknadsavdelning eller företagets direkta CSR-arbete. Ett företags 
samhällsansvar delas upp i tre delar, det ekonomiska, miljömässiga och sociala. Vår 
studie kommer främst att fokusera på det miljömässiga och sociala samhällsansvaret på 
grund av den begränsade tidsramen.	
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I studiens andra kapitel presenterar vi vilka vetenskapliga utgångspunkter studien har 
och vilka metodval som gjorts. Kapitlet börjar med en redogörelse för hur vår bakgrund 
och personliga intresse har lett fram till ämnesvalet, vidare presenteras vår förförståelse 
inom ämnet. Vi introducerar också det vetenskapliga angreppssättet, vår verklighetssyn, 
kunskapssyn samt studiens forskningsstrategi. Vi motiverar och för kontinuerlig 
diskussion kring de valda metoderna. Avslutningsvis presenteras en redogörelse för hur 
litteratursökningen gått till och hur vi kritiskt granskat denna.  
	
2. 1 Ämnesval och förförståelse 
 
2.1.1 Ämnesval 
Vårt gemensamma intresse för CSR har väckts under vår studietid på 
Civilekonomprogrammet och har kontinuerligt blivit starkare då hållbarhet är något som 
genomsyrat vår universitetstid. Detta då många kurser vi läst haft mer eller mindre 
anknytning till hållbarhet. Under vår utbytestermin på Kedge Business School i Frankrike 
läste vi en kurs som hette “Business CSR & International development”, det var då vi 
slutligen bestämde oss för att CSR var något vi ville fördjupa oss inom under vårt 
examensarbete. En stor del av företagens CSR-arbete handlar om hur det kommuniceras 
externt, varför vi såg möjligheten att analysera CSR relaterat till marknadsföring och 
kommunikation. 	
	
Den traditionella marknadsföringen har förändrats de senaste åren, plattformarna har 
förändrats och sociala medier har växt till att bli ett viktigt kommunikationsverktyg. Då 
kommunikation via sociala medier är ett sätt att skapa dialog och att involvera 
konsumenter anser vi det intressant att undersöka just CSR-kommunikation via sociala 
medier. För att smalna ner vår studie ytterligare enades vi om att inkludera ett till 
gemensamt intresse, nämligen mode och kläder. Detta då vi upplever att det saknas 
lättillgänglig information via sociala medier om hur företag arbetar med CSR, varför vi 
ser det som en intressant bransch att inrikta sig mot. Modeindustrin är en industri som 
ofta marknadsför sig via sociala medier och det motiverar ytterligare till varför det är en 
intressant bransch att undersöka.	
	
2.1.2 Förförståelse 
För att beskriva förförståelse används Gummessons (2000, s. 57-58) förklaring för 
begreppet, författaren menar att vid en första tolkning så finns det alltid någon sorts 
föreställning. Detta då man besitter en förförståelse som består av upplevelser och 
kunskap man samlat på sig, både i arbetslivet och privat. Vidare menar författaren att det 
därav är viktigt att redovisa sin egna förförståelse för läsaren. Genom att vi redovisar vår 
förförståelse undanhåller vi inte några utgångspunkter för våra tolkningar. Vi avgränsar 
oss till att endast redogöra förförståelse som vi anser kan påverka studien. 	
	
Vår teoretiska förförståelse har vi fått under våra år som studenter på 
Civilekonomprogrammet där vi båda har en inriktning mot Service Management. Våra 
snart åtta terminer på handelshögskolan i Umeå har gett oss en bred kunskap inom 
företagsekonomi, där många av de kurser vi läst präglats av både hållbarhet och CSR. 
Under vår utbytestermin på Kedge Business School i Bordeaux läste vi fördjupade kurser 
på avancerad nivå och en av dessa var en CSR-kurs. CSR-kursen i Frankrike tillsammans 
med vårt personliga intresse ledde oss fram till ämnesvalet. Vi delar ett intresse för mode 
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och kläder och använder sociala medier dagligen, detta innebär att vi regelbundet kommer 
i kontakt med företag som kommunicerar med sina intressenter via sociala medier. Vi har 
därav praktiska erfarenheter ur ett mottagarperspektiv från sociala medier och en 
förförståelse för vad som generellt publiceras på företagskonton. Vi saknar praktisk 
förförståelse för hur det faktiska arbetet ser ut på en CSR eller marknadsavdelning på ett 
klädföretag då det inte är något vi har arbetat med.	
	
Vi är medvetna om att vår gemensamma förförståelse kan ha en inverkan på studien samt 
att studien skulle kunna påverkas av våra personliga värderingar och åsikter om hållbarhet 
och samhällsansvar. Vi strävar däremot efter att förhålla oss till objektiva resonemang 
och inte låta våra egna värderingar färga studien. Bryman och Bell (2017, s. 60) menar 
att det är näst intill omöjligt att angripa en studie helt objektivt och fritt från värderingar. 
Vidare nämner Bryman och Bell (2017, s. 61) några exempel på faser i 
forskningsprocessen där personliga värderingar ofta påverkar, dessa kan vara valet av 
forskningsområde, val av metod etc. Detta faktum har bidragit till att vi under processens 
gång reflekterat över hur våra personliga värderingar kan ha påverkat studien. 
	
2.2 Verklighetssyn 
Verklighetssyn, även kallat ontologi, handlar om uppfattningen av sociala ting. Det finns 
två olika synsätt inom ontologin vilka kallas för objektivism respektive konstruktionism 
(Bryman & Bell, 2017, s. 52-53). Objektivism innebär att sociala ting är självständiga 
och existerar utan påverkan från sociala aktörer. Det andra synsättet, konstruktionism, 
ifrågasätter den objektiva synen och menar istället att sociala ting är något som 
kontinuerligt skapas av de sociala aktörernas agerande och uppfattningar (Saunders et al, 
2012, s. 132). 	
	
Den ontologiska ståndpunkten vi antar i denna studie är konstruktionism. Anledningen 
till detta är för att vi vill undersöka resonemang, uppfattningar och visioner hos olika 
individer i olika kontexter för att besvara vår frågeställning. Vi vill ta reda på hur olika 
företag inom modeindustrin väljer att kommunicera CSR-relaterat innehåll via sociala 
medier samt motiven som ligger till grund för detta. Vi anser att subjektivitet kommer att 
påverka svaren vi får samt vår egna tolkning av detta, och därför utgår vi från ett 
konstruktionistiskt synsätt.  
	
2.3 Kunskapssyn 
Bryman och Bell (2017, s. 48) menar att kunskapssynen, även kallat den epistemologiska 
ståndpunkten, innefattar vad som kan betraktas som godtagbar kunskap. Positivism 
beskrivs av Bryman och Bell (2017, s. 49) som en kunskapsteoretisk utgångspunkt som 
menar att naturvetenskapliga metoder bör användas även vid studier av den sociala 
verkligheten. Vidare så menar man inom positivismen att verkligheten är objektiv och att 
den går att studera utan involvering av subjektivism (Saunders et al., 2012, s. 134). 	
	
Motsatsen till positivismen är ett tolkningsperspektiv som istället utgår från tolkningar 
och förståelse, denna utgångspunkt kallas för interpretivism (Bryman & Bell, 2017, s. 
50). Inom interpretativismen menas att studieobjekt inom samhällsvetenskaplig forskning 
skiljer sig från studieobjekt inom naturvetenskapen. Därför behövs för 
forskningsprocessen en annan logik som tar hänsyn till denna skillnad (Saunders et al., 
2012, s. 137). Interpretativismen betonar större subjektivitet och en samhällsforskare som 
antar denna utgångspunkt kommer att försöka tolka andras tolkningar av den sociala 
verkligheten (Saunders et al., 2012, s. 137). Inom den interpretativa forskningen antas att 



 

 8 

olika människor har olika uppfattningar av samma fenomen, och att dessa uppfattningar 
påverkar hur vi förstår och förklarar verkligheten. Vidare syftar forskare inom 
interpretativismen till att skapa en större förståelse av verkligheten utav olika personer 
eller gruppers uppfattningar. Förståelsen skapas inte bara av hur människor med ord 
beskriver olika fenomen utan hänsyn tas också till icke-verbala handlingar (Gephart & 
Rynes, 2004, s. 457). 	
	
I denna studie kommer vi utgå från ett tolkningsperspektiv då vi söker just förståelse och 
förklaringar kring om, varför och hur sociala medier används för CSR-kommunikation. 
För att nå denna förståelse kommer vi att tolka resonemang från respondenterna och sedan 
placera det i sammanhanget för denna studie, varav vi anser interpretativism som den bäst 
lämpade ståndpunkten i denna studie. 	

2.4 Vetenskapligt angreppssätt	
Forskningsansatsen beskriver hur sambandet mellan teori och verklighet uppfattas. 
Uppfattningen utgår ofta från antingen ett deduktivt eller ett induktivt angreppssätt 
(Saunders et al., 2012, s. 143). Ett deduktivt angreppssätt innebär att utgångspunkten tas 
i befintlig forskning, för att utifrån denna härleda hypoteser och pröva dem i verkligheten 
gentemot befintliga teorier (Bryman & Bell, 2017, s. 42). Till skillnad från detta tenderar 
ett induktivt angreppssätt att följa en sekvens som innebär att teori härleds ur empiri 
(Bryman & Bell, 2017, s. 58). Vidare är det deduktiva angreppssättet ofta förknippat med 
en kvantitativ metod, medans det induktiva förknippas med en kvalitativ metod (Bryman 
& Bell, 2017, s. 58). Även om vi i denna studie antar en kvalitativ metod, har vi utgått 
från ett deduktivt angreppssätt. Detta dels då tidigare forskning har påverkat vår kunskap 
och uppfattning om ämnet, samt då vi utifrån befintliga teorier utformat en intervjuguide, 
och med hjälp av denna samlat in data. Den empiriska insamlingen i denna studie är 
således baserad på befintlig forskning, vilket är i enlighet med ett deduktivt angreppssätt. 	
	
Saunders et al. (2012, s. 148) menar dock att även om ett angreppssätt är dominerande, 
går det att kombinera dem båda. Vidare menar författarna också att det i många fall är 
fördelaktigt att göra detta. Även Bryman och Bell (2017, s. 59) menar att de två 
angreppssätten ofta innehåller inslag av varandra, och att de snarare bör ses som olika 
tendenser än två åtskilda tillvägagångssätt. Vi menar att för att uppnå studiens syfte, är 
det även lämpligt att ha induktiva inslag. Detta då det, som vi identifierat i 
forskningsgapet, finns begränsat med forskning inom CSR-kommunikation kopplat till 
sociala medier. Därför syftar vi till att genom empiri och analys utveckla de teorier som 
finns samt bidra med lämpliga riktlinjer inom området, utifrån de iakttagelser vi kunnat 
göra som inte framgått i befintliga teorier. Vi vill därför inte placera studien som enbart 
deduktiv, utan som en kombination av både ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt. 
Detta är ett angreppssätt Saunders et al. (2012, s. 147) benämner som abduktion.  
     	
2.5 Forskningsstrategi	
Två huvudsakliga forskningsstrategier inom samhällsvetenskaplig forskning är 
kvantitativ och kvalitativ forskning. Vid kvantitativ forskning antas en metod där 
kvantifierbara data samlas in och analyseras, till skillnad från en kvalitativ metod som 
tenderar att lägga betoningen på ord snarare än på kvantifierade data när det gäller både 
insamling och analys (Saunders et al., 2012, s. 161). Hur verkligheten uppfattas och tolkas 
är av stor vikt inom den kvalitativa metoden (Bryman & Bell, 2017, s. 372). 	
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Då vi i denna studie syftar till att skapa en större förståelse för hur sociala medier används 
inom CSR-kommunikation kommer vi använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi. 
Vi undersöker detta ur ett företagsperspektiv, och vill således ta reda på hur företagen 
resonerar kring strategier gällande CSR-kommunikation. Vi anser en kvalitativ metod 
bäst lämpad för att besvara vår frågeställning och för att samla in den data vi behöver för 
att skapa en djupare förståelse, snarare än data som vi kan kategorisera och kvantifiera 
vilket en kvantitativ metod innebär. En kvantitativ metod hade dock kunnat ge oss mer 
exakt data gällande i vilken omfattning företagen kommunicerar CSR via sociala medier, 
samt hur detta mottages av konsumenterna. Detta i form av statistiska data kring hur ofta 
företagen publicerar innehåll kring CSR eller antalet kommentarer och likes de får på 
inläggen. Detta hade också kunnat ge oss indikationer kring hur kommunikationen sker. 
Då vi antar ett tolkningsperspektiv anser vi det dock mer lämpligt att undersöka 
respondenternas uppfattningar och synsätt, varför en kvalitativ metod är att föredra. I den 
forskning som finns om CSR-kommunikation och sociala medier sedan tidigare används 
ofta en kvantitativ metod, och flera författare har istället rekommenderat en kvalitativ 
metod för framtida forskning (Cho et al., 2016, s. 65; Kollat & Farache, 2017, s. 511). 
För att skapa en förståelse för respondenter och dess upplevelser samt när man söker svar 
på frågan hur menar Dalen (2015, s. 16) att den kvalitativa metoden är lämplig, vilket vi 
anser styrka vårt val av metod. 	
	
Kvalitativ forskning har kritiserats för att vara för subjektiv, bland annat i form av att 
forskarens egna tolkning av respondenternas svar påverkas för mycket av forskarens egna 
kunskap och uppfattning (Bryman & Bell, 2017, s. 373). Detta är något vi i denna studie 
kommer att ha i beaktning vid tolkning av respondenternas svar. Vi kommer därmed att 
sträva efter att inte väga in våra egna värderingar i för hög grad vid tolkning av den 
insamlade datan. Bryman och Bell (2017, s. 393) beskriver även hur kvalitativ forskning 
ofta kritiseras för att den kan vara svår att generalisera. Syftet med vår studie är inte att 
presentera eller beskriva en population utan att generalisera till teori, varav vi inte anser 
detta som ett problem för just denna studie. Vi önskar istället att bidra med praktiska 
riktlinjer till företag inom modebranschen för hur CSR-initiativ ska kommuniceras via 
sociala medier.  	
	
2.6 Litteratursökning	
Saunders et al. (2012, s. 71) beskriver att det är viktigt för forskare att förstå och kritiskt 
granska befintlig litteratur inom forskningsområdet. Bryman och Bell (2017, s. 377) för 
ett liknande resonemang och beskriver att forskare bör gå igenom tillgänglig litteratur för 
att förvärva den kunskap och trovärdighet som studien behöver. Syftet med 
litteratursökningen är att skapa förståelse för vilka relevanta teorier och modeller som 
finns, likaså strategier och metoder inom forskningsområdet (Bryman & Bell, 2017, s. 
378).	
	
Vår problemformulering och studiens syfte har utgjort grunden för all litteratursökning. 
Vi har genomfört en utförlig granskning av den existerande litteraturen inom området för 
CSR kommunikation och CSR kommunikation via sociala medier. För att hitta relevant 
litteratur har vi främst använt oss av Umeå universitetsbiblioteks sökmotor, den söker i 
ett flertal databaser såsom business source premier (EBSCO), Emerald Journals och Sage 
Publications. Till metodkapitlet har vi främst använt oss av läroböcker samt litteratur från 
biblioteket gällande vetenskaplig metod. Vi har strävat efter att i första hand utgå från 
fackgranskade källor. 	
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För att hitta relevant litteratur har vi använt specifika sökord i de tidigare nämnda 
databaserna. Den största delen av litteraturen inom området är skriven på engelska och 
därav har vi främst använt oss av sökord på engelska. Vi har använt sökord som; 
Corporate social responsibility, CSR + communication, CSR + social media, CSR 
communication + social media, CSR + marketing, social media. 	
 
2.7 Källkritik	
Thurén (2013, s. 4) menar att kunskap bygger på källor, som i sin tur bedöms tillförlitliga 
utifrån källkritik. Thurén (2013, s. 7-8) beskriver att det finns fyra huvudsakliga kriterier 
för att granska källor. De fyra kriterierna är; Äkthet, Tidssamband, Oberoende och 
Tendensfrihet. Det första kriteriet han beskriver är äkthetskriteriet, vilket innebär att 
källan är vad den säger sig vara (Thurén, 2013, s. 7). Äktheten har vi granskat genom att 
prioritera artiklar som blivit fackligt granskade och bekräftade av andra forskare för att 
säkerställa att den är trovärdig och pålitlig. Därefter beskriver Thurén (2013, s. 13) 
tidssambandskriteriet, som menar att det finns anledning att betvivla en källas 
trovärdighet om det är lång tid sedan källan utgivits. Vi har i största mån försökt att hitta 
så nya och aktuella artiklar som möjligt. Anledningen till att vi vid några tillfällen använt 
oss av källor som är av äldre karaktär, exempelvis Carroll (1991), är för att vi anser den 
fortfarande aktuell då många nya artiklar refererar till just denna.  
	
Oberoendekriteriet beskrivs av Thurén (2013, s. 8) som ett kriterium där källan ska vara 
fristående och inte ett referat av en annan källa. Vi har genomgående prioriterat 
förstahandskällor i studien, när vi behövt använda oss av sekundärkällor har vi granskat 
författaren och förlaget ytterligare för att bedöma dess tillförlitlighet. Det sista kriteriet 
som Thurén (2013, s. 8) beskriver är tendensfrihet, författaren beskriver detta som att det 
inte ska finnas någon misstanke gällande att författaren av en källa givit en annan bild av 
verkligheten än den sanna. För att undvika detta har vi gjort noggranna litteratursökningar 
och använt oss av artiklar skrivna av erkända författare som vi ytterligare granskat om vi 
funnit behov för detta.  
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3. Teoretisk referensram	
I detta kapitel beskriver vi de teorier vi anser relevanta för vår studie. Inledningsvis 
presenterar vi begreppet CSR och en modell inom ämnet. Vidare redogör vi för teorier 
inom CSR-kommunikation, vilket innefattar kommunikationsstrategier samt studier som 
behandlar hur CSR-kommunikation effektiviseras. Därefter gör vi en kort teoretisk 
presentation om greenwashing för att vidare redogöra för tidigare forskning och teorier 
inom CSR kopplat till sociala medier. Avslutningsvis sammanfattar vi teorierna för att 
skapa en helhetssyn över den teoretiska referensramen.	

3.1 CSR	
Vi kommer i vår studie att utgå från EU: kommissionens definition av CSR som lyder 
“företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället” (Europeiska 
kommissionen, 2011, s. 7). Definitionen innebär i praktiken att företagen tillsammans 
med sina intressenter bör införa en process som ser till att företagen genomsyras av socialt 
ansvarstagande, miljötänk, etik, respekt för mänskliga rättigheter och ett 
konsumentperspektiv. För att vi ska få en djupare förståelse och kunna undersöka hur 
CSR-initiativ kommuniceras via sociala medier behöver vi få en inblick i de strategier, 
modeller och teorier som begreppet innefattar. Detta kommer att redogöras nedan.	
 
Integrerad CSR 
Carroll (1991) beskriver i sin “Pyramid of Corporate Social Responsibility” hur företag 
bör arbeta med CSR, och det är en väl använd teori inom området. Carroll (1991, s. 40) 
menar att ett företags CSR-arbete består av fyra ansvarsområden på olika nivåer, vilka i 
modellen visualiseras i en pyramid. De fyra olika komponenterna är det ekonomiska-, 
juridiska-, etiska- och filantropiska ansvaret.		
 
Det ekonomiska ansvaret utgör grunden i pyramiden och innebär att en del av företagets 
samhällsansvar är att producera varor och tjänster som konsumenter efterfrågar. Det 
ekonomiska ansvaret utgör grunden i pyramiden då det också anses vara grunden för ett 
företags existens (Carroll, 1991, s. 41). Det är dock inte företagens enda syfte att vara 
lönsamma, det är även förväntat av företagen att agera i enlighet med samhällets lagar 
och regler, vilket beskrivs som det juridiska ansvaret i den andra delen av pyramiden 
(Carroll, 1991, s. 41). Vidare menar författaren att det etiska ansvaret utgör nästa del i 
pyramiden. Detta innefattar de normer och värderingar som inte är formulerade i lagar 
och regler, men som företagen ändå förväntas agera i enlighet med. Det handlar om att 
företagen ska agera i enlighet med vad som av samhället anses vara rätt och fel, samt att 
de i högsta möjliga grad ska undvika negativ påverkan på dess intressenter (Carroll, 1991, 
s. 41-42). Överst i pyramiden är det filantropiska ansvaret, det beskrivs som att företagen 
agerar som goda medborgare, vilket de kan göra genom att till exempel engagera sig i 
välgörenhetsorganisationer (Carroll, 1991, s. 42). 	
	
Trots att de olika komponenterna av CSR-arbete beskrivs var för sig menar inte Carroll 
(1991, s. 41-43) att någon utav dem utesluter den andra. Det innebär inte heller att ett 
företag vid sidan av sitt ekonomiska arbete ska arbeta med de övriga ansvarsområdena. 
Istället menas att pyramiden ska betraktas som en sammansatt helhet och att ett företag 
bör agera för att uppfylla och prioritera alla komponenter. Carroll (2016, s. 6) 
presenterade en utvecklad syn på sin modell, där författaren bekräftar vikten av att företag 
engagerar sig i beslut, handlingar, policies och metoder för att samtidigt uppfylla de fyra 
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komponenterna i modellen. Modellen ska således inte ska tolkas som att företagen ska 
uppfylla sitt ansvar i en hierarkisk ordning. 	
	

 
Figur 1. The Pyramid of Corporate Social Responsibility 

Källa: Carrol (1991, s. 42)	

	
Baden (2016, s. 4) är en av många som sett förbättringsmöjligheter hos Caroll’s (1991) 
CSR-pyramid. Författaren argumenterar för att modellen behöver uppdateras och 
tydligare reflektera den ökade makten företag har. Baden (2016, s. 3) ifrågasätter att de 
ekonomiska värdena utgör grunden i pyramiden, före de etiska och juridiska värdena. 
Författaren anser att den ekonomiska prioriteringen kan vara anledningen till att Carroll’s 
(1991) pyramid har blivit accepterad av företagsledare och näringslivet. Författaren 
menar att den ekonomiska aspekten är irrelevant då företagen först och främst bör 
undvika olagliga eller oetiska rutiner helt, oavsett om de är ekonomiskt fördelaktiga 
(Baden, 2016, s. 11). Baden (2016, s. 11) föreslår en uppdaterad pyramid, som sätter det 
etiska ansvaret som primärt, följt av juridiskt ansvar, ekonomiskt ansvar och till sist det 
filantropiska ansvaret. Med andra ord, för att företag ska få tillstånd att drivas och vara 
betrodda måste de först acceptera och anta sitt etiska ansvar vilket även ska 
överensstämma med samhällets förväntningar och etiska normer (Baden, 2016, s. 10). 
Vidare måste företagets verksamhet följa juridiskt ansvar, och endast när företagen har 
tagit ansvar för dessa aspekter ska det vara tillåtet att göra vinst och nå ekonomiska mål 
(Baden, 2016, s. 11).	
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I likhet med detta betonar Engert et al. (2016, s. 2834) vikten av integrering av ett företags 
hållbarhetsarbete, och menar att det bör utgöra en del av ett företags strategiska arbete. 
Vidare menar författarna även att detta kräver involvering av företagets ledning. Porter 
& Kramer (2006, s. 84) för ett liknande resonemang och menar att om CSR-arbetet är 
integrerat i företagets kärnverksamhet kan värdet från CSR-aktiviteter öka. Vidare menar 
de att integreringen kan skapa större konkurrensfördelar och skapa något de kallar för 
shared value. Shared value definierar de som att värdeskapande gällande ekonomiska 
aspekter sker samtidigt som värde skapas för sociala- och miljömässiga aspekter (Porter 
& Kramer, 2011, s. 65). Porter & Kramer (2006, s. 89) menar också att när CSR-arbete 
är integrerat i ett företags strategiska arbete, behöver företagen inte längre skilja på vad 
som utgör den dagliga verksamheten och vad som utgör CSR-arbete. 	
	
I detta kapitel presenterar vi teorier om CSR, vilket syftar till att ge en grundläggande 
förståelse för vad CSR är samt hur detta integreras i ett företags arbete. Vidare anser vi 
en grundläggande förståelse för CSR vara nödvändig för att kunna analysera hur detta ska 
kommuniceras externt.	

 
3.2 CSR-kommunikation	

3.2.1. Varför kommunicera CSR? 
Det finns en rad fördelar för ett företag att arbeta med CSR. Du et al. (2010, s. 8) beskriver 
att CSR-arbete inte enbart kan skapa positiva förändringar i samhället, utan även att 
företagen kan få finansiella fördelar av det. Forskning och marknadsundersökningar har 
visat att intressenter med störst påverkan på företaget, såsom konsumenter, anställda och 
investerare, är mer troliga att uppmuntra företag som aktivt arbetar med CSR. Vidare har 
det även visats att konsumenter ofta väljer företag som associeras med CSR framför ett 
företag som inte gör det (Du et al., 2010, s. 9). Kundlojalitet, positiv “word-of-mouth” 
samt förbättrat rykte och image är ytterligare fördelar ett företag kan ta del av vid ett 
aktivt CSR-arbete (Du et al., 2010, s. 8; Etter, 2013, s. 606). Detta kan i sin tur också leda 
till att företaget blir mer attraktivt för arbetssökande samt att investeringar från företagets 
investerare ökar (Du et al., 2010, s. 8; Reilly & Larya, 2017, s. 623). Förutsättningen för 
att åtnjuta de strategiska fördelarna av sitt CSR-arbete är att intressenterna faktiskt är 
medvetna om vad företaget gör, vilket de endast kan bli om företagen kommunicerar sitt 
CSR-arbete (Du et al., 2010, s. 8; Etter, 2013, s. 606). Då vi söker förståelse för hur CSR-
kommunikationen sker via sociala medier, finner vi det relevant att motivera varför 
företag ska kommunicera kring detta vilket vi menar att dessa teorier gör.  
 
3.2.2 Kommunikationsstrategier 
Morsing och Schultz (2006, s. 326) presenterar tre olika kommunikationsstrategier för 
CSR; informing, responding och involving. Kommunikationen i denna strategimodell 
diskuteras utifrån koncepten envägs- och tvåvägskommunikation. De tre strategierna 
författarna utvecklat berör tre typer av relationer intressenter har till företag när de 
engagerar sig i deras externa CSR-kommunikation. Författarna kallar dessa för ”the 
stakeholder information strategy”, ”the stakeholder response strategy” och ”the 
stakeholder involvement strategy”.  	
	
Morsing & Schultz (2006, s. 326-327) beskriver ”the stakeholder information strategy”, 
i denna strategi är kommunikationen alltid enkelriktad. Detta innebär att strategin bygger 
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på en envägskommunikation som går från organisationen till deras intressenter. Inom 
denna strategi ser man på kommunikation som ett berättande och lärande och syftar till 
att sprida information om företaget eller organisationens CSR-arbete så objektivt som 
möjligt. Inom denna strategi används CSR-kommunikation för att demonstrera olika 
CSR-initiativ, via exempelvis allmän information och broschyrer. 
	
Vidare förklarar Morsing & Schultz (2006, s. 327) ”the stakeholder response strategy”, 
som baseras på en tvåvägskommunikation. Kommunikationen flödar fram och tillbaka 
gentemot intressenterna, med ett fokus från företagens sida att försöka förändra beteenden 
och attityder hos intressenterna. Kommunikationen utgörs ofta av opinions- eller 
marknadsundersökningar för att göra det möjligt för företaget att förbättra sina CSR-
insatser. Företagen kan då mäta huruvida ett visst kommunikationsverktyg har förbättrat 
intressenters förståelse för företaget och vilka frågor intressenterna finner relevanta 
(Morsing & Schultz, 2006, s. 327). 
	
Till sist beskrivs CSR-kommunikationsstrategin ”the stakeholder involvement strategy” 
som även den baseras på en tvåvägskommunikation. Övertalning och försök att påverka 
varandra förekommer inom denna strategi, men den sker från intressenter såväl som från 
företaget i syfte att övertala den andra att förändras. Inom denna strategi är företagen 
öppna till att förändra sina CSR-initiativ, beteenden och policyer utifrån intressenters 
intressen och det sker en systematisk dialog (Morsing & Schultz, 2006, s. 328). 
Författarna argumenterar för att det blir allt viktigare för företag att involvera intressenter 
i CSR-arbetet, och således att fokusera på denna strategi (Morsing & Schultz, 2006, s. 
336). Involveringen av konsumenter gör att företagen arbetar i linje med intressenternas 
förväntningar. En sådan strategi underlättar också företagets möjlighet att anpassa sig och 
justera arbetet, vilket är nödvändigt då CSR är ett område i kontinuerlig utveckling och 
förändring. 	
	
Genom dessa kommunikationsstrategier får vi en större förståelse för hur CSR bör 
kommuniceras till konsumenter och andra aktörer. Vi anser oss behöva denna generella 
förståelse för CSR-kommunikation då det finns begränsat med forskning kring CSR i 
direkt relation med sociala medier. Detta för att vidare kunna analysera hur 
respondenterna antar dessa strategier samt om och hur det appliceras på sociala medier.  
 
3.2.3 Effektiv CSR-kommunikation 
Du et al. (2010, s. 10-11) har presenterat ett konceptuellt ramverk för CSR-
kommunikation som är framtaget för att effektivisera kommunikationen av CSR. 
Författarna menar att motivet bakom kommunikationen är det som påverkar hur 
budskapet tas emot. Det gäller därför för företag att utforma en kommunikationsstrategi 
som lyckas förmedla ett genuint motiv för sitt samhällsengagemang. Vidare menar 
författarna att företag som är transparenta och erkänner att de faktiskt har vinstdrivande 
motiv, ökar trovärdigheten av CSR-kommunikationen. Kim (2017, s. 1146) belyser även 
i sin forskning att förtroendet för företaget ökar när kommunikationen uppfattas vara 
transparent.	
	
Du et al. (2010, s. 13) förklarar att kommunikationen kan delas upp i två delar, 
kommunikation som företaget inte kontrollerar över, samt kommunikation de har full 
kontroll över. Traditionella kommunikationskanaler såsom TV- och radioreklam samt 
tryckt reklam, är exempel på kommunikation de har kontroll över. Kommunikation de 
inte har kontroll över kommer från en tredje part, till exempel konsumenter, nyheter och 
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media (Du et al., 2010, s. 13). CSR-kommunikationen anses ofta som mer trovärdig om 
den kommer från en tredje part, ju mindre kontroll företagen har över informationen, 
desto mer trovärdig anses den vara (Du et al., 2010, s. 14). 	
	
Vidare menar författarna att för en effektiv CSR-kommunikation krävs det att 
kommunikationen anpassas efter mottagaren. Olika intressenter har olika krav och 
förväntningar, därav är det viktigt att redogöra vilken intressentgrupp man ämnar att nå. 
För att konkretisera detta förklarar Du et al. (2010, s. 17-18) att investerare och ideella 
organisationer inte efterfrågar samma information som konsumenter. Något som också 
påverkar effektiviteten av kommunikationen av CSR är hur intresserade mottagarna är. 
Företagen måste försöka identifiera vad intressenterna prioriterar högst, och att engagera 
intressenter kan vara ett sätt att förstå deras värderingar och prioriteringar. Du et al (2010, 
s. 18) menar slutligen att en effektiv kommunikation av CSR leder till stärkta relationer 
till intressenterna samt en starkare företagsimage. I likhet med detta menar även Kim 
(2017, s. 1146) att en effektiv CSR-kommunikation bidrar med flera positiva effekter, 
såsom intressenters kunskap om CSR, deras tillit samt deras uppfattningar om företagets 
image. I termer om hur den ska kommuniceras bör den vara konsistent och transparent 
(Kim & Fergusson, 2014, s. 4).	
	
Dessa teorier ger oss en förståelse för hur effektiv CSR-kommunikation ska utformas. Vi 
anser vidare att dessa rekommendationer även kan vara applicerbara på sociala medier. 
Genom att få en uppfattning för vad teorin menar att effektiv CSR-kommunikation ska 
innefatta, kan vi senare använda denna kunskap för att analysera hur väl det 
överensstämmer med empirin. 	

3.2.4 Greenwashing 
Tidigare har vi nämnt den ofta förekommande skepticismen hos konsumenter gentemot 
företags CSR-kommunikation. Därför finner vi det relevant att förklara begreppet 
greenwashing vilket ligger till grund för mycket av denna skepticism och de utmaningar 
som finns inom CSR-kommunikation i dag. Morsing et al. (2008, s. 97) menar att de 
företag som är mest aktiva i sin kommunikation av sitt CSR-arbete också är de mest 
kritiserade. Intressenter ifrågasätter ofta om kommunikationen är trovärdig och ställer sig 
frågan: är de verkligen lika bra som de säger sig vara? 	
	
Som med det mesta, så finns det även en baksida av CSR-kommunikation, vilket Devin 
(2016, s. 226) redogör för. En organisations trovärdighet kan minska i samband med 
CSR-kommunikation trots att företaget publicerar sanningsenlig information. Detta kan 
till stor del bero på vad Devin (2016 s. 228) kallar ”half-truths”, vilket precis som det 
låter är när företagen inte presenterar hela sanningen. Företagen presenterar då en viss del 
av arbetet i sin CSR-kommunikation, men väljer att utelämna en annan. Detta leder till 
att den informationen som faktiskt kommunicerats förlorar sin potential och försvagas då 
vissa uppgifter saknas. Detta definierar Lyon & Montgomery (2013, s. 748) som ett 
“selektivt delande av positiv information gällande ett företags miljö- eller sociala ansvar, 
med samtidigt undanhållande av negativ information kring samma områden”. Vidare är 
detta vad författarna beskriver som greenwashing. Även Baldassarre & Campo (2015, s. 
423) gör en definition av greenwashing och menar att det handlar om företags tendens att 
försköna sin image genom en kommunikation med betoning på positiva prestationer men 
utelämnandet av de aktiviteter som bidrar till negativ miljöpåverkan. 	
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I företags kommunikation har förekomsten av gröna påståenden ökat, vilket har gjort att 
även konsumenters skepticism gällande företagens autenticitet har ökat (Lyon & 
Montgomery, 2013, s. 748). En skepticism som ofta är befogad då många företag väljer 
att använda sig av greenwashing och därmed missleder konsumenter att tro att de är mer 
positiva ur en miljösynpunkt än vad de faktiskt är (Lyon & Montgomery, 2013, s. 748). 
Vad som är viktigt att ta hänsyn till vid CSR-kommunikation är således inte bara den 
informationen som publiceras, utan även det som väljs att utelämnas (Devin, 2016, s. 
228). 	
	
Greenwashing utgör således en stor utmaning för företagen då de flesta påverkas på ett 
eller annat sätt. Nyilasy et al. (2015, s. 695) visar i sin studie hur företag blir påverkade 
av fenomenet och därför undviker att marknadsföra sitt CSR-arbete då företagen som 
kallar sig för hållbara blir hårt granskade. Konsekvensen av detta kan vara att många 
företag vars gröna marknadsföring är genuin, blir anklagade för vilseledande 
marknadsföring och att viss CSR-kommunikation utesluts (Bowen & Aragon-Correa, 
2014, s. 108). Samtidigt förklarar författarna att detta innebär en viktig diskussion då man 
måste våga utmana substansen i CSR-kommunikationen. Då greenwashing är en stor 
utmaning inom CSR-kommunikation anser vi det relevant att undersöka om och hur 
respondenterna i vår studie påverkas av fenomenet. Detta för att vidare kunna analysera 
om denna utmaning är något som påverkar hur företag kommunicerar CSR.	

3.3 Sociala medier som kommunikationsverktyg	
Sociala medier utgör en möjlighet för företag att kommunicera med konsumenter och 
andra intressenter till en relativt låg kostnad och med en högre effektivitet än vad 
traditionella kommunikationsverktyg erbjuder (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 67). Tack 
vare minskade hinder relaterade till kostnader, möjliggör sociala medier för företag att nå 
både en större räckvidd och frekvens i sin kommunikation (Yang et al., 2018, s. 4). Det 
beskrivs också som en av dem i dagsläget viktigaste plattformarna för företag att nå ut till 
sina konsumenter (Etter, 2014, s. 326). 	
	
Detta gör användandet av sociala medier relevant för alla företag, oavsett storlek eller 
bransch (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 67). Kaplan och Haenlein (2010, s. 61) gör en 
generell definition av sociala medier och beskriver det som “en grupp internetbaserade 
applikationer som tillåter skapande och delandet av användargenererat innehåll”. Det 
finns många olika typer av sociala medier och några av dessa är Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram och Snapchat (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61; Internetstiftelsen, 
2018, s. 48). Nya applikationer tillkommer ofta vilket gör att landskapet för sociala 
medier är i kontinuerlig förändring, vad som är populärt en dag kan vara ute den andra 
(Kaplan & Haenlein, 2010, s. 65).  
	
Sociala medier utgör ett format där konsumenter och andra aktörer kan kommunicera fritt 
med varandra vilket i sin tur också innebär att företag har mindre kontroll över den 
information som finns tillgänglig om dem online (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 59-60). 
Externa aktörer kan publicera kommentarer eller inlägg som rör företaget i fråga och detta 
är inget företaget har någon möjlighet att kontrollera. Även om företag själva publicerar 
innehåll, tillåter sociala medier intressenter att kommentera, klaga eller utvärdera 
inläggen på ett sätt som också är synligt för andra intressenter (Yang et al., 2018, s. 4). 	
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Innan framväxten av sociala medier kunde däremot företagen i större grad kontrollera den 
informationen som fanns tillgänglig om dem online, genom bland annat strategiskt 
planerade pressmeddelanden eller skickliga PR-agenter som skötte den externa 
kommunikationen (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 59-60). Den låga kontrollen och 
möjligheten för privatpersoner att publicera innehåll i form av kommentarer eller inlägg 
innebär dock en möjlighet för företag att bygga relationer, genom att involvera 
konsumenter och andra aktörer i dess aktiviteter. Kaplan & Haenlein (2010, s. 66) menar 
att interaktion och feedback är viktiga element för att lyckas på alla typer av sociala 
medier. Det handlar inte bara om att förklara för konsumenter vad ett företag gör eller 
står för, utan snarare om att ha en öppen och aktiv konversation med konsumenterna. 
Även Yang et al. (2018, s. 19) betonar vikten av att sociala medier används som ett 
verktyg för att engagera konsumenterna snarare än att endast publicera informativt 
innehåll. Detta då plattformar för olika sociala medier är personliga och erbjuder en plats 
för konversation. Därför menar också författarna att företag bör fokusera mer på att skapa 
en öppen dialog och att engagera sina intressenter via sociala medier (Yang et al., 2018, 
s. 19). 	
	
Vidare ger Kaplan & Haenlein (2010, s. 65-67) också vissa rekommendationer till företag 
för att lyckas på sociala medier. Dels måste de vara aktiva och publicera innehåll som är 
aktuellt. De menar också att det är av stor vikt att lyssna på dess konsumenter för att förstå 
vilken typ av innehåll de faktiskt vill se, och därefter publicera intressant innehåll enligt 
deras preferenser. Även ödmjukhet och ärlighet beskrivs av författarna som två viktiga 
komponenter på sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 66-67). 	
	
Vi kan konstatera att sociala medier kan erbjuda många strategiska fördelar för företag. 
Teorierna ger oss således ytterligare förståelse för potentialen som finns på sociala 
medier, samt vilka utmaningar som finns. 	

3.4 Sociala mediers potential för CSR-kommunikation	
Sociala medier spelar en allt viktigare roll när det kommer till att kommunicera kring 
CSR-aktiviteter (Yang et al., 2018, s. 3). Många företag har insett vikten av 
kommunikation via sociala medier och forskning har visat att CSR är ett ämne som ökar 
engagemang på sociala medier (Lee, 2016, s. 439). 
	
Att involvera konsumenter och andra intressenter och att således fokusera på en interaktiv 
kommunikation via sociala medier motsvarar ett perspektiv som Kent & Taylor (2016, s. 
62-63) väljer att kalla Homo Dialogicus. Motsatsen till detta perspektiv kallar de Homo 
Economicus, vilket de menar att dagslägets användande av sociala medier för CSR 
karaktäriseras av. Ett Homo Economicus perspektiv baseras för mycket på en ekonomisk 
modell och fokuserar på en envägskommunikation. Ur ett Homo Economicus perspektiv 
används sociala medier som verktyg för CSR-kommunikation för att öka försäljningen 
och nå ekonomiska mål. Det främsta syftet är att det ska skapa finansiella fördelar för 
företaget i fråga, för dess investerare och ägare (Kent & Taylor, 2016, s. 61-62). 
	
Ur det förstnämnda perspektivet, Homo Dialogicus, visar författarna istället hur CSR-
kommunikation via dialog genom sociala medier kan vara relationsbyggande samt skapa 
tillit och förståelse mellan organisationer, dess intressenter och det samhälle de delar. De 
menar att företag behöver flytta fokus till detta perspektiv istället för att till fullo kunna 
integrera sociala medier i sin CSR-strategi (Kent & Taylor, 2016, s. 62). Även Cortado 
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& Chalmeta (2016, s. 2) betonar vikten av att skifta sin CSR-kommunikation från en 
envägs- till en tvåvägskommunikation, och menar att det kan skapa långsiktiga och 
tillitsfulla relationer. Dessutom kan det bidra till att fler intressenter kan identifiera sig 
med företaget och företagets rykte förbättras. De menar vidare att syftet med att fokusera 
på en dialog med sina intressenter är att skapa en delad förståelse och uppfattning om 
CSR-initiativ, samtidigt som det möjliggör tillmötesgående av kritiska intressenter 
(Cortado & Chalmeta, 2016, s. 2-3). För att kunna ha en effektiv dialog krävs empati, 
tålamod, tillit och en villighet att förändras. Vidare bör dialogen vara genuin, vilket 
innebär att det inte räcker för företagen att kommunicera i form av korta svar på 
kommentarer på företagets sociala medier (Kent & Taylor, 2016, s. 64). Vidare menar 
Kent & Taylor (2016, s. 64) att en dialog via sociala medier skulle resultera i att företag 
agerar mer etiskt och fattar bättre beslut. Detta då man i en dialogbaserad kommunikation 
är mer öppen för andras idéer och åsikter, och värderar vad intressenterna har att säga. 
Dialogbaserad CSR-kommunikation skulle således kräva en interaktion med intressenter 
som inte utgår ifrån att ”organisationen vet bäst” (Kent & Taylor, 2016, s. 64).  	
	
Tidigare har vi nämnt att det finns både kontrollerade- och okontrollerade verktyg för 
CSR-kommunikation, och att sociala medier är ett verktyg med låg kontroll (Kaplan & 
Haenlein, 2010, s. 59-60). Detta eftersom företagen själva bestämmer vad de vill 
publicera på deras egna sociala medier, men de har ingen kontroll över vad som 
kommenteras eller skrivs av intressenter (Lee, 2016, s. 438). Detta förklarar Lee (2016, 
s. 438) leder till en ”trade-off” för företagen, ju mer kontrollerad CSR-kommunikationen 
är, desto större risk är det att intressenterna ser den som vinklad och partisk. Den lägre 
kontrollen sociala medier innebär jämfört med traditionella medier gör att sociala medier 
utgör en plattform som kan bidra till reducering och eventuellt eliminering av fenomenet 
greenwashing (Lyon & Montgomery, 2013, s. 752). Författarna menar att tack vare 
sociala mediers lättillgänglighet för allmänheten har konsumenter och andra aktörer idag 
större access till information kring företag och dess presterande. 	
	
Yang et al. (2018, s. 4) menar också att trovärdigheten för CSR-aktiviteter ökar om det 
kommuniceras via sociala medier, detta då det ökar aktiviteternas transparens. Vidare 
beskriver Lyon & Montgomery (2013, s. 752) att informationen och kunskapen hos 
intressenter, samt det allt ökade intresset för CSR och hållbarhet i samhället, utsätter 
företagen för mer granskning och således större risk att bli upptäckta och anklagade för 
greenwashing. Sociala medier underlättar också för intressenter och aktivister att väcka 
uppmärksamhet och mobilisera motstånd mot kommunikation som anses vara falsk eller 
missledande. Konsekvenserna för företag som använder sig av greenwashing blir därmed 
också större idag än tidigare då en sådan händelse snabbt kan få viral spridning, vilket 
påvisar makten som finns i sociala medier (Lyon & Montgomery, 2013, s. 752). 	
	
Vi har trots det begränsade utbudet av teori där CSR och sociala medier korrelerar fått en 
förståelse för hur dessa bör kombineras. Vi ser många likheter i hur teorin beskriver att 	
man bör kommunicera CSR generellt med hur man ska kommunicera via sociala medier.  
 
3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
För att tydliggöra hur teorierna hänger ihop och relaterar till varandra har vi skapat en 
sammanfattande modell. Modellen utgår från CSR, vilket enligt flera författare bör utgöra 
en integrerad del i företagets verksamhet (Carroll, 1991; Engert et al., 2016; Porter & 
Kramer, 2011). Den externa kommunikationen av CSR kan ske via traditionell 
marknadsföring eller via sociala medier, varav kommunikationen via sociala medier är 
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det vi syftar till att undersöka i denna studie. Vidare kan kommunikationen också 
beskrivas som envägs- eller tvåvägskommunikation (Morsing & Schultz, 2006). 
Tvåvägskommunikation är det som enligt teorin är mest lämpligt för CSR-
kommunikation (Morsing & Schultz, 2006), och sociala medier utgör en plattform som 
erbjuder stor möjlighet för detta (Du et al., 2010; Kent & Taylor, 2016). För den 
rekommenderade tvåvägskommunikationen bör kommunikationen vara transparent (Du 
et al., 2010; Kim, 2017), anpassas efter mottagaren (Du et al., 2010) samt främja 
involvering av konsumenterna (Du et al., 2010; Kent & Taylor, 2016; Morsing & Schultz, 
2006; Yang, 2018). I modellen går tvåvägskommunikationen från företagen till 
intressenterna, samt tillbaka från intressenterna till företaget. Detta visualiseras i 
modellen av pilarna som går åt båda håll. Envägskommunikationen går i motsats till detta 
endast från företaget till intressenterna, vilket i modellen visualiseras av pilen som endast 
går i en riktning. 	
	

 
Figur 2. Sammanfattande modell av teorierna 

Skapad av författarna: Therese Marklund & Amanda Persson	

	
Syftet med modellen är att ge läsaren en översikt och helhetsbild över den teoretiska 
referensramen. Modellen används för vidare analys och kommer att utgöra en grund för 
när vi skapar intervjuguiden. För att tydliggöra vilken väg teorin beskriver som mest 
effektiv har vi markerat denna blå.	  



 

 20 

4. Praktisk metod	
Detta kapitel presenterar studiens praktiska metod och hur vi som författare samlat in 
data. Vi förklarar våra tillvägagångssätt och val av respondenter, urval, 
datainsamlingsmetod och intervjuer. Slutligen diskuterar vi de etiska aspekterna som vår 
studie berör.	

4.1 Val av undersökningsmetod 
Intervjuer är en datainsamlingsmetod som ofta förekommer inom kvalitativ forskning, de 
kan genomföras som enskild intervju, gruppintervju eller med hjälp av fokusgrupper 
(Bryman & Bell, 2017, s. 216). Fokusgrupper och gruppintervjuer inkluderar flera 
respondenter som samtidigt intervjuas för att uppmuntra till diskussion. Då CSR 
kommunikation och företagets transparens kan vara känsligt att diskutera har fokusgrupp 
och gruppintervju valts bort som datainsamlingsmetod. Enligt Saunders et al. (2012, s. 
403) ska fokusgrupper inte användas i situationer där det kan finnas en känsloladdad 
konflikt, där sekretessen inte kan garanteras eller när det finns hinder för en öppen 
kommunikation. CSR, företags samhällsansvar kan vara ett sådant ämne som uppfattas 
handla om etik och moral, där respondenterna hämmas att säga den riktiga sanningen i 
rädsla för konflikt eller att åsikten inte stannar i rummet.  
	
För att uppnå syftet har därför enskilda intervjuer valts som datainsamlingsmetod. 
Saunders et al. (2012, s. 374-375) presenterar olika intervjuformer, ostrukturerade 
intervjuer, semi-strukturerade intervjuer samt strukturerade intervjuer. Strukturen på 
frågorna som ställs till respondenten är det som skiljer de olika metoderna åt. En 
strukturerad intervju består endast av förutbestämda frågor, till skillnad från en 
ostrukturerad intervju där man följer ett tema helt utan förutbestämda frågor (Saunders et 
al., 2012, s. 374- 375). 	
	
Vi anser inte en strukturerad metod vara lämplig för vår studie, detta då vi anser att vår 
intervjuguide kräver att vi ställer olika följdfrågor till de olika respondenterna. En viss 
struktur krävs dock då vi har ett mål med vilken information vi vill ha samt 
informationens djup. Saunders et al. (2012, s. 374) förklarar att semi-strukturerade 
intervjuer består av förbestämda teman och nyckelfrågor. Denna metod är flexibel och 
ger utrymme att addera frågor under intervjuns gång för att på bästa sätt besvara syftet. 
Till denna studie kommer semi-strukturerade intervjuer genomföras då vi vill ha 
möjlighet att ställa följdfrågor för att undvika eventuella feltolkningar. Vi vill med hjälp 
av semi-strukturerade intervjuer, få respondenterna att känna sig trygga för att på bästa 
sätt kunna besvara studiens frågeställning.	

4.2 Urval	
Då det är nästintill omöjligt att samla data från en hel population brukar man göra ett 
urval från den målgrupp studien syftar att undersöka (Saunders et al., 2012, s. 258). 
Saunders et al. (2012, s. 261-262) beskriver att författarna kan välja mellan att göra ett 
sannolikhetsurval och ett icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval förekommer oftast 
inom kvantitativ forskning och används för att generalisera en hypotes för en population, 
inom kvalitativ forskning är ett i icke-sannolikhetsurval vanligare (Bryman & Bell, 2017, 
s. 405). I denna studie ämnar vi utgå från ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman & 
Bell (2017, s. 407) är en form av icke-sannolikhetsurval. Detta innebär att författarna 
väljer ut företag och individer med direkt koppling till den formulerade forskningsfrågan. 
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Vi anser att ett riktat, ändamålsenligt urval lämpar sig bäst för att besvara 
forskningsfrågan, då urvalet handplockas baserat på deras erfarenheter och kunskaper 
inom området. För att besvara vår frågeställning är det viktigt att urvalet består av 
respondenter från företag inom rätt bransch med kunskap inom CSR-kommunikation och 
sociala medier. 	

4.3 Val av respondenter	
Då vi har begränsat oss till företag från modeindustrin som verkar på den svenska 
marknaden har urvalet avgränsats utifrån detta kriteriet. För att kunna besvara vår 
problemformulering och uppnå studiens syfte valde vi att göra intervjuer med personer 
från företag som arbetar med företagets externa kommunikation, deras CSR-arbete eller 
båda delarna. Då många mindre företag ställde upp som respondenter fick vi möjligheten 
att intervjua dess grundare och den verkställande direktören på företaget. Även dessa hade 
god insikt i företagets externa kommunikation och CSR-arbete. Då vi tidigt insåg att det 
kunde bli svårt att hitta respondenter från företag som hade tid och lust att ställa upp för 
intervju skickade vi ut ett stort antal förfrågningar. Förfrågningarna utfördes i form av ett 
introduktionsbrev (se Appendix 1) via e-post. På grund av den relativt korta tidsramen 
var vi intresserade av alla typer av företag som verkar inom modebranschen i Sverige. Då 
vår studie syftar till att undersöka CSR-kommunikationen säkerhetsställde vi att också att 
företagen vi kontaktade var aktiva på sociala medier, mer än så begränsades inte urvalet. 
Introduktionsbrevet (se Appendix 1) skickades till 73 företag, där vi skickade brevet till 
deras allmänna e-postadress för att sedan vidarebefordras till respondenter lämpliga för 
att besvara våra frågor. Vi hittade dessa 73 företag genom att tillsammans skriva ner alla 
företag vi visste verkar på den svenska marknaden. För att få ytterligare inspiration 
använde vi oss av sökfunktionen Google för att hitta fler potentiella respondenter. 

4.4 Förberedelse för intervju och intervjuguide	
Som tidigare nämnt valde vi att utföra semi-strukturerade intervjuer för den empiriska 
insamlingen. Det bör läggas god tid på att utforma intervjuguiden för att få så användbara 
resultat som möjligt (Danielson, 2017, s. 146). Vi planerade och skapade därför en 
intervjuguide i syfte att få så utförliga och användbara svar som möjligt. Saunders et al. 
(2012, s. 317) menar att det kan vara bra att utgå från huvudfrågor och ha tillhörande 
följdfrågor till dessa i sin intervjuguide. Under tiden vi utformade vår intervjuguide hade 
vi i åtanke att undvika ledande frågor, vilket Bryman & Bell (2017, s. 462) menar är 
viktigt att undvika.	 Vi konstruerade fyra huvudteman vilka vi utgick ifrån när vi 
utformade vår intervjuguide, dessa var CSR, CSR-kommunikation, greenwashing samt 
CSR-kommunikation via sociala medier. Vi utgick ifrån samma intervjuguide till de olika 
respondenterna men anpassade följdfrågorna efter varje enskild intervju. Intervjuguiden 
är uppbyggd i syfte att besvara studiens problemformulering och består av 16 frågor. 
Intervjuguiden är grundad utifrån studiens teoretiska ramverk, vilket går att läsa mer om 
i Appendix 2. I Appendix 2 redovisar vi hur studiens teori relaterar till specifika frågor 
och teman. 	
	
Det första temat CSR syftar till att undersöka om respondenterna överhuvudtaget arbetar 
med CSR och om det integreras i den dagliga verksamheten. För att kommunicera CSR 
externt krävs det att man har ett CSR-arbete att dela. Temat CSR-kommunikation är till 
för att undersöka om respondenterna kommunicerar CSR samt hur de involverar deras 
intressenter. Det tredje temat, greenwashing, syftade till att skapa förståelse för om 
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respondenterna påverkats eller hindrats av detta branschfenomen. Det sista temat CSR-
kommunikation via sociala medier ämnar undersöka om sociala medier används för att 
kommunicera CSR. 	

4.5 Genomförande av intervjuer	
I studien utfördes sju intervjuer, där tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 28 till 
47 minuter. Då våra respondenter hade kontor utspridda över hela landet bestämde vi oss 
för att göra intervjuerna på distans. Vi båda var närvarande under alla intervjuer och de 
utfördes via Skype eller via telefon. Saunders et al. (2012, s. 404) beskriver att 
telefonintervjuer innebär många fördelar i form av access, tidsbesparing och lägre 
kostnader. Författarna beskriver dock också att det även finns en problematik med detta 
tillvägagångssätt för intervjuer. De menar att då det inte sker någon personlig kontakt 
mellan intervjuare och respondent, uppnås inte alltid samma grad av tillit mellan parterna. 
Tillit beskriver de som nödvändigt för semi-strukturerade intervjuer, detta för att få 
möjlighet att utforska och vidareutveckla respondentens svar (Saunders et al., 2012, s. 
404). Detta har vi tagit i beaktning vid genomförandet av intervjuerna genom att börja 
med inledande generella frågor om respondenten och företaget i fråga. Vi har även 
tydliggjort för respondenten att det när som helst går att avbryta om denne skulle önska 
det. Då vi inte hade haft möjlighet att träffa alla respondenter personligen på grund av 
distans och kostnadsrelaterade frågor, ansåg vi fördelarna överväga nackdelarna med 
telefonintervjuer. Vidare så utfördes intervjuerna från grupprum i Umeå universitets 
lokaler för att inte riskera att bli avbrutna, vilket enligt Saunders et al. (2012, s. 329) är 
en viktig aspekt att tänka på. För att underlätta för våra respondenter fick de själva välja 
datum och tid för intervjun. 	
	
Vi båda var närvarade vid samtliga intervjuer men valde att dela upp intervjuguiden 
mellan oss. Kvale (2007, s. 55) menar att man som intervjuare bör vara bra på att lyssna, 
vara respektfull samt att man visar ett intresse för vad respondenten har att säga. Detta 
var aspekter vi hade i åtanke när vi genomförde våra intervjuer. En av oss ansvarade för 
att ställa huvudfrågorna och den andra fick ansvara för att ge en kort presentation av oss 
och vår studie, samt att ställa de inledande frågorna till respondenten. I den inledande 
delen informerade vi respondenterna om deras rätt att avbryta intervjun när de så önskade. 
Här frågade vi också om det gick bra att vi spelade in intervjun, vilket alla respondenter 
godkände. Detta var något vi uppskattade då vi kunde fokusera på att lyssna och att vara 
uppmärksamma istället för att flitigt anteckna.	
	
Den av oss som inte ställde huvudfrågorna hade som ansvar att ställa följdfrågor och att 
anteckna enstaka ord och intryck. Med anledning av att vi spelade in intervjuerna behövde 
vi endast anteckna stödord i intervjuguiden under intervjuernas gång. Saunders et al. 
(2012, s. 389) beskriver att inledningen är viktig för att bygga ett förtroende samt för att 
respondenten ska känna sig trygg. Trost (2010, s. 67) menar att respondenten kan känna 
att den befinner sig i underläge när den blir intervjuad. På grund av detta var vi noga med 
att inleda med en kort presentation om oss och därefter fråga generella frågor om 
respondenten.  	
	
Intervjuer via email är något som blir allt vanligare inom kvalitativ forskning, detta då 
forskare ges möjlighet att nå ut till fler respondenter på ett mer tids- och 
kostnadseffektivt sätt (Hawkins, 2018, s. 494). En av våra respondenter hade inte 
möjlighet att ställa upp på en telefonintervju, varför vi föreslog alternativet email-
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intervju. Företaget tackade ja till detta och vi utförde därför datainsamlingen med detta 
företag genom email. Vi hade dock i åtanke att det innebar konsekvenser för den 
empiriska insamlingen samt att metoden påverkade hur intervjun utformades. En stor 
skillnad mellan en mer traditionell intervju, via till exempel personlig kontakt eller 
telefon, och en datainsamling via email är hur innehållsrik den data som insamlas är 
(Meho, 2006, s. 1289). En mer traditionell intervjumetod innebär sannolikt mer rika 
data i form av att den tillåter en interaktion där parterna kan kommunicera med olika 
sinnen, såsom kroppsspråk och tonläge. Via email är detta däremot begränsat, och som 
resultat av detta går man miste om visuella och icke-verbala faktorer via email (Meho, 
2006, s. 1289).   
 
Saunders et al. (2012, s. 405) beskriver dock vissa fördelar även med intervjuer via 
email. De menar att det kan ge access till respondenter som annars inte hade gått att 
intervjua på grund av geografiska skäl. Vidare menar författarna även att det kan vara 
fördelaktigt då både intervjuare och respondent får tid att reflektera över frågorna och 
svaren (Saunders et al. 2012, s. 408). Att ha i åtanke vid datainsamling via email är 
dock att alla människor inte är lika effektiva i skrift som de är i muntligt tal (Meho, 
2006, s. 1289). Vilket betyder att respondenten inte kan uttrycka sig på samma sätt via 
email som denna skulle ha gjort via en muntlig metod. En risk med detta, som Hawkins 
(2018, s. 494) nämner, är att man får för korta och koncisa svar samt att respondenten 
när som helst kan avbryta samarbetet genom att inte svara. Dessutom begränsar 
datainsamling via email möjligheten att ställa direkta följdfrågor för att förtydliga 
respondentens svar och på så vis få djupare data (Meho, 2006, s. 1290). Även om det 
går att ställa följdfrågor och be om förtydligande även via email, går det inte att göra i 
direkt anslutning till frågan och då begränsas också möjligheten för respondenten att 
svara spontant (Meho, 2006, s. 1290). 	
	
Vi ansåg en semi-strukturerad metod vara bäst lämpad för att besvara studiens syfte, 
genom att denna metod tillåter flexibilitet och möjligheten att addera följdfrågor vilket i 
sin tur möjliggör en djupare förståelse (Saunders et al., 2012, s. 374). Vi är medvetna 
om att detta begränsas genom datainsamlingen via email, men då vi ej hade möjlighet 
att intervjua detta företag via personlig kontakt, telefon- eller videointervju valde vi 
trots detta att inkludera den data vi samlat in via email. 	
	
Trots de nämnda begränsningarna ansåg vi svaren viktiga för vår studie, varför vi valde 
att inkludera denna intervju i studien. Då företaget svarade utförligt och tydligt på våra 
frågor ansåg vi detta bidra positivt till empirin och studiens syfte. Företaget arbetar 
aktivt med CSR-relaterade frågor på sina sociala medier och vi fick möjlighet att 
intervjua personer på företaget som dagligen arbetar med dessa typer av frågor. Vi anser 
inte att denna datainsamling påverkar studiens kvalitet eller trovärdighet märkbart då vi 
till största del intervjuade våra respondenter via telefon eller videointervju. Vi är dock 
medvetna om att en muntlig intervju även med detta företag hade kunnat bidra med 
djupare information än den vi samlade in via email, men gällande detta företag fanns 
tyvärr inte möjligheten för det. 	
 
Vidare presenteras en tabell där vi beskriver respondenterna, vilket företag de 
representerar, intervjuernas längd, dess typ samt vilket datum intervjuerna genomfördes 
på. Alla respondenter fick möjlighet att vara anonyma i vår studie, och tre av dessa valde 
anonymitet. Detta betyder att tre av våra respondenter har ett fiktivt förnamn samt 
företagsnamn och dessa är markerade med en stjärna i tabellen. 	
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Respondent Företagsnamn Intervjulängd Intervjutyp Datum 

Emma* Vinnell* 33:20 min Skypeintervju 2019-04-
04 

Wendy Studio Heijne 37:16 min Telefonintervju 2019-04-
10 

Eva* Hera* 41:13 min  Telefonintervju 2019-04-
08 

Karolina Orkanlia 28:21 min Telefonintervju 2019-04-
05 

Maja Chaleca 46:30 min Telefonintervju 2019-04-
09 

Lisen* Lisen & 
Lotten* 

38:12 min Skypeintervju 2019-04-
10 

Sustainability 
Coordinator 
 
Environmental Manager 
 
Marketing Coordinator  

Nudie Jeans - Email 2019-04-
05 

Tabell 1. Beskrivning av intervjuer 

4.6 Hantering av insamlad data	
Efter att vi genomfört våra intervjuer började vi successivt att transkribera dessa. 
Saunders et al. (2012, s. 550) menar att de flesta intervjuer spelas in för att senare 
transkriberas. Detta var en metod vi valde att använda oss av för att noggrant kunna 
analysera empirin. Det är viktigt att man som intervjuare intresserar sig för hur 
respondenterna svarar på ens frågor och inte endast vad som sägs (Saunders et al., 2012 
s. 550). Då man som författare måste ha detta i åtanke, och reflektera över detaljer som 
tonläge och deltagarnas icke-verbala kommunikation är det tidskrävande att transkribera 
(Saunders et al., 2012, s. 550).  
	
Då transkribering är ett tidskrävande moment var vi noggranna med att transkribera varje 
intervju direkt efter intervjun och vi sparade varje transkribering i ett enskilt dokument. 
Våra intervjuer var så pass utspridda att vi ansåg oss ha gott om tid att transkribera 
materialet. För att effektivisera arbetet delade vi upp transkriberingsarbetet mellan oss, 
men för att vidare kontrollera materialet lyssnade vi igenom och granskade varandras 
transkriberingar.   
	
Alla respondenter godkände att intervjuerna transkriberades och samtliga fick förfrågan 
att ta del av transkriberingen i efterhand. De respondenter som var intresserade av detta 
kontaktade vi via email när transkriberingen var klar. Den insamlade datan hanterades 
sedan med hjälp av en tematisk analys, vilket vi förklarar mer ingående i nästa avsnitt. 	
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4.7 Analysmetod	
Det finns få vedertaget accepterade metoder för analys av kvalitativ data (Bryman & Bell, 
2017, s. 537). Den data vi samlade in från de sju genomförda intervjuerna, sammanställde 
vi och analyserade med hjälp av en tematisk metod, vilken av Bryman & Bell (2017, s. 
556) beskrivs som en vanlig metod vid kvalitativ dataanalys. Vidare beskriver Hackley 
(2003, s. 84) att denna metod kan hjälpa forskaren att få större förståelse och mening 
kring den insamlade datan. I denna studie har vi delat upp den insamlade datan i olika 
teman där vi i huvudsak följt samma struktur som vi utgår från i den teoretiska 
referensramen. Vi har även identifierat ett tema utifrån empiri och analys, vilket inte utgör 
ett huvudtema i teoriavsnittet. Våra teman utgörs av CSR, CSR-kommunikation, 
greenwashing och CSR i sociala medier. Vidare valde vi också att använda oss av 
färgkodning där varje tema representeras av varsin färg. Detta tillvägagångssätt valde vi 
för att så smidigt som möjligt kunna sammanställa den data vi insamlat samt för att kunna 
identifiera vad de olika respondenterna sagt kring varje tema. 	

4.8 Forskningsetik	
Att vara medveten om etiska principer är mycket viktigt inom samhällsvetenskaplig 
forskning och utgör en förutsättning för att forskaren ska kunna ta välgrundade beslut vid 
undersökningar (Bryman & Bell, 2017, s. 140). Det handlar om att de individer som 
undersöks behandlas rätt och i vilken grad forskarna involverar sig i de aktiviteter som 
utförs för respondenterna (Bryman & Bell, 2017, s 141). Vi anser även i denna studie att 
medvetenhet och reflektion kring etiska principer är av stor vikt, detta eftersom vi samlat 
in empiri med hjälp av individer som delat med sig om deras egna uppfattningar och 
erfarenheter kring företagens aktiviteter gällande CSR-kommunikation. De fyra etiska 
principer som vi beaktat under hela studien samt i all kommunikation med respondenterna 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Samtliga är grundläggande inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 2017, 
s. 141). 	
	
Informationskravet handlar om att de individer som är delaktiga i studien ska vara 
medvetna om studiens syfte samt hur utformningen av undersökningen kommer att se ut 
(Bryman & Bell, 2017, s. 141). I enlighet med detta informerade vi respondenterna om 
syftet med studien när vi kontaktade dem, samt vilken roll de skulle ha i denna. Vidare 
betonar samtyckeskravet vikten av frivillighet, och innebär att individerna som deltar i 
undersökningen själva ska ha rätt att bestämma över sin medverkan (Bryman & Bell, 
2017, s. 141). Därför ska de individer som deltar ha möjlighet att avbryta deras deltagande 
om de så önskar (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Detta var vi noggranna med att förklara 
för respondenterna vid inledningen av varje intervju. Några respondenter ville också ta 
del av transkriberingen efter genomförd intervju, varför vi delade med oss av denna via 
e-mail till berörda respondenter. 	
	
Konfidentialitetskravet rör deltagarnas uppgifter vilka bör behandlas med konfidentialitet 
i så hög grad som möjligt (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Detta har vi tagit i beaktning 
vid hantering av vår datainsamling och analys. Några av respondenterna i vår studie 
önskade att vara anonyma, varför vi i studien har benämnt dessa och företaget de 
representerar med fiktiva namn. Hur uppgifterna som samlas in från deltagarna ska 
användas berörs av nyttjandekravet. Kravet innebär att uppgifterna endast får användas 
för den aktuella studiens ändamål (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Den information vi 
samlat in i vår studie är endast med avsikten att använda för just den aktuella studien, 



 

 26 

detta är även något vi informerat respondenterna om. För att agera ansvarsfullt och för att 
vår studie ska vara hållbar ur ett etiskt perspektiv, är dessa principer något vi förhållit oss 
till under studiens gång.  
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5. Empiri	
I detta kapitel presenteras resultatet av vår insamlade data. Kapitlet inleds med korta 
presentationer av de respondenter som medverkat i vår studie. Därefter följer en 
presentation av respondenternas syn på våra olika teman. Dessa teman inkluderar hur 
respondenterna arbetar med CSR, hur de kommunicerar CSR, hur dessa påverkas av 
fenomenet greenwashing samt hur de tillämpar sociala medier som 
kommunikationsverktyg för CSR. 	

5.1 Presentation av respondenterna	
Emma är VD på det svenska modeföretaget Vinnell som grundades i Göteborg 2001. 
Vinnell erbjöd till en början kläder inspirerade av renodlad ”streetstyle” men har nu 
utvecklats och erbjuder en mer sofistikerad look. Varumärkets stolthet är deras 
karaktäristiska jackor som har varit med från start. De lägger stort fokus på innovativa 
lösningar gällande tyger, material och detaljer för att producera de allra bästa plaggen. 
Företaget har 19 anställda och försäljningen sker via deras egna e-handelssida samt via 
återförsäljare. 	
	
Wendy är grundare av företaget Studio Heijne som är ett enmansföretag baserat i 
Stockholm. Hon är ansvarig för allt från design till de ekonomiska frågorna och har 
tidigare arbetat som designer för H&M i många år. Hon har inga anställda men samarbetar 
med många olika parter och pratar därför om Studio Heijne utifrån benämningen vi. För 
Studio Heijne är hållbarhet en viktig aspekt och det utgör en del av grundkonceptet. 
Studio Heijne producerar måttsydda kläder på beställning för att undgå stora lager och 
massproduktion. 	
	
Eva arbetar som CSR-specialist på den norska koncernen Hera. I koncernen ingår 11 
framstående varumärken och butikskedjor inom modeindustrin. Totalt har de närmare 
11.000 anställda och 1500 butiker i åtta olika länder. Koncernen är familjeägd och 
öppnade sin första butik i Oslo redan 1962. Den största marknaden för koncernen är 
Norge, utöver det kommer Sverige och Finland. 	
	
Karolina är VD och ägare av företaget Orkanlia i Stockholm. De har tre anställda och 
samarbetar utöver det med en partner i Litauen. Till en början sydde Karolina allt själv 
men i och med att de expanderade så var det inte längre hållbart. Orkanlia erbjuder 
måttsydda designplagg där kunden själv får välja modell, tyg och knappar. Det går att 
beställa plagg via hemsidan eller besöka deras fysiska butik i Stockholm. 	
	
Maja är grundare till Chaleca, vilket är ett företag som sedan starten 2012 erbjuder 
klassiska och exklusiva stickade plagg till både barn och vuxna. Det är ett litet företag 
som i dagsläget har tre stycken anställda. Maja har bland annat ansvar för 
hållbarhetsfrågor, kommunikation och till viss del även finans. Chaleca använder 
alpackaull för de flesta av sina plagg, vilken kommer från lamor och alpackor i 
högländerna runt La paz, Bolivia. Kläderna tillverkas i Bolivia och designas och säljs i 
Sverige. I Bolivia produceras plaggen av kvinnor i ett kollektiv för sömmerskor, och en 
stor del av Chalecas verksamhet syftar till att öka dessa kvinnors inkomst och 
självständighet.  	
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Lisen är VD och grundare för företaget Lisen & Lotten som startades 2007 med en fysisk 
butik lokaliserad i Stockholm. Lisen & Lotten finns nu hos ett 40-tal återförsäljare runt 
om i Europa och har åtta anställda. De strävar efter ett hållbart mode och väljer produktion 
inom Europa. De släpper två kollektioner per år. Lisen & Lotten inspireras mycket av 50-
70 talet och fokuserar på klänningar med mycket färg, enligt Lisen ska man inte vara rädd 
för att synas.	
	
Nudie jeans är ett svenskt företag som har sitt säte i Göteborg. Företaget grundades 2001 
av Maria Erixon och är idag ett internationellt företag som bedriver försäljning i över 50 
länder. I Sverige har de 65 anställda, och totalt sett har de 210 anställda runt om i världen. 
Förutom i Sverige har de även kontor i bland annat New York, London och Sydney. De 
respondenter från Nudie som deltog i denna studie var personer från både marknads- och 
CSR-avdelningen. Intervjun har skett skriftligt och vi har således fått svaren via e-post, 
varav vi inte har en specifik respondent att presentera från detta företag. 	

5.2 Företagens CSR-arbete	
Vi kommer att presentera empirin utifrån en tematisk indelning där vi börjar detta avsnitt 
med respondenternas svar gällande företagens CSR-arbete. Detta tema har genererats 
utifrån respondenternas svar på fråga 1 och 2 i intervjuguiden (se Appendix 2).	
	
På företaget Vinnell som Emma är VD för är man noggrann med att granska och undvika 
kemikalier som inte är bra. Vadderingen i deras plagg kommer från återvunnet material, 
men det allra viktigaste för Vinnell är att göra kläder som håller länge. Bra kvalitét, en 
snygg design och en produkt som håller länge är det som ligger överst på Vinnells agenda. 
Ett aktivt val de gjort är att inte använda ekologisk bomull, detta då de anser att långfibrig 
vanlig bomull är av bättre kvalitét och gör att plagget håller länge. Detta beslut har dock 
påverkat att Vinnell inte syns på hållbarhetsavdelningar eller i liknande forum. Emma 
anser att det inte längre är möjligt att välja om man som företagare ska arbeta med CSR, 
utan att det är något man måste göra. Emma menar att konsekvensen av detta är att 
kostsamma CSR-initiativ inte ger något mervärde för kunden, då det har kommit att bli 
en hygienfaktor och något man förutsätter att företaget ska göra. 	
	
Studio Heijne har ett grundkoncept som baseras på ett hållbarhetstänk, detta då de endast 
producerar på beställning. Wendy berättar vidare att detta är för att undvika 
överproduktion vilket är ett problem i modeindustrin. Syftet är att aldrig producera något 
som kunden inte vill ha och att alltid sträva efter att använda sig av hållbara certifierade 
material. Wendy berättar vidare att materialvalen är en resa som de ständigt kan utvecklas 
inom, de kan hela tiden bli bättre. För att säkra att materialen kommer från fabriker med 
bra förhållanden samarbetar hon endast med producenter i Europa då det är lättare att åka 
dit och kontrollera personligen. 	
	
När Wendy grundade Studio Heijne ville hon starta ett företag som tänker på framtiden, 
det är viktigt för henne att CSR och hållbarhetstänk är något som integreras från start. 
Wendy menar att lönsamheten inte ska påverka hållbarhets- och CSR-arbetet. 	
	
“Det är självklart att allt hänger ihop och att man tänker på hur en hållbar konsumtion 

ska fungera i framtiden”. - Wendy	
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Eva är som tidigare nämnt CSR-specialist på en koncern och arbetar övergripande med 
CSR-arbete för alla varumärken inom koncernen. De har CSR-specialister som arbetar i 
Norge samt några som arbetar på kontor i produktionsländerna Kina, Indien, Bangladesh 
och Turkiet. Den största miljöpåverkan de har är inom leverantörskedjan och i det faktiska 
produktionslandet. Av den anledningen har de CSR-specialister som aktivt jobbar med 
att följa upp både fabriker och leverantörer. CSR-specialisterna arbetar med systematiska 
projekt och daglig uppföljning för att hela tiden sträva efter att arbeta mer hållbart samt 
med att minska deras avtryck på miljön.   
	
Eva berättar att CSR och hållbarhet är en integrerad del i deras verksamhet och arbetar 
aktivt med CSR för att vara en ansvarig aktör. CSR-avdelningen inom koncernen har 
funnits i tio år och ledningen anser att det är ett arbete som är lönsamt för företaget. 	
	

“Vi är ett företag som är öppna för att anta nya utmaningar och vi tar CSR på stort 
allvar och värnar om framtiden.“ - Eva	

	
Orkanlia är ett företag som använder återbrukade tyger till den största delen av 
produktionen. De startade för 14 år sedan med att Karolina sydde alla kläder själv, men i 
och med att företaget har växt har hon tagit hjälp av producenter och anställda. De har nu 
en samarbetspartner i Litauen där de har fullständig kontroll över produktionen. Karolina 
berättar att de besöker sömmerskorna i Litauen ofta och att det är viktigt för henne. 	
	
Då Karolina startade Orkanlia själv mer som en hobby fanns ingen tanke på lönsamhet, 
men ju mer åren gått och företaget utvecklats har det kommit att handla mer om ekonomi. 
Hon strävar efter att alltid hålla verksamheten schysst och hållbar trots att de nu också 
måste tjäna pengar på företaget. 	
	

“Lönsamhet får inte ske på någon annans bekostnad.” - Karolina	
 
Maja var med och grundade företaget Chaleca och startade det främst som en hobby. 
Företagets CSR-arbete innefattar stort socialt ansvar för sömmerskorna i Bolivia som de 
samarbetar med. De försöker besöka sömmerskorna ofta och använder inga 
mellanhänder. Ett område hon nämner för förbättring är företagets frakt och dess 
påverkan på miljön, vilket de nu börjat klimatkompensera för. Utöver detta initiativ 
använder de bara naturfibrer och vill skapa kläder som håller länge. Chaleca hoppas att 
bidra till att utveckla sömmerskornas möjligheter och självständighet.	Maja berättar 
vidare att företaget inte skiljer på CSR och ekonomisk lönsamhet, allt ska vara integrerat. 
De vill vara hållbara ur både miljömässiga- och sociala aspekter samtidigt som de 
producerar fina kläder av hög kvalitét. 	
 
Lisen berättar att de arbetar med CSR och hållbarhet och väljer av den anledningen att 
samarbeta med närliggande fabriker i Europa. Helst av allt hade de velat samarbeta med 
svenska fabriker, men menar att det är alldeles för dyrt och att kunderna inte är villiga att 
betala det priset. Anledningen till att de valt fabriker i Europa är för att de lättare ska hålla 
koll på produktionen. De lägger stor vikt på materialval och väljer gärna ekologiskt eller 
på annat sätt certifierat material. Något som är viktigt för Lisen & Lotten är att ha en 
tidlös design, de vill inte skapa trendplagg som endast är aktuella i en säsong. Därmed är 
det viktigt att satsa på kvalitét och bra material så att det håller länge. Hon menar att dessa 
CSR-initiativ är något som kommer naturligt för dem då de tänker mycket på miljön. 	
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Lisen förklarar att hållbarheten alltid varit viktig för dem, även innan de var lönsamma. 
När Lisen & Lotten började arbeta med större och fler återförsäljare har de blivit tvungna 
att förhålla sig till fler parter. För att exemplifiera detta berättar Lisen om ett specifikt 
tillfälle då de tvingats välja flygfrakt istället för båt på grund av återförsäljarna och 
faktorer de inte kunde påverka. 	
	

“Det blir helt enkelt större och mer komplexa frågor i takt med att vi växer.” - Lisen	
	
Som tidigare nämnt är det ett flertal personer från Nudie som har deltagit i vår studie. De 
berättar att företaget aktivt jobbar med hållbarhet genom hela produktionskedjan. Detta 
innefattar smarta och hållbara materialval samt samarbete med ansvarsfulla 
tygleverantörer. Detta ger i sin tur högkvalitativa produkter framtagna med hållbara 
arbetsmetoder och standarder. CSR-arbetet slutar inte där för Nudie, de anser att de finns 
en rad åtaganden att göra i konsumentfasen av plaggens livscykel. De har till exempel 
”Repair Shops” där man får reparera sina Nudiekläder gratis. De berättar även att de 
tycker det är viktigt att informera deras kunder om vikten av att vårda sina plagg och se 
långsiktigt i sina inköp av textilier. 	
	
De menar att det är viktigt att det finns en enhetlig vision om hur företaget ska jobba med 
hållbarhet och att det faktiskt är en del av fundamentet i företagspolitiken. Vidare menar 
de att detta givetvis måste vara stöttat av ledningen, och utgöra substans i företagets 
filosofi. I slutändan tror och hoppas de att detta kommer vara ett krav för att 
överhuvudtaget kunna bedriva ett ekonomiskt lönsamt företag. 	
	

“Hållbarhet är något som bör vara integrerat i affärsmodellens kärna.” - Nudie	

5.3 Hur kommuniceras CSR?	
I detta avsnitt kommer samtliga respondenternas svar gällande CSR-kommunikation att 
beskrivas. Denna del av empirin har i huvudsak genererats utifrån respondenternas svar 
på fråga 4 – 8. 	

5.3.1 Konsumenternas engagemang 
Emma, som är VD på det svenska modeföretaget Vinnell, upplever att deras kunder är 
väldigt intresserade av företagets CSR-arbete. Vidare beskriver hon deras konsumenter 
som medvetna. Hon beskriver att kundernas engagemang visar sig genom att de kontaktar 
företaget genom att skriva till dem via främst e-post till deras infomail. Oftast har de varit 
inne på deras hemsida, där företaget publicerar noggranna beskrivningar om hur deras 
produkter är gjorda och vad de är gjorda av. Således får de information om företagets 
CSR-arbete där för att sedan ställa vidare frågor till företaget. 	
	
Emma berättar också att kunderna visar mer engagemang gällande CSR-relaterade frågor 
gentemot övrig kommunikation, vilket hon själv menar att hon är förvånad över. Hon 
menar att engagemanget är lågt gällande de mer ytliga aspekterna, vilket de endast får 
enstaka kommentarer och frågor kring.  
 
	
Wendy, grundare av Studio Heijne, menar att det finns många konsumenter som vill ha 
koll på vilka produkter de köper och att dessa är bra producerade. Wendy menar att de 
vill veta att det är ett tryggt köp och att det därför är viktigt att kommunicera aspekter 
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som dessa till sina konsumenter. Vidare beskriver Wendy att engagemanget från 
konsumenterna kan skilja sig vid CSR-relaterat innehåll gentemot övrigt innehåll. 	
	

“Kundernas engagemang skiljer sig mycket åt beroende på vad för typ av inlägg vi 
publicerar” - Wendy	

	
Konsumenter visar ofta mer uppskattning när hon lägger upp bilder från till exempel 
produktionen, men det beror på vad det är för typ av bild. Hon beskriver att hon märkt att 
de bilder som uppskattas är de bilderna från den egna ateljén i Stockholm, vilka hon 
beskriver som “fina” och “mysiga”. Hon beskriver däremot att det inte blir samma 
reaktion om hon lägger upp liknande bilder från produktionen i Kina, även om den också 
sker under bra arbetsvillkor och arbetsförhållanden enligt Wendy. Detta tror hon beror på 
att många konsumenter har andra associationer till produktion som sker i Kina. 	
	
Eva, CSR-specialist på den norska koncernen Hera, beskriver att de upplever att deras 
konsumenter är engagerade i koncernens CSR-arbete, samt att det blivit ökat fokus på 
CSR-relaterade frågor bland både kunder och andra organisationer. Detta är något de ser 
positivt på, och Eva menar att det gör att de får mer motivation till att fortsätta arbeta med 
dessa typer av frågor. När vi frågar om engagemanget från konsumenterna skiljer sig vid 
CSR-kommunikation gentemot övrig kommunikation berättar Eva att hon inte är helt 
insatt i det, men beskriver att de får väldigt mycket positiv feedback när de kommunicerar 
kring CSR. Hon menar att hon tror att engagemanget därmed är större och att de får mer 
positiva omtalanden när de kommunicerar CSR-relaterat innehåll. 	
	
Karolina beskriver att det är en självklarhet för dem på Orkanlia att arbeta med CSR, men 
nämner samtidigt att det vore bra att kommunicera det mer eftersom man faktiskt inte kan 
ta för givet att kunderna är lika medvetna. Kring hållbarhetsfrågor ur miljösynpunkt 
upplever hon inte mycket engagemang. Detta tror hon själv beror på att Orkanlia är ett 
hållbart företag och att miljöaspekter därmed är en naturlig del i verksamheten, vilket hon 
också tror de flesta av hennes kunder är medvetna om. Som exempel nämner hon att 
antalet likes eller kommentarer inte påverkas av att de skriver att ett plagg är ekologiskt. 
Karolina beskriver att kunderna kanske tar det som en självklarhet att de är positiva ur en 
miljösynpunkt och att det finns någon miljöstämpel på tygerna de använder. Det är 
således inte CSR-relaterat innehåll som skapar mest engagemang bland Orkanlias kunder. 	
 
Maja, grundare på Chaleca, beskriver att hon upplever att konsumenterna gillar det de gör 
men hon märker lite engagemang från konsumenterna. Hon tror delvis detta beror på att 
Chaleca fortfarande är ett så pass litet företag. Hon tror dock också det beror på att 
grunden i deras affärsidé är hållbar och att konsumenterna inte ställer så mycket krav på 
dem gällande CSR och hållbarhetsarbete. Detta eftersom de är medvetna om att dessa 
redan uppfylls. Att Maja upplever det som att konsumenterna gillar det de gör grundar 
sig i att det visas i form av till exempel likes. Hon har dock inte märkt någon skillnad 
gällande CSR-relaterat innehåll gentemot annat de publicerar. Hon tror att de flesta av 
Chalecas kunder och följare har ett stort intresse för hållbarhetstänk och engagemang 
gällande CSR, eftersom det är något som genomsyrar hela företaget. 	
 
Lisen & Lottens kunder visar stort engagemang kring företagets CSR-arbete, beskriver 
grundaren Lisen. Företaget har en fysisk butik och Lisen beskriver att det främst är här 
konsumenternas engagemang visas. I butiken pratar de mycket med sina kunder om 
produktionen och vad de tycker är viktigt gällande dessa typer av frågor. Hon anser att 



 

 32 

det är lättare att föra en diskussion med kunder gällande CSR-relaterade frågor i butiken 
än vad det är att göra det online via digitala medier. Hon menar att det engagemanget som 
visas online är från deras webbshop-kunder, men där menar hon att det är en mer 
ifrågasättande ton gällande CSR-relaterade frågor. Hon menar att det är mer sårbart att 
kommunicera med kunderna på nätet eftersom det snabbt kan sprida sig till att tusentals 
människor har sett ett inlägg, en kommentar eller liknande. 	
	
Nudie upplever absolut att deras konsumenter är engagerade i företagets CSR-arbete. De 
menar att engagemanget märks både via sociala medier, genom kontakt med kunderna på 
hemsidan samt i deras butiker. De tror att många kunder känner sig involverade genom 
att nyttja företagets repair-program, vilket beskrivs ovan i presentationen av företaget. 	

5.3.2 Involvering och tvåvägskommunikation 
Emma involverar kunderna i deras CSR-arbete genom att uppmuntra dem till att använda 
plaggen länge. Att ta hand om de plagg man har samt att skänka bort dem man inte längre 
vill ha, är Vinells tankesätt gällande deras plagg. Ambitionen är att skapa tidlösa plagg 
med en god kvalitét, vilket i sin tur leder till att ett plagg inte behöver bytas ut redan efter 
en eller två säsonger. Som exempel berättar Emma att många av deras kunder bär deras 
signaturplagg, jackan, under flera säsonger och år. För att förlänga plaggets livslängd 
ytterligare, och för att respektera miljön, har Vinell också publicerat en “Jacket Care 
Guide”. Emma beskriver vidare att de absolut är öppna för att ta emot feedback från 
konsumenter och andra intressenter gällande deras CSR-initiativ. Dock menar hon att det 
kan vara jobbigt med vissa typer av frågor som rör CSR, eftersom alla människor inte 
delar samma mening och uppfattning om vad det är, vad man ska göra samt vad som är 
bra respektive dåligt. 	
	
Wendy försöker göra innehåll till Studio Heijnes kanaler som kan delas vidare bland 
konsumenter och andra intressenter. Hon vill skapa diskussion kring CSR och 
hållbarhetsfrågor. 	
	
“Jag tänker att det finns ett gammaldags sätt att driva företag och ett lite mer modernt 
sätt. Och det mer gammaldags sättet innebär att man som företag kör sitt race. Det är 
företaget som säger att “såhär är det”. Med det mer moderna synsättet tycker jag att 

man är mer ödmjuk som företag och tar in kundernas åsikter och verkligen jobbar med 
dessa. Det är faktiskt kunderna som bestämmer, det är dem som man ska följa och 

lyssna på.” - Wendy	
	
Eva menar att koncernen Hera ställer sig positiva till att kunder sprider information om 
deras CSR-arbete vidare och de vill gärna göra mer för att främja detta. De ställer sig 
även positiva till att ta emot feedback och åsikter gällande det de kommunicerar kring 
CSR. Vidare menar hon att om de får feedback gällande initiativ de borde vara med i eller 
liknande, så försöker de följa upp det. Det beror också på vem som ställer frågor eller 
lämnar feedback, om det är kunder så tar de det alltid på allvar och vill gärna svara om 
de ställer frågor. Samma sak när det gäller organisationer som lämnar feedback eller 
önskar uttalanden om någonting, då ställer de alltid upp på det. Hon beskriver att de 
försöker att involvera konsumenter där det faller sig naturligt. 	
	
Orkanlias grundare Karolina tror att många av hennes kunder vill ta del av deras CSR-
arbete, och hon vill sprida företaget och vad de står för. Hon menar också att hon är öppen 
för att involvera konsumenterna mer CSR-arbetet. Hon skulle gärna ta emot feedback 
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direkt från konsumenterna om de skulle ha åsikter eller önskemål kring detta, men det är 
inget hon jobbar aktivt för att göra idag. Hon beskriver dock att hon involverar andra 
intressenter och deras åsikter genom att diskutera frågor inom ämnet i olika sammanhang. 
Diskussionerna sker både personligen, då främst med personer som driver liknande 
verksamheter, samt via grupper på Facebook. Här beskriver hon att de delar åsikter och 
bollar idéer med varandra.	
	
Maja på Chaleca berättar att då de fortfarande är ett så pass litet företag har de i dagsläget 
inte arbetat aktivt med att involvera sina konsumenter i deras CSR-arbete. Även om hon 
inte arbetat aktivt med detta mot konsumenterna, beskriver hon att hon främst fokuserat 
på att involvera intressenter “bakåt” i ledet. Som exempel berättar hon om att kvinnorna 
som tillverkar deras kläder är väldigt involverade i Chalecas verksamhet. Maja har 
kontinuerlig kontakt med kvinnorna via telefon och Skype. Hon har även varit där och 
besökt dem, något hon önskar hon hade möjlighet att göra oftare. Även om Chaleca i 
dagsläget inte arbetar aktivt med att involvera dess konsumenter berättar hon att hon 
gärna skulle vara öppen för involvering av dem också. Hon upplever dock inte att 
konsumenterna lämnar särskilt mycket feedback till dem, vilket hon tror kan bero på att 
de är ett hållbart företag och att konsumenterna därför inte har så mycket att “ifrågasätta”.	
	

“Kärnan i CSR-arbete är att involvera intressenter” - Maja	
	
Lisen menar att det inte är en självklarhet för dem att ha en diskussion med 
konsumenterna gällande deras CSR-arbete. Hon menar att de på Lisen & Lotten gör det 
bästa det kan utifrån deras situation, storlek på företaget samt den kvantitet de producerar. 
Hon tror det kan vara svårt för konsumenter att förstå hur de arbetar eftersom de inte har 
all fakta, och hon tror inte att deras CSR-arbete skulle förbättras tack vare att de för en 
diskussion med konsumenter. Hon menar att de arbetar kontinuerligt med dessa typer av 
frågor, men utan att aktivt involvera konsumenterna i det. 	
	

“Det är inte självklart att diskutera CSR med konsumenterna - vi gör ju inte ett bättre 
jobb för att vi för den diskussionen”. - Lisen	

	
Lisen berättar dock att de ändå är öppna för att ta emot feedback från konsumenter, och 
att sociala medier till viss del är till för att skapa en diskussion. Hon beskriver att den 
största delen av feedbacken de får är positiv, och att kunderna uppskattar att de arbetar 
med denna typ av frågor. Hon berättar också att hon tror att de som är negativa, oftast inte 
vet så mycket om produktionen och att det således handlar om okunskap. 	
	
Nudie menar att det är ett löpande arbete med att hela tiden utveckla involveringen av 
konsumenterna i deras CSR-arbete. De uppmuntrar sina konsumenter till att involvera sig 
genom att ta del av deras repair-program. Under åren har också företagets CSR-arbete 
resulterat i att de numera har många värdefulla verktyg och rapporter för att ge 
konsumenterna insikt i deras arbete. De har också ett stort fokus på att involvera 
intressenterna bakåt i värdekedjan och de håller en tät kontakt med sina leverantörer och 
strävar efter att bygga långsiktiga relationer med dem för att nå de allra bästa resultaten.	
	
“Tillsammans arbetar vi för att förbättra både sociala och miljömässiga aspekter inom 

värdekedjan”. - Nudie	
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5.3.3 Transparens och CSR-kommunikation 
	
Emma berättar att de har en positiv syn på att vara transparent i sin CSR-kommunikation. 
De har inte inställningen att de själva vet allt, och de har inga problem med att 
kommunicera kring deras utmaningar. Hon beskriver vidare att hon tror företaget vinner 
på att vara transparenta. Hon menar att då de är en liten organisation kan de inte förändra 
allt på egen hand, och de har inte heller kunskaperna för att göra det. Detta är något de är 
öppna med och därför tar de in externa personer som är mer kompetenta inom bland annat 
miljöfrågor. De har också öppet kommunicerat att de efter noggrann genomgång av deras 
processer valt att prioritera de områden inom CSR där de själva tror att de kan göra störst 
skillnad.  
	
Wendy försöker vara transparent inom alla delar av sin verksamhet, och således även i 
sin CSR-kommunikation. Hon tycker att det är viktigt att vara transparent för att många 
konsumenter faktiskt vill veta vad de köper samt att ingen tar skada för att de köper en 
klänning. 	
	

“CSR-arbetet är en resa, vi är inte perfekta utan gör vad vi kan och försöker vara 
öppna med det”.  - Wendy	

	
Eva berättar att transparens inom CSR är extra viktigt för dem på CSR-avdelningen. Hon 
beskriver att de är öppna och publicerar information om de olika fabrikerna där plaggen 
produceras. Det gör det möjligt för kunderna att hitta information om fabrikerna och hur 
arbetet ser ut där. Hon menar alltså att de är öppna och ärliga även om de saker som är 
mindre positiva ur ett CSR-perspektiv. De använder inte sociala medier för att 
kommunicera om dessa frågor, men om kunderna ställer frågor via de plattformarna 
svarar de dock alltid öppet och ärligt kring det. 	
	
Karolina menar att de absolut är öppna inför transparens inom CSR-kommunikationen. 
Hon beskriver dock att för henne är det en fråga om tid. Om hon skulle kommunicera 
både de bra och mindre bra delarna av Orkanlias CSR-arbete skulle hon vilja vara mer 
utbildad inom ämnet.	
	
Transparens är något Maja ser positivt på. Under Chalecas första år var Maja väldigt noga 
med att publicera allt som rörde CSR och hållbarhetsfrågor i deras årsrapport. Detta 
inkluderade allt ifrån hur sömmerskorna arbetade till hur företagets koldioxidutsläpp såg 
ut. Detta har hon dock inte fortsatt med, främst på grund av att hon märkt att det inte är 
särskilt många som läser rapporterna eftersom de fortfarande är ett så pass litet företag. 
Hon menar dock att hon inte har något problem med att vara transparent, utan det är något 
hon alltid strävar efter att vara. 	
	

“Jag strävar alltid efter att vara transparent” - Maja	
	
Lisen menar att hon tycker företag ska sträva efter att vara transparenta i sin CSR-
kommunikation och att de inte ska försöka måla upp en bild som de inte kan hålla. De har 
själva pratat om att vara det på Lisen & Lotten, men Lisen beskriver att de ännu inte 
lyckats så bra i de frågorna. Det har snarare blivit så att de dragit sig för att publicera 
något alls om hållbarhetsfrågor. Lisen är dock tydlig med att hon tycker att man ska vara 
transparent men att det finns vissa svårigheter med det. 	
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Vidare beskriver Nudie att de arbetar med transparens i form av att årligen skriva en 
hållbarhetsrapport där de belyser alla aspekter av verksamheten ur ett 
hållbarhetsperspektiv, och de utelämnar inte obekväm data. Hållbarhetsrapporten finns 
tillgänglig på företagets hemsida och nyligen publicerades rapporten för 2018. 	
	

“Transparens är kanske den absolut viktigaste nyckeln för att faktiskt komma åt där 
skon klämmer.” - Nudie	

5.4 Påverkan av greenwashing	
Detta avsnitt baseras på respondenternas svar på fråga nummer 9 om greenwashing från 
intervjuguiden. 	
	
Emma berättar att hon tidigare arbetat i större organisationer, och då har man påverkats 
mer av greenwashing än vad Vinnell gör. Hon menar att man kan ifrågasätta om företag 
som inte har full kontroll över produktionen bör kommunicera för mycket kring CSR. Det 
finns inte mycket att ifrågasätta gällande Vinnells CSR-arbete, förutom att vissa inte anser 
att endast producera kläder som håller länge är miljömässigt försvarbart. En del 
konsumenter kräver ett mer aktivt CSR-arbete för att kunna klassa det som hållbart. 
Medan Emma menar att om en jacka kan ha tre ägare så har de kommit en bra bit på 
vägen. 	
	
Greenwashing är inget de påverkats eller hindrats av i den externa kommunikationen på 
Studio Heijne. Då Wendy till fullo kan intyga att hennes koncept är hållbart så känner 
hon sig trygg i det. Det betyder däremot inte att hon inte är öppen för förbättringar, men 
hon är inte rädd för att kommunicera kring det arbete de gör idag. 	
	
Eva menar att greenwashing är något de påverkats och till viss del hindrats av. Hon 
förklarar att modeindustrin är väldigt komplex för konsumenten att sätta sig in i och 
förstå, vilket gör det svårt att kommunicera de problemställningarna som branschen har. 
Det är svårt att hitta korta och enkla budskap som berättar allt runt komplexiteten kring 
problemställningarna. Detta kan bidra till att man hellre kommunicerar annat än CSR.	
	
“Modeindustrin är väldigt komplex för konsumenten att sätta sig in i och förstå, vilket 

gör det svårt att kommunicera de problemställningar som branschen har”. - Eva	
	
Karolina berättar att hon inte hindrats eller påverkats av greenwashing när det kommer 
till att kommunicera externt kring Orkanlias hållbarhetsarbete. Däremot har hon märkt att 
konsumenter reagerar på annan typ av extern kommunikation. Orkanlia har upplevt 
negativ kritik om de publicerat för många inlägg med klädesplagg av en viss storlek eller 
liknande. Detta har gjort så att Karolina inte kommunicerar ohämmat och tänker alltid 
igenom hur det skulle kunna tas emot av konsumenterna. 	
 
På frågan om Chaleca har påverkats eller hindrats av greenwashing svarar hon att de till 
viss del har påverkats. Hon tänker alltid igenom noggrant innan hon publicerar inlägg på 
sociala medier. Vid ett tillfälle publicerade hon information om att Chaleca 
klimatkompenserar för de utsläppen som frakten står för. Då klimatkompensering är ett 
omdebatterat ämne var hon rädd för att få viss kritik för det när hon publicerade inlägget. 
Trots detta publicerade Maja inlägget och hon tycker att det är viktigt att man 
kommunicerar hållbarhetsfrågor externt även fast risken finns att det kritiseras. 	
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“Det är viktigt att kommunicera hållbarhetsfrågor externt även fast risken finns att det 

kritiseras.” - Maja	
 
Lisen har märkt att det finns en tendens hos företag att skryta om att de är mer gröna än 
vad de egentligen är. Lisen menar att det är bättre att jobba hållbart så långt det går och 
når man inte hela vägen fram så är det viktigt att man är transparent och ärlig med det. 
Hon tror inte det är långsiktigt hållbart att visa upp en bild av företaget som inte stämmer. 
Slutligen berättar hon att det är viktigt att vara transparent, men att det kan vara svårt att 
förklara komplexiteten kring hållbarhetsfrågor till konsumenter. Det finns flera parter att 
förhålla sig till och komplexiteten kring ämnet gör det svårt att ta diskussionen med 
konsumenterna. 	
	
Nudie beskriver att det skulle vara konstigt att säga att de inte påverkas av samtida 
branschfenomen, men de påstår sig inte har hindrats av greenwashing. De berättar att de 
måste vara självkritiska kring hur de jobbar och i vilket syfte de marknadsför deras 
hållbarhetsarbete. Det finns fortfarande och kommer med största sannolikhet under en 
lång tid framöver att finnas anledning att belysa hållbarhet inom textilindustrin. Målet är 
att det i framtiden inte ska behövas, och att standarden för textilindustrin är så pass hög 
och självklar att det endast ska räcka med verifierande certifieringar eller dylikt. Idag ser 
det dock inte ut så, och därför kan Nudie fortsätta att motiveras till att marknadsföra deras 
standard och kommer säkerligen att försöka vara än mer högljudda i många avseenden än 
vad de är idag och har varit. 	
	

“Greenwashing bör inte ses som ett hinder för att marknadsföra en hållbar produkt 
eller profilera sig som hållbart företag, utan snarare som ett filter samtliga 

producerande företag med en hållbarhetsagenda bör pressa sitt koncept och sina idéer 
genom. “ 

	
Respondenterna på Nudie avslutar med att berätta att de skulle kunna hindras av 
greenwashing och i så fall vore det bra, för då har de förmodligen inte en tillräckligt 
hållbar produkt att marknadsföra. Hittills har de inte hindrats av det, detta då det de gör 
och vill marknadsföra som hållbart klarat sig genom filtret. I jakten på en hållbar marknad 
finns det definitivt en poäng med att marknadsföra hållbarhet, så länge det som 
marknadsförs tar sig igenom det respondenterna från Nudie väljer att kalla för 
''Greenwashing-filtret''.	

5.5 Sociala medier som kommunikationsverktyg	
Detta kapitel redogör för svaren av respondenterna från företagen på frågorna 10-16. 
Avsnittet handlar om frågor gällande CSR-kommunikation via sociala medier.	

5.5.1 Vilka sociala medier? 
Vinnell använder inte sociala medier för att kommunicera CSR-arbetet, men det används 
däremot för att uppmuntra till ett hållbart beteende hos konsumenterna. Emma beskriver 
att de vill uppmuntra konsumenterna att ta hand om det de har och skänka bort det som 
de inte längre använder. Konkret information om CSR-arbetet kommuniceras inte via 
sociala medier. Emma belyser att mer specifik information om CSR-arbetet finns på 
hemsidan, där man kan läsa om allt de gör på Vinnell. Eftersom företaget inte använder 
sociala medier som verktyg för att kommunicera CSR-initiativ har Emma inte någon 
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tanke kring vilken plattform som skulle vara bäst lämpad för detta. Vidare beskriver 
Emma att de har medvetna konsumenter och att dessa främst är inne och läser på 
hemsidan.	
	
Wendy berättar att Studio Heijne använder sociala medier för att kommunicera CSR och 
då är det framförallt Facebook och Instagram som gäller. Specifika historier och mer 
detaljerad information om företagets CSR- och hållbarhetsarbete publiceras oftast på 
Facebook. Wendy anser inte Instagram vara den mest lämpade plattformen för just detta 
ändamålet, den plattformen använder hon främst för estetiskt tilltalande bilder. 	
	

“Det är framförallt Facebook och Instagram som gäller.” - Wendy	
	
Eva berättar att när de kommunicerar CSR-arbetet använder de huvudsakligen 
koncernens hemsida. Koncernens olika varumärken kommunicerar via egna Facebook- 
och Instagramkonton men de används inte som huvudkanal. Hur CSR-arbetet ser ut i 
fabrikerna samt produktionen är inget de använder sociala medier för att kommunicera.	
	

“Det CSR-arbete som kommuniceras via sociala medier handlar främst om de olika 
plaggens miljöcertifieringar.” - Eva	

	
Inlägg och information om Orkanlias CSR-arbete är något som smyger sig in i den externa 
kommunikationen, men det sker inga aktiva handlingar för att specifika CSR-initiativ ska 
kommuniceras. Karolina berättar att hon tydligt märker hur konsumenter snabbt tappar 
intresse på Instagram, och att man därför måste förnya sig kontinuerligt. Orkanlia 
använder sig av Facebook och Instagram för extern kommunikation. I dagsläget ser 
Karolina störst efterfrågan på bilder från den egna ateljén. 	
 
För kommunikation av CSR använder Chaleca sociala medier, Maja berättar att hon 
började kommunicera externt via Facebook men har idag förflyttat mycket till Instagram. 
Hon berättar att Instagram känns mer lättillgängligt. Maja försöker att kontinuerligt lägga 
upp CSR-relaterat innehåll men har ingen speciell strategi för detta.  
 
Lisen använder Lisen & Lottens sociala medier flitigt för att kommunicera till 
konsumenterna, men de skyltar inte om deras hållbarhetsarbete där. De har valt att inte 
kommunicera så mycket kring sitt CSR-arbete via sociala medier då de anser att det är 
problematiskt.	
	

“Att kommunicera CSR gör ofta att man blir granskad.” - Lisen	
	
Lisen menar vidare att det bör vara en självklar del i affärsmodellen och ingenting företag 
bör skryta om. Lisen kommunicerar mer om hållbarhetsarbete med konsumenter som 
besöker den fysiska butiken. Hon har sett ett flertal exempel på företag som 
kommunicerat CSR-arbete, vilka senare blivit granskade och anklagade för ett icke 
genuint arbete. Hon menar därför att CSR-kommunikation kan vara farligt, och predikar 
av denna anledning inte om företagets hållbarhetsarbete via sociala medier. 	
	
Nudie använder primärt Instagram och Facebook för CSR-kommunikation, och menar att 
CSR är en naturlig del av all kommunikation. Exempel på information som kan ingå i 
denna kommunikation är att klädernas material består av 100 % ekologisk bomull, att de 
har ”Free repair-shops” och uppmuntrar till återanvändning. De uppmuntrar också 
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konsumenter till att vårda sina plagg och se inköpen mer långsiktigt. Detta benämner de 
som ett kommunikativt arbete, vilket är svårare att följa upp gällande påverkan på 
människa och miljö. 	

5.5.2 Strategier för CSR-kommunikation 
Emma har ingen specifik marknadsföringsstrategi för företagets hållbarhetsarbete. De går 
inte ut med CSR-kommunikation i någon större utsträckning utöver att de är djurvänner 
och har veganvänliga kläder.	
	
Wendy menar att de inte har en specifik marknadsföringsstrategi för Studio Heijnes 
hållbarhetsarbete, utan att de har strategier för kommunikation av vad varumärket står 
för. Således kan man säga att hållbarheten inkluderas på ett naturligt sätt. 	
	
Eva anser att de har en strategi för vilken typ av CSR-arbete de kommunicerar via sociala 
medier. Fokus för koncernen är att kommunicera information gällande vilka hållbara 
egenskaper som en specifik produkt har. Det dagliga arbetet på CSR-avdelningen är dock 
inte med i kommunikationsstrategin. Koncernens syfte med att kommunicera CSR är att 
framstå som en ansvarsfull aktör.	
	
Karolina berättar att det inte har någon specifik kommunikationsstrategi för att lyfta fram 
hållbarheten inom företaget. I och med att Orkanlia inte har en aktiv 
kommunikationsstrategi för just CSR-kommunikation har det inte heller ett uttalat syfte 
för varför de publicerar inlägg med innehåll kopplat till CSR.	
	
Maja skiljer inte på syftet att marknadsföra sin affärsidé och att “göra gott” när de 
kommunicerar CSR. Som exempel nämner Maja att när de publicerar ett inlägg om ett 
specifikt plagg, publicerar de även information om vilket material den är gjord av samt 
hur den är tillverkad. Maja berättar vidare att det inte har någon uttalad strategi för CSR-
kommunikation i dagsläget.	
	
“CSR är en integrerad del i verksamheten och detta är något vi vill sprida information 

och kunskap om.” - Maja	
	
Lisen berättar att Lisen & Lotten inte har någon uttalad strategi för CSR-kommunikation. 
CSR är inget de vill predika om i företagets sociala medier. Hon menar vidare att strategin 
är att vara försiktig i CSR-kommunikationen då de inte önskar bli ifrågasatta och 
granskade. De fåtal gånger de publicerar CSR-kommunikation på sociala medier är syftet 
att informera om exempelvis hållbara materialval.	
	
Nudie påpekar återigen att det är viktigt att komma ihåg att deras företag är grundat 
utifrån ett hållbarhetstänk, vilket leder till att all deras kommunikation mer eller mindre 
förankras i CSR. 	
	

“Strategin är att ständigt arbeta för att göra informationen kring CSR-arbetet mer 
tillgängligt.” - Nudie	

5.5.3 Möjligheter och utmaningar  
Emma nämner flera fördelar med att kommunicera CSR via sociala medier. Hon uppger 
att hon verkligen gillar det, och att det är ett enkelt kommunikationsverktyg. Vidare 
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tycker hon att det är lättillgängligt och känner sig närmare kunderna via den formen av 
kommunikation. 	
	

“Utan sociala medier vet jag inte hur vi skulle kommunicera med våra kunder och 
andra intressenter.” - Emma	

	
Vidare menar Emma att de på Vinnell inte har någonting att dölja, så de är bara glada om 
kunder eller andra vill dela deras inlägg vidare. Vinnell har ännu inte så många följare på 
sina sociala kanaler, så ju fler som delar ju mer positivt är det. 	
	
Fördelen med att kommunicera CSR menar Wendy är att hon vinner förtroende från sina 
kunder samt att hon kan få dem att förstå att Studio Heijne gör det bästa de kan. Wendy 
ser nästan enbart fördelar med att kommunicera CSR, en nackdel hon nämner är att man 
blir mer ifrågasatt. Då hon arbetar mycket med företagets hållbarhets- och CSR arbete är 
ifrågasättandet dock inte något hon upplever ofta. Wendy tycker det är viktigt att försöka 
göra inlägg som ska delas, hon uppskattar när konsumenterna gör det. Även om 
konsumenterna delar och har kritiska åsikter ser hon det som positivt då det finns en 
möjlighet att diskutera problematiken.	
	

“Vi ser det faktum att konsumenterna kan dela inlägg och tolka inlägg fritt som en 
möjlighet.” - Wendy	

	
Koncernen Hera ser helt klart fördelar med att kommunicera CSR på sociala medier, 
beskriver Eva. Hon menar att det är viktigt för dem att framstå som en ansvarsfull aktör 
och visa vad de gjort och gör för att deras produkter ska bli så hållbara som möjligt. Hon 
beskriver också att det görs mycket inom koncernens kommunikationsavdelning för att 
försöka kommunicera mer kring de utmaningarna de har generellt knutna till den 
branschen de verkar inom. De vill skapa mer fokus på detta och menar att de ser fördelar 
med att då kommunicera kring dessa frågor. Hon beskriver de mindre positiva delarna av 
CSR-kommunikation via sociala medier som att det lätt kan bli skrämmande att 
kommunicera mycket kring CSR. Detta menar hon är på grund av att det finns en viss 
osäkerhet på hur kunden kommer att uppfatta de budskapen de kommunicerar. Därför 
finns det ändå en viss grad av tillbakadragande gällande denna typ av kommunikation. 	
	
“Vi är mer blygsamma gällande CSR-kommunikation än övrig kommunikation.” - Eva	
	
Eva menar också att de ser positivt på att deras inlägg gällande CSR eller annat kan delas 
vidare av flera, det ser hon som en möjlighet. Det budskapet de kommunicerar önskar de 
gärna få feedback på, och om någon skulle ställa sig kritisk gentemot det de 
kommunicerar så önskar de gärna bemöta denna kritik. 	
	
Karolina nämner att hon ser fördelar med att kommunicera CSR via sociala medier. Hon 
beskriver också vissa nackdelar, vilket hon menar är att de ibland aktar sig för att 
kommunicera kring vissa saker trots att de inte har något att dölja. Som exempel nämner 
hon att publicerade ett inlägg på Instagram där hon gav en present till kvinnorna som 
arbetar med produktionen i Litauen, detta reagerade folk starkt på och ifrågasatte varför 
de inte höjde deras löner eller liknande istället. 	
	

“Vi antar en viss försiktighet på sociala medier, vilket beror på att andra människor 
kan vrida och vända på det vi gör.” - Karolina	
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Maja beskriver att hon inte sett några nackdelar med att kommunicera CSR via sociala 
medier, vilket hon tror beror på att företaget är så pass litet. Hon har dock sett de negativa 
aspekterna ur ett konsumentperspektiv. Hon menar att om ett företag publicerar mycket 
innehåll som rör CSR blir det inte särskilt genuint om inte övriga inlägg också 
genomsyras av det. 	
	
En nackdel med att använda sociala medier som kommunikationsverktyg är att man kan 
bli kritiserad av så kallade “nättroll”, beskriver Lisen från Lisen & Lotten. Därför tycker 
Lisen det är viktigt att tänka på hur man formulerar sig samt att svara på alla frågor de får 
via kommentarer på Instagram eller liknande. Ur en positiv synvinkel ser hon sociala 
medier som en plattform där det går att ha en direkt och lättillgänglig diskussion med sina 
kunder, vilket är svårare att ha via till exempel en hemsida. 	
	
Vidare menar Lisen att då sociala medier innebär låg kontroll för företaget bör man vara 
försiktig med vad man väljer att dela, detta för att inlägg kan delas vidare och vinklas på 
andra sätt än hur det ursprungligen var tänkt. Hon beskriver dock sociala medier som 
fantastiskt ur marknadsföringssynpunkt, men menar att företag inte bör använda det för 
att skryta utan snarare arbeta med hållbarhetsfrågor i det tysta och se det som en självklar 
del av verksamheten. 	
	

“Vi ser sociala medier som en plattform där det går att ha en direkt och lättillgänglig 
diskussion med våra kunder.” - Lisen	

	
Nudie beskriver att en av de största fördelarna med att använda sociala medier som 
kommunikationsverktyg för CSR är den räckvidd en post kan få. Vidare menar de att de 
tror många förknippar CSR och hållbarhetskommunikation med något ganska tråkigt, 
men de menar själva att deras egna sociala kanaler motbevisar den tesen.	
	

“Oavsett om kommunikationen gäller CSR eller inte, erbjuder kommunikation via 
sociala medier många fördelar.” - Nudie	

	
De menar också att de flesta nackdelar CSR-kommunikation via sociala medier skulle 
kunna innebära går att undvika genom aktiv planering och uppföljning. De beskriver att 
alla nyheter inte är kompatibla med alla medier, då det ibland kan krävas större 
uppföljning än det som ryms i sociala medier som Facebook och Instagram. Vidare 
beskriver de att ett oansvarigt och oprofessionellt användande av sociala medier som 
kommunikationskanal kan resultera i minskad trovärdighet och således äventyra 
varumärkets rykte. Det är därför viktigt att vara aktiv i besluten kring vad som delas i 
sociala medier eller i andra kanaler. De berättar också att de tycker nyheter och 
information, kopplade till CSR eller inte, behöver vägas mot de 
kommunikationsmöjligheter som finns för att nå bästa resultat. 	
	
När Nudie får frågan om hur de ser på att sociala medier definieras av låg kontroll, 
beskriver de att det aldrig går att hindra personer från att vrida på det man sagt oavsett 
om det är via sociala medier eller i andra kanaler. Därför menar Nudie att så länge 
företaget faktiskt står för det som delas samt publicerar genomtänkt innehåll går det inte 
att göra så mycket mer. De beskriver att de som förvrider ens ord förmodligen redan har 
en agenda, och har därmed inga planer på att ändra sin ståndpunkt. Nudie berättar också 
att de inte har stött på några större problem gällande detta.  
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6. Analys och diskussion  
I följande avsnitt presenterar vi vår analys och diskussion med grund i vår empiriska 
datainsamling och den teoretiska referensramen. Avsnittet följer strukturen utifrån 
tidigare identifierade teman. Studien syftar till att undersöka hur företag inom den 
svenska modeindustrin använder sociala medier som kommunikationsverktyg för CSR-
relaterade åtaganden. Vidare syftar studien även till att undersöka om företagen utnyttjar 
den potential sociala medier har inom CSR-kommunikation och om de har strategier för 
detta. Vi kommer i analysen att presentera likheter och skillnader från den empiriska 
datainsamlingen, och därmed inte lägga något fokus på företagens specifika egenskaper. 
Detta då vi anser att detta inte är relevant för att uppfylla studiens syfte.  

	
6.1 CSR - en naturlig del av verksamheten 
Det första temat berör företagens definition av CSR samt deras förhållningssätt till detta 
med koppling till vår teoretiska referensram. Syftet med temat är att beskriva hur de olika 
företagen arbetar med CSR samt hur de ser på CSR-arbete i förhållande till övriga 
aspekter av verksamheten. Detta för att få en förståelse för företagens synsätt på CSR i 
syfte att vidare kunna analysera hur detta kommuniceras externt.	
	
Som tidigare nämnt utgår vi i denna studie från EU-kommissionens (2011, s. 7) definition 
av CSR. Denna menar att företag tillsammans med dess intressenter bör införa processer 
som ser till att företagen genomsyras av socialt ansvarstagande, miljötänk, etik, respekt 
för mänskliga rättigheter och ett konsumentperspektiv. Samtliga respondenter i vår studie 
berättar att företagen de representerar arbetar, i olika utsträckning, med materialval som 
inte har en negativ påverkan på miljön. Detta genom att bland annat använda återvunnet 
material, undvika kemikalier eller att använda sig av certifierade och ekologiska material. 
Vidare beskriver också majoriteten av respondenterna att företagen vill producera plagg 
som håller länge och att de således fokuserar på en bra kvalitét, vilket i sin tur minskar 
mängden nyproducerade plagg och därmed den negativa miljöpåverkan. Flera av 
respondenterna uppger också att de uppmuntrar sina kunder att följa samma filosofi. Detta 
gör de genom att bland annat ge råd om hur plaggen ska skötas för en lång livslängd eller 
uppmana till återvinning. Vi kan således konstatera att samtliga respondenter i vår studie 
ser den miljömässiga aspekten som en stor del av deras CSR-arbete, och att företagen 
genomsyras av ett miljötänk i enlighet med vad EU-kommissionen (2011, s. 7) definierar 
som en del av CSR. Vi tolkar det som att just miljötänket är den främsta delen av 
företagens CSR-arbete, detta då de flesta respondenterna lägger störst fokus på detta när 
de under intervjuerna beskriver arbetet. Vi tror dock också detta i viss del kan ha 
påverkats av att några av respondenterna var osäkra på definitionen av CSR-arbete, och 
att de således kan ha kommit att tänka på just de miljömässiga aspekterna först. 	
	
Samtliga respondenter menar också att de arbetar med producenter och fabriker där 
respondenterna beskriver arbetsförhållandena som goda. De anger att de främst väljer 
närliggande producenter i Europa där de har möjlighet att kontinuerligt besöka fabrikerna. 
Några respondenter beskriver också att de inte använder sig av mellanhänder utan själva 
har en tät kontakt med producenterna för att säkerhetsställa arbetsmiljön för arbetarna. 
En respondent menar också att en stor del av verksamheten syftar till att bidra till ökad 
inkomst och självständighet för kvinnorna som producerar deras plagg. Detta anser vi 
överensstämma med processer som innebär socialt ansvarstagande, etik och respekt för 
mänskliga rättigheter enligt EU-kommissionens (2011, s. 7) definition. EU-
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kommissionen (2011, s. 7) menar också att CSR består av ansvar gentemot 
konsumenterna. En av respondenterna uppger att de tycker det är viktigt att faktiskt lära 
och informera konsumenterna om hur arbetet bakom ett plagg ser ut, vilket kan tolkas 
som att företaget även antar ett konsumentperspektiv i deras CSR-arbete. De andra 
respondenterna nämner inte just detta perspektivet, men vi får inte heller några 
indikationer på att de inte skulle ta ansvar gentemot sina konsumenter. Enligt 
respondenternas svar kan vi göra tolkningen att samtliga företag i studien arbetar med 
processer som till stor del motsvarar EU-kommissionens (2011, s. 7) praktiska innebörd 
av deras definition av CSR. Vi menar dock också att då flera av respondenterna bad oss 
definiera vad vi menade när vi frågade dem om de kunde beskriva företagets CSR-arbete, 
har deras svar präglats av samma definition som vi använder oss utav. Detta då vi 
förklarade definitionen likt EU-kommissionens (2011, s. 7) innan några av 
respondenterna svarade på frågan. Oavsett detta anser vi ändå att majoriteten företag i vår 
studie tar stort ansvar gällande främst sociala- och miljömässiga aspekter. 	
	
Carroll (1991, s. 42) menar att CSR-arbete bör betraktas som en sammansatt helhet. I 
likhet med detta uppger fyra av respondenterna i vår studie att CSR är en integrerad del 
av företagens verksamhet. De menar att detta har varit fallet från start och att CSR är en 
del av verksamhetens kärna, vilket även övriga respondenter betonar vikten av. En av 
respondenterna beskriver att arbetet med CSR bör vara en del av fundamentet i 
företagspolitiken och således utgöra substans i företagets filosofi. Att arbeta med CSR 
likt hur respondenterna beskriver det kan skapa större konkurrensfördelar och således mer 
värde från CSR-aktiviteterna, menar Porter & Kramer (2006, s. 84). Även Engert et. al 
(2016, s. 2834) betonar vikten av integrerat CSR-arbete, och menar vidare att involvering 
av företagets ledning krävs för att detta ska vara möjligt. Fem av sju respondenter i vår 
studie är en del av företagens ledning, och vi kan därför göra tolkningen att ledningen i 
dessa företag är mycket involverade i företagens CSR-arbete.  
	
Baden (2016, s. 3) för ett argument gällande Carroll’s (1991) pyramid av CSR, och menar 
att anledningen till att den blivit så pass accepterad i näringslivet beror på att den 
ekonomiska delen utgör grunden av pyramiden. Dock beskriver även Carroll (1991, s. 
42) att pyramiden inte innebär att ett företag vid sidan av sitt ekonomiska arbete ska arbeta 
med de övriga ansvarsområdena. Gällande just lönsamhet, och företags fokus på den 
ekonomiska delen, i relation till CSR uppger samtliga respondenter att detta inte är något 
de prioriterar olika och att man således inte bör skilja dem åt. En av respondenterna menar 
att de måste vara lönsamma för att kunna existera, men att detta inte får ske på någon 
annans bekostnad. Vidare beskriver en annan respondent att de inom verksamheten ser 
CSR som en del av det lönsamma arbetet. Respondenterna beskriver också att de tror och 
hoppas CSR ska vara ett krav för att överhuvudtaget kunna bedriva ett ekonomiskt 
lönsamt företag i framtiden. En respondent i vår studie har en annan synvinkel på 
lönsamhet i relation till CSR, och beskriver CSR-initiativ som kostsamt. Vidare beskriver 
hon att CSR-arbete har blivit något utav en hygienfaktor och något konsumenter tar för 
givet att företag arbetar med, och att det därför inte ger något mervärde för 
konsumenterna. En annan respondent beskriver också att även om CSR är en självklarhet 
för företaget hon representerar, så blir det svårare och svårare för dem att arbeta hållbart 
i takt med att företaget växer. Detta beskriver hon kan bero på att frågorna kring hållbarhet 
blir mer komplexa ju större ett företag är, detta på grund av att det blir fler parter att 
förhålla sig till.  
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Vi tolkar det som att samtliga företag i denna studie arbetar med CSR som en integrerad 
del av dess verksamhet, vilket är i enlighet med hur teorin beskriver att arbetet bör utföras. 
Således kan vi också anta att företagen i denna studie inte ser arbetet med CSR som något 
de arbetar med vid sidan av sitt ekonomiska arbete, eller att olika komponenter av arbetet 
prioriteras olika. Dock beskrivs en viss problematik gällande relationen mellan lönsamhet 
och CSR-arbete av två av respondenterna. Utifrån empirin får vi förståelsen att 
majoriteten företag i denna studie har en affärsidé som bygger på antingen social- eller 
miljömässig hållbarhet, vilket troligen gör att integreringen av dessa frågor utgör en 
naturlig del av hela företagets verksamhet. Vi vill därmed hävda att majoriteten av 
företagen skapar vad Porter & Kramer (2006, s. 89) beskriver som shared value, vilket 
innebär att företagen skapar värde i form av ekonomiska aspekter samtidigt som värde 
skapas för sociala- och miljömässiga aspekter. 	

6.2 CSR-kommunikation engagerar	
Vårt andra tema behandlar huruvida företagen kommunicerar sitt CSR-arbete samt hur 
kommunikationen och samspelet ser ut med dess intressenter. Temat CSR-
kommunikation analyserar hur konsumenters engagemang yttrar sig, hur man arbetar för 
att involvera konsumenter samt hur man tar ställning till feedback och att vara transparent 
i sin CSR-kommunikation. För att vidare kunna analysera hur svenska företag inom 
modeindustrin använder sociala medier som kommunikationsverktyg för CSR-relaterade 
åtaganden, anser vi att det krävs en generell förståelse för företagens CSR-
kommunikation. 	

6.2.1 Tvåvägskommunikation 
Konsumenters engagemang	
Som vi tidigare tagit upp i teoriavsnittet presenterar Morsing och Schultz (2006, s. 326) 
tre kommunikationsstrategier för CSR, vilka de beskriver som informing, responding och 
involving. De menar att det blir allt viktigare för företag att anta vad de kallar the 
stakeholder involvement strategy, vilken baseras på en tvåvägskommunikation (Morsing 
& Schultz, 2006, s. 336). Strategin innebär att företagen antar en dialog med 
intressenterna vilket skiljer sig från övriga strategier. För att en dialog ska vara möjlig 
krävs ett engagemang och intresse från intressenterna. Detta för Du et al. (2010, s. 17-18) 
ett liknande resonemang kring, och menar att en effektiv CSR-kommunikation definieras 
av hur intresserade konsumenterna är. Vidare menar författarna att kommunikationen 
därmed bör anpassas efter mottagaren. Av de sju företagen som deltagit i vår studie 
beskriver fem utav dem att de upplever ett engagemang från konsumenterna gentemot 
deras CSR-arbete. En av respondenterna beskriver att det har blivit ett ökat fokus gällande 
CSR, inte bara hos konsumenterna utan även hos andra intressenter. Vidare menar hon 
att engagemanget motiverar dem att fortsätta arbeta med dessa typer av frågor.  
	
Engagemanget från konsumenterna skiljer sig mellan företagen vi har intervjuat. Två av 
respondenterna berättar att engagemanget märks via sociala medier. Detta i form av att 
konsumenterna kommenterar eller gillar inläggen som företaget publicerar. Två 
respondenter beskriver också att engagemanget visar sig genom att kunderna besöker 
deras hemsida och sedan kontaktar dem genom denna, vilket sker främst via e-post. En 
respondent menar att engagemanget till största del yttrar sig i företagets fysiska butik, där 
de ofta för diskussioner med sina konsumenter gällande produktionen av plagg eller andra 
ämnen inom området för CSR.	
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En av de respondenter som beskriver att hon märker ett lågt engagemang från 
konsumenterna, beskriver dock att hon ändå tror att konsumenterna gillar det hon gör 
inom frågor som rör CSR. Hon beskriver att hon får uppskattning på sociala medier i form 
av att inläggen gillas och kommenteras, men att konsumenterna inte visar något större 
engagemang än så. Hon tror själv att det låga engagemanget beror på att grunden i 
företagets affärsidé är hållbar, och att hennes konsumenter därmed är medvetna om detta 
och inte har så mycket att ifrågasätta eller diskutera. Bristen av engagemang skulle kunna 
beskrivas av att företaget inte lyckats identifiera vad konsumenterna vill se och vad de är 
intresserade av, vilket vi tolkar som nödvändigt för att lyckas med den effektiva CSR-
kommunikation Du et al. (2010, s. 17-18) beskriver. Vi menar dock att det också kan bero 
på att företaget fortfarande är så pass litet och därmed inte når ut till en lika stor grupp 
konsumenter som övriga företag som deltagit i studien. En annan respondent menar att 
engagemanget från konsumenterna skiljer sig mycket åt beroende på vilken typ av 
innehåll de publicerar. Generellt upplever hon engagemang från konsumenterna när hon 
publicerar inlägg relaterade till CSR som är mer estetiskt tilltalande, som exempel nämner 
hon bilder från produktionen i den egna ateljén i Stockholm. Däremot beskriver hon att 
hon märker lägre engagemang när hon till exempel publicerar en bild från produktionen 
i Kina. Detta ger oss indikationer på att företaget faktiskt är medvetna om vad kunderna 
intresserar sig för respektive vad de finner mindre intressant. De skulle således ha 
möjligheten att anpassa sin kommunikation efter detta och publicera innehåll i enlighet 
med vad konsumenterna engagerar sig i, vilket skulle möjliggöra för den effektiva CSR-
kommunikationen Du et al. (2008, s. 17-18) föreslår. 
	
Vi kan konstatera att majoriteten av företagen i denna studie har konsumenter som är 
engagerade i och intresserade av företagens CSR-arbete. Hur engagemanget visar sig 
skiljer sig mellan företagen, men flera av respondenterna beskriver att det visar sig på 
sociala medier. Vi menar att engagemanget ger förutsättningen för företagen att öppna 
upp till dialog med konsumenterna, likt den som Morsing & Schultz (2006, s. 328) 
beskriver som tvåvägskommunikation. 	
	
Involvering av konsumenter	
Vi har konstaterat att förutsättningarna för dialog mellan företag och konsument finns, 
och kommer vidare i analysen att försöka skapa förståelse för om företagen arbetar för att 
involvera dess intressenter i den externa kommunikationen. En tvåvägskommunikation 
kan innebära en rad fördelar för företagen. Bland annat ger det möjlighet att få respons 
på CSR-initiativ, ta emot hyllningar eller att bemöta kritiska konsumenter (Cortado & 
Chalmeta, 2016, s. 2-3). Kent & Taylor (2016, s. 61-62) menar också att det kan leda till 
relationsbyggande mellan företag och konsument. Som vi tidigare nämnt, menar Morsing 
& Schultz (2006, s. 328) att företag bör anta kommunikationsstrategin ”the stakeholder 
involvement strategy” för CSR. Respondenterna beskriver att de har olika metoder för att 
involvera deras konsumenter. Två av respondenterna berättar att de försöker involvera 
konsumenterna genom att uppmuntra till att förlänga produktens livscykel, genom att 
bland annat erbjuda gratis lagning och tidlös design. Vi ser detta som handlingar vilka till 
viss del tyder på att företagen involverar intressenterna. Vidare menar vi att dessa 
respondenter kommunicerar information kring hur intressenterna kan involveras, men de 
främjar inte en tvåvägskommunikation. En annan respondent uppger att de involverar 
konsumenter i delar av CSR-arbetet där det faller sig naturligt. Vidare menar hon att de 
följer upp tips som konsumenter lämnar gällande olika CSR-initiativ. Detta svar tolkar vi 
som att företaget denna respondent representerar inte aktivt tar initiativ för att involvera 
konsumenterna. Vi tolkar det snarare som att om konsumenterna själva visar intresse för 
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att involvera sig, så tar företaget chansen att involvera dem. Två andra respondenter 
uppger att de är öppna för att involvera konsumenterna, varav en utav dem menar att hon 
tror det är kärnan i CSR-arbetet. De uppger dock att det inte är något de arbetar aktivt 
med i dagsläget, men att de finns intresse för att göra det och att det är något att satsa på 
i framtiden. 	
	
Vi har tidigare konstaterat att konsumenter visar engagemang via företagets hemsida och 
sociala medier, men detta tolkar vi som en envägskommunikation snarare än en 
tvåvägskommunikation. Detta då vi tolkar det som att konsumenterna ställer frågor 
gällande den CSR-relaterade informationen företagen publicerat, vilket vi inte anser 
tillräckligt för att definiera som en dialog. Vidare ser vi inget aktivt arbete från 
respondenternas sida att vidare involvera de engagerade konsumenterna. Kent & Taylor 
(2016, s. 64) för ett liknande resonemang och menar att det inte räcker med korta och 
koncisa svar från företaget för att de ska lyckas skapa en dialog med konsumenterna. Vi 
menar att det snarare handlar om att företaget via sin hemsida kan sprida information om 
CSR-arbetet där kommunikationen således går från organisationen till intressenterna. 	
	
En av respondenterna menar att det inte är en självklarhet att föra en diskussion med och 
att involvera sina konsumenter. Hon motiverar detta med att frågorna är för komplexa för 
att föra en diskussion kring och tror inte på att en diskussion skulle bidra med särskilt 
mycket. Denna åsikt skiljer sig från vad övriga respondenter uppger. Vi tolkar det som 
att respondenten menar att konsumenter inte kan bidra med värdefulla insikter gällande 
frågor inom CSR. Detta talar emot den effektiva CSR-kommunikationen som beskrivs 
enligt teorin, vilken menar att företag inte bör utgå från att ”organisationen vet bäst” 
(Kent & Taylor, 2016, s. 64).	
	
Den respondent som inte ser det som en självklarhet att involvera konsumenterna 
beskriver däremot att de är öppna för feedback, men tror inte på att aktivt involvera 
konsumenterna mer än så. Kaplan & Haenlein (2010, s. 66) menar att konsumenter eller 
andra aktörer kan involveras i företagets åtaganden genom att komma med feedback. I 
likhet med detta menar även Morsing & Schultz (2006, s. 328) att för att involvera 
konsumenterna och föra en tvåvägskommunikation, behöver företagen vara öppna för att 
förändra beteenden och policies kring CSR utifrån intressenters intressen. De menar 
vidare att detta i sin tur kan leda till förändringar och utveckling av det befintliga CSR-
arbetet (Morsing & Schultz, 2006, s. 328). Utifrån empirin kan vi konstatera att alla 
respondenter är öppna för att ta emot feedback, och det är inte någon respondent som 
ställer sig negativ till att involvera konsumenterna på det sättet. Två av respondenterna 
berättar också hur de involverar intressenter bakåt i värdekedjan, genom en tät kontakt 
med producenter samt kontinuerliga besök i fabrikerna. Du et al. (2010, s. 17-18) 
konstaterar att det är viktigt att involvera olika typer av intressenter för att lyckas med en 
effektiv CSR-kommunikation. Författarna förtydligar även att de olika 
intressentgrupperna inte alltid efterfrågar samma typ av information (Du et al., 2010, s. 
17-18).	
	
Något vi antar utifrån respondenternas svar är att det finns intresse för att involvera 
konsumenterna, dock är det inte något alla arbetar aktivt med. Vi tolkar det som att det 
finns intresse att främja involvering och tvåvägskommunikation ytterligare, varför vi ser 
potential för att detta kan komma att utvecklas i framtiden. 	
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6.2.2 Transparent CSR-kommunikation 
Kim (2017 s. 1146) har i sin studie visat att förtroendet för företaget ökar ju mer 
transparenta de är i sin CSR-kommunikation. Han menar att transparent CSR-
kommunikation leder till ökad kunskap för CSR hos konsumenterna, vilket i sin tur ger 
företaget en förbättrad image. Samtliga respondenter vi intervjuade visade sig ha en 
öppen och positiv inställning till att vara transparenta i sin CSR-kommunikation. Däremot 
berättade två av respondenterna att de, trots att de ställer sig positiva till att vara 
transparenta, inte arbetar med transparent CSR-kommunikation. Detta av anledning att 
man inte känner sig tillräckligt kunnig inom ämnet eller att man anser ämnet vara för 
komplext och betvivlar konsumenternas förståelse. Vi tolkar detta som att transparent 
CSR-kommunikation är något som de flesta ställer sig positiva till, men att det inte är lika 
lätt att tillämpa i praktiken. 	
	
Vidare talar även Kent & Taylor (2016, s. 64) för att transparens är en viktig komponent 
när det kommer till att bygga upp ett förtroende hos konsumenterna. Fem av 
respondenterna ställer sig positiva till transparent CSR-kommunikation samt anser sig 
arbeta aktivt med att göra sin CSR-kommunikation transparent. Dessa respondenter är 
transparenta av olika anledningar, en respondent berättar att det är för att visa att man är 
ödmjuk och ännu inte kan allt. En annan orsak som nämns till anledning bakom 
transparent CSR-kommunikation är att respondenten vill informera konsumenterna. Ett 
sista motiv är att man inte vill dölja något för kunderna och att man anser transparens 
vara den absolut viktigaste nyckeln för en lyckad CSR-kommunikation. Således ser vi att 
dessa respondenter tar i beaktning ett av de främsta kriterierna för effektiv CSR-
kommunikation, vilket Kim & Ferguson (2016, s. 4) beskriver som transparens. 	
	
Ett ytterligare intressant svar gällande transparent kommunikation kom från en 
respondent som gått från att vara extremt transparent och kommunicerat varenda detalj 
om företaget, till att idag helt slutat med det arbetet. Detta på grund av att hon inte 
upplevde att hon fick någon respons eller att någon efterfrågan fanns. Kim (2017, s. 1146) 
menar i motsats till detta att en transparant CSR-kommunikation kan bidra med både ökad 
kunskap och en förbättrad image av företaget. Respondentens svar och teorin talar därmed 
emot varandra, och respondenten upplevde inte de positiva aspekterna Kim (2017, s. 
1146) beskriver trots sin transparenta kommunikation. Vi tror att anledningen till detta är 
att respondenten publicerade denna transparenta kommunikation via företagets årsrapport 
på hemsidan, vilken vi tror att få konsumenter granskar. 	
	
Alla respondenter ställer sig positiva till transparent CSR-kommunikation och 
majoriteten av respondenterna beskriver att de arbetar aktivt med detta. De 
respondenterna som arbetar aktivt med transparent CSR-kommunikation arbetar i 
enlighet med vad teorin anser vara en viktig del i kommunikationen av CSR. Vi tolkar 
det som att respondenterna har förståelse för vikten av att vara transparent. Dock verkar 
de inte fullt medvetna om de positiva fördelarna transparens kan bidra till, som bland 
annat förbättrad image och förbättrat förtroende från konsumenterna (Kim, 2017, s. 
1146). Denna tolkning kan vi göra då de främsta motiven som beskrivs av respondenterna 
inte innehåller dessa aspekter. Vilken del av arbetet de väljer att vara transparenta med, 
är något som skiljer sig åt mellan respondenterna. Några respondenter fokuserar mer på 
attribut kopplat till plagget och andra på producent- och leverantörsledet. Detta är inte i 
enlighet med teorin, vi menar att tolkar att man ska vara transparent i alla delar som berör 
CSR-arbetet (Kim & Ferguson, 2017, s. 4; Kim, 2017, s. 1146).	
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6.3 Greenwashing-filtret	
Detta tema behandlar en av de största utmaningarna inom CSR-kommunikation idag, 
greenwashing, varför vi anser det relevant att analysera hur och om respondenterna i vår 
studie påverkats av detta i sin kommunikation. Detta för att vidare kunna analysera hur 
detta påverkar företagens CSR-kommunikation via sociala medier. 	
	
Greenwashing har skapat en viss skepticism bland konsumenter gällande företagens 
CSR-kommunikation (Lyon & Montgomery, 2013, s. 748). Greenwashing handlar om 
företagens tendens att försköna sin image genom en kommunikation med betoning på 
positiva prestationer, medan de samtidigt utelämnar aktiviteter med negativ påverkan 
(Baldassarre & Campo, 2015, s. 423). Devin (2016, s. 228) menar därför att det numera 
är viktigt för företag att ta hänsyn både till vad som kommuniceras samt vad som inte 
kommuniceras. Vi anser detta styrka vikten av transparens ytterligare, vilket vi diskuterat 
i tidigare avsnitt av analysen. Detta eftersom transparens innebär att kommunicera alla 
delar av CSR-arbetet, oavsett positiv eller negativ påverkan på miljö eller människa. 	
	
Greenwashing innebär en stor utmaning för företag, Nyilasy et al. (2015, s. 695) förklarar 
hur fenomenet kan påverka företag till att undvika eller helt utesluta kommunikation av 
CSR. Fem av sju respondenter i vår studie uppger att de på något sätt har påverkats eller 
hindrats av greenwashing, där två av dessa nämner komplexiteten inom textilindustrin 
som orsak. De menar att det kan vara svårt för konsumenter att sätta sig in i och förstå de 
problemställningar som finns inom industrin. Därmed beskriver de också att det kan vara 
svårt att kommunicera kring detta. Vi ser att det uppmärksammade problem som Nyilasy 
et al. (2015, s. 696) nämner är något våra respondenter påverkats av. Vi tolkar det som 
att några av respondenterna anser det lättare att inte säga någonting alls, eller att de 
undviker att kommunicera kring vissa frågor, istället för att kommunicera kring den 
komplexa problematiken inom modeindustrin. Detta anser vi innebära ett problem i sig 
då det leder till att företagen inte är fullt transparenta, vilket vi tidigare beskrivit som en 
viktig komponent inom CSR-kommunikation (Kim & Ferguson, 2016, s. 4). Vi menar att 
detta i sin tur kan göra att risken att dessa företag anklagas för greenwashing blir större. 
Detta då det kan resultera i att de inte presenterar hela sanningen, även om det de 
kommunicerar är sanningsenligt, vilket Devin (2016, s. 227) menar kan minska en 
organisations trovärdighet. 	
	
En respondent har ett annat synsätt på komplexiteten inom industrin. De menar att 
komplexiteten gör att det finns anledning, och kommer med största sannolikhet under en 
lång tid framöver att finnas anledning, att belysa hållbarhet inom industrin och således 
kommunicera kring detta. Vidare menar denna respondent att problemen inom industrin 
motiverar dem till att marknadsföra standarden de utgår från samt att försöka vara mer 
högljudda än andra i många avseenden. Detta ser vi som en intressant synvinkel då det 
enligt Bowen & Aragon-Correa (2014, s. 108) är en viktig diskussion att uppmuntra. Med 
det menar de att missvisande och sanningsenlig CSR-kommunikation kan ifrågasättas 
från intressenter, vilket i sin tur skapar en diskussion. Författarna menar att det är en viktig 
diskussion att uppmuntra då man som konsument bör utmana substansen i informationen 
som företagen kommunicerar. Vi tolkar det dock som att denna respondent inte ser 
ifrågasättande intressenter som ett hot, utan snarare som en möjlighet. 	
	
Av de två respondenter som uppger att de inte påverkats av greenwashing, menar en av 
dessa att det beror på att hon känner sig trygg i hennes koncept och hur de arbetar med 
hållbarhet. Tack vare detta har de inte påverkats av greenwashing i den externa 
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kommunikationen. Vi anser det intressant att detta svar skiljer sig så pass mycket från 
övriga respondenternas trots att de alla verkar inom samma “komplexa” bransch, som 
några respondenter väljer att beskriva den. Majoriteten av respondenterna har en affärsidé 
som genomsyras av ett hållbarhetstänk, vilket ger oss anledning att tro att dessa borde 
känna sig lika trygga i sina koncept som den tidigare respondenten. Vi tolkar därför denne 
respondents synsätt på fenomenet som ett synsätt fler kan inspireras av. Vi menar alltså 
att företag vars kärna består av hållbarhet, inte borde behöva bli påverkade av 
greenwashing i lika stor utsträckning som “mindre hållbara” företag. 	
	
Den andra respondenten som uppger att hon inte påverkats av greenwashing, har inte 
heller låtit det påverka den externa kommunikationen. För att motverka konsumenternas 
skepticism menar en av respondenterna att ett företag som inte har full kontroll på vad 
som sker i produktionen bör ifrågasätta om de bör kommunicera CSR eller inte. Vi tolkar 
det som att är bättre att kommunicera delar av CSR-arbetet än att helt utesluta extern 
kommunikation. En annan respondent för ett liknande resonemang och menar att ett 
företag inte ska “skryta” om sitt CSR-arbete. Vidare menar en annan respondent att om 
de skulle hindras av greenwashing, och således välja att inte kommunicera kring CSR, så 
är detta bra. De menar att om de skulle hindras av greenwashing, har de förmodligen inte 
en tillräckligt hållbar produkt att marknadsföra. De beskriver vidare att detta inte är något 
de hindrats av, då det de gör klarat sig genom vad de väljer att kalla “greenwashing-
filtret”. Slutligen menar de att man bör marknadsföra hållbarhet i jakten på en hållbar 
marknad. 	
	
Vi upplever att greenwashing i hög grad är något som påverkar företagen i vår studie och 
att detta skapar en viss försiktighet i vad de väljer att kommunicera kring CSR. Vi tolkar 
det som att alla respondenter och företagen de representerar är väldigt medvetna om 
fenomenet och utmaningarna det innebär. Även om det innebär många utmaningar och 
svårigheter tolkar vi det ändå som att majoriteten av företagen i vår studie tycker det är 
viktigt att kommunicera kring ämnet. Som tidigare nämnt, tolkar vi det som att 
majoriteten av företagen i vår studie har en affärsidé som bygger på ett hållbarhetstänk. 
Vi menar att tack vare detta bör företagens CSR-kommunikation klara sig igenom vad en 
av respondenterna beskriver som “greenwashing-filtret”, trots att flera av respondenterna 
inte verkade övertygade om detta. 	

6.4 Sociala medier har en outnyttjad potential för CSR-
kommunikation	
I detta tema analyserar vi hur och om företagen använder sociala medier för CSR-
kommunikation med koppling till den teoretiska referensramen. Syftet är att klargöra 
vilka sociala medier respondenterna använder för ändamålet, om det finns särskilda 
strategier samt vad de ser för möjligheter och utmaningar. 	

6.4.1 Användande av sociala medier  
Sociala medier beskrivs som en av de viktigaste plattformarna för företag att nå ut till 
sina konsumenter (Etter, 2014, s. 326). Vidare beskrivs det också som ett fördelaktigt 
kommunikationsverktyg då det innebär lägre kostnader samt högre effektivitet än vad 
traditionella kommunikationsverktyg kan erbjuda (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 67). 	
	
Tre av sju respondenter i vår studie uppger att de använder sociala medier för att 
kommunicera kring CSR. De menar att CSR-kommunikation via sociala medier är något 
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som kommer naturligt för företagen och att det är något de önskar arbeta kontinuerligt 
med. De menar att några fördelar med att använda sociala medier för detta ändamål är 
dels den räckvidd en post kan få, vilket även Yang et al. (2018, s. 4) har identifierat som 
en positiv aspekt med sociala medier. Respondenterna menar även att de tror de vinner 
förtroende från sina konsumenter genom att kommunicera CSR på sociala medier, vilket 
även detta är i enlighet med de fördelarna som lyfts fram i teorin (Cortado & Chalmeta, 
2016, s. 2; Kent & Taylor, 2016, s. 62). En utav respondenterna beskriver att då CSR är 
en naturlig del av deras verksamhet, så är även CSR-kommunikation en naturlig del av 
kommunikationen. Exempel på vad respondenterna beskriver att de kommunicerar kring 
gällande CSR är konkret information kopplat till ett visst plagg såsom miljöcertifiering 
eller materialval, uppmuntran till återanvändning av plagg samt i viss mån även mer 
detaljerad information om CSR-arbetet i form av text. 	
	
Tre andra respondenterna uppger att de inte arbetar med CSR-kommunikation via sociala 
medier, trots detta gör vi en tolkning som motsäger detta. Detta då en av dessa 
respondenter beskriver att även om koncernen i fråga inte kommunicerar CSR på sociala 
medier, så gör de olika varumärkena inom koncernen det. Vidare uppger en respondent 
att de inte antar några aktiva handlingar för att specifika CSR-initiativ ska kommuniceras. 
Däremot beskriver hon att CSR ändå ”smyger sig in” i all extern kommunikation. Den 
tredje respondenten som uppger att de inte kommunicerar CSR via sociala medier, 
beskriver att de snarare använder sociala medier för att uppmuntra konsumenter till ett 
hållbart beteende. Denna uppmuntran tolkar vi som en del av CSR-arbete, och tolkar det 
därför också som att CSR “smyger sig in” i kommunikationen likt vad tidigare respondent 
beskriver. Vi menar således att trots att respondenterna uppger att de inte använder sociala 
medier för kommunikation av CSR, ser vi att de i viss mån gör det utifrån deras 
beskrivningar. Vi menar dock att denna CSR-kommunikation sker mindre aktivt och mer 
omedvetet än vad tidigare respondenter beskrivit om sin kommunikation på sociala 
medier. Även dessa respondenter beskriver dock att de ser många fördelar med att 
använda sociala medier som kommunikationsverktyg för CSR. De menar att det bland 
annat erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att kommunicera med sina kunder, varav vi tolkar 
det som att de anser sociala medier vara ett effektivt kommunikationsverktyg i enlighet 
med Kaplan & Haenlein’s (2010, s. 67) beskrivning. 	
	
En av respondenterna uppger att de inte använder sociala medier som 
kommunikationsverktyg för CSR i någon hög utsträckning. Vi kan inte heller tolka det 
som att det är något som sker omedvetet, vilket vi kunnat identifiera hos några av de 
övriga respondenterna. Varför denna respondent inte kommunicerar CSR på sociala 
medier uppger hon vara för att de upplever det problematiskt då man ofta blir granskad. 
Hon beskriver att CSR bör vara en självklar del i företags affärsmodell men att man inte 
bör ”skryta” om det. Vi upplevde i avsnitt 6.3 om greenwashing att just denna respondent 
representerade ett av de företag som var mest påverkade av fenomenet. Hon beskriver 
också att hon ser en nackdel med sociala medier, vilken hon menar är att man snabbt kan 
bli nedskriven av kritiska intressenter. Vi kan således göra tolkningen att det är på grund 
av rädsla för att bli anklagade för greenwashing de inte heller väljer att kommunicera 
mycket kring CSR på sociala medier. Dock betonar samma respondent vikten av 
transparens, vilket vi analyserat tidigare i avsnitt 6.2.2. Gällande transparens menar hon 
att det är bättre att försöka arbeta hållbart så långt det går och vara transparent och ärlig 
med det. Detta tolkar vi som att hon tycker man bör vara öppen med det man gör bra inom 
området för CSR samt vad som kan förbättras. Eftersom de ändå inte väljer att 
kommunicera så mycket kring CSR finner vi detta något motsägelsefullt, men 
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respondenten själv beskriver också att de inte lyckats så bra med att vara transparenta 
inom företaget ännu. 	
	
Det finns många olika sociala medier där några av de mest populära är Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram och Snapchat (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61; Internetstiftelsen, 
2018, s. 48). De tre respondenter som uppger att de aktivt kommunicerar CSR via sociala 
medier beskriver samtliga att Instagram och Facebook är de plattformar som är mest 
använda och bäst lämpade för ändamålet. En av dessa respondenter uppger att CSR-
kommunikationen via sociala medier varierar beroende på plattform. Vidare beskriver 
hon att på Facebook publicerar de mer informativa inlägg, medans Instagram används för 
mer estetiskt tilltalande bilder. En annan respondent uppger att Facebook var den främsta 
plattformen för CSR-kommunikation till en början, men upplever att responsen är större 
via Instagram. 	
	
Sammanfattningsvis ser vi att de flesta av våra respondenter använder sociala medier som 
kommunikationsverktyg för CSR i olika grad. Då det är så pass få som medvetet använder 
sociala medier för detta syfte, tolkar vi det också som att många av respondenterna inte 
är medvetna om potentialen sociala medier erbjuder för CSR-kommunikation. Vi kan 
även konstatera att de plattformar som används gällande CSR-kommunikation är 
Facebook och Instagram. 	

6.4.2 Få uttalade strategier 
För att analysera strategier för CSR-kommunikation via sociala medier, kommer vi delvis 
att applicera de strategier och rekommendationer vi identifierat utifrån teori kopplat till 
CSR-kommunikation. Detta då det som vi tidigare nämnt finns begränsat med forskning 
gällande korrelationen mellan CSR och sociala medier. Vi tolkar det också som att den 
forskning som faktiskt finns inom CSR-kommunikation på sociala medier går i linje med 
den om generell CSR-kommunikation, varför vi finner det relevant att applicera forskning 
om generell CSR-kommunikation även på sociala medier. Vi konstaterade i avsnitt 6.2.1 
att det finns ett intresse hos våra respondenter att involvera sina konsumenter samt att 
detta är något de till viss del gör. Vi har även sett att konsumenterna är intresserade av 
företagets CSR-arbete och att detta intresse bland annat visar sig på sociala medier. 
Vidare finner vi det därför intressant att analysera om och hur respondenterna använder 
sociala medier för att involvera konsumenterna. 	
	
Sociala medier är ett kommunikationsverktyg som erbjuder mycket potential för CSR-
kommunikation (Kent & Taylor, 2016, s. 62; Yang et al., 2018, s. 16). Av de 
respondenterna vi intervjuade var det, som tidigare nämnt, endast tre av sju som ansåg 
sig aktivt kommunicera CSR via företagets sociala medier. Utav dessa var det två 
respondenter som även ansåg sig ha en uttalad strategi för detta. Vi anser att 
tvåvägskommunikation och att främja involvering och dialog med konsumenter bör vara 
en del av ett företags strategi för att lyckas med CSR-kommunikation på sociala medier. 
Detta då flera författare, vilket vi tidigare nämnt, betonar vikten av 
tvåvägskommunikation inom CSR-kommunikation (Cortado & Chalmeta, 2016, s. 2; 
Morsing & Schultz, 2006, s. 336; Yang et at,. 2018, s. 19). Kent & Taylor (2016, s. 62) 
uppmärksammar sociala mediers potential, och beskriver ett tillvägagångssätt de kallar 
för ”Homo Dialogicus”, vilket också innebär tvåvägskommunikation och dialog mellan 
företag och dess intressenter. När vi frågar respondenterna om deras strategi beskriver 
den ena att det handlar om att ständigt arbeta för att göra informationen kring CSR-arbetet 
mer lättillgängligt. De påpekar också att deras företag är grundat utifrån ett 
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hållbarhetstänk, vilket leder till att all deras kommunikation mer eller mindre förankras i 
CSR. Tidigare har de beskrivit att de via sociala medier kommunicerar kring sina ”repair-
shops”, där de uppmuntrar konsumenter till laga sina kläder. De menar vidare att de via 
sociala medier försöker kommunicera kring vikten att konsumenter vårdar sina plagg och 
ser inköp av textilier mer långsiktigt. Detta benämner de själva som ett ”kommunikativt” 
arbete gällande CSR. Även om de inte nämner det kommunikativa arbetet när vi frågar 
om deras strategier, kan vi ändå göra tolkningen att detta inkluderas i strategin. Detta 
eftersom de beskriver att detta är en del av vad de kommunicerar gällande CSR på sociala 
medier. Vidare tolkar vi detta som att de till viss del även involverar konsumenterna i 
CSR-arbetet via sociala medier. Vi menar dock inte att de genom dessa för en dialog med 
konsumenterna, men genom att de involverar konsumenterna anser vi att de till viss del 
arbetar i enlighet av vad flera författare beskriver som viktigt för CSR-kommunikation 
på sociala medier (Kent & Taylor, 2016, s. 63; Kaplan & Haenlein, 2010, s. 66). Den 
andra respondenten som uppger att de har en strategi för vad de kommunicerar kring CSR 
på sociala medier, menar att strategin innefattar att kommunicera de hållbara egenskaper 
som finns kopplade till en specifik produkt. Vidare menar denna respondent att det 
dagliga arbetet kring CSR på CSR-avdelningen inte inkluderas i 
kommunikationsstrategin. Hon menar också att syftet med att kommunicera CSR på 
sociala medier är att framstå som en ansvarsfull aktör. Detta anser vi vara i likhet med 
vad Morsing & Schultz (2006, s. 326-327) beskriver som “the stakeholder information 
strategy”. Vi kan således konstatera att denna respondent har en strategi som utgår från 
en envägskommunikation.	
	
Övriga respondenter uppger att de inte har någon strategi för CSR-kommunikation via 
sociala medier. Vi menar dock att begreppet strategi kan tolkas olika, vilket kan ha 
påverkat svaren från våra respondenter. Därför menar vi att även om övriga respondenter 
inte har någon uttalad strategi, har de med stor sannolikhet en tanke för vilken typ av 
CSR-relaterat innehåll som publiceras samt var det publiceras. Återkommande bland 
dessa respondenternas svar gällande CSR-kommunikation via sociala medier är att de 
främst använder Facebook och Instagram för ändamålet. Vidare framkommer att 
Facebook är lämpligt för mer informativt innehåll i form av text, medans Instagram passar 
bättre för kortare och “snabbare” information i form av bild eller film. Några utav 
respondenterna betonar också vikten av att kontinuerligt publicera innehåll och att förnya 
innehållet. De menar att man ständigt behöver anpassa innehållet efter konsumenternas 
föränderliga efterfrågan. Detta är i enlighet med vad Kaplan & Haenlein (2010, s. 66-67) 
rekommenderar för att lyckas på sociala medier. Vidare menar författarna att det är av 
stor vikt att publicera innehåll i enlighet med intressenternas intresse, varav det är viktigt 
att förstå vilket innehåll de faktiskt vill se (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 66-67).	
	
Som vi nämner tidigare i analysen är vikten av att vara transparent i sin CSR-
kommunikation något som många författare uppmärksammar (Kim & Fergusson, 2016, 
s. 4; Kim, 2017, s. 1146; Yang et al., 2018, s. 4). Vi anser att teorierna gällande transparent 
CSR-kommunikation även är applicerbar på sociala medier. Vi har i avsnitt 6.2.2 
konstaterat att alla respondenter ställer sig positiva till transparent CSR-kommunikation, 
samt att majoriteten av dessa även arbetar aktivt med detta. Flera av respondenterna som 
uttalar att de aktivt arbetar med att vara transparenta gör det via deras respektive 
hemsidor. Detta i form av årsrapporter eller årliga hållbarhetsrapporter. Således kan vi 
göra tolkningen att de företag som aktivt arbetar med transparens främst använder 
hemsidan för detta. Vi kan därför anta att respondenterna trots sin positiva inställning och 
aktiva arbete, inte använder sociala medier som verktyg för att kommunicera sin 
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transparenta CSR-kommunikation. Vi menar att respondenterna även bör använda sociala 
medier för detta, och därmed publicera transparent CSR-kommunikation även där. 	
	
Sammanfattningsvis tolkar vi det som att få respondenter har en uttalad strategi för CSR-
kommunikation på sociala medier, men att de flesta ändå har någon form av tanke kring 
vad de väljer att publicera. Vidare anser vi inte att någon respondent har en strategi som 
berör alla komponenter som kännetecknar en effektiv strategi för CSR-kommunikation 
(Du et al. 2010, s. 17; Morsing & Schultz, 2006, s. 336). Det vi kan identifiera som den 
största bristen är avsaknaden av dialog och tvåvägskommunikation. I avsnitt 6.2.1 
beskriver vi att det finns ett engagemang från konsumenterna och att det yttrar sig via 
företagens sociala medier. Vi tolkar det däremot som att företagen inte involverar via 
dialog och tvåvägskommunikation trots att sociala medier är ett kommunikationsverktyg 
som främjar detta. En respondent för ett resonemang som i viss mån är i likhet med detta, 
men vi anser även att denna respondent skulle kunna göra mer för att skapa involvering 
och dialog med sina konsumenter. I övrigt är detta ett resonemang vi saknar i 
respondenternas svar. Vi kan även konstatera att den transparens som respondenterna 
tidigare betonat vikten av, saknas i strategin för CSR-kommunikation via sociala medier. 	
	

6.4.3 Att vända utmaningar till möjligheter  
Som vi nämnt tidigare är sociala medier ett kommunikationsverktyg som ständigt 
utvecklas och bidrar med nya möjligheter för företag. Sociala medier är således ett 
verktyg som skapar möjligheter såväl som utmaningar för företag. Vidare förklarar 
Kaplan & Haenlein (2010, s. 67) en av utmaningarna med sociala medier, vilken de 
beskriver som den låga kontrollen företag har över vilken information som finns 
tillgänglig och sprids om dem på sociala medier. Vidare menar författarna att sociala 
medier är ett forum där intressenter tolkar, delar och kommenterar den externa 
kommunikationen fritt, vilket gör att företagen i fråga har mindre kontroll över vad som 
sprids om dem online. 	
	
En av respondenterna ser främst utmaningar med att sociala medier definieras av låg 
kontroll, anledningen till detta är att hon anser att man ofta blir “nedskriven” av så kallade 
”nättroll” på sociala medier. Hon menar att detta bidrar till att det är viktigt att tänka på 
hur man formulerar sig. Detta förklarar hon bidrar till en viss försiktighet, då inlägg kan 
delas vidare och vinklas på andra sätt än hur det ursprungligen var tänkt. Hon instämmer 
dock att sociala medier är positivt ur marknadsföringssynpunkt, men personligen anser 
hon inte att hållbarhetsarbete är något man ska skryta med. 	
	
Tre respondenter delar uppfattning kring en utmaning i och med den låga kontrollen man 
har på sociala medier. Utmaningen de uppger är att konsumenter vrider och vänder på det 
man publicerar. Två respondenter har lyckats vända denna utmaning till att bli en 
möjlighet. De förklarar att om intressenter delar och missuppfattar deras kommunikation 
via sociala medier, ger det möjlighet för företagen att diskutera och förklara eventuella 
feltolkningar. Denna diskussion resulterar förhoppningsvis i starkare relationer berättar 
en respondent. Vidare uppger en annan respondent att det inte går att hindra intressenter 
från att vrida på det man sagt oavsett om det är via sociala medier eller i andra kanaler. 
Därför menar respondenten att man bör publicera genomtänkt kommunikation vilken 
man som kan stå för. Dessa resonemang finner vi intressanta, då det respondenterna 
beskriver liknar den dialog vi diskuterar kring strategier på sociala medier i avsnittet ovan. 
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Vi tolkar det som att de utmaningar som finns på sociala medier således kan bemötas 
genom en dialog och diskussion med kritiska intressenter.	
	
Majoriteten respondenter i vår studie har som vi tidigare analyserat i avsnitt 6.3, påverkats 
av greenwashing. Detta är dock ett fenomen som skulle kunna reduceras eller eventuellt 
elimineras tack vare den låga kontrollen sociala medier innebär (Lyon & Montgomery, 
2013, s. 752). Den låga kontrollen, i form av att det går att kommentera och sprida inlägg 
vidare, gör även att intressenter lättare kan väcka uppmärksamhet kring falsk eller 
missvisande kommunikation (Lyon & Montgomery, 2013, s. 752). Även Yang (2018, s. 
4) för ett liknande resonemang och menar även de att sociala medier bidrar till att 
företagens trovärdighet ökar, detta i form av att de måste vara mer transparenta på sociala 
medier. Vi menar således att detta är ytterligare en anledning för respondenterna i vår 
studie att använda sociala medier för CSR-kommunikation. Då vi anser att det de 
kommunicerar tar sig igenom det så kallade ”greenwashing-filtret”, bör kommunikation 
via sociala medier snarare gynna än hindra dem. 	
	
Vi tolkar dessa utmaningar som en bidragande faktor till att respondenterna antar 
försiktiga eller obefintliga strategier för CSR-kommunikation via sociala medier. Vi 
nämner i det föregående temat 6.4.2, när vi analyserar strategier, att den största bristen i 
strategierna är avsaknad av dialog och tvåvägskommunikation. De respondenter som 
anser sig ha en uttalad strategi för sin CSR-kommunikation via sociala medier är även de 
som ser möjligheter med att sociala medier definieras av låg kontroll. Vi tolkar det som 
att dessa respondenter har lyckats vända utmaningarna till möjligheter och kan därmed 
nyttja en del av den potential sociala medier erbjuder.	
	
	
	
	
	
	

	

 
  



 

 55 

7. Slutsatser och rekommendationer	
I detta avsnitt presenterar vi studiens resultat kopplat till syftet och 
problemformuleringen ”Hur kommunicerar företag inom modeindustrin sitt CSR-arbete 
via sociala medier?”. Vidare diskuterar vi studiens teoretiska- och praktiska bidrag samt 
lämnar förslag på framtida forskning. Därefter diskuterar vi studiens begränsningar och 
redogör för studiens samhälleliga implikationer. 	

7.1 Slutsatser	
Modeindustrin står inför stora utmaningar gällande omställningen till hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster. Fler konsumenter efterfrågar mer hållbara 
alternativ, men upplever att information kring detta saknas i företags externa 
kommunikation. Möjligheterna som sociala medier för med sig är många, och sociala 
medier borde därför uppmärksammas ytterligare som ett attraktivt verktyg för CSR-
kommunikation. Trots detta är inte lättillgänglig CSR-kommunikation via sociala medier 
från modeföretag något vi stöter på ofta. Frågan vi ställde oss var om företag från 
modeindustrin utnyttjar potentialen sociala medier har för CSR-kommunikation vilket 
resulterade i följande studie.	
	
Denna studie undersöker hur företag inom den svenska modeindustrin använder sociala 
medier som kommunikationsverktyg för CSR-relaterade åtaganden. Vår datainsamling 
har baserats på semistrukturerade intervjuer med sju olika företag från modeindustrin som 
verkar på den svenska marknaden för att besvara vår forskningsfråga:	
	

“Hur kommunicerar företag inom modeindustrin sitt CSR-arbete via sociala medier?”	
	
För att besvara vår forskningsfråga har vi skapat oss en förståelse kring om och hur 
företagen arbetar med CSR. Vi kan konstatera att majoriteten företag i denna studie har 
en affärsidé som bygger på antingen social- eller miljömässig hållbarhet, vilket gör att 
integreringen av dessa frågor utgör en naturlig del av hela företagets verksamhet.  
	
Vidare ansåg vi oss också behöva en generell förståelse för CSR-kommunikation och hur 
företagen arbetar med detta. Här kan vi utifrån tidigare forskning se att en effektiv CSR-
kommunikation definieras av en dialog mellan företag och intressenter, där intressenterna 
involveras i företagets CSR-arbete och en tvåvägskommunikation förs (Du et al., 2010, 
s. 18; Morsing & Schultz, 2006, s. 336). Vi kan utifrån denna studie konstatera att 
företagen till viss del arbetar med att involvera konsumenterna eller andra intressenter. 
Det handlar dock främst om att företagen informerar konsumenter om hur de kan 
involvera sig, snarare än att en dialog och tvåvägskommunikation förs. Vi har kunnat se 
att företagens konsumenter visar engagemang för CSR-arbetet, varför vi kan göra 
slutsatsen att förutsättningarna för dialog finns.  
	
Vi kan även göra slutsatsen att sociala medier är ett kommunikationsverktyg som används 
för CSR-kommunikation, men hur medvetet och aktivt detta sker varierar mellan 
företagen. Plattformarna som används är främst Facebook och Instagram, detta främst i 
syftet att informera konsumenter om företagens arbete med CSR via bilder, film och text. 
Facebook används främst till att publicera informativt innehåll i form av beskrivande 
texter, medans Instagram används för estetiskt tilltalande bilder. 	
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Trots att företagen använder sociala medier som kommunikationsverktyg för CSR, kan 
vi konstatera att få företag har uttalade strategier för hur de kommunicerar kring detta. 
Sociala medier är en plattform som möjliggör för den tvåvägskommunikation och dialog 
flera författare betonar vikten av inom CSR-kommunikation (Kent & Taylor, 2016, s. 16; 
Yang et al., 2018, s. 16), men detta är inte något som inkluderas i företagens strategier. 
Slutsatsen vi kan göra gällande detta är att även om sociala medier i viss utsträckning 
används för CSR-kommunikation, utnyttjas inte potentialen plattformen erbjuder för 
tvåvägskommunikation. Detta trots att konsumenterna visar mycket engagemang via 
dessa kanaler. Studiens resultat visar att företagen tillämpar en strategi i form av en 
envägskommunikation på sociala medier. 	
	
Vi konstaterar att om företagen istället skulle anta en tvåvägskommunikation för CSR-
relaterat innehåll på sociala medier, skulle utmaningarna inom området kunna vändas till 
möjligheter. Dessa utmaningar utgörs som tidigare nämnt av låg kontroll och 
greenwashing (Bowen & Aragon-Correa, 2014, s. 108; Kaplan & Haenlein, 2010, s. 67; 
Nyilasy et al., 2015, s. 695). Utmaningarna kan vändas till möjligheter då sociala medier 
erbjuder ett effektivt tillvägagångssätt för dialog, och dialogen mellan företag och 
konsument har i denna studie visat sig bidra till att vända skepticismen till starkare 
relationer mellan parterna.	
	
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studiens syfte är uppnått då vi fått en förståelse 
för hur företag inom den svenska modeindustrin använder sociala medier som 
kommunikationsverktyg för CSR. Vi kan även konstatera att potentialen sociala medier 
erbjuder inte utnyttjas av företagen, samt att de strategier som företagen antar inte 
innehåller de aspekter som tidigare forskning visat definierar en effektiv CSR-
kommunikation.  

7.2 Teoretiskt bidrag	
Vi identifierade initialt ett forskningsgap inom korrelationen av forskningsområdena 
CSR-kommunikation och sociala medier. CSR-kommunikation är i sig ett område det 
forskats mycket inom. Det finns även forskning inom området för sociala medier, även 
om detta är ett relativt nytt område. Vad vi identifierat som outforskat är dock relationen 
mellan dessa områden, där det finns begränsat med forskning kring hur sociala medier 
kan användas för CSR-kommunikation. Vi fann det intressant att rikta studien mot 
modeindustrin då just denna står inför en stor utmaning gällande omställningen till 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vidare har det visat sig att konsumenter 
upplever att de får för lite information kring handelsföretags CSR-arbete, varför företagen 
bör förbättra CSR-kommunikationen gentemot konsumenterna. 	
	
Vi menar att vår studie har bidragit till en större förståelse för hur sociala medier används 
för CSR-kommunikation inom modeindustrin idag. Där vi ser att det främst används i 
form av en envägskommunikation där företagen kommunicerar till konsumenterna 
snarare än med konsumenterna. Vi menar också att vår studie belyser den potential sociala 
medier erbjuder för ändamålet CSR-kommunikation, och därmed bekräftar vad tidigare 
forskning konstaterat (Kent & Taylor, 2016, s. 62; Yang et al., 2018, s. 16). Detta i form 
av att konsumenterna visat intresse och engagemang för företagens CSR-arbete via 
sociala medier, samt då företagen ställer sig positiva till att använda sociala medier för 
detta. Vi kan se att företagen använder sociala medier för att kommunicera kring CSR, 
och att de främst ser möjligheter med att använda dessa plattformar. Vi ser dock att det 
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inte finns några uttalade strategier som inkluderar en tvåvägskommunikation, vilken 
tidigare forskning menar definierar en effektiv CSR-kommunikation. Detta ger oss 
indikationer på att det krävs mer forskning kring hur strategier för en effektiv CSR-
kommunikation bör appliceras och implementeras på sociala medier. 	
	
Vidare har vi med utgångspunkt i befintlig teori identifierat de utmaningar som finns 
inom CSR-kommunikation och sociala medier, och kan konstatera att dessa påverkar 
företagens kommunikation av CSR på sociala medier. Vi har dock identifierat hur 
företagen i denna studie antar dessa utmaningar och vänder dem till möjligheter, vilket 
kan anses som värdefulla insikter kring hur CSR-kommunikationen ska uppfattas 
trovärdig av konsumenterna.  
	
Således vill vi hävda att vi bidragit med en förståelse för vikten av att forskningen inom 
kombinationen av dessa områden vidareutvecklas. Vi menar därför att vi har bidragit till 
att fylla forskningsgapet. Detta i form av förståelsen för hur sociala medier används för 
CSR idag, samt med indikationer för hur denna kan förbättras och hur utmaningar inom 
området kan bemötas. 	

7.3 Praktiskt bidrag	
Vår studie kan vara ett stöd för företag som vill utveckla sin externa CSR-
kommunikation. Studien ger således praktiska rekommendationer i form av vägledning i 
val av kommunikationsverktyg. Vi har gjort slutsatsen att företagen använder sociala 
medier för att kommunicera kring CSR, men vi rekommenderar företag att utveckla 
strategier som innefattar en tvåvägskommunikation. Detta då vi konstaterat att 
konsumenterna engagerar sig i företagens CSR-arbete via sociala medier. Vi vill således 
med denna studie rekommendera företag inom modeindustrin att skapa en utarbetad 
kommunikationsstrategi för CSR på sociala medier. Företag bör ha en utarbetad 
kommunikationsstrategi som innefattar en tvåvägskommunikation vilket kan ge 
implikationer för vilken typ av kommunikation som ska kommuniceras var. Något som 
bör tas i beaktning i denna strategi är att konsumenter kan efterfråga olika typer av 
kommunikation via olika plattformar. Varpå vi rekommenderar en dialog och en 
involvering av intressenterna i syfte att skapa den CSR-kommunikationen som 
efterfrågas. 	
	
Studiens respondenter beskrev att konsumenter efterfrågar “fina” bilder på Instagram och 
mer informativa inlägg via facebook. Vi kan därför vägleda företag att göra CSR-
kommunikation via Instagram mer estetiskt tilltalande och CSR-kommunikation via 
Facebook mer utförlig. 	
	
Vi ser även att en tvåvägskommunikation kan bidra till att konkret visa konsumenter hur 
de kan och har påverkat företagets CSR-arbete. Detta kräver att företag publicerar 
transparent CSR-kommunikation via sociala medier samt är öppna för att ta emot 
feedback från konsumenter i syfte att förbättra CSR-arbetet och dess externa 
kommunikation. Detta för att man genom en tvåvägskommunikation är lyhörd för 
konsumenternas ståndpunkter, vilket kan vara till fördel för företagen när det kommer till 
att motverka skepticism och skapa mer legitim och trovärdig CSR-kommunikation. 
	
Vi rekommenderar även företag från andra branscher vilka är aktiva på sociala medier att 
applicera en tvåvägskommunikation med dess intressenter. Detta då vi i denna studie 
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utgått från teorier inom CSR-kommunikation och CSR-kommunikation via sociala 
medier som inte är specifikt knutna till en bransch. Våra praktiska rekommendationer är 
således inte något som endast går att applicera på företag från modeindustrin.  

7.4 Framtida forskning	
Något vi anser vara intressant för framtida forskning är en mer omfattande kvalitativ 
studie varpå man studerar konsumenters attityd till CSR-kommunikation via sociala 
medier samt hur de ser på dess trovärdighet. Detta kan skapa vidare förståelse för vad 
konsumenterna faktiskt efterfrågar när det kommer till CSR-relaterade inlägg via sociala 
medier samt hur man som konsument vill bli involverad via en tvåvägskommunikation. 
Vi anser vidare att det krävs mer forskning kring hur den effektiva CSR-
kommunikationen tidigare forskning definierat, bör appliceras och implementeras på 
sociala medier. 
	
Då vår studie är baserad på en kvalitativ forskningsmetod kan vi inte generalisera 
resultatet. Av den anledningen hade en kvantitativ studie varit av intresse, för att kunna 
generalisera uppfattningar konsumenter har om CSR-kommunikation via sociala medier. 
Det hade varit intressant att då undersöka om CSR-kommunikation via sociala medier 
förbättrar konsumenters syn på företagen. Detta resultat hade varit av värde för företag 
då de hade fått en tydlig bild över vad som faktiskt efterfrågas från konsumenterna.	

7.5 Begränsningar 	
I syfte att öka studiens trovärdighet anser vi det viktigt att belysa de faktorer som 
begränsat vår studie. Vad vi i denna studie ser som en möjlig begränsning är att vi inte 
analyserat lönsamheten kring CSR-kommunikation. Detta är något som kan vara helt 
avgörande för om företag inom modeindustrin kommer kommunicera CSR extern via 
sociala medier och föra den dialog som vi menar efterfrågas.	
	
Utformningen av våra intervjuer kan också ha begränsat studiens resultat. Detta då vi 
valde att inleda frågan om CSR med en definition av begreppet som vi valt ut, till de 
respondenter som var osäkra på begreppets innebörd. Detta kan vara en möjlig 
begränsning då risken finns att vi påverkade vilka delar av CSR-arbetet de vidare valde 
att prata om. Ytterligare en möjlig begränsning kan vara att det främst var små företag 
vilka grundar sin affärsidé ur ett hållbarhetstänk, som ställde upp som respondenter. En 
mer varierad målgrupp skulle kunna ha bidragit till att studiens resultat sett annorlunda 
ut. Trots att det inte fanns strategier för CSR-kommunikation via sociala medier fanns en 
öppenhet och ett intresse som kanske inte skulle varit lika starkt om det var ett företag 
som arbetade mindre hållbart. 	
	
En annan möjlig begränsning är att vi inte utförde fysiska intervjuer, vilket gjorde att vi 
inte kunde analysera kroppsspråk och andra faktorer som går att granska via ett fysiskt 
möte. Vidare begränsades empirin utifrån att en intervju gjordes via email, vi ansåg det 
givande att få den respondentens svar men vi hade ingen möjlighet att ställa följdfrågor, 
eller att tolka tonläge och kroppsspråk. En intervju via email ger respondenten möjlighet 
att förbereda sina svar, och därmed ges det tillfälle för respondenten att presentera mer 
politiskt korrekta svar. Vi hade kunnat få mer spontana och ärliga svar om vi haft 
möjlighet att ställa följdfrågor samt om respondenten inte fått möjlighet förbereda sig.  
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7.6 Samhälleliga implikationer 
	
Modeindustrin har mycket påverkan på miljö- och människa och står inför en stor 
utmaning för att lyckas ställa om till mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster. 
Industrin är otroligt resurskrävande och bidrar till växthusgaser, utsläpp av skadliga 
kemikalier och kräver stora mängder vatten. Ofta sker produktionen dessutom under 
dåliga arbetsförhållanden för de människor som arbetar inom denna. Vi anser därför att 
det är viktigt att belysa och diskutera de problem som finns inom denna komplexa 
bransch. Ju mer uppmärksammade problemen blir, desto mer press sätts det på företag 
och beslutsfattare att ställa om till hållbara processer. Det går dock också att ifrågasätta 
om industrin som den ser ut idag kan bli helt hållbar gällande miljöfrågor och sociala 
aspekter. Detta då flera av de stora globala företagen inom industrin har affärsmodeller 
baserade på låga priser och ständiga nyheter baserade på rådande trender, vilket leder till 
en hög omsättningshastighet av plagg. Samtidigt har dessa typer av affärsmodeller 
bidragit även till positiva aspekter för samhället. Detta i form av att mode och kläder idag 
finns tillgängligt för väldigt många människor, oavsett ekonomisk ställning eller 
geografisk plats. 	
	
Vidare menar vi att kommunikationen av CSR via sociala medier inte bara kan gynna 
företaget, utan även samhället i stort. I och med att CSR och hållbarhetsfrågor 
kommuniceras till konsumenter sprids information och konsumenterna får mer kunskap 
inom området. Detta kan i sin tur innebära att de tar mer medvetna val och förändrar sina 
konsumtionsmönster. Förändringen är en del av ett av FN:s globala mål för hållbar 
utveckling, vilket innebär att det måste ske en förändring i just konsumtionsmönster för 
att minska den negativa påverkan på miljö, klimat och människors hälsa. 
Kommunikationen via sociala medier skulle även kunna uppmärksammas av flera 
företag, oavsett bransch, och få dessa att inspireras och få incitament att ställa om till mer 
hållbara processer och förbättra sin kommunikation av CSR-arbetet.  
 
Slutligen menar vi att studien genom att uppmärksamma CSR-kommunikation via sociala 
medier kan leda till att konsumenterna inte längre behöver vara skeptiska gentemot 
företagens kommunikation i samma utsträckning. Vi menar att genom att kommunicera 
CSR via sociala medier, krävs en större transparens av företagen vilket kan innebära en 
trygghet för konsumenter. Det blir således enklare för konsumenter att avgöra vilka 
företag som faktiskt står för det de kommunicerar, respektive de företag som 
kommunicerar CSR i fel syfte. 	
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel redogör vi för studiens äkthet och trovärdighet vilka är specifikt anpassade 
efter kvalitativa studie. Detta kapitel syftar till att göra den kritiska granskningen av 
studien enklare och således även stärka studiens trovärdighet. 	

8.1 Sanningskriterier	
För kvalitativa studier utgör äkthet och trovärdighet viktiga villkor vid bedömning av 
studiens kvalitét (Bryman & Bell, 2017, s. 378). Vidare nämner Trost (2010, s.1 33) att 
reliabilitet och validitet är villkor man ofta tillämpar på kvantitativa studier. Validitet 
fokuserar mer på mätningar vilket inte är relevant för vår studie. Vi anser det därför mer 
relevant att diskutera studiens trovärdighet och äkthet då vår studie baseras på en 
kvalitativ metod. Vidare har vi därför valt dessa sanningskriterier för att kritiskt reflektera 
vår studie.	

8.1.1 Trovärdighet 
Det första sanningskriteriet vi kommer att använda är trovärdighet, vilket består utav fyra 
olika underkriterier (Bryman & Bell, 2017, s. 381). Författarna beskriver dessa som 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 	
	
Tillförlitlighet	
Med tillförlitlighet menas att forskarna har säkerställt att deras tolkningar stämmer 
överens med respondenternas och att de följer de riktlinjer som företagsekonomisk 
forskning ämnar att följa (Bryman & Bell, 2017 s. 381). Studien måste alltså mäta 
insamlad data på ett tillförlitligt sätt. För att säkerställa detta kan man låta respondenterna 
själva läsa igenom och granska empirin (Braun & Clarke, 2013, s. 281). Vi gav således 
våra respondenter möjlighet att läsa igenom empirin så att de vidare kunde bekräfta att 
den gav en rättvis bild. Utöver detta har alla respondenter erbjudits att ta del av 
transkriberingen för att kunna komma med eventuella önskemål om korrigering. För att 
säkerställa att respondenterna inte skulle missuppfatta begrepp som CSR, valde vi att 
berätta vilken definition vi utgått ifrån i vår studie. Detta då vi var medvetna om att CSR 
är ett begrepp som har många olika tolkningar. Dessa förutsättningar har bidragit till att 
göra studien mer tillförlitlig, samt då respondenterna givits möjlighet att godkänna 
empirin. 	
	
Överförbarhet	
Överförbarhet förklaras av Bryman & Bell (2017, s. 382) som hur väl studiens resultat 
går att överföra till en annan kontext. Vidare menar författarna att överförbarhet inte 
innebär att studiens resultat går att generalisera, utan mer om hur fyllig och djupgående 
studien är. Anledningen till resultatet är svårt att generalisera beror på att kvalitativa 
studier ofta görs på en mindre grupp. Med utgångspunkt i studiens syfte gjorde vi 
intervjuer med företag från den svenska modeindustrin. Vi kan således inte konstatera att 
det går att direkt överföra studiens resultat till en annan kontext, men vi tror att det 
säkerligen finns många likheter att identifiera i exempelvis andra företag eller branscher. 
Då vi gjorde ett selektivt urval samt intervjuade många företag som nischat sig som 
hållbara, kan vi således konstatera att studiens generaliserbarhet är begränsad. 	
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Pålitlighet	
Kriteriet pålitlighet handlar om att författarna ska anta ett kritiskt perspektiv när de 
bedömer studiens trovärdighet (Bryman & Bell, 2017, s. 382). Således menar författarna 
att forskarna noggrant ska redogöra för samtliga delar i forskningsprocessen inklusive de 
val som gjorts. Vi har strävat efter att genom hela studien förklara och motivera våra val. 
Vi har haft i avsikt att vara transparenta i vår studie och således presenterat studiens alla 
delar. För att öka studiens pålitlighet har vi också låtit andra granska och jämföra vår 
studie, både via seminarier och handledning. 	
	
Konfirmering	
Det fjärde kriteriet, konfirmering, innebär att forskaren bör säkerställa att man inte låtit 
egna värderingar påverka studien och dess utförande (Bryman & Bell, 2017, s. 383). Vi 
har haft i åtanke genom hela studien att det inte går att vara helt objektiv då vi utgår ifrån 
en kvalitativ metod. Vi är således medvetna om att viss förförståelse kan ha påverkat 
studiens resultat. Vidare har vi inte medvetet låtit personliga värderingar färga studien 
och inte heller försökt att påverka studiens resultat. Vi har strävat efter att utgå från 
studiens empiriska data för att besvara vår problemformulering och anser därför kriteriet 
uppfyllt. 	

8.1.2 Äkthet 
Förutom de fyra kriterierna för trovärdighet nämner Bryman och Bell (2017, s. 383) ett 
antal kriterier för studiens äkthet. Författarna förklarar att äkthet består av fem olika 
kriterier. Det första kriteriet är rättvis bild, som handlar om ifall man har lyckats ge en 
rättvis bild över de åsikter som respondenterna presenterat. Vi anser att vi gett en rättvis 
bild då vi intervjuat respondenter som faktiskt har ett direkt inflytande på företagets CSR-
arbete och kommunikation. Det andra kriteriet är ontologisk autenticitet, vilket innebär 
att studien ska hjälpa personerna som medverkat i den att få en bättre förståelse för sin 
sociala miljö. Studiens respondenter kommer att få ta del av studiens resultat och således 
få en bättre förståelse för deras sociala miljö. Kriteriet pedagogisk autenticitet, menar att 
man ger respondenterna en bättre bild över hur andra i samma miljö upplever saker och 
ting. Då vi som tidigare nämnt kommer delge respondenterna rapporten kommer de även 
att få ta del av hur andra respondenter tänker kring ämnet. Slutligen presenterar Bryman 
och Bell (2017, s. 383) kriterierna katalytisk- och taktisk autenticitet. Den katalytiska 
autenticiteten mäter om studien bidragit till att respondenterna kan förändra sin situation, 
och den taktiska autenticiteten handlar om huruvida undersökningen gett respondenterna 
möjligheter att vidta de åtgärder som krävs. Det katalytiska kriteriet är uppfyllt då vi 
bidrar med praktiska rekommendationer för företag inom branschen, och om det taktiska 
kriteriet är uppfyllt är svårt att avgöra. Detta då vi endast kan tipsa företagen om att 
använda sociala medier och en tvåvägskommunikation för att kommunicera CSR, och 
inga direkta hjälpmedel. 
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Appendix  
 
Appendix 1. Intervjuförfrågan	
	
Hej! 	
	
Vi är två civilekonomstudenter från Umeå universitet som just nu skriver om hur CSR-
initiativ kommuniceras i sociala medier av företag inom modeindustrin. Syftet är att 
undersöka hur och i vilken omfattning sociala medier används för kommunikation av 
CSR.	
Vi vill intervjua företag inom branschen för att undersöka detta, vi utgår inte från ett 
granskande perspektiv kring CSR utan vill undersöka och skapa en djupare förståelse 
kring hur det kommuniceras. 	
	
Vi tycker att ni är ett intressant företag för vår studie och undrar därmed om ni har 
möjlighet att ställa upp för en intervju? Intervjun tar cirka 30 minuter och det finns 
möjlighet att vara anonyma. Vi har möjlighet att genomföra intervjun via telefon eller 
skype beroende på vad som passar er bäst. 	
	
Med vår studie hoppas vi kunna bidra med en ökad förståelse kring vilka strategier 
företag bör anta på sociala medier för att möta de allt högre kraven konsumenter och 
andra aktörer ställer på företagens samhällsansvar. 	
	
Vi hoppas att detta låter intressant, vi ser fram emot att höra från er. 	
	
Med vänliga hälsningar, 	
Amanda Persson & Therese Marklund	
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Appendix 2. Intervjuguide	
	
Fråga Teori Analys 

Inledning 
  

1. Vilken roll har du på 
företaget?   

Ingen teoretisk koppling Inledande fråga  

CSR 
  

2. Kan du ge några 
exempel på hur ni 
arbetar med CSR?   

Carroll, 1991; EU-
kommissionen, 2011 
 
  

Syfte att få förståelse för hur 
respondenterna definierar CSR samt 
arbetar det. Vilket är en förutsättning 
för att kommunicera arbetet externt.  

3. Hur ser ni på CSR i 
förhållande till övrig 
del av er verksamhet?  
- Anser ni det vara en 
integrerad del av er 
verksamhet?  

Baden, 2016; Carroll, 
1991; Engert, 2016; 
Porter & Kramer, 2006; 
2011. 

Denna fråga syftade till att få en 
förståelse för företagens CSR-arbete i 
förhållande till övrig verksamhet. 
Detta för att vidare kunna analysera 
om detta påverkar hur företagen 
kommunicerar CSR-arbetet.  

CSR-kommunikation 
  

4. Upplever ni att era 
konsumenter 
engagerade i ert CSR 
arbete?  
- Om ja, hur visar sig 
engagemanget? 

Du et al., 2010 Syftar till att ge förståelse för om 
företagen upplever sina konsumenter 
som engagerade i CSR-arbetet.  

5. Skiljer sig 
engagemanget från 
konsumenterna vid 
CSR-kommunikation 
från övrig 
kommunikation?  

Ingen teoretisk koppling.  
 

6. Vad gör ni för att 
involvera era 
konsumenter i ert CSR-
arbete?   

Morsing & Schultz, 2016 Hur och om det förs en 
tvåvägskommunikation mellan 
företag och konsument.  

7. Är ni öppna för 
feedback från 
konsumenter gällande 
CSR-initiativ? 

Morsing & Schultz, 2006 Syftar till att få en förståelse för om 
företagen är öppna för att föra en 
dialog och tvåvägskommunikation 
med konsumenterna.  
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8.Hur ser ni på 
transparens inom CSR-
kommunikation?  

Du et al., 2010; Kim, 
2017; Kim & Fergusson, 
2014  

Hur ställer sig respondenterna till att 
vara transparenta i sin 
kommunikation av CSR.  

Greenwashing 
  

9. Är greenwashing 
något ni har påverkats 
av i er CSR-
kommunikation? 

Baldasarre & Campo, 
2015; Bowen & Aragon-
Correa, 2014; Devin, 
2016; Lyon & 
Montgomery, 2013; 
Morsing et al., 2008; 
Nyilasy et al, 2015  

Temat greenwashing är med för att 
ge förståelse för om och hur 
respondenterna påverkats av denna 
utmaning inom CSR-kommunikation. 

Sociala mediers 
potential för CSR-
kommunikation 

  

10. Använder ni sociala 
medier för CSR-
kommunikation? 

Kaplan & Haenlein, 
2010; Yang et al., 2018  

Syftar till att förstå om 
respondenterna använder sociala 
medier för att kommunicera CSR.  

11.Vilka sociala medier 
använder ni för CSR-
kommunikation? 

Kaplan & Haenlein, 2010 Då det finns flera plattformar inom 
sociala medier, syftar vi till att 
undersöka vilka som används.  

12. Är det några sociala 
medier ni anser bäst 
lämpade för CSR-
kommunikation? 

Ingen teoretisk koppling 
 

13.Har ni några 
strategier för CSR-
kommunikation via 
sociala medier?  

Cortado & Chalmeta; 
Kent & Taylor, 2016 

Finns det strategier? 

14.Vad är ert syfte med 
att kommunicera CSR 
via sociala medier?  

Cortado & Chalmeta, 
2016; Kent & Taylor, 
2016; Lyon & 
Montgomery, 2013 

Kommunicerar CSR av rätt 
anledningar? 

15. Vad ser ni för 
fördelar respektive 
nackdelar med att 
kommunicera CSR via 
sociala medier? 

Etter, 2014; Kaplan & 
Haenlein, 2010; Lee, 
2016; Yang et al., 2018  

Ser respondenterna potentialen 
sociala medier erbjuder för CSR-
kommunikation? 

16. Sociala medier 
definieras av låg 
kontroll. Hur ser ni på 
det?  

Kaplan & Haenlein, 
2010, Lee, 2016 

Hur hanteras den låga kontrollen av 
företag? Är det en möjlighet eller 
utmaning?  
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