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Research  
questions:   

• How does H&M communicate their CSR-activities?  
• How does the consumers perceive H&M’s CSR-communication? 

Purpose:  The purpose of this essay is to create an understanding of the relationship 
between the communications of CSR activities within the fast fashion industry is 
communicated to the Swedish market and how consumers perceive this 
communication. 

Method:  A qualitative analysis of secondary data from H&M and two focus groups 
consisting of H&M’s consumers. 

Conclusion: Conclusion 1: H&M is communicating the CSR related work and engagement to 
consumers that are already aware, meaning consumers that actively search for 
information about CSR on their own.  

Conclusion 2: H&M has not been able to adapt its CSR communication so that 
the message reaches the consumers, thus limiting the consumers understanding 
of the CSR engagement. 

Conclusion 3: Consumers are asking for information related to working 
conditions, child labor, chemical management and animal treatment, this 
through an active dialogue and customer involvement.   
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Titel:  CSR-kommunikation ur ett konsumentperspektiv – en kvalitativ studie om 
kommunikation av CSR inom fast fashion – industrin, når kommunikation fram 
till konsumenterna?” 

Handledare: Anette Hallin 

Nyckelord:  CSR, fast fashion, kommunikation, konsumentbeteende, medvetenhet 
 
Frågeställningar:  

• Hur kommunicerar H&M ut sitt CSR-arbete? 
• Hur uppfattas CSR-kommunikationen av H&M:s konsumenter?  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för relationen mellan hur 
kommunikation av CSR-arbete inom fast fashion–industrin kommuniceras på 
den svenska marknaden och hur denna kommunikation uppfattas av 
konsumenter.  

 

Metod:  En kvalitativ analys av sekundärdata från H&M samt två fokusgrupper 
bestående av H&M:s konsumenter.  

Slutsats:  Slutsats 1: H&M kommunicerar sitt engagemang kring CSR arbete till redan 
medvetna konsumenter, det vill säga konsumenter som aktivt söker information 
kring CSR på egen hand.  
 
Slutsats 2: H&M:s lyckas inte anpassa sin CSR-kommunikation så att det når 
fram med sitt budskap till konsumenterna som därmed har en begränsad 
uppfattning kring företagets engagemang för CSR. 

 
Slutsats 3: Konsumenterna efterfrågar information kring arbetsförhållanden, 
barnarbete, kemikaliehantering och ansvar för djur, genom en aktiv dialog och 
kundinvolvering.   
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1. Introduktion 
	  
 
I följande avsnitt ges en övergripande inblick i vad studien behandlar. Under rubriken 
bakgrund presenteras begreppet CSR och företags ansvar att arbete för en hållbar utveckling. 
Därefter ges en beskrivning av kommunikation av CSR inom fast fashion – industrin. 
Resonemanget i bakgrunden mynnar därefter ut i studiens problemformulering och dess syfte.  
  
 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har det blivit allt viktigare för företag att visa att deras verksamhet är 
hållbar. Arbetet för en social och hållbar utveckling anses vara ett måste för en långsiktig 
överlevnad (Svensk Handel, 2013). CSR (Corporate Social Responsibility) är en term som 
syftar till att beskriva företagens ansvar gentemot samhället i helhet, genom att publicera 
riktlinjer för att bekämpa hållbarhetsproblem relaterade till miljö, sociala och ekonomiska 
aspekter (Porter & Kramer, 2006). Begreppet bygger på att företag själva tar ansvar för sina 
handlingar på en frivillig basis (Svensk handel 2013). 
 
Trots att påtryckningar kring hållbart företagande till stor del efterfrågas av konsumenterna 
saknar många konsumenter medvetenhet om CSR-relaterade aktiviteter som företag arbetar 
med (Du, Bhattacharza, & Sen, 2010). Pollach, Johansen, Ellerup Nielsen, & Thomsen (2010) 
hävdar att företagens sociala ansvar har trätt in i kommunikationens arena, där företagen 
måste kommunicera ut sin sociala ställning för att göra konsumenterna medvetna om den. 
Företag tenderar dock att vara relativt blygsamma med att kommunicera sitt engagemang 
kring CSR-aktiviteter (Schmeltz, 2012).  

Företag som arbetar hållbart och lyckas skapa en medvetenhet genom sin kommunikation till 
sina konsumenter kan enligt forskning uppnå ett flertal fördelar så som ett starkare varumärke, 
bättre rykte och starkare relationer med intressenter inom den bransch de är aktiva inom 
(Ottoman, 2011). 

Det finns flera olika typer av kommunikationskanaler för kommunikation av CSR till 
konsumenter. I dagsläget används kanaler som hållbarhetsrapporter, företagens hemsidor, 
tidningar, YouTube, Twitter och Facebook. Många av dessa kanaler lägger ett ansvar på 
konsumenterna att söka informationen på egen hand för att ta del av del den (Du, 
Bhattacharza, & Sen, 2010). Enligt Schmeltz (2012) engagerar sig inte människor aktivt för 
att söka informationen om företags sociala ansvarsarbete vilket gör att just denna medvetenhet 
hos konsumenterna om CSR blir en utmaning för företagen att kommunicera. 

Schmeltz (2012) hävdar vidare att företag måste ändra sitt sätt att kommunicera CSR. Istället 
för att kommunicera indirekt till konsumenter som oftast sker idag, måste ett mer direkt och 
öppet sätt användas för att skapa medvetenhet hos konsumenter. Morsing & Mette (2006) 
hävdar å andra sidan att det inte är effektivt att kommunicera CSR-aktiviteter direkt till 
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konsumenterna då det kan leda till att konsumenterna blir skeptiska.  Du, Bhattacharza, & Sen 
(2010) hävdar vidare att det är mer effektivt att kommunicera via en tredje part så som media 
och sociala medier. En tredje part anses ofta vara mer trovärdig ur ett konsumentperspektiv 
men företag saknar kontroll över dessa typer av kommunikationskanaler och de är därmed en 
risk för företag att använda sig av (Du, Bhattacharza, & Sen, 2010). 
 

1.2 CSR kommunikation inom fast fashion–industrin 
Eftersom samhällstrender och val av kommunikationskanaler konstant förändras är det 
nödvändigt att undersöka konsumenternas medvetenhet regelbundet för att se skiftande 
attityder och kunna anpassa CSR-aktiviteter till dagens företagsklimat. I en konstant 
föränderlig värld med stark påverkan av olika medier varierar åsikter allt mer vilket kan skapa 
problem för företagen att hänga med genom sina kommunikationsvägar om de inte ständigt 
håller sig uppdaterade om konsumenternas medvetenhet och lär känna sina konsumenter för 
att kunna tillmötesgå deras krav (Claydon, 2011). 
 
Svensk Handel (2013) påvisar att konsumenter är starkt villiga att spendera mer pengar på 
produkter som tillverkats av företag som tar sitt sociala ansvar samtidigt som konsumenterna 
anser att de får bristfällig information om vad för CSR-relaterat arbete som företagen faktiskt 
ägnar sig åt. Det är idag en stor utmaning för företag att kommunicera ut mervärdet med att 
köpa produkter som är producerade av ansvarstagande företag till sina konsumenter. Därför 
finns en stor förbättringspotential inom området för företagen vilket gör denna studie 
intressant och aktuell att genomföra.  
 
Fast fashion industrin var en av de första branscher som valde att flytta sin produktion till 
utvecklingsländer. Detta har beskrivits som en symbol för globaliseringens baksida som 
kommit att skapa stora problem i länderna där varorna produceras, problem som 
miljöförstöring och underbetalda medarbetare (Tideström, 2006). Konceptet fast-fashion 
bygger på att på kortast möjliga tid förse modebutiker med nya plagg som efterfrågas av 
konsumenter, till ett så lågt pris som möjligt (Brue & Daily 1996). Rosberg (2012) hävdar att 
den svenska fast-fashion industrin ligger efter andra aktörer när det gäller kommunikationen 
inom CSR-området. Dock prioriterar handelsföretag CSR-relaterat arbete högt i relation till 
andra branscher enligt en undersökning genomför på 1000 svenska handelsbolag, utförd av 
Svensk Handel (2013). Undersökning visar även att 78 % av företagen inom fast fashion - 
industrin arbetar med att kommunicera CSR-aktiviteter. Det spås därför enligt Rosberg (2012) 
ske en kraftig utveckling inom de närmaste åren inom just ämnet “kommunikation av CSR” 
samt utvecklas till ett mer strategiskt tillvägagångsätt vilket gör det särskilt intressant att 
undersöka i dagsläget. 
 
Enligt statistiska centralbyrån (2014) lägger svenska hushåll 3,4 % av sin disponibla inkomst 
på inköp av kläder. I processen från råvara till färdig produkt när det kommer till tillverkning 
av textilier förekommer många miljöskadliga moment. Inom fast fashion – industrin används 
bland annat mängder av kemikalier som ofta släpps ut och förorenar vatten i naturen. Detta 
leder till att vattnet i floder, sjöar och grundvatten förgiftas och leder till hälsorisker för 
människor och djur. (Fair Trade Center & Rena Kläder, 2011) Med fast fashion-industrin 
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kraftig negativ inverkan på miljön som bakgrund finner vi det intressant att undersöka 
närmare hur ett globalt företag som Hennes och Mauritz AB (H&M) väljer att kommunicera 
sitt arbete för ett hållbart företagande gentemot konsumenter på den svenska marknaden. Ett 
stort antal konsumenter berörs av H&M:s agerande och deras CSR-aktiviteter. På H&M:s 
hemsida finns information att tillgå för engagerade konsumenter som förklarar hur företaget 
tar ansvar för människan, samhälle och miljö (H&M, 2014). 

1.3 Problemformulering:  
• Hur kommunicerar H&M sitt CSR-arbete? 
• Hur uppfattas CSR-kommunikationen av H&M:s konsumenter? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för relationen mellan hur kommunikation 
av CSR-arbete inom fast fashion–industrin kommuniceras på den svenska marknaden och hur 
denna kommunikation uppfattas av konsumenter.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har, av tidsmässiga skäl, valt att avgränsa oss till att undersöka konsumentmedvetenhet i 
relation till H&M:s CSR-arbete på den svenska marknaden. Av tillgänglighetsskäl kommer 
studien att utföras på konsumenter i Västerås i form av två fokusgrupper. Vidare motiveras 
valet av forskningsdesign i studiens metodavsnitt. 
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2. Teoretisk referensram 
 

	  
I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för studien. 
Avsnittet inleds med en djupare förklaring kring begreppet CSR, därefter beskrivs 
kommunikation av CSR och dess olika kommunikationskanaler. Följt av konsumenters 
efterfrågan av CSR och konsumenters köpbeteende inom fast-fashion industrin.  
	  	  
 

2.1 Corporate Social Responsibility  
Corporate Social Responsibility (CSR) kännetecknar det frivilliga ansvar som företagen 
förväntas ta för sina handlingar med hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska 
aspekter i sin verksamhet gentemot sina intressenter. Begreppet hållbar utveckling 
introducerades som ett teoretiskt begrepp under 1950-talet. (Carroll & Shabana, 2010) 
Bakgrunden till begreppet var problem relaterade till den globala uppvärmningen och 
företagens roll och arbete med hållbar utveckling beskrivs som nödvändigt för att tillgodose 
dagens behov utan att påverka framtida generationer negativt (Belz & Peattie, 2010). Kotler 
& Lee (2005) ger en bred definition av begreppet hållbar utveckling: “Corporate social 
responsibility is a commitment to the improvement of community well-being through 
discretionary business practices and contributions of corporate resources” (Kotler & Lee, 
2005, s. 9).  
 
Kotler och Lees definition ligger till grund för definitionen som presenterades av EU-
kommissionen 2001. Begreppet beskrivs där som ett koncept som innebär att företag 
integrerar med social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet i samverkan med intressenter 
på frivillig basis (Commission of the European Communities, 2001). Wheeler & Elkington 
(2001) delar in hållbarhet i tre kategorier: ekonomisk, social och miljömässig utveckling, 
vilka alla beskrivs vara frivilliga. Carroll & Shabana (2010) å andra sidan delar in begreppet 
CSR i fyra olika kategorier; ekonomiskt, etiskt, juridiskt och filantropisk/god tydligt. Dessa 
kategorier kan ses som samhällets förväntningar som helhet, inklusive intressenter och 
konsumenter. Den ekonomiska kategorin innebär enligt Carroll & Shabana (2010) att 
företagen tar ansvar samtidigt som de arbetar för maximal vinstutdelning. Den rättsliga 
kategorin beskriver företagens skyldighet att följa de lagar och regler som berör deras 
verksamhet, den etiska kategorin förklarar de normer och förväntningar som samhället har i 
tillägg till de som är lagstiftade. Det yttersta syftet med denna kategori är att företagen ska ha 
så liten negativ påverkan som möjligt på konsumenter, medarbetare och samhället som helhet. 
Den fjärde kategorin beskriver företagets ansvar att agera som en samhällsmedborgare. 
(Carroll & Shabana, 2010) 
 
CSR har fått en framträdande plats på den globala agendan, det är mer fokus än någonsin på 
olika sociala initiativ från företag att minska sin direkta och indirekta påverkan socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt. För att uppnå fördelarna med CSR-aktiviteter, måste företagets 
intressenter (särskilt konsumenter) ha en medvetenhet om CSR-aktivisters existens. 
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Medvetenhet saknas ofta bland företags konsumenter och övriga intressenter. 
Kommunikationen av CSR är en svår balans mellan att informera intressenter och visa ett 
genuint engagemang utan att vara skrytsamma. (Du, Bhattacharza, & Sen, 2010) Företag har 
olika skäl till varför de bedriver ett aktivt CSR-arbete men det är intressenternas beteende och 
preferenser som är det största inflytandet på hur och hur mycket företagen väljer att engagera 
sig i arbetet för en hållbar utveckling (Signitzer & Prexl, 2007). 
 
2.1.2 CSR-kommunikation 
En viktig aspekt när det gäller CSR är det till stor del handlar om att skapa förtroende i 
förhållande till konsumenter och övriga intressenter. För att företag ska lyckas med detta 
krävs att de deras CSR-arbete kommuniceras (Borglund, De Geer, & Hallvarsson, 2009). 
Enligt Grafström, Göthberg, Windell (2010) kan företag använda kommunikation som ett 
verktyg och därmed vara med och utforma hur de uppfattas av omgivningen. Genom att hålla 
sig transparant som företag och kommunicera sitt engagemang till omvärlden kan det skapa 
sig ett gott anseende.   
 
Du, Bhattacharza, & Sen (2010) delar in det budskap som företagen strävar efter att sprida 
med sitt CSR-arbete i två kategorier. Den första kategorin innebär att fokus ligger på 
betydelsen av frågan/problemet och den andra kategorin är huvudfokus företagets 
engagemang i frågan/problemet. Företag väljer vanligtvis ett område som har en logisk 
koppling till sin verksamhet för att skapa förtroende och på så sätt visa att engagemanget är 
äkta. Företag som väljer att fokusera på själva frågan kommer sannolikt att väcka misstankar 
från konsumenterna att ansträngningen inte är äkta om kopplingen mellan företaget och 
frågan inte är självklart. För att undvika skepsis bör företagen fokusera på kommunikation för 
att förmedla hur viktig frågan är och att deras engagemang inte drivs att egenintresse. CSR 
kommunicerar ofta koncentration på företagens bidrag i olika sociala orsaker, snarare än de 
sociala orsakerna själva. Därför finns det många aspekter som företag kan betona i sin CSR- 
kommunikation, till exempel sitt engagemang för en orsak, påverkan av orsaken och varför 
den existerar i en viss social verksamhet. (Du, Bhattacharza, & Sen, 2010) 
 

2.1.3 Kommunikationskanaler 
Du, Bhattacharza och Sen (2010) beskriver hur företagens sociala ansvar kan kommuniceras 
genom flera olika kommunikationskanaler. Företag kan till exempel kommunicera sitt CSR-
engagemang genom Tv-reklam, tidningar och produkter. Andra kanaler är officiella dokument 
såsom pressmeddelanden och hållbarhetsrapporter, många företag ägnar en del av sin hemsida 
till enbart kommunikation av CRS-relaterade aktiviteter. Enligt Olausson (2009) är 
hållbarhetsrapporter en kommunikationskanal som vanligtvis inte når hela vägen till 
konsumenten. Alla kommunikationskanaler är inte optimala kommunikationssätt till 
konsumenter och om företagen vill nå konsumenter måste kommunikationen kring CSR 
anpassas och en variation av kanaler bör användas (Du, Bhattacharza, & Sen, 2010). 
 
Du, Bhattacharza och Sen (2010) beskriver hur kommunikation kan delas upp i två delar, 
kommunikation som företagen kan kontrollera och kommunikation som företagen har mindre 
kontroll över. Företag som föredrar att ha stor kontroll över innehållet som kommuniceras ut 
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använder kommunikationskanaler som, Tv-reklam, hemsidor, tidningar och 
hållbarhetsrapporter. Denna väg att kommunicera kallas envägskommunikation. När det 
handlar om en tredje part som kommunicerar åtaganden av företags och organisationers CSR-
aktiviteter benämns de tvåvägskommunikation. En tredje part kan vara media, konsumenter, 
intresseorganisationer, forum och bloggar. Vid användande av denna typ av 
kommunikationskanaler innehar företag ofta ingen eller väldigt liten kontroll över innehållet 
och budskapet. Ju mindre kontroll företag har desto mer trovärdigt anses budskapet vara. 
Företag måste därmed ofta ta en risk och väga för och nackdelar med trovärdighet och 
kontroll. Budskapet uppfattas oftast som mer trovärdig när en tredje/neutral källa rapporterar 
om företagets CSR-arbete än när den kommer från företagen själva. Exempel på en tredje part 
är media och intressenter. Information som företagen själva kommunicerar tenderar att väcka 
skepsis bland konsumenterna. Därmed anses det vara av stor vikt för företag att lägga stor 
energi på att få oberoende källor att rapporterna om deras aktiviteter, så som TV och tidningar. 
Företag bör heller inte underskatta inflytandet från sina medarbetare som kommunikatörer 
och därmed lägga vikt på den interna kommunikationen kring CSR-aktiviteter. Det är också 
mycket viktigt att företag försöker inspirera andra pålitliga kommunikationskanaler såsom 
“Word - of- mouth” från intressenter och därmed skapa sig ett gott rykte. (Du, Bhattacharza, 
& Sen, 2010) 
 
Intressenternas okunskap och skepsis till företagens CSR-aktiviteter är viktiga faktorer att ta 
hänsyn till i företagens ansträngningar för att maximera vinsten hos de investeringar som 
gjorts kring CSR aktiviteter. Det är därför viktigt med en djupare förståelse för hur företag 
kommunicerar CSR mer framgångsrikt bland konsumenter och intressenter (Du, Bhattacharza, 
& Sen, 2010). Mycket kritik om otillräcklighet har framförts mot de tidigare existerande 
CSR-modellerna med argument om att de har saknas en kombination av de ekonomiska och 
de sociala perspektiven samt strategier för hur företaget ska lyckas med att implementera CSR 
framgångsrikt (Claydon, 2011). Ett nytt tillvägagångssätt föreslås som är mer anpassat för 
konsumenter och riktat till dagens företagsklimat. Tillvägagångsättet bygger på att möta 
konsumenternas krav och efterfrågan. Syftet är att skapa bättre rykte, ökad lönsamhet för 
företag och därmed skapa en positiv spiral med målet att öka antalet kunder som är medvetna 
kring CSR för att öka lönsamheten ytterligare. Med detta resonemang i fokus blir 
organisationernas utmaning att lära känna sina kunder för att tillmötesgå deras krav. (Claydon, 
2011). 
 

2.2 Konsumentansvar  
Det senaste årtiondet har mycket forskning ägnats åt relationen mellan företagets 
kommunicerade CSR-aktiviteter och konsumenterna. Konsumenterna har en kraftig påverkan 
på företags lönsamhet genom att förändra köpbeteende och tillämpa ökat konsumentansvar. 
För att beteendet ska förändras krävs att konsumenterna är medvetna om vad för typ av CSR-
politik som företagen bedriver och därför ligger det i organisationers intresse att utbilda sina 
kunder och skapa medvetenhet i dagens samhälle. (Dolnicar & Pomering 2009) Studier som 
Dolnicar & Pomering (2009) presenterar visar att inom en del branscher är medvetenheten låg 
och därför kan inte konsumenterna ta sitt ansvar genom ett aktivt ställningstagande. I vissa 
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branscher har företagen tidigare använt sig av tveksamma metoder för att marknadsföra sina 
CSR-strategier och därför förbrukat sitt förtroende hos konsumenterna. Då förtroendet för 
traditionell reklam ofta är lågt måste organisationerna göra mer väl övervägda etiska 
ställningstaganden och försöka hitta mer trovärdiga kanaler att nå konsumenterna genom för 
att reparera förtroendet. 
 
2.2.1 Kundorienterad CSR 
Vad som tidigare definierades som frivilliga CSR-aktiviteter är idag standard eller till och 
med lagstadgade i många länder. Företagens nya utmaningar består då av att både uppfylla 
lagkraven inom området samt tilltala sina konsumenter med önskat budskap. Framtidens 
konsumenter växer upp med mängder av CSR-relaterade budskap som sköljer över dem 
menat att påverka deras köpbeteende och attityd i förhållande till företagen. (Schmeltz, 2012) 
Enligt Schmeltz (2012) är unga människor idag mycket socialt medvetna och värnar om 
företagsetik och hållbar utveckling. Dessutom betonas att grupptillhörighet och sökandet efter 
en egen stil och identitet är starkt ihopkopplat med att engagera sig i socialt ansvar och etiska 
frågor. Företagen vinner därför konsumenter genom att ge dem en bild av att de tar ansvar och 
skapar något slags mervärde av att handla hos just dem. Framtiden kommer mer och mer att 
handla om kundorienterad CSR-kommunikation som är anpassad för att ändra 
konsumenternas relation och attityd till företagen.  
 
Enligt Berseder, Schlegelmilch, & Gruber (2011) påverkas dock inte konsumenter 
köpbeteende anmärkningsvärt även fast mycket uppmärksamhet ges åt företags CSR-arbete. 
Det visar sig finnas ett glapp mellan företagets kommunicerade budskap inom området och 
slutkonsumenternas faktiska köpbeteende. En av de allra viktigaste faktorerna till detta glapp 
sägs vara konsumenternas olika personliga angelägenheter. För att bemöta dessa på bästa sätt 
kan företag dela in konsumenterna i olika målgrupper och rikta olika typer av CSR-aktiviteter 
till olika typer av konsumenter. Budskap lanserade i sociala medier har visat sig kunna 
påverka konsumenternas medvetenhet om företags sociala ansvar. En annan viktig faktor som 
spelar in i köpbeteendet är priset. Konsumenternas sociala ansvar är priskänsligt och risken 
finns att CSR räknas bort om individens inkomst inte är tillräckligt okänslig. (Berseder, 
Schlegelmilch, & Gruber, 2011) 
 

2.2.2 Konsumentbeteende inom Fast fashion – industrin 
Enligt Bruce & Daly (1996) syftar fast fashion-industrin till att leverera nya moderna plagg 
som konsumenter efterfrågar till ett lågt pris. Det gäller att på kortast möjliga tid få plaggen 
från tillverkare till butik samt ständigt introducera nya trender och göra de olika säsongerna 
allt kortare. De främsta konkurrensfaktorerna som används är priset och konsumenternas 
relation till företaget. Fast fashion-industrin har ökat konkurrensen i hela modebranschen 
genom att göra det möjligt för konsumenter att ständigt inhandla nya plagg snabbt utan att 
behöva oroa sig över priset. Cachon & Swinney (2011) hävdar att de tydligaste 
konsekvenserna av att implementera fast fashion i sin verksamhet är att företaget påverkar 
konsumenternas köpbeteende nämnvärt. Eftersom att företag svarar snabbt på gällande 
trender och ständigt levererar nya kollektioner ökar köpkraften och företagets framgång inom 
branschen. Inom fast fashion - industrin har begreppet "just in time" skapats, mode tillverkas 
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nu snabbare än någonsin tidigare vilket skadar miljön och de samhälle produktionen av 
plaggen sker i. (Cachon & Swinney 2011) 
 
Konsumenter i dagens samhälle är medvetna om hur industrier påverkar den hållbara 
utvecklingen och därför bör det vara av intresse för konsumenter att tänka på miljöaspekten i 
dagliga inköpsbeslut.  Dock är valen som konsumenterna gör något irrationella och inte alltid 
kopplad till sociala värden. (Niinimäki, 2009) Joergens (2006) diskuterar huruvida flertalet 
konsumenter är villiga att avstå från sina egna värderingar för att konsumera alternativ som är 
tillverkade under etiska förhållanden. Niinimäki (2009) hävdar att trots att konsumenterna 
bryr sig om etiskt beteende hos företag betyder inte det att de gynnar etiska företag i alla sina 
köpbeslut. Konsumenter väljer etiska företag endast om det inte medför högre kostnader och 
försämrad kvalitet. 
 
Inom fast fashion – industrin har forskning studerat om inköpsbeteendet påverkas av 
konsumenternas värderingar inom etiskt arbete (Joergens 2006). När det handlar om 
modeinköp hävdar Joergens (2006) att konsumenterna värderar sina egna modebehov mer än 
andras trots att de är medvetna om de etiska problemen som förekommer inom fast-fashion 
industrin. Medvetenheten om det etiska arbetet som företag ägnar sig åt påverkar alltså inte 
konsumentens köpbeteende på grund av att konsumenternas känsla av få valmöjligheter då 
majoriteten av fast fashion industrins utbud produceras i lågkostnadsländer (Joergens, 2006). 
Niinimäki (2009) hävdar att konsumenter är en delaktig aktör till miljöförstöring och 
arbetsförhållanden som är ohälsosamma på grund av att de konsumerar billiga och 
massproducerade varor som tillverkats av barnarbete och svältlöner i lågkostnadsländer. 
 
Stor del av forskningen fokuserar på att etiskt mode ska tillverkas under etiska förutsättningar 
vilket också konsumenterna är positiva till. Trots detta så expanderar den etiska marknaden 
mycket långsamt och därmed finns det mycket billiga lågkvalitetskläder tillgängliga på 
marknaden som är tillverkas under oetiska förhållanden.  Detta beror på att trender och mode 
styr konsumenten och dess köpbeteende. Nya trender blir aktuella och därför finns behovet 
hos konsumenten att byta ut garderobens innehåll, trots konsumenternas inre etiska värden så 
blir priset en dominerande faktor vilket leder till en ohållbar konsumtion. (Niinimäki, 2009) 
Joergens (2006) hävdar att den ohållbara konsumtionen inom modebranschen beror på att 
konsumenterna inte känner en personlig koppling till företagens oetiska arbetsmetoder 
eftersom att det inte påverkar dem personligen så länge inte kemikalier i produkterna kan ge 
skadlig effekt på hälsan. Däremot hävdas det att konsumenters köpbeteende påverkas av varor 
som påverkar deras hälsa, till exempel att handla rättvisemärkt och ekologiskt. På grund av 
detta för Joergens (2006) resonemanget att konsumenter enbart tar ställning till etiska problem 
som direkt berör konsumenten. 
 
2.2.3 Konsumenters efterfrågan av CSR-kommunikation 
Kommunikation mellan företag och intressenter har förändrats under senare år då företagen 
idag förväntas att tydligt kommunicera ut sitt ställningstagande inom CSR. Att enbart 
kommunicera redovisade nyckeltal är inte längre acceptabelt utan konsumenterna förväntar 
sig en aktiv dialog med företagen. Dagens teknik möjliggör interaktion på internet vilket 



9	  
	  

företagen måste vara med och delta i för att skapa en dialog med sina konsumenter. I dagens 
samhälle räcker det inte för företagen att vara medvetna om vad som yttrar sig om dem i 
media utan de måste även kunna för en dialog med externa aktörer, där ibland konsumenter. 
(Grafström, Göthberg, Windell, 2010)    
 
Pohl & Tolhurst (2010) hävdar att dagens fokus för företagande inte är lönsamhetskravet utan 
att leverera produkter som samhället och konsumenterna efterfrågar utan att det äventyrar 
miljön, människors välmående eller på något sätt är oetiska. Den nya tidens CSR måste 
utvecklas från att vara någonting lyxigt eller abstrakt till att bli vardagliga aktiviteter som 
konsumenter kan relatera till och förstå. 
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3. Metod 
 

	  
Följande avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur arbetet med denna 
undersökning har fortskridit. Beskrivning av sekundärdata och fokusgrupper utgör den 
centrala delen.  
	  	  
 

3.1 Sekundärdata 
Den största vikten, i denna studie, läggs vid ordens innebörd under diskussionerna och 
tolkningar av respondenternas åsikter. Metoden vi valt att närma oss är deduktiv och syftar till 
att skapa fördjupande kunskaper inom ämnet. Det innebär att vi först studerat ett ämne för att 
sedan utforma forskningsfrågor utifrån den kunskap vi insamlat. Efter det har empiri samlats 
in varpå vi besvarat de formulerade frågorna. Vi har valt att närma oss vad Bryman (2011) 
beskriver som ett kvalitativt angreppssätt i denna studie.  
	  
Vi har valt att göra en tvådelad studie där den första delen består av sekundärdata om H&M 
och deras CSR-kommunikation som har samlats in och ligger till grund för delar av empirin. 
Den andra delen av undersökningen utgörs av två fokusgrupper. Dessa två delar kompletterar 
varandra samt behövs för att kunna jämföra och analysera vad företaget kommunicerar ut och 
vad konsumenterna uppfattar av budskapet samt skulle vilja ha mer av. Sekundärdatas syfte är 
att besvara den första forskningsfrågan i studien och består av dokument hämtade från 
H&M:s hemsida och sociala medier. Följande empiridel kommer att bestå av resultatet av en 
konsumentundersökning utförd på två stycken fokusgrupper, där andra forskningsfrågan är 
central.  
 
Det finns fördelar med att använda sekundärdata, analyserad data forskare redan samlat in 
eller myndigheter offentliggjort, i rapportskrivande då det lämnar mer utrymme för momenten 
analys och tolkning (Bryman, 2011). Det sparar resurser eftersom att vi inte skulle haft 
möjlighet att samla in den mängden information som andra i mer omfattande studier har haft. 
Därtill är mycket sekundärdata som finns att tillgå av mycket hög kvalité, publicerad av 
seriösa och ambitiösa myndigheter samt noga kontrollerad av de forskare/företag som 
publicerat den.  
 
Data som samlas in på egen hand är ofta mycket bekant medan sekundärdata kräver 
omfattande arbete att gå igenom för att en djupare förståelse ska kunna uppnås. Enligt 
Bryman (2011) är nackdelarna med sekundärdata att datamängden kan vara mycket stor inom 
valt ämne vilket leder till ett tidskrävande arbete att sätta sig in i sammanhanget. Stora delar 
av arbetets sekundärdata är hämtad från H&M:s hemsida och redovisade hållbarhetsrapporter. 
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3.2 Fokusgrupper 
Studiens andra del består av fokusgrupper, som är en forskningsteknik där data insamlas via 
gruppinteraktion runt ett specifikt ämne (Wibeck, 2010). Fokusgrupp är en semistrukturerad 
intervju som utförs i grupp med flera deltagare (Bryman & Bell, 2005). Forskningsmetoden 
valdes dels för att vi anser att fokusgrupper är en tillförlitlig datainsamlingsmetod och för att 
syftet vara att skapa en diskussion och djupare förståelse i ämnet vilket inte är möjligt vid en 
enkätundersökning. 
 
En fokusgrupp är mycket lik en fokuserad intervju då ända skillnaden är att fokusgruppen är i 
gruppform. Således diskuteras frågeställningar som gruppmedlemmarna kan relatera till och 
som är av relevans för forskningsgruppen. Fokusgrupper är en metod som är lämplig när det 
finns olikheter i hur individer tycker och tänker. Det är också en givande metod att använda 
när handlande och motivation vill studeras. (Bryman, 2011) Deltagarna fick diskutera fritt 
men moderatorerna fanns för att styra frågorna till rätt huvudfokus som intervjun i 
fokusgruppen avsåg. Moderatorernas funktion var också att få alla gruppmedlemmar att delta 
aktiv och se till att alla frågor berördes (Wibeck, 2010). Det är vid användandet av 
fokusgrupper som forskningsmetod viktigt att ha i åtanke att hur deltagarna beskriver att de 
skulle agera i en situation inte behöver betyda att de skulle agera likadant i praktiken (Wibeck, 
2010). Vi tillförlitar oss dock på att respondenterna svarar så verklighetstroget som möjligt 
och slutsatser dras utifrån deras uttalanden. 
 
Fokusgruppen baserades på en intervjuguide för att skapa en röd tråd i diskussionerna. För en 
fokusgrupp rekommenderas det att fem olika typer av frågor ingår i intervjuguiden. Dessa är 
öppningsfrågor: för att göra deltagarna bekanta med varandra, introduktionsfrågor: 
introducerar ämnet, övergångsfrågor: där deltagarna reflekterar över ämnet ur ett större 
perspektiv som sedan leder fram till nyckelfrågor som är de viktigaste för analysen (Wibeck, 
2010). Exempel på en introduktionsfråga som vi använde är: ”Vad har Du för inställning till 
företag som väljer att arbeta för en hållbar miljö- och utveckling? Är det viktigt? Varför?” (se 
bilaga 1). Vi följde sedan upp med nyckelfrågor som ”Vad vet du om hur H&M arbetar med 
CSR-frågor?” och ”Hur har du fått den informationen?” (se bilaga 1). 
 
När nyckelfrågor behandlats avslutas diskussionen med avslutande frågor där deltagarna får 
uttrycka sina slutgiltiga åsikter och där moderatorerna sammanfattar diskussionens slutsatser 
för att sedan ställa en slutfråga där deltagarna får ange om något bör uppmärksammas mer 
eller tonas ner (Wibeck, 2010).   
 
Mätmetoders validitet är enligt Bryman (2011) en av de viktigaste punkterna vid planering 
och genomförande av undersökningar av olika slag. Det är ofta svårt att formulera frågor och 
upprätta skalor som så att säkerhet inges på att mätningarna är valida. För att uppnå en god 
validitet i denna undersökning har författarna valt att kontrollera den direkta upplevda 
validitet med hjälp av att intervjuunderlag har granskats av handledare och opponenter.  
 
Det är också viktigt att ta hänsyn till hur tillförlitlig mätningen är utifrån hur mätmetoden 
påverkas av olika omständigheter i undersökningen. En mätmetod anses ha en hög reliabilitet 
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om en mätning genomförs ett flertal gånger med samma resultat. Om resultatet varierar 
kraftigt från gång till gång anses reliabiliteten vara låg. Låg reliabilitet kan orsakas av många 
olika anledningar så som; skillnader i egenskaper hos individen så som trötthet och stress, 
situationsfaktorer som interaktionen med intervjuaren, hur intervjuaren ställer frågorna samt 
hur mätinstrument utformas. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 
Vid kvantitativ forskning är reliabiliteten generellt sett låg då undersökningen högst sannolikt 
påverkas av många tillfälliga betingelser (Bryman 2011). Vi är medvetna om denna svårighet 
inom kvantitativa undersökningar och med hög säkerhet så påverkas vår studie av vilka 
personer som ingår i fokusgrupperna, deras sinnesstämning, intervjupersonens sätt att ställa 
frågor och omgivningen. Chansen att få exakt likadana svar i en efterföljande undersökning är 
därför låg.  
 

3.3 Urval 
Vi arbetade med två fokusgrupper som ägde rum vid olika tillfällen. Grupperna omfattades av 
totalt sexton personer, åtta i vardera grupp. Grupperna bestod av både kvinnliga och manliga 
deltagare då H&M vänder sig till båda målgrupperna. Informationen tolkat inte ur ett 
genusperspektiv, då vi anser att eventuella skillnader inte är av intresse i denna studie. Ett 
åldersintervall mellan 20-30 år valdes då konsumenter i dessa åldrar är en köpstark målgrupp 
och därmed anses vara relevant att undersöka i vår studie. Vi är medvetna om att grupperna 
inte kan anses som representativa för H&M:s konsumenter i hela Sverige och resultaten kan 
därför inte generaliseras. Urval av deltagare skedde via ett bekvämlighetsurval då personerna 
valdes efter egna kontaktnät och geografiskt tillgänglighet som ansåg sig vara kunder till 
H&M. Bekvämlighetsurval är inte en ideal urvalsmetoden men det kan vara ett accepterat sätt 
att utföra en inte så omfattande analys på och fungera som en början till en vidare forskning 
inom området (Bryman, 2011). 
 
Det är svårt för de som forskar att förhålla sig objektiva till ämnet och risken finns att 
personliga värderingar läses in i resultaten. Eftersom att urvalet görs efter tillgänglighet så är 
det möjligtvis inte det mest representativa urvalet för den svenska marknaden men vi anser 
ändå att det speglar H&M:s målgrupp tillräckligt bra för att kunna dra slutsatser utifrån. 
Enligt Bryman (2011) finns en risk när ett ämne studeras intensivt under en tidsperiod att 
studien färgas av den bild företaget vill förmedla om sig själva.  
 

3.4 Operationalisering 
För att besvara den första frågeställningen ”Hur kommunicerar H&M sitt CSR-arbete?” 
genomfördes en insamling av sekundärdata som inhämtades från H&M:s hemsida och 
hållbarhetsrapporter. Denna frågeställning är kopplad till analysmodellens första och andra 
kolumn, CSR-kommunikation där olika kommunikationskanaler presenteras och påverkande 
faktorer som presenterar vilka som påverkar kommunikationen (se figur 1 i Analysprocess). 
Begreppet ”kommunikation” mäts i denna fråga genom att studera vilken typ av media H&M 
använder för att förmedla sitt CSR-arbete. Den andra frågeställningen ”Hur uppfattas CSR-
kommunikationen av H&M:s konsumenter?” besvarades genom fokusgrupper med H&M:s 
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konsumenter. Dessa två frågeställningar är kopplade till analysmodellens tredje kolumn (se 
figur 1 i Analysprocess). Genom tredje kolumnen, medvetenhet ville vi ta reda på om H&M:s 
kommunikationskanaler når fram till konsumenterna. Detta mäts i form av kunskap, om 
konsumenterna vet om H&M:s CSR-arbete och hur de fick den informationen. Genom rutan, 
konsumenters efterfrågan, vill vi ta reda på vilken typ av information som efterfrågas av 
konsumenterna. Den fjärde kolumnen, effekter, är ingenting som vi kommer att analysera i 
denna studie.  
 
I kvalitativa forskningsmetoder kan validitet och reliabilitet vara svåra att förhålla sig till 
enligt Bryman (2011) då vi inte kommer fram till en enda absolut social sanning. Därför har 
vi valt att lägga större vikt vid studiens tillförlitlighet.  
 
Överförbarheten av en kvalitativ studie kan vara mycket svår att bedöma enligt Bryman 
(2011) då det är djupet som studeras och inte bredden av information. Därför är det mer 
relevant med en detaljerad och målande beskrivning av det som studeras just då för att skapa 
värde i studien, och mindre viktigt huruvida studien går att applicera i andra miljöer. Då syftet 
med studie är att utveckla en förståelse och medvetenhet kring det studerade ämnet anser vi 
att överförbarheten på andra miljöer inte är det viktigaste kravet.  Studiens påtaglighet kan 
bedömas genom att kritiskt granska alla olika processer som sker under studiens alla skeden, 
samt om slutsatserna är grundade på tillräckligt mycket underliggande data. Påtagligheten i 
vår studie granskas av studiekamrater och handledare under processens gång genom 
seminarier och skriftlig feedback.  Möjligheten till att styrka och konfirmera grundar sig i att 
det inte går att vara totalt objektiv i samhällsforskning. Det ingår ett tolkande perspektiv och 
det är meningen. Därför är det viktigt att de som leder studien inte låter sina personliga 
antaganden eller värderingar färga studien och påverka dess resultat på något sätt (Bryman, 
2011). Vi anser att studiens trovärdighet är viktig och tilläts respondenter kontrollera 
insamlade data som presenteras i empiriavsnittet, detta för att öka trovärdigheten att den 
sociala verkligheten beskrevs i enhetlighet med deras åsikter. Vi är medvetna om svårigheten 
med objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning då den är tolkande i sin natur och har valt 
att acceptera detta. Vi vill däremot inte att våra personliga värderingar på något vis ska 
påverka de svar vi får i vår undersökning och är därför noga med att ge information så 
objektivt vi kan och inte blanda in egna åsikter eller exempel. 
 

3.5 Analysprocess 
Diskussionerna som ägde rum i fokusgrupperna spelades in för att sedan analyseras genom en 
transkriberingsprocess (Wibeck, 2010). Genom att transkribera de inspelade diskussionerna 
skapades ett tydligare underlag för vidare analys och tolkning av materialet. Vi är delvis 
intresserade av vad personerna säger men i allra högsta grad hur de säger det så att vi kan 
analysera deras svar genom tolkning, vilket enligt Bryman (2011) är ett vanligt 
tillvägagångsätt inom kvalitativ forskning. 
 
Även om transkribering av intervjuer är en tidsödande process är det en fördel med att skriva 
ut en intervju för att kunna urskilja olika typer av teman i respondenternas svar (Bryman, 
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2011). Insamlade data analyserades med hjälp av en teoretisk analysmodell som hittades 
under litteraturstudien, materialet i denna uppsats kommer att analyseras utifrån ett ramverk 
framställd av Du, Bhattacharza, & Sen, 2010. Analysmodellen har dock anpassats för att 
syftet med denna uppsats ska uppnås. Ramverket är uppdelad i fyra olika delar CRS-
kommunikation, påverkan, medvetenhet och effekterna av CSR. Första kolumnen i 
ramverket ”CSR kommunikation” syftar till att beskriva det val av kommunikations kanaler 
som företag har. I studien granskas utvalda kommunikationskanaler som H&M använder sig 
av mest av vid kommunikation av CSR. Dessa kommunikationskanaler anser vi är de som är 
mest relevanta för studien. Vi finner ingen mening att granska kommunikationskanaler som 
H&M inte använder sig av då dessa inte tillför någon mening till studien. Den andra 
kolumnen beskriver det olika faktorer som påverkar CSR kommunikationen, så som företag 
själva och tredje part. Då studien syftar till att skapa förståelse för H&M:s val att 
kommunicera sitt CSR engagemang, avser tredje part inte vara ideella organisationer som 
arbetar för hållbar utveckling och därmed granskar större bolag som H&M, exempelvis 
Greenpeace. Den tredje kolumnen innehåller två viktiga faktorer för att företag ska skapas 
möjligheten att dra nytta av det effekter som återfinns i kolumn fyra; medvetenheten av 
företags CSR arbete hos konsumenter samt vilken typ av information konsumenterna 
efterfrågor. Då denna studie inte har för avsikta att mäta eller granska huruvida H&M uppnår 
positiva effekter av sitt CSR arbete ligger ingen fokus på kolumn fyra och effekterna av CSR. 
Detta är dock enbart en teoretisk modell som inte har använts i verkligheten. Författarna 
finner det dock intressant att applicera modellen och använda den som en analysmodell, (se 
figur 1). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  CRS	  kommunikation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Påverkande	  faktorer	   Medvetenhet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Effekter	   

Figur	  1	  A	  framework	  for	  CSR	  communication,	  författarnas	  egen	  tolkning	  utifrån	  (Du,	  Bhattacharza,	  &	  Sen,	  2010,	  s.	  11). 	  

 
 

Kommunikations- 
kanaler 

Kontrollerbara 
Hemsidor 

Hållbarhetsrapporter 
PR 

Tv-reklam 
 

Mindre 
kontrollerbara 
Sociala medier 

World-of-mouth 
 
 

 
Företaget  

Strategi 
Anställda 

 
Tredje part  
Intressenter 

Media 
 

Kommunikations- 
effekter 

 
Långsiktig överlevnad 

 
Fördelaktigt beteende 

och attityd bland 
konsumenter 

 
Eftertraktad 
arbetsgivare 

 
Investerare 

 
Stark image 

 
Stärka relationer 

 
Bättre rykte 

 
Lojala kunder 

 

 
Medvetenhet 

bland intressenter 

 
Konsumenters 

efterfrågan 



15	  
	  

3.6 Etiska överväganden 
Vi uppfattade det inte som att det förekom några specifika problematiska situationer ur ett 
etiskt perspektiv under studiens genomförande. Enligt Bryman (2011) kan detta förekomma 
om speciellt privata frågor uppkommer genom studiens genomförande som kan utgöra en risk 
för någons hälsa eller innefattade någon form av experiment som kan vara skadligt, detta 
anser vi inte berör vår studie.  
 
Enligt Bryman (2011) finns det inom svensk forskning olika etiska principer att ta hänsyn till 
i samband med arbete av forskningskaraktär. Dessa etiska principer utgörs av ett antal krav; 
informationskrav, nyttjandekrav, samtyckeskrav och konfidentialitetskrav. Informationskravet 
uppfylls genom att tydligt informera deltagarna i fokusgrupperna vad undersökningen syftar 
till att användas till. Därefter valde presumtiva deltagare huruvida det ville delta eller inte, 
deltagandet var helt och hållet frivilligt för alla berörda i linje med samtyckeskravet. I 
enlighet med nyttjandekravet användes den information som framkom under fokusgrupperna 
endast till denna studie och ingenting annat. Alla respondenter hålls anonyma då vi inte såg 
något syfte med att avslöja namn eller andra personuppgifter för att uppfylla 
konfidentialitetskravet, det föreföll inte vara relevant för rapportens utfall. (Bryman, 2011) 
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4. Empiri 
	  
 
I detta avsnitt presenteras insamlad data som ligger till grund för uppsatsens analys.  
Information Om H&M och dess CSR-kommunikation har sammanställs och presenteras i 
enlighet med den tidigare beskrivna sekundärdata. Avsnittet innefattar även en 
sammanställning av diskussionen i genomförda fokusgrupper.   
	  
	  

4.1 H&M och deras arbete med CSR 
H&M  grundades 1947 av Erling Persson och den första butiken öppnade i Västerås 1947. 
Företaget är familjedrivet och företagets VD är Erling son Karl-Johan Persson. När H&M 
grundades var målgruppen kvinnor, idag är H&M ett globalt modeföretag med omkring 3200 
butiker på 54 marknader världen över. (H&M, 2014B). H&M:s affärsidé är att erbjuda mode 
och kvalitet till bästa pris, med visionen om att all deras verksamhet skulle bedrivas på ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Genom att omsätta visionen i praktiken 
anser H&M att det hjälper dem att skapa goda affärer samtidigt som mindre resurser 
förbrukas (H&M, 2014D). 
 
Enligt H&M:s VD Karl-Johan Persson har H&M ”antagit utmaningen att göra hållbart mode 
och hållbarhet till en varaktig trend” (H&M, 2014C). H&M har valt att namnge sitt arbete 
för en hållbarutveckling med begreppet H&M Conscious, begreppet beskrives av H&M som:- 
" Något vi gör snarare än något vi helt enkelt bara säger" (H&M, 2014A). H&M beskriver 
att deras löfte med begreppet är att mode ska erbjudas med flera olika alternativ som är bra 
för människor, för vår planet och våra plånböcker. Hela konceptet bygger på sju åtaganden 
som H&M arbetar emot, innefattande en mängd aktiviteter som kallas Conscious Actions. Det 
sju åtagandena är;  

• erbjuda mode för medvetna kunder 
• välja och belöna ansvarsfulla partners,  
• vara etiska,  
• vara klimatsmarta,  
• reducera, återanvända och återvinna,  
• använda naturtillgångar på ett ansvarsfullt sätt  
• stärka samhällen (H&M, 2014C).  

 
Arbetet mot ett hållbart samhälle beskrivs vara en pågående process som kräver beslutsamhet, 
passion och teamwork inom organisationen (H&M, 2014A).  
 
4.1.2 Samarbete med organisationer världen över 
H&M stödjer en mängd projekt inom samhällen där deras verksamhet har en påverkan. Målet 
med stödet är att upptäcka det mest relevanta problemen på lokal nivå och därmed kunna 
bidra till hållbara förändringar H&M samarbetar och stöttar olika organisationer som arbetar 
med att främja hållbar utveckling. UniChef, WaterAid och Better Cotton Initiative (BCI) är 
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några av det organisationer som H&M har ett långsiktigt samarbete med. (H&M, 2014B) 
Samarbetet med UniChef syftar till att skydda barns rättigheter i världen och att förbättra 
tillgänglighet till utbildning. Samarbetet med WaterAid syftar till att förbättra tillgång till 
vatten och sanitära förhållanden. H&M förbrukar stora mänger vatten vid tillverkning av sina 
produkter, där av är målet med samarbete att förbättra förhållandet för människor som lever i 
det områden som H&M bedriver sin produktion. BCI:s är ideell organisation som bedrivs med 
syfte att utveckla jordbruksförhållanden. H&M:s mål är att bomullen som används vid 
produktion av textiler ska komma från jordbruk som bedrivs med ett hållbarhetstänk. Där 
mindre vatten, mindre kemikalier och en omtanke finns kring miljö och natur tillämpas vid 
framtagandet av bomull (H&M, 2014). 
 

4.2  H&M:s val av kommunikationskanaler  
H&M använder sig av ett flertal olika kommunikationskanaler för att visa sitt engagemang 
kring CSR-aktiviteter. Nedan följer en kort beskrivning av ett urval av 
kommunikationskanalerna som H&M kommunicerar sitt CSR engagemang med hjälp av.   
 
H&M:s Hemsida 
På H&M:s hemsida kan konsumenterna på egen hand söka information kring företagets CSR-
arbete. Under fliken ”Vårt ansvar” återfinns en mängd information, så som information om; 
konceptet Conscious och dess sju åtaganden, H&M:s val av råvaror som bomull, 
arbetsförhållanden och löner hos anställda, deras arbete mot föroreningar, djurs välfärd och 
samarbeten med ideella organisationer. På hemsidan kan konsumenter ta del av listor över 
företagets leverantörer och dess underleverantörer. På hemsidan finns även alla 
hållbarhetsrapporter som H&M redovisat genom åren presenterade.   (H&M, 2014B). 
 
Hållbarhetsapporter – Exempel 2013 års rapport 
Rapporten från 2013 års hållbarhet är den 13:e rapporten och den presenterar några av de 
CSR-aktiviteter som H&M har arbetat med under 2013 (H&M, 2012). Det finns två olika 
versioner av rapporten, en som presenterar hela rapporten och en kortare version med 
höjdpunkter för 2013. Den korta versionen är en sammanfattning av de sju åtagandena, finns 
att tillgå på svenska. Rapporten innehåller samma information som presenteras på hemsidan. 
Den fullständiga versionen finns enbart att tillgå på engelska och omfattas av 93 sidor, där 
sidnummer 16-81 presenterar det sju åtagandena ingående. Nästan all den information som 
presenteras i hållbarhetsredovisningen återfinns på hemsidan (H&M, 2014A).  
 
H&M:s butiker 
H&M väljer att kommunicera sitt CSR- arbete direkt till konsumenter i butiker runt om i 
Sverige. Bland annat kan konsumenter köpa kläder från klädkollektionen ”Consious”, en 
kollektion där kläderna är tillverkade av ekologisk bomull. I butikerna är dessa kläder märkta 
med en grön ”Conscious”-märkning för att göra dem lätta att känna igen. H&M:s VD 
poängterar i en intervju som finns att ta del av på företagets hemsida, att det är av stor vikt att 
utbilda medarbetarna internt inom organisationen. Syftet med detta är att medarbetarna ska 
kunna föra budskapet kring CSR vidare till konsumenterna (H&M, 2012).  
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Sociala medier  
H&M väljer att använda sig relativt begränsat av sociala medier när det gäller kommunikation 
av CSR utifrån den information som hittades under insamlingen av sekundärdata. 
På ”YouTube” återfinns en kanal kallad ”H&M Conscious” där filmer kring CSR-aktiviteter 
presenteras, bland annat  filmer om H&M och företagets syn på barnarbete, samarbete med 
ideella organisationer och reklamfilmer med kändisar som meddelar vikten av arbetet för en 
hållbar utveckling (YouTube, 2014). H&M har en separat Facebooksida benämnd ”H&M 
Consicous”, dock är aktiviteten minimal på sidan och enbart 84 personer följer den (Facebook, 
2014A). Det är väldigt lite i relation till H&M:s Facebooksida, benämnd ”H&M”, som har ca 
18 miljoner följare (Facebook, 2014B).  
	  
Reklam kampanjer ”Consious Collection” 
H&M lanserade 2013 kollektionen ”Consious Collection”, en kollektion bestående av kläder 
tillverkade med ett extra hållbarhetsvärde i form av ekologiska fibrer och material. 
Kollektionen lanserades med en stor reklamkampanj där sångerskan Vanesssa Paradis 
användes som modell (Dagens industri, 2013).  Kollektionen finns i H&M:s butiker och 
webbshop. 

4.3 Fokusgrupper 
Nedan följer en redogörelse för vad som framkom under de två fokusgrupper, med åtta 
personer i vardera, när de genomfördes. Informationen är indelad under olika rubriker och 
båda gruppernas svar överlappar för att läsarna lättare ska kunna följa de resonemang som 
fördes. 
	  
4.3.1 Konsumenters inställning till CSR-arbete 
På frågan om vad konsumenter har för inställning till företag som väljer att arbeta aktivt med 
CSR svarade majoriteten att det är viktigt för att det visar att företaget tar ansvar för det 
samhälle de verkar i. Delar av gruppen värderar företag som arbetar med CSR högre än 
företag som inte gör det, då de personligen anser att det är en viktig fråga. Det anses också 
vara av stor vikt för den kommande generationen som respondenterna inte vill ska påverkas 
negativt av miljön omkring dem. Respondenterna ansåg att hållbarhetsfrågor är av stor vikt 
och att den informationen de tar del av om företagens arbete med CSR gärna får spegla dess 
organisation och skapa en bild som de sedan kan bära med sig.  

En respondent angav att företagens arbete med CSR är viktigt men anser att det att det är 
komplext när det kommer till konsumtion. Företagen strävar efter att skapa lönsamhet och 
därmed hela tiden öka sin omsättning, detta går inte alltid hand i hand med ett hållbart 
samhälle, då ökad omsättning är en följd av ökad försäljning. Ökad försäljning leder till ökad 
produktion vilket ofta skadar miljön och omgivningar. Kapitalism och konsumtion togs upp 
som exempel på barriärer mot hållbarhet. Respondenterna var eniga om att CSR kan vara bra 
för företagets varumärke men de har svårt att se hur företag på ett bra sätt kan visa att de 
prioriterar att arbeta med CSR. Hälften av respondenterna ansåg att de inte reflekterade 
speciellt mycket över hållbarhetsfrågor. Synpunkter om att det inte spelar någon roll om 
företagen arbetar aktivt med CSR-frågor eller inte uppkom. Hållbarhetsfrågor anses inte 
beröra dem i det dagliga livet eller påverka huruvida de vill handla i en butik eller inte. En 
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respondent ansåg att hen inte har kunskap om huruvida det är viktigt för företagen, om de 
vinner på att arbeta med CSR eller inte.  
  
4.3.2 Konsumenters medvetenhet och inställning till H&M:s CSR-arbete 
Alla respondenter svarade att de inte var medvetna om hur H&M arbetar med CSR-frågor. 
Ingen som helst information om CSR hade nått dem vad de kan minnas. 

Det enda som några av respondenterna är medvetna om är H&M:s ekologiska kollektion, 
”Consious kollektion”. De vet att den kollektionen tillverkas av ekologisk bomull och därför 
anses vara bättre för miljön. Hela gruppen ställer sig positiva till detta. ”Consius kollektion” 
hade uppmärksammats i H&M:s butiker. En respondent angav att hen har hört talas om att 
H&M:s mål är att kläderna ska vara giftfria år 2020 men ansåg att det antagligen är ett 
alldeles för generöst mål. Respondenter grundar sin åsikt på att i dag är fyra av sex plagg 
giftiga och respondenten hävdar därför att de borde kunna åtgärda detta betydligt fortare med 
tanke på hur stort företaget är. Att H&M hävdar att de arbetar med CSR med den visionen 
känner sig respondenten väldigt skeptisk till. 
 
Flera av respondenterna nämner dokumentärprogrammet “Kalla Fakta”1 och avslöjandet om 
att H&M använder sig av lågavlönad arbetskraft i Asien och att kläderna innehåller giftiga 
ämnen. Efter detta avslöjande uppfattade några respondenter att H&M började arbete mer 
aktivt med CSR för att reparera sin image. Hela gruppen ansåg att ett sådant avslöjande inte är 
en acceptabel grund för att börja arbeta med CSR-frågor. Många i gruppen anser dock att det 
är väldigt viktigt att H&M arbetar med CSR-frågor, dels för att de är ett så pass stort företag 
och för att det är viktigt ur en etisk synvinkel. En respondent hävdar att det är av stor vikt för 
H&M eftersom de är ett världsledande företag och de skulle med sitt engagemang kunna  
driva på flera företag att följa med i arbetet mot en hållbar utveckling. 
 
En av respondenterna i gruppen ansågs sig sakna kunskap inom ämnet och därmed reflekterar 
respondenten inte över CSR-relaterade frågor. Dåliga arbetsförhållanden och barnarbete 
uttrycker dock respondenten missnöje över, men då kunskap saknas kring huruvida det sker 
inom H&M eller inte anser sig inte respondenten påverkas. Fler av respondenterna hade 
samma åsikter vad gäller dåliga arbetsförhållanden och barnarbete ur en etisk synvinkel. En 
respondent hävdar H&M kan ha hamnat i en uppförsbacke gällande CSR-arbete. Tack vare 
”Kalla Fakta” har de fått en stämpel att lågavlönad arbetskraft eller barnarbete förekommer 
inom organisationen i utvecklingsländer. Respondenterna anser sig tro att det påverkade 
H&M:s försäljningssiffror under en period men att det därefter glöms bort bland 
konsumenter. En annan respondent anser att H&M är ett så pass stort företag att de har råd att 
inte bry sig om CSR-arbete medan en annan respondent resonerar att tack vare sin storlek bör 
de ha ekonomiska möjligheter till att arbeta med CSR-frågor.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Under hösten 2012 sände Kalla Fakta ett reportage i TV4 om H&M och deras produktion i Kambodja och 
Bangladesh. Titeln på programmet var "Drömmen om levnadslön". Programmet avslöjade att H&M och deras 
leverantörer i Kambodja och Bangladesh tvingade sina anställda, största delen kvinnor, att arbetar under väldigt 
dåliga arbetsvillkor innefattande långa arbetsdagar i osäkra arbetsmiljöer till väldigt låga löner (Kalla Fakta, 
2012A). 	  
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Några av respondenterna har uppfattningen att H&M i dagsläget bygger upp sitt CSR-arbete 
men väljer att inte kommunicera ut det än på grund av den skadade trovärdigheten som 
konsumenter upplever efter ”Kalla Faktas” reportage.  Under perioden som ”Kalla Fakta”- 
reportaget var aktuellt slutade flera av respondenterna att handla på H&M, men med tiden 
glöms detta bort och de återkom som konsumenter på H&M. Majoriteten av respondenterna 
säger att CSR är viktigt men när de väl ska konsumera tar ingen hänsyn till företagens CSR-
arbete utan andra faktorer är mer avgörande vid köpet.   

Om H&M inte alls skulle arbeta med hållbarhetsfrågor anger en respondent att det påtagligt 
skulle påverka hens val av butik, då respondenten prioriterar miljövänliga produkter till sina 
barn. Resterande del av gruppen anger att oavsett om H&M arbetar med CSR eller inte skulle 
de fortsätta att vara H&M:s konsumenter. Gruppen hävdar att det är en ekonomisk fråga, så 
länge det inte de har den ekonomiska möjligheten, faller valet på H&M, då det anses vara 
prisvärt. En respondent anser att de ekologiska alternativen måste vara konkurrenskraftiga 
prismässigt då priskänsligheten är hög. En respondent hävdar vidare att om alla i 
klädbranschen hade sina kläder under en hållbar produktion skulle alla företag tvingas 
anpassa sig till samma prisnivå.  

En respondent påpekar att klädindustrin ligger så långt efter gällande just CSR och ekologiska 
varor.  Enligt hen kan det bero på att det inte ligger i konsumenternas medvetande på samma 
sätt som när det handlar om exempelvis matvaror. När det gäller matvaror är det viktigt att det 
vi äter är hälsosamt men när det kommer till kläder så ignorerar konsumenter 
produktionskedjans konsekvenser. Gruppen tror att en anledning till detta är att det är svårt att 
relatera till konsekvenserna då det inte påverkar dem på ett direkt sätt.  

4.3.3 Konsumenters mottaglighet av olika kommunikationskanaler 
Alla respondenter uppger sig fått tidigare information om H&M:s CSR-arbete via TV. 
Internet anses vara ett effektiv forum för kommunikation av CSR , dock poängterades att 
Facebook, Twitter och andra sociala medier inte ansågs vara de mest trovärdiga. En 
respondent ansåg att reklam i kanaler som Spotify, Netflix och YouTube inte är något som 
hen tar notis om. Alla var av uppfattningen att det måste ligga någon tyngd och trovärdighet 
bakom de budskap som kommuniceras ut. Enbart text och ord anses inte tillkalla tillräckligt 
med uppmärksamhet. Några av respondenterna tycker däremot att filmklipp är lättare att till 
sig då intryck kan tas in på ett annat sätt. Filmklippen får enligt respondenterna gärna vara 
kombinerade med någon form av musik för att göra det lättare att komma ihåg budskapet. 
Skyltning i butiker, miljövänliga klädkollektioner eller utdelning av broschyrer anser 
respondenterna vara det kanaler som skulle ha mest påverkan på dem.   

Respondenterna anser att det är svårt att vara medveten om H&M:s CSR-arbete om 
konsumenten själv inte aktivt söker informationen på egen hand.  

4.3.4 Konsumenters efterfrågan av CSR-arbete 
Rent generellt efterfrågar respondenterna utförligare information om H&M:s CSR-arbete då 
medvetenheten är låg. Detta kan vi se extra tydligt i en fokusgrupp när frågan ställs om vad de 
vet om H&M:s CSR-arbete och svaret blir ”ingenting”. De anser att CSR skulle få större 
utrymme i H&M:s marknadsföring då det under fokusgrupperna blev tydligt att kunskap och 
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medvetenhet saknas. Marknadsföringen med fokus på CSR behövs för att skapa ett intresse 
hos konsumenterna. Respondenterna var eniga om att frågor relaterade till barnarbete, djur 
och kemikalier berör och engagerade mest. Önskemål om att H&M ska skapa bättre 
arbetsförhållanden för barn eller på annat sätt förbättra villkoren för dem lyftes fram.  En 
respondent beskrev att om hen med egna ögon skulle se en kanin flås skulle detta sätta sig på 
näthinnan och nästa gång skapa en tankeställare vid köp av pälsliknande plagg. CSR-arbete 
som främjar förhållandena för djur och barn efterfrågas av respondenterna.    

Majoriteten av respondenterna anser att H&M borde aktivera konsumenterna mer i CSR-
arbetet. Ett exempel som uppkom var att plagg som kostar 99 kronor, kan rundas upp till 
jämna 100 kronor av konsumenterna på expediternas uppmuntran. Den extra kronan föreslås 
av respondenterna därefter kunna skänkas till välgörande ändamål. Om H&M skulle välja att 
höja priserna med 20 procent till förmån för en mer hållbar produktion, hävdar några 
respondenter att det skulle ställa sig positiva till initiativet. En av respondenterna hävdade att 
hen inte har något intresse kring hållbarhetsfrågor. Respondenten ansåg sig sakna kunskap 
och upplever därmed ingen önskan om att ta del av företags CSR-arbete.  
 
Ett förslag på hur H&M skulle kunna utveckla sitt CSR-arbete var att företaget skulle kunna 
skapa ett liknande system som finns idag med medlemskort, där konsumenten samlar poäng 
och får bonus på sina inköp. Samma system föreslås fast med fokus på miljövänliga kläder för 
att uppmuntra konsumenter till en mer hållbar konsumtion. Respondenten anser även att 
H&M borde ha second hand-butiker, då hen är av uppfattningen att många som handlar på 
H&M använder sina plagg ett fåtal gånger och sedan slänger dem. Det kan även finnas någon 
form av licens som butiker kan erhålla för att de endast säljer ekologiska/hållbara produkter.  

Respondenterna anser att H&M borde involverade sina kunder i CSR-arbetet, exempelvis  
genom att annonsera ut att de behöver volontärarbetare. På så sätt tror respondenterna att det 
skulle sprida sig från mun till mun att de arbetade med CSR-frågor samtidig som en känsla 
uppkommer hos konsumenter att de kan påverka och göra skillnad i världen. Det önskas mer 
information kring samarbeten med andra organisationer som exempelvis Green Peace, för att 
H&M skulle positionera sig starkare. De vill även se att de bidrar till bättre levnadsvillkor för 
anställda i utvecklingsländer.  
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5. Analys och diskussion 
	  
 
I detta avsnitt presenteras vår analys av den tidigare presenterade teoretiska referensramen 
och empirin i form av insamlad sekundärdata och fokusgrupper. I analysen förs bland annat 
ett resonemang kring H&M och deras val av kommunikationskanaler, konsumenters 
inställning, mottaglighet samt efterfrågan av information kring H&M:s CSR arbete. Analysen 
ligger till grund för uppsatsen slutsatser.  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  CRS	  kommunikation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Påverkande	  faktorer	   Medvetenhet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Effekter	   

	  
Figur	  2	  A	  framework	  for	  CSR	  communication,	  författarnas	  egen	  tolkning	  utifrån	  (Du,	  Bhattacharza,	  &	  Sen,	  2010,	  s.	  11).  

5.1 H&M och deras arbete med CSR 
H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris, och visionen är att 
verksamheten ska bedrivas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. H&M 
uppfyller därmed alla divisioner som Elkington (1998) hävdar att CSR består av, ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling. Enligt Porter & Kramer (2006) är det viktigt att företagens 
CSR-arbetet är en del av den övergripande strategin, vilket är tydligt genomsyrar H&M:s 
strategi, med dess sju åtaganden. Åtagandena omfattar samtliga divisioner om hållbar 
utveckling i en nära anknytning till H&M:s verksamhet.  Arbete för en hållbar utveckling sägs 
vara en pågående process inom H&M som kräver beslutsamhet, passion och teamwork inom 
organisationen. Enligt Du, Bhattacharza och Sen (2010) bör företag inte underskatta 
inflytande från sina medarbetare och använda dem som kommunikatörer av CSR-aktiviteter 
till konsumenter. Detta stryks av H&M:s VD Karl Johan Persson poängterar vikten av den 
interna kunskap kring CSR inom organisationen (H&M, 2012  
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5.1.2 H & M:s val av kommunikationskanaler 
H&M beskriver sig själva som ett företag som tar ansvar och visar hänsyn mot människor och 
miljö. På hemsidan använder H&M termen "Vårt ansvar" och de är genomgående tydliga i sin 
kommunikation om att de tar ansvar för sina handlingar. De beskriver hur de vill att all 
verksamhet ska bedrivas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.  
 
Information om CSR-aktiviteter återfinns på företagets hemsida, i redovisade 
hållbarhetsrapporter, i form av filmer på YouTube, i H&M:s butiker i form av 
klädkollektionen ”Consious”, i reklamfilmer och genom medarbetare som kommunikatörer, 
detta illustreras i figur 2 kolumn 1. Enligt Du, Bhattacharza & Sen (2010) är hemsidor och 
hållbarhetrapporer det vanligaste valet bland företag när det kommer till kommunikation av 
CSR, vilket är ett påstående som denna uppsats styrker när det gäller H&M:s val av 
kommunikationskanaler.  Du, Bhattacharza & Sen (2010) hävdar vidare att en variation av 
kanaler bör användas vilket är ett råd vi tydligt kan se av den sekundärdata H&M väljer att 
följa.  
 
Trots att H&M väljer att använda ett stor urval av olika kommunikationskanaler, väljer 
företaget mestadels  kanaler i form av envägskommunikation, vilket innebär 
kommunikationskanaler som kan kontrolleras av H&M, så som deras hemsida och 
hållbarhetsrapporter. Enligt Du, Bhattacharza & Sen (2010) har dessa typer av 
kommunikationskanaler mindre trovärdighet än kanaler som företag har mindre kontroll över. 
Sociala medier som YouTube, Twitter och Facebook är sidor som företaget kan anses ha 
mindre kontroll över (se figur 2, kolumn 1), dock kan H&M som företag själva välja vad det 
vill publicera och kommentarer kan raderas om det exempelvis förekommer kommentarer 
från konsumenter som H&M inte vill stå för eller skylta med. Respondenterna från 
fokusgrupperna hävdar dock att de inte anser att social medier är särskilt trovärdiga. Enligt 
Du, Bhattacharza & Sen (2010) anses budskap ofta ha mer trovärdighet om en tredje part 
rapporterar om CSR- arbete, så som media (se figur 2 kolumn 2). H&M verkar ha förstått 
vikten av detta då det arbetar internt för att sprida kunskap kring hållbarhetsfrågor till sin 
medarbetare med syftet att medarbetarna i sin tur ska föra budskapet vidare till 
konsumenterna. Företag måste ofta ta en risk och väga för- och nackdelar med trovärdighet 
och kontroll vid val av kommunikationskanaler (Du, Bhattacharza & Sen 2010). H&M väljer 
att samarbeta med intresseorganisationer för att stödja det samhällen de bedriver sin 
verksamhet i. Ett syfte med detta kan även vara försöka skapa ett gott samarbete med dessa 
organisationer, för att dom sedan som tredje part via ”World-of-mouth” ska föra deras CSR 
engagemang vidare till konsumenter (se figur 2 kolumn 1 och 2).  
 

5.2 Konsumenters inställning till CSR-arbete  
H&M:s Konsumenter anser att det är viktigt att företag arbetar med CSR-frågor för att det 
visar att företagen tar ansvar för samhället. Det är också viktigt ur ett framtidsperspektiv då 
den framtida generationen inte ska behöva påverkas av de konsekvenser som företagens 
verksamhet bidrar till. Schmeltz (2012) beskriver att människor idag är mycket socialt 
medvetna och prioriterar som, konsumenterna beskriver, företagsetik och hållbar utveckling. 
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Enligt Butcher & Royanasak (2012) har det visat sig att konsumenter bildar sig en positiv bild 
av företag som ägnar sig åt CSR-aktiviteter. Konsumenterna anser att de skapar sig en positiv 
bild av företaget via deras kommunikation av CSR som de sedan bär med sig.  
En grupp konsumenter reflekterar inte över CSR-frågor då de anser att det inte berör dem i 
deras dagliga liv och påverkar dem inte vid konsumtion. Enligt Niinimäki (2009) är 
konsumenter medvetna om företagens negativa påverkan på samhället men valen de gör blir 
irrationella och inte kopplade till sociala aspekter. Konsumenter gynnar inte etiska företag i 
sina köpbeslut. Joergens (2006) påtalar att konsumenter enbart tar ställning till etiska problem 
som de kan relatera till personligen, det blir därför svårt för konsumenterna att relatera till den 
ohållbara konsumtionen inom fast fashion - industrin.  
 
En av konsumenterna uttryckte tvivel i att kombinera CSR-verksamhet med ökad lönsamhet 
och konsumtion. Butcher & Royanasak (2012) hävdar att företag använder CSR-aktiviteter 
som ett verktyg för att få större kundförtroende och öka sin lönsamsamhet. Porter & Kramer 
(2006) påpekar att lönsamhet och organisationers prestationsförmåga påverkas positivt när 
CSR-aktiviteter lyckas. En välutvecklad CSR-politik kan bidra till framgångsfaktorer hos 
företag. Konsumenterna var eniga om att lyckad CSR-politik skapar en bra image för 
företagen.  
 
5.2.1 Konsumenters medvetenhet kring CSR-arbete inom H&M 
Konsumenterna anser att det är viktigt att H&M arbetar med CSR-frågor ur en etisk 
synvinkel.  Det är också viktigt då de är ett stort globalt företag och skulle de vara ledande 
inom CSR skulle fler företag också tvingas lägga fokus på CSR. Konsumenterna ansågs sig 
inte vara medvetna om hur H&M arbetar med CSR, att de inte har tagit del av någon CSR-
information förutom H&M:s ekologiska kollektion, ”Consious Collection” (se figur 2 kolumn 
3). Konsumenterna är positiva till denna ekologiska kollektion som tillverkas av ekologisk 
bomull och därför är bättre för miljön. Niinimäki (2009) förklarar att forskning fokuserar på 
ett mer etiskt mode tillverkat under goda etiska förutsättningar. Trots att den etiska 
marknaden expanderar långsamt ställer sig konsumenter mycket positiva till det.  
 
Dolnicar & Pommering (2009) påpekar att inom vissa branscher är CSR-medvetenheten låg, 
vilket försvårar för konsumenterna att aktivt ta sitt sociala ansvar. Enligt Du, Bhattacharza & 
Sen (2010) saknas medvetenhet ofta hos konsumenter. CSR-kommunikation är en svår balans 
mellan att informera konsumenter och inte uppfattas som skrytsamma. Med våra 
fokusgrupper som underlag hävdar vi att H&M är relativt blygsamma i sin kommunikation av 
deras CSR engagemang. Anledningen till detta är kanske rädsla för att verka skrytsam.  
 
Ytterligare en anledning till den blygsamma CSR kommunikationen skulle kunna vara rädslan 
för att bli granskad. Flera konsumenter hävdar att det nåddes av den negativa informationen 
om att H&M använder sig av arbetskraft med dåliga villkor i Asien och att  kläderna 
innehåller gifter via dokumentärprogrammet “Kalla Fakta”. Du, Bhattacharza & Sen (2010) 
menar att när en tredje part, som företaget har väldigt lite kontroll över, rapporterar anses 
budskapet mer trovärdigt än om det kommer från företaget själva. När en oberoende källa, 
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som till exempel TV, kommunicerar ut information om CSR-aktiviteter tas den emot med 
väldigt lite skepsis av konsumenter. Detta ledde till att fler konsumenter under en period 
slutade konsumera H&M:s varor och ett dåligt rykte spreds om organisationen. 
Konsumenterna ansåg dock att avslöjandena glömdes bort med tiden och fortsatt konsumtion 
sker. Berseder, Schlegelmilch, & Gruber, (2011) bekräftar att budskap lanserade i medier 
påverkar konsumenternas medvetenhet. Även om mycket uppmärksamhet ges åt företagens 
CSR-arbete påverkas inte konsumenters köpbeteende anmärkningsvärt. Oavsett om H&M 
väljer att arbete med CSR eller inte skulle konsumenterna i undersökningen välja att 
konsumera deras produkter. Det visar på ett att de förekommer ett glapp mellan företagens 
kommunicerade budskap och konsumenternas köpbeteende.  
 
Konsumenterna hävdar att kläder som tillverkas med hänsyn till hållbart utveckling blir en 
ekonomisk fråga. Konsumenterna är inte benägna att betala ett högre pris när det fortfarande 
finns billigare alternativ, priskänsligheten är hög. Berseder, Schlegelmilch, & Gruber (2011) 
menar att konsumenternas sociala ansvar är priskänsligt. I motsats till vad Svensk Handel 
(2013) rapporterar vill konsumenter generellt inte betala mer för hållbart framställda 
produkter. Bruce & Daly (1996) hävdar vidare att modeindustrins främsta konkurrensfaktorer 
är priset och relationen konsumenterna har till företaget. Konsumenterna vill ständigt inhandla 
nya plagg utan att behöva oroa sig för priset. Cachon & Swinney (2011) menar att de 
tydligaste konsekvenserna av fast fashion är påverkan av konsumenternas köpbeteende. 
Niinimäka (2009) påpekar att torts att konsumenterna bryr sig om etiken inom företagande 
gynnar de inte etiska företag i köpbesluten. Konsumenter väljer att handla hos företag som 
arbetar med hållbar utveckling, endast om det inte medför högre kostnader eller försämrad 
kvalitet.  
 
5.2.2 Konsumenters mottaglighet av olika kommunikationskanaler 
Konsumenterna uppger att de tagit del av information om H&M:s CSR-arbete via TV. 
Internet anses vara ett effektivt forum för kommunikation av CSR, dock kan Facebook och 
andra sociala medier vara mindre trovärdiga. För att ta till sig information anser 
konsumenterna att det måste ligga någon tyngd bakom reklamer och annonser för att få det 
trovärdigt. Den information som konsumenterna tagit del av var H&M:s butikernas 
exponering av “Consious Collection” vilket uppfattades positivt och ansågs trovärdigt. 
Konsumenterna anser att de blir mest påverkade av exponering i butik, kollektioner och 
broschyrer som delas ut i butik.  
 
Olausson (2009) hävdar att hållbarhetsrapporter är en kommunikationskanal som inte brukar 
nå ut till konsumenterna. Du, Bhattacharza & Sen (2010) anser att alla 
kommunikationskanaler inte är optimala för att nå ut med CSR-budskap. World-of-mouth är 
en kommunikationskanal som anses vara pålitlig och som är viktigt för företag att skapa sig 
ett gott rykte genom. Kommunikationssätten bör anpassas och varieras. Claydon (2011) anser 
att CSR-kommunikationen bör anpassas till konsument för att möta konsumenters efterfrågan.  
Företagens utmaning är att lära känna sina kunder vilket på sikt kan skapa ett bättre rykte.  
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5.3 Konsumenters efterfrågan av kommunikation kring CSR 

Generellt efterfrågar konsumenterna mycket mer information om H&M:s CSR-arbete (se 
figur 2 kolumn 3). Informationen måste komma till konsumenterna för att bygga ett intresse. 
Den information om CSR konsumenterna efterfrågade var CSR frågor relaterade till 
barnarbete, djur och kemikalier. Konsumenterna önskade konkreta exempel på hur de främjar 
förhållandena för djur och barn. Pohl & Tolhurst (2010) påpekar att företag måste leverera 
information om deras CSR-arbete som konsumenterna efterfrågar. CSR idag måste involveras 
i dagliga aktiviteter som konsumenter kan relatera till. Konsumenterna tycker att H&M borde 
aktivera dem i sitt CSR-arbete, detta kan ske genom till exempel att ha ett speciellt 
medlemskort som ger bonus för CSR-relaterade varor, vilket de anser kan uppmuntra till att 
köpa hållbara produkter.  

En annan idé till att involvera konsumenter i CSR-arbetet kan vara att använda sig av 
volontärarbete vilket skulle göra att konsumenterna känner att de gör skillnad för världen 
samtidigt som det sprider ett gott ryckte för H&M. Det efterlyses samarbete med andra 
organisationer som till exempel Greenpeace, vilket de känner skulle skapa en trovärdig 
positionering från H&M:s sida. Gratis sjukvårdsförsäkring för arbetskraften samt förbättrade 
villkor i övrigt i produktionskedjan efterfrågas också. Grafström, Göthberg, Windell (2010) 
menar att CSR-kommunikation idag förväntas kommunicera ut företagens ställningstagande 
på ett tydligt sätt. Konsumenterna förväntar sig en aktiv dialog som till exempel interaktion på 
internet som dagens teknik möjliggör. Företagen idag kan inte förlita sig på budskap från 
tredje part utan måste föra en aktiv dialog med sina konsumenter.  
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6. Avslutning  
	  
	  
I detta avsnitt sammanfattas empirin och analys med speciellt fokus på slutsatser kopplade till 
frågeställningar och syftet. I slutet av avsnittet presenteras förslag på vidare studier inom 
ämne samt kort om vårt eget lärande under skrivprocessen. 
 
 

6.1 Slutsatser 
Studiens syfte var att skapa en förståelse för hur kommunikation av CSR-arbete inom fast 
fashion - industrin kommuniceras på den svenska marknaden. Samt att skapa en förståelse för 
hur kommunikationen uppfattas av konsumenter.  
 
Vår studie visar att:  
 

• H&M kommunicerar sitt engagemang kring CSR arbete till redan medvetna 
konsumenter, det vill säga konsumenter som aktivt söker information kring CSR på 
egen hand.  
 

• H&M:s lyckas inte anpassa  sin CSR-kommunikation så att det når fram med sitt 
budskap till konsumenterna som därmed har en begränsad uppfattning kring företagets 
engagemang för CSR. 
 

• Konsumenterna efterfrågar information kring arbetsförhållanden, barnarbete, 
kemikaliehantering och ansvar för djur, genom en aktiv dialog och kundinvolvering.  

 
Studien visar tydligt se att H&M använder ett flertal olika kommunikationskanaler för att 
kommunicera sitt engagemang kring CSR arbete. Dock visar undersökningen att det är 
relativt blygsamma i sitt sätt att kommunicera och inte beredda att ta särskilt stora risker, de 
använder sig mestadels av kommunikationskanaler som är kontrollerbara och därmed minskar 
det sin trovärdighet i sitt engagemang. Vi kan tydligt se att resultatet från våra fokusgrupper 
visar att konsumenterna saknar medvetenhet kring det CSR arbete som H&M utför. Vi kan 
därför dra slutsatsen att deras val av kommunikationskanaler gör att information och budskap 
inte når hela vägen fram. H&M kommunicerar främst sitt arbete med CSR på hemsidan vilket 
främst kan ses som att de i främsta hand vänder sig till konsumenter som själva aktivt söker 
denna information. 
 
Studien visar vidare att de är viktigt för H&M:s konsumenter att H&M arbetar med CSR-
frågor då det har visat sig att medvetenheten är väldigt låg. Vi ser ett tydligt samband mellan 
konsumenternas vilja att ta ett socialt ansvar samt den generellt låga medvetenheten om 
H&M:s CSR-arbete, vilket leder till att konsumenterna inte gör aktiva val vid konsumtion. 
Den största bristen är att H&M:s egna CSR-kommunikation inte når fram till konsumenterna, 
därför anser vi att den bör anpassas efter dagens efterfrågan. Vi har sett att negativ 
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kommunikation från en tredje part har påverkat konsumenterna men köpbeteendet har inte 
påverkats nämnvärt.  
 
Vi uppfattar det som att konsumenterna efterfrågar mycket mer information om H&M:s CSR-
arbete som är direkt kommunicerad till dem. CSR-kommunikation i form av dialoger 
efterfrågas med fokus på villkor för arbetsförhållanden, barnarbete, kemikaliehantering och 
ansvar för djur. Vi ser också att konsumenter vill involveras i CSR-arbetet för att det ökar 
trovärdigheten samt att de vill se samarbeten mellan H&M och välgörenhetsorganisationer 
eller miljöorganisationer. För att H&M:s kommunikation ska nå fram till konsumenterna ska 
den kommuniceras via en aktiv dialog på internet eller i butikerna, konsumenterna hävdar att 
de  då kan ta till sig kommunaktionen och dess innehåll på bästa sätt. Vi ser att 
konsumenterna är öppna för att engagera sig i CSR-frågor men att det är priskänsliga. 
 
6.2 Förslag till framtida forskning 
Eftersom konsumenterna efterfrågar mer kundinvolvering i företagets CSR-arbete är det 
intressant att forska vidare hur denna involvering skulle kunna utformas. Det är intressant att 
undersöka hur företag kan bygga en aktiv dialog mellan företag och konsument genom de 
aktuella typerna av media som finns i dagens samhälle.  
 
Denna uppsats behandlar enbart den svenska marknaden det skulle vara intresse att undersöka 
arbete med CSR inom textilbranschen på ett globalt perspektiv. Framför allt med tanke på att 
H&M är ett multinationells företag som verkar övar hela världen. För att vi ska nå framgång i 
hållbarhetsfrågor behövs ett engagemang från världen alla hörn.  

6.3 Vårt eget lärande 
Genom arbetet och processen med denna uppsats har vi starkt ökat vår medvetenhet om 
textilbranschens CSR-arbete generellt och H&M:s i synnerhet. Vi har lärt oss hur mycket 
resurser som läggs på CSR-frågor och hur viktigt det är för både företag, konsumenter och 
samhället som helhet. Vi har också lärt oss att den tredje partens kommunikation har större 
påverkan på konsumenters uppfattning av CSR-arbete än vad vi trott innan. Genom denna 
uppsats har vi ökat vår förståelse hur individ och samhälle måste samverka för att ta ansvar 
för framtiden. Vi har reflekterat över konflikten mellan konsumenternas intresse och 
priskänslighet, CSR-frågor anses viktigt men får inte påverka konsumenternas privata 
ekonomi.	    
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Förförståelse: 
Fokusgrupperna inleddes med att förtydliga innebörden av centrala begrepp. 
 
CSR: CSR är en term som syftar till att beskriva företagens ansvar gentemot samhället i 
helhet, genom att publicera riktlinjer för att bekämpa hållbarhetsproblem relaterade till miljö, 
sociala och ekonomiska aspekter (Porter & Kramer, 2006). Begreppet bygger på att företag 
själva tar ansvar för sina handlingar på en frivillig basis (Svensk handel 2013). CSR kan ha 
olika innebörd för olika företag, beroende på vilken kontext de verkar i, men handlar således 
oftast om mänskliga rättigheter, sociala samhällsfrågor, miljöfrågor och säkerhetsaspekter 
(Svensk näringsliv). 
 
Introduktionsfrågor: 
Vad har Du för inställning till företag som väljer att arbeta för en hållbar miljö- och 
utveckling? Är det viktigt? Varför? 
 
Övergångsfrågor: 
Är det viktigt för dig som konsument att H&M arbetar med CSR-frågor? 
Varför/Varför inte? På vilket sätt? 
Skulle det påverka dig om H&M inte alls arbetade med CSR-frågor? 
Varför/Varför inte? På vilket sätt? 
 
Nyckelfrågor: 
Vad vet du om hur H&M arbetar med CSR-frågor? 
Hur har du fått den informationen? 
Hur tror du att du lättast skulle bli påverkad av den informationen? Genom vilken typ av 
media? 
Vilka typer av CSR relaterade aktiviteter önskar du att H&M kommunicerar ut till dig som 
konsument?  
Vad är viktigast för dig? 
Är CSR en viktig faktor hos företag när du ska handla kläder? 
Varför/Varför inte? 
 
Avslutande frågor: 
Sammanfattning av nyckelfrågornas resultat och respondenternas slutliga reflektioner. 
 
Slutfrågor: 
Vill någon tillägga något? 
Övriga åsikter? 


